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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב ר"פ מעניני הפצת המעינות, ויהי רצון שיתוסף 

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבד"מ יתוסף 

בערך  ככה  כ"פ  בגשמיות  הוא  למטה  בפרט שבהשתלשלות מלמעלה  הגשמים  בענינים  וכהנה  כהנה 

הרוחניות, וכידוע הדוגמא אשר בהקרבת עוף אחד ע"ג המזבח נעשית עליית עולמות עליונים ונמשכת 

ברכה רבה בעניני האדם.

ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.
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‰M‡Â אל צעקה הּנביאים ּבני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' רּבנּו1אליׁשע ׁשל ּבּמאמר ּומבאר . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2הּזקן  ׁשּבסּפּור הענינים ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהקּדים ב). (סעיף ּכדלקּמן ה', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעבֹודת

מּפאריטׁש הּלל רּבי ׁשל ּבּמאמר 3ּׁשּכתּוב ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּנ"ל) הּזקן אדמּו"ר מאמר על מיּוסד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה

הקּדמה  הּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל ידּוע ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפׁשּוטם, ׁשהיּו הגם ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוטֹו מידי ּבחרּו5יֹוצא לּמה מּכלֿמקֹום , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם ּדיקא אּלּו סּפּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנביאים

וסֹודֹות  רזין ּבהם ׁשרמזּו מּפני לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעלּֿכרח

ּכאן  (עד ה' לעבֹודת ּדרכים וכּמה ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים

ׁשּכׁשם  ּומּובן, הּלל). רּבי ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההקּדמה

הן  ׁשּבּתֹורה ודינים ׁשּבהלכֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההֹוראֹות

ּכלׁשֹון  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחּיֹות ְְְְְִִִַָָָָהֹוראֹות

הּזקן  ּגם 6אדמּו"ר [וזהּו נצחית היא הּתֹורה : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

חּיינּו הם ּכי ׁשּכתּוב ּבמה רק 7הּפירּוׁש (לא ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער), לעּבט ּדעם (אין חּיּותֹו היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה

את  ּפֹועלת ׁשהּתֹורה ּגם) אּלא חּיּות, מּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה

ּובכל  זמן ּבכל יׂשראל איׁש ׁשל ׁשחּיּותֹו והינּו לחיֹות), (ּכיצד החּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(אֹופן)

הּתֹורה  ׁשּבסּפּורי ההֹוראֹות ּגם ּכ הּתֹורה], הֹוראֹות עלּֿפי להיֹות צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

להפריד  ואיֿאפׁשר אחת, ּתֹורה היא הּתֹורה ּכל ּכי נצחּיֹות, הֹוראֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מּזּולתֹו. אחד ענין הרמּב"ם חסֿוׁשלֹום הּתֹורה 8סקּֿדין ּׁשאין ׁשהאֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּפסּוק  ּבין הפרׁש [ואין אחת ּתבה אפילּו אחד ּפסּוק אפילּו ה', "אנכי 9מעם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק  ּובין "אלקי ּפלגׁש"10הוי' היתה אמרֹו11"ותמנע מׁשה אמר: אם ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

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

ואילך. 332 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב (כט, יבֿיג שערים מאה סד. ח"ג נסתרות (בגנזי מזמן כבר שנדפס מה גם וישנו מהשבי',

קלו. ע' שם וראה קלז. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי ולאח"ז קלים. בשינויים בחצע"ג)), הערות (בתוס' ע"ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי בנוגע מהידוע ולהעיר - ואילך). א (נח, וירא ס"פ הרמון בפלח נדפס

וש"נ). קפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח, א.5)שם סג, פי"ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם" ה"ח.8)"אהבת פ"ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב. כ, יב.10)יתרו לו, וישלח

העיקרים).11) מי"ג השמיני (בעיקר פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ¯Ó‡na ¯‡·Óe2¯etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰¯ËÙ‰‰שהם ‰'כפי ˙„B·Úa,ואחד אחד כל (ÛÈÚÒשל Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰·e .(·¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa¯ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ¯‡tÓ3 של החסידים מגדולי ƒ«ƒ
הזקן, רבנו של בנו האמצעי, אדמו"ר

של  נכדו צדק, הצמח אדמו"ר ושל

הזקן  של (pkL¯‡‰רבנו מאמרו ∆«ƒ¿∆
הלל Ó‡Ó¯רבי ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור לביאור «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי
ÌÈ¯etq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
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BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
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סיפורים  התרחשו השנים במשך

בתנ"ך, נכתבו שלא »ŒÏÚנוספים
EÁ¯k בהכרח¯ÓBÏ אלו שסיפורים »¿¬«

Ì‰aנכתבו eÊÓ¯L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»∆
ÌÈBÈÏÚהנביאים  ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»̄ƒ¿∆¿ƒ

„Ú) '‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈÎ¯c ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ«¬««
.(Ïl‰ Èa¯ ÏL ‰Óc˜‰‰ Ô‡k»««¿»»∆«ƒƒ≈

L ,Ô·eÓe˙B‡¯B‰‰L ÌLk »∆¿≈∆«»
Ô‰ ‰¯BzaL ÌÈÈ„Â ˙BÎÏ‰aL∆«¬»¿ƒƒ∆«»≈
ÔÓÊ ÏÎa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ¿»¿«

,ÌB˜Ó ÏÎ·e נצחי בתוקף והן ¿»»
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ÔBLÏk6: ƒ¿«¿«»≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒƒ¿ƒ¿∆«
·e˙kL ‰Óa Le¯Èt‰ דברי על «≈¿«∆»

eÈiÁהתורה Ì‰ Èk7˜¯ ‡Ï) ƒ≈«≈…«
‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי ‡È‰ ∆»∆ƒ«

¯Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰¯Bz „ÓBlL Bz‰L¯‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן ¿«¿∆«
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰¯Bz‰ ˙B‡¯B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡¯B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰¯Bz‰ È¯etÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ בכל בתוקף והן »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz¯‰ובכל Ïk Èkƒ»«»
¯LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰¯Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ ÌBÏLÂŒÒÁ „È¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין ולכן ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן בתורה אחד חלק

חלק  של ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן התורה מסיפורי

‰¯Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡M ¯ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר לא הוא אם ¬ƒ
לגבי רק אלא התורה כללות «eÒt˜על
‰·z eÏÈÙ‡ Â‡ „Á‡ מילה ∆»¬ƒ≈»

ÔÈ‡Â] ˙Á‡ÔÈa L¯Ù‰ ««¿≈∆¿≈≈
˜eÒt‰9"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" «»»…ƒ¬»»¡…∆

עשרת  את הפותח הפסוק שהוא

בה' האמונה בנושא ועוסק הדברות

˜eÒt‰ ÔÈ·e10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" ≈«»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו העוסק ƒ∆∆
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d"kyz'dו ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

וקדֹוׁש, אמת ׁשּזהּו מֹודה אם (אפילּו עצמֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמּפי

ׁשּב"אנכי  הּקדּוׁשה ּדרּגת ּבזה ׁשאין ּׁשאֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

"אלקי ה)ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל ּכֹופר זה הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד ענין על אפילּו ּכן אֹומר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא אם ועלּֿדרֿזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעלּֿפה).

נצחּיֹות, ּכהֹוראֹות הּתֹורה ׁשּבסּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלהֹוראֹות

אּלא  אּלּו, הֹוראֹות ׁשחסרֹות ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹהּנה

ועד  הּתֹורה, ׁשּבהלכֹות ההֹוראֹות ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָחסרֹות

ספרּֿתֹורה  ּובדּוגמת ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל"אנכי

ּכל  ּבכׁשרּות ּפֹוגם זה הרי אחת, אֹות ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר

אינֹו13הּספרּֿתֹורה  ּבּתֹורה מסּוים ׁשחלק ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצלֹו, קּים אינֹו זה ׁשּבזמן הינּו: אצלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצלֹו. ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ּבכל ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

 ֿ ׁשאף זֹו, ׁשּבהפטרה לּסּפּור ּבנֹוגע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

[ּדנֹוסף  ּבגׁשמּיּות ּכפׁשּוטֹו הּסּפּור ׁשהיה ְְְְִִִִֶַַַָָָעלּֿפי

הרי  ּכּנ"ל, ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  הּמֹופתים מט"ז אחד הּוא זה ְְִִִֶֶֶֶַָָסּפּור

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו (ּוכמאמר "ּפי 14אליׁשע ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמֹונה  ּדֹורׁש אּתה מּכאן ,"ּברּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים

לאליׁשע  עׂשרה ׁשׁש ּבאלּיהּו, הּנה 15מֹופתים ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

לֹומר  ואין ה'. ּבעבֹודת הֹוראה ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ּבּתֹורה, נקּבע ׁשהּסּפּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה

ּכי  ׁשנים", ּד"פי הּבּקׁשה ׁשּנתקּימה לסּפר ּכדי רק ּבּתֹורה נקּבע זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור

ׁשהי  לֹומר מסּפיק  זה זה,ּבׁשביל סּפּור מסּפרת ׁשהּתֹורה וכיון מֹופתים. ט"ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה ׁשּנקּבעּו ּפרטיו וכל הּסּפּור ׁשּכללּות מּוכח ּפרטים, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכּמה

ה'. ּבעבֹודת נצחּיֹות ְֲִִַַָהֹוראֹות
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ב.12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י בסיני שמע הרי ב) לא, (מגילה עצמו מפי משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ"ש הקודש, ברוח הי' דמשה עצמו" "מפי שגם זה על נוסף* -

שברמב"ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי כל - אלא שם ממש, הוי' דבר הם מסיני, למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק תלמיד ע"י ו

שם). ובהנסמן דברים, פ' ח"ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע, תכ"ה תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. חיו"ד נזר אבני שו"ת סק"ט. או"ח מהד"ת נו"ב ט.14)שו"ת ב, יד.15)מלכיםֿב שם, רד"ק

משה, של ברוה"ק גם נתלבשו לא הראשונים ספרים שד' ורק משה, של רוה"ק מבחי' למעלה שהיא התורה, כל כמו הוא בסיני ששמע מה כי (*

.(9 הערה שם לקו"ש (ראה תורה משנה ספר משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל כי ‡Ó¯:עשו, Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו באמונה לו חסר שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙b¯c ‰Êa ÔÈ‡L ¯ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È¯‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰¯Bz(‰ Ïk)a ¯ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל כי מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰¯Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר אם כמו בדיוק זה הרי ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר לא היא בתורה מסויים

גם כך בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
È¯etÒaL ˙B‡¯B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰k ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל זמן בכל ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡¯B‰ ˙B¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙B¯ÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡¯B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ,כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי כל כאמור,

BzŒ¯ÙÒ¯‰אחד. ˙Ó‚e„·e¿¿«≈∆»
‰Ê È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ¯ÒÁL∆»≈««¬≈∆
Œ¯Ùq‰ Ïk ˙e¯LÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰¯Bz13,,הספר חלקי ששאר למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד

BÈ‡ ‰¯Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
¯etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰¯ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

¯etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד ‰¯Èובוודאי ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡¯‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê ¯etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁe¯a",רבו ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL L¯Bc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰¯NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰¯Bza Úa˜ ¯etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B¯‡‰נצחית, Ba LiL Ô·eÓ»∆≈»»
'‰ ˙„B·Úa.זמן ובכל מקום בכל «¬«

‰Ê ¯etqL ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ¯˜אסוך ‰¯Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL ¯tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר

אליהו, Ê‰שעשה ÏÈ·La Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ¯ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך ואין ¿ƒ
נעשו. בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê ¯etÒ ˙¯tÒÓ ‰¯Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈË¯t ‰nÎ·e מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי באופן ה'מופת' בציון

רבים, פרטים בו «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈË¯t ÏÎÂ ¯etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰¯Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין

.'‰ ˙„B·Úa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז 'ebe ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

ּבּביכלאÔBLÏŒ‰ÊÂב) הּנ"ל ּכׁשם 16מאמר : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רחּוקֹו על ּב'יחידּות' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים

ּבעלֹותּה נׁשמה ּכל מּכן ויֹותר  ּכן חּיים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים

מאלקים  רחּוקּה על מר ּבקֹול צֹועקת - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה

ּבני  מּנׁשי אחת "ואּׁשה ּפסּוק על ואמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָחּיים.

נׁשמה  ּבחינת היא "אּׁשה" כּו': ְְְִִִִִַַָָָהּנביאים"

היא  אׁשר - "אחת" ה'. יראת אּׁשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּנקראת

ׁשהּוא  הּנביאים" ּבני "מּנׁשי הוי'. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת

ניב  מלׁשֹון הּנבּואה ׁשענין הּנבּואה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר מּבחינת ׁשּמקּבלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגילּוי  הּׂשגֹות לקּבל קיּבּול ּכלי היא ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה

"אלי 18אלקּות  נֹוטריקֹון אליׁשע", אל "צעקה . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפירּוׁש כּו', הבל אל ה' וּיׁשע מּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע"

הּוא  - איּׁשי ּפירּוׁש: מת", איׁשי עבּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19אׁש ׁשהיה יּו"ד אׁש ׁשּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אׁש ּברׁשפי אהבה והתלהטּות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהבּות

- עילאה חכמה יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהּכלל

את  ירא היה עבּד ּכי ידעּת "ואּתה אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת

ּבֹו ׁשהיה יאר, אֹותּיֹות - ירא ּפירּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "והּנֹוׁשה ּבהוי', אֹור ּתֹוספת להֹוסיף ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפירּוׁש: לעבדים", לֹו ילדי ׁשני את ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת

אלקים" נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון - ׁשּזה 21"והּנֹוׁשה" , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

אֹותי  מׁשּכחת ׁשהיא הּבהמית הּנפׁש על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את לקחת "ּבא דחילּומאלקּות, הם לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  לֹו ׁשּיהיּו רֹוצה והּוא 22ּורחימּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זרֹות' ּול'יראֹות הּגּוף, ּתאֹות זרֹות' ְְְֲֲִֶַַַָָל'אהבֹות

ל ּיׁש מה אליׁשע אליה "וּיאמר לחמֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר
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שם:16) בכותרת פיסוק). סימני (בלא [94 [בוך וואלף" ב"ביכל ב) .[1201 [בוך הורוויץ" ב"ביכל א) מצאתיו: ָלע"ע

וכו': נסתרות בגנזי וואלף, בביכל הורוויץ. בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי. שאמר מה זי"ע נבג"מ הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט.17)שהשיב נז, ישעי' - הכתוב שם.18)לשון הרמון בפלח ראה - הנביאים בני הדיוק

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי' דשם הוי'. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי ד) (מד, שלח בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי' דשם נמחקין, שאין

בהוי'". בכחה.20)אור נשמה כל כי הורוויץ: נא.21)בכת"י מא, אותי 22)מקץ גו' רעות שתים יג) ב, (ירמי' (עפמש"נ

האהוי"ר  את ח"ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב זאת דלבד לבאר:) יש אולי - גו' להם לחצוב גו' עזבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ הזקן·) C‡ÏÎÈaaרבנו Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד: ÌÈ˜ÚBvLכתבי ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ¯ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ¯˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  ¯Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ -∆∆¿««
¯Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ̄»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡È·p‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡¯˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡¯È ‰M‡ הכתוב כלשון ƒ»ƒ¿«
חיל'. 'אשת בפרק -במשלי "˙Á‡"««

˙Á‡ ‡È‰ ¯L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ
'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»

בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך

‰ÌÈ‡È·p"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל של הקשר ∆

הוא ‰e·p‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡e·p‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿

ÌÈ˙ÙN ·È17 הדיבור עניין ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ¯·c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל של ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי כלי ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי. אור לקלוט ראוי כלי ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜È¯ËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן Ï·‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" Le¯Èt,כלומר ≈«≈ƒ
 ֿ הקדוש אל פנייה משמעו "אלישע"

את  ומתאר ממשיך והכתוב ברוךֿהוא.

הריחוק  על הזועקת הנשמה של מצבה

של  רצוי הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר ¿¿»"Ec·Úהנשמה
‡e‰ - ÈMÈ‡ :Le¯Èt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e·‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙL¯a '‰Ï את ‡‰·‰ לבטל ותשוקה רצון העצמית מתוך הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן כדי עד לגמרי להתבטל ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁ·aבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של

של  יו"ד באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי'
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר הזו והתשוקה

‰È‰ Ec·Ú Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡¯È :Le¯Èt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡¯È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,¯‡È ˙Bi˙B‡ -ƒ»≈∆»»

Ák20¯B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר ועתה «¬»»

עוד, קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„·ÚÏ,מקרא של פשוטו לפי «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי חובו,

ÔBLlÓ - "‰LBp‰Â" :Le¯Èt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fLמכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„·ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של לעניינים

'˙B¯Ê ˙B·‰‡'Ï של אהבות שהן ¿«¬»
'˙B¯Ê ˙B‡¯È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈ¯כמו Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי רצוי לא דבר שהיא «¿

פרנסתו. את לו שיספק בה' לבטוח צריך
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d"kyz'dח ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

ׁשמן",23ּבּבית  אסּו ּכיֿאם לי אין וּתאמר כּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּנׁשמה. נקּודת עצם ּכיֿאם לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפירּוׁש: גֹו', רקים" ּכלים גֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר

ּבגןֿעדן  נהֹורא 24מתיבתא ּביּה סליק ּדלא אעא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

ליּה מבּטׁשין כּו'.25ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה וסליק ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להתּבֹונן  ׁשּצרי גֹו' רקים" "ּכלים ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזהּו

ּדעת 26הרּבה  ׁשּום ּבלי ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר ּורחימּו, דחילּו ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח

מאלקים  רחּוקֹו על הוי' אל ויצעק רחּוקֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל

האֹור  ליתרֹון יבא ואחרּֿכ החּיים, מקֹור ְְְְִִִַַַַַָָָֹחּיים

החׁש לאֹור 27מן יתרֹון יׁש - לאמּתֹו ּבאמת ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "ואּת וזהּו ּדוקא. החׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

הם 28ּבּנֹותר" "ּובני" הּנׁשמה, עצם הּוא "אּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר" "ּתחיי - נׁשמה ׁשּבכל ּורחימּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחילּו

 ֿ יהי ּכן ה', יזּכנּו ּכן .החׁש מן אֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתרֹון

לׁשֹונֹו). (עדּֿכאן אמן ְֵַָָָרצֹון,

ּבּמאמר LÈÂג) המבאר ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  והּׁשּיכּות הּקׁשר לבאר יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל,

התחלת  עם וגֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת

ּובהקּדים, הוי'. אליו וּירא הּׁשבּוע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפרׁשת

זֹו הפטרה ׁשל הּׁשּיכּות הענינים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפׁשטּות

מסּוּפר  ׁשּבהפטרה ּבגלל היא, הּׁשבּוע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפרׁשת

ה  ׁשאליׁשע הּׁשּונּמית, ּבן "אּתאֹודֹות לּה בטיח ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" קּיּום 29חֹובקת ׁשּיהיה ּפעל לאחריֿכן וגם , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כּו' אֹודֹות 30להּבן ּבּפרׁשה הּסּפּור ּבדּוגמת וזהּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

לׂשרה  ּבן "והּנה ּביׂשר ׁשהּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק,

"ּבּמדרׁש31אׁשּת ּכדאיתא הּבן, ׁשל לקּיּומֹו ּבנֹוגע וגם הּפסּוק 32. "וּיעׂש33על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  לֹועג עֹוג והיה ׁשם, היּו עּמֹו ּגדֹולים וכל עֹוג ּגדֹול", מׁשּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם
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כו'. יהיו שהאהוי"ר לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי' זח"ג 24)בלקוט"י:

א. במימרא 25)קסח, ומתחברי תבירי, מאני לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק (הובא ואגדה התרגום יומתק עפ"ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי.26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב, קהלת - הכתוב לשון ע"פ

וש"נ. ס"ח. לחושך ביחס - אור ערך מסעי.28)חב"ד ס"פ לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב פרשתנו 31)שם,

י. י.32)יח, פנ"ג, ח.33)ב"ר כא, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ ¯Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:Le¯Èt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜¯ ÌÈÏk 'B‚ ¯Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

Le¯Èt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או השגה לה נשאר

שעליה  הנביא לה אומר לאלוקות,

ריקים': 'כלים של באופן ה' את לעבוד

‡˙·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור בו עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו Ck»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור בו עולה

ועולה  אותו (של ומבטלים האור בו

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈ¯vL 'B‚ "ÌÈ˜¯ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו
‰a¯‰26 החמור ‡CÈבמצבו «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È¯ ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏ·eהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

¯Ó¯Ó˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ¯ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ¯ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל לאחר

ÔB¯˙ÈÏשלו והמציאות  ‡·È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של בסופו יבוא מאד, שנתרחק

שאור  כשם מאד, גדולה להתקרבות

מעלה  לו יש חשיכה מתוך המאיר

רגיל  אור על e‰Lk‡ויתרון ¯B‡Ï ÔB¯˙È LÈ - BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆
Ì‰ "CÈ·e" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁ¯eהאמורים,שני eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ואהבה  -יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»
"¯˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר" ƒ¿ƒ«»

ויתרון  מעלה מלשון אלא "נשאר"

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר של «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙L¯t ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ,Úe·M‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰·e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני הפשט, בדרך »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד עלֿפי הענין

BÊ ‰¯ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ Úe·M‰ ˙L¯ÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ ¯teÒÓ ‰¯ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË·‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜·BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïמת הבן ÏÚtכאשר ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו. Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰L¯ta ¯etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" ¯NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰¯NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L¯„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰¯·‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול" נחשב שהמשתה »
בו, השתתפו הדור" ÏÎÂ"גדולי ‚BÚ¿»
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ט 'ebe ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

(והינּו, ּבאצּבעֹו לבּטלֹו ׁשּיכֹול ואֹומר ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק,

אּתה  מה הּקּב"ה: לֹו אמר קּים), ּדבר זה ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש אֹותֹו ׁשל סֹופֹו אין ואדרּבה, כּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמבּזה

קּים  ּדבר היה ׁשּלא (אֹו ּבידֹו אּלא ליּפֹול ְִֶֶַָָָָָָָֹ(עֹוג)

גֹו' לעֹולה" ׁשם "והעלהּו האמירה ,34מּצד ְְֲֲִִֵַַָָָָ

לֹו ּתעׂש "אל – הּקּיּום נעׂשה ְֲִַַַַַַַָָואחרּֿכ

הּסּפּור 35מאּומה" רק הרי עלּֿפיֿזה, אבל .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ואםּֿכן לּפרׁשה, ׁשּי הּׁשּונּמית ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאֹודֹות

(ּובפרט  זה ּבסּפּור להתחיל צריכה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה

ויֹותר  ּפסּוקים כ"א ּבֹו ההקּדמה 36ׁשּיׁש ללא ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

עלּֿפי  א גֹו'. הּנביאים" ּבני מּנׁשי אחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"ואּׁשה

ׁשל  הּקׁשר ּגם לבאר יׁש הּנ"ל, ּבּמאמר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר

הּפרׁשה. עם גֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד) ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף הוי', אליו וּירא ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה

ׁשּנמֹול  ׁשּכיון ,ֿלל ּפרׁשת לסֹוף ּבהמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא

החֹולה  את לבּקר אליו, וּירא לכן ,37אברהם, ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חדׁש, ענין ׁשּזהּו ׁשּמֹורה חדׁשה, ּפרׁשה זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמֹול נאמר ֿלל ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

אּתֹו. נּמֹולּו גֹו' ּביתֹו אנׁשי וכל ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל

נאמר  וּירא ּבפרׁשת ואילּו ּביחד. ּכּולם ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשהּוא ּדוקא, לאברהם הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

"ועּמ אני גֹו'38"ונפלינּו ּדֿוּירא הּגילּוי והּנה, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לבּקר ענינֹו ּכי ּביֹותר, נעלה ּגילּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

מ"ט  ּבגימטרּיא ּד'חֹולה' ׁשהיה 39החֹולה, ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמׁשי ׁשּיּוכלּו לּנבראים ׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מ"ט רק אברהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמם, וכּולן 40ּבכח ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

לּנברא  ּבׁשּיכּות אינֹו החמׁשים ׁשער ואילּו אחד, חסר - למׁשה אּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּקר  אליו", "וּירא וזהּו מּלמעלה. ּׁשּמקּבלים מה ׁשּזהּו אחד, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּבֹורא,

ריּפא  מּלמעלה ׁשהּגילּוי החֹולה, ׁשּנתּבּטל 42את והינּו אברהם, ׁשל החֹולי את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב.34) כב, יב.35)שם ענינא.36)שם, סליק בלאוֿהכי שלום") ב"ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י 37)מגילה

טז.38)עה"פ. לג, תש"ג.39)תשא אלול חי (בקונטרס תרנ"ג שע"ב חמישים ד"ה וירא. ר"פ (להאריז"ל) טעמ"צ ראה

ואילך). ער ע' תרנ"ג בסה"מ - ולאח"ז .201 ע' תש"ג לסה"ש ב.40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב"ן פתיחת

237).42)התורה. ע' ריש חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב בהשיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏh·Ï ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰f·Ó ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,(Ìi˜ ¯·c,‰a¯„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ ¯·c »»»»«»ƒ«
‰¯ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של NÚzמציאותו Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»

,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï·‡ הקשר הסבר לפי ¬»«ƒ∆
פרשת  השבוע, פרשת בין והשייכות

הפשט לפי וההפטרה ¯˜וירא, È¯‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ ¯etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰L¯tÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL Ë¯Ù·e) ‰Ê ¯etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד זה ÌÈ˜eÒtבסיפור ‡"Î¿ƒ
¯˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על אלו פסוקים של הפירוש

‰Lw¯חסידות  Ìb ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»

.‰L¯t‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»
‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור
,EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
לךֿלך  בפרשת iÂ¯‡שמסופר ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך הקדוש ≈»
‡˙אליו, ¯w·Ï אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È¯‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰L¯t»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰¯BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
לךֿלך  לפרשת כהמשך רק לא עצמו,

Â Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ¯Ó‡ EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של ביתו אנשי וגם L¯Ùa˙ישמעאל eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰¯·‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡ ‡¯iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי בתורה שנאמר כמו

האומות. מכל ישראל עם

'B‚ '‡¯iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,¯˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של הפנימית והמשמעות

היא  i¯ËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó ˜¯ Ì‰¯·‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡¯·pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡¯· ‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
- ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ¯ÒÁ ניתנו אדם שלבני היינו »≈∆»
בינה  שערי ÚL¯מ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡¯·pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי «ƒ¿»

הנו"ן  לשער זכה לא רבנו משה ואפילו

‡l‡ לבחינת שייך הנו"ן -שער ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡¯Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו. בכוח להשיג ∆¿e‰ÊÂיכול

,"ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ" לו האלוקות שגילוי «≈»≈»
כדי היה אבינו אברהם ≈»¿w·Ï¯זכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ¯ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה

.(111 ע' ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡i¯ËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום עש"ק אסחה"ס.

ויהי רצון שבהכנסנו לשנה החדשה יבשר טוב בתוכנו באופן דמוסיף והולך, וכהודעת חז"ל 

מצוה גוררת מצוה...

ז"ע נתקבל מכתב זוג' תי'. ומתוך מנוחת הנפש - תמלא הוראת הרופאים מומחים ע"ד הטפול 

)ניתוח( הרפואי, ויהא לרפוקו"ש. וחדש כסלו הרי, בכלל, מוצלח יותר מאשר החדש שלפניו ושלאחריו.
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ראשון ‡. מיום החל הקודם, לשבוע רק לא שייכות לה יש מהתחלתה, בתורה, סדרה כל

נקרא - ראשון שמיום זה, בשבוע (כמו הסדרה ע"ש נקרא ראשון, מיום החל השבוע, כל (א) ולכן:
רש"י  פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד צריך ראשון מיום (ב) וירא); (פרשת) בשם השבוע

השבוע) (בסוף בשבת שיקראו -1מהסדרה

מתברכין lkאלא  ש"מיניה בשבת נקראת היא שהרי הבא, השבוע לימי גם שייכות לה יש הסדרה
יומין" השבת,2כולהו שלאחרי הימים ,

הם השבת שלפני הימים השבת: שלאחרי הימים לגבי השבת שלפני הימים בין החילוק dpkd(שזהו
רז"ל  כמאמר והם3לשבת, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח שכתוב miyerd"מי כמו השבת, zeyrl"4את

השבת". "את השבת שלאחרי משבת)oikxaznוהימים "-

את רק לא שמקבלים הקב"ה, של כברכתו הוא הברכה ו"תוספתו ואופן תוספת, - גם אלא ה"עיקר",
העיקר" על שמרובה הקב"ה בשבת.5של שקוראים מהסדרה -

[שפירושו·. רש"י מפרש הסדרה, בהתחלת אליו" "וירא התיבות של על "יינה הוא החומש על
במארז"ל 6תורה" וכמרומז שבתורה, והסוד הפנימיות את מגלה שרש"י דהיינו, סוד"]7, יצא יין "נכנס

החולה". את "לבקר -

תהיה" "בקורת מענין "לבקר" ב) חולים. ביקור כפשוטו, א) ענינים: ב' בזה מנת 8ויש על לבקר -
רפואה 9לתקן  גם נמשכת כפשוטו חולים ביקור  שעלֿידי כיון בזה, זה קשורים אלה ענינים ושני .10.

שקוראים  מהסדרה - תוספות עם ועוד - מתברכים השבת שלאחרי הימים שכל לעיל, האמור ועלֿפי
שנמשכת  החולה", את "לבקר  - הוי'" אליו ה"וירא ונמשך נתברך הבא השבוע  ימי  שבכל  נמצא, בשבת,

קרובה. ורפואה שלימה רפואה - רצון ויהי ישראל, לחולי רפואה

רש"י ‚. מוסיף ואחרֿכך החולה". את "לבקר - אליו" "וירא הפסוק על רש"י מפרש לעיל, כאמור
"אמר  ענין: בשלומו".11עוד ושאל הקב"ה ובא היה, למילתו שלישי יום חנינא, בר חמא  ר'

- לכלֿלראש - רש"י מפרש הקודמות, בהתוועדויות ששני כמדובר מובן, ומזה  מקרא. של  פשוטו 
ש "וירא  - כאן מביא  שרש"י מוכרחים הענינים  - למילתו" שלישי וב"יום החולה", את "לבקר היה אליו"

מהפסוק.

להבין  :12וצריך

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק ההכרח מהו

נאמר - (ולא סתם הוי'" אליו "וירא בפסוק שנאמר כיון הרי החולה", את "לבקר היה שזה בשלמא
לאחריֿזה  מיד נאמר נתגלה, שהקב"ה מספרים שכאשר בפסוקים, כרגיל הדבר, היה מטרה איזו בשביל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 312 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
(1.27 ע' תש"ב סה"ש ראה - אדה"ז תקנת
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
סע"א.3) ג, ע"ז
(סה"מ 4) ספ"ג ש"ת שבתותי את ד"ה וראה טז. לא, תשא

.(85 ע' ה'ש"ת
יג.5) פ"א, דב"ר
ב"היום 6) הובא .197 ס"ע תרצ"ז סה"ש - אדה"ז מאמר

- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת וראה שבט. כט יום"
.(192 ע' חמ"א התוועדויות

א.7) לח, סנהדרין א. סה, עירובין
שלא 8) הדבר את "לבקר שם: פירש"י וראה כ. יט, קדושים

כו'". לחייבו
לו 9) ("שהי' פרשתנו ריש רמב"ן וראה רע"א. מ, נדרים

פרשתנו. ריש אוה"ת המילה"). למחלת ריפוי השכינה במראה
ב.10) ל, ב"מ ב. לט, שם
ב.11) פו, מב"מ
ואילך.12) 77 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
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שלפניֿזה  לפסוקים בהמשך בא שזה לומר, צריך כן על וכדומה), "וידבר" בשביל) היה לפני 13(שזה :
לךֿלך  פרשת (בסוף חולה,14זה אז היה שאברהם מובן שמזה אברהם", נימול הזה היום "בעצם נאמר (

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק מוכרח היכן אבל החולה". את "לבקר - הוי'" אליו "וירא ולכן

חולים ב) ביקור מצות בחליו? אברהם את לבקר מיד הגיע לא הקב"ה למה להקשות: יש מזה יתירה
בחליו  אברהם את לבקר בא שהקב"ה מזה שנלמדת הראשון 15- מהיום היא המתין 16- למה ואםֿכן ,

השלישי? היום עד חולים בביקור הקב"ה

בעבודתנו?ג) - היה" למילתו שלישי מ"יום ההוראה היא מה

המוסגר:„. מאמר

מהפסוק  למדים חולים ביקור מצות מובן: אינו - החולה" את "לבקר בא שהקב"ה הענין 17בעצם

תלכו" אלקיכם ה' מהפסוק 15"אחרי או ילכו"18, הדרך את להם נאמרו 19"והודעת הפסוקים ב' והרי ,
מתןֿתורה  מתןֿתורה 20לאחרי קודם חולים ביקור ענין מהו ואםֿכן ,21?

אבינו  אברהם שקיים אב כיבוד למצות בנוגע גם היא זו הקודמת 22קושיא בשבת הרי 23(שדובר :(
אברם  קיים ש"לא אבינו אברהם על להיות יכולה טענה איזו ואםֿכן, זה, לאחרי רק נצטוו אב כיבוד על

אביו"? כבוד את

הגמרא  כדברי נח, בני אצל גם היתה שהמצוה שיתכן לתרץ, אפשר חולים לביקור שכמה 24בנוגע ,
נכללים  מצוות בשבע כי מצוות, בשבע נכללים שאינם אף נח, בני גם בהם נצטוו עשה" "קום של ענינים
נצטוו  אב כיבוד על שהרי כן, לתרץ אפשר אי - אב לכיבוד בנוגע אבל תעשה"; ואל "שב של ענינים רק

במרה 25במרה  בציווי צורך היה לא זה, על מצווים היו נח בני גם ואם ,26.

חולים: לביקור בנוגע לתרץ יש עוד

(ואףֿעלֿפי  חסדים גמילות במצות נכללים וכו') אבלים ניחום אורחים, הכנסת (וכן חולים ביקור
נפרדות  מצוות הן מתןֿתורה חסדים).27שלאחרי בגמילות כלולות היו מתןֿתורה, קודם שהיו כפי הנה ,

ביקור  גם אצלו היה במילא - ענינו עיקר היה זה ואדרבא, - אברהם אצל גם היה חסדים שגמילות וכיון
אורחים). (והכנסת חולים

הפסוק  המשך יובן עי 28ועלֿפיֿזה לא "וישא היא (שהשייכות הוי'" אליו "וירא לפסוק גו'" וירא ניו
והכנסת  חולים ביקור כי - הפסוק) לתחילת גם אלא רש"י), (כדפירש היום" "כחום הפסוק: לסיום רק
בביקור  אורחים הכנסת להחליף הקב"ה ורצה חסדים, בגמילות נכללים ששניהם אחד, ענין הם אורחים

חולים.

הרי - אבינו, מאברהם להיות צריכה היתה אורחים והכנסת מהקב"ה, היה חולים שביקור ואףֿעלֿפי
קיום עלֿידי חד: כולא וחיבור zevnזה צוותא מלשון מצוה - אורחים ופועל 29הכנסת אברהם מתחבר -
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מהרש "א13) במקומו. רש"י במפרשי פרישה ראה שם. ב"מ
סק"א. סשל"ה יו"ד

כו.14) יז,
א.15) יד, סוטה
ס"ה.16) כדלהלן
ה.17) יג, ראה פ'
כ.18) יח, יתרו
שם.19) תיב"ע ב. ל, ב"מ
יג.20) שם, רש"י
כו'21) דייקא במצותיו במצותיו "קדשנו ד): (לד, תו"א ראה

(סח, ושם כו'". גורם ה' מצות האדם בעשיית שבאתדל"ת וקדשנו
חולים". מבקר הקב"ה כו' מצותי כו' "וישמור א):

נח.22) ס"פ רש"י

(23- מנחם (תורת ואילך סט"ז לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 226 ע' חמ"א התוועדויות

סע"ב.24) נח, סנהדרין
ב.25) נו, שם
(תורת 26) סי"ח וישלח ש"פ שיחת ראה - זה על התירוץ

ואילך). 343 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם
"קורין27) בתחלתו): תפלות  סדר  אלו (רמב"ם זו משנה

שבת  וראה אורחים". והכנסת כו' ובקו"ח כו' וגמ"ח כו' דברים
אבל  הל' מרמב"ם ולהעיר - סס"ד. רש"ל שו"ת סע"א. קכז,

רפי"ד.
ב.28) שם,
ובכ"מ.29) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
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שמדת  כמו ה"ז למטה, שנמשך כפי הקב"ה של חולים וביקור  אורחים, מכניס שהקב"ה כמו זה שיהיה
אברהם  של ענינו שזהו למטה, ומשמשת עומדת שלמעלה -30חסד

שניהם). להתקיים יכולים (שהרי אברהם נצטער לכן - שיעור" להם שאין מ"דברים שזהו כיון אבל

ביקור  מאשר יותר חסדים גמילות של ענין היא אברהם עלֿידי אורחים שהכנסת לומר, אפשר גם
מאמר  כאן עד וגו'". אנשים שלושה והנה עיניו "וישא להיות צריך והיה נצטער, ולכן דהקב"ה, חולים

המוסגר.

הראשון מתרצים 31מפרשים ‰. ביום כי - השלישי ביום רק אברהם את הקב"ה ביקר למה הקושיא
כסף" ומקנת בית יליד ביתו "אנשי במילת עסוק אברהם רז"ל 32היה מאמר עלֿפי - לומר יש (גם על 33.

.34הפסוק  זקן שהיה מתיירא "היה שאברהם הברית", עמו -"וכרות עמו" ואחז ידו (הקב"ה) שלח .
לבקרו). כדי "וירא" להיות צריך היה ולא אותו, וביקר אברהם אצל הקב"ה כבר היה הראשון שביום

השלישי  וביום הראשון ביום רק היא הסכנה כי סכנה, אין - השני .35וביום

רש"י  (ב) מסוכן, שאינו לחולה גם היא חולים ביקור מצות (א) כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל
ואםֿכן 36סובר  השלישי, היום לגבי יותר גדולה סכנה יש אז ואדרבא, סכנה, יש השלישי היום לפני שגם

אומר היה"i"yxלמה למילתו שלישי ?37"יום

לפי  הוא, השלישי היום עד חולים בביקור המתין שהקב"ה שהטעם מתרץ, הקדוש' החיים ה'אור
והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין לבקרו"38ש"אין מיד נכנסים ש"קרובים ואףֿעלֿפי .39,

שכתוב  (כמו לבניֿישראל קרוב הוא הקב"ה אליו"),40והרי קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי
מפני  הוא לבקרו" מיד נכנסים ש"קרובים זה כי השלישי, היום עד לבקרו הקב"ה בא לא מכלֿמקום
"אוושא  פרסום, נעשה רחוקים של ביקור עלֿידי (מהֿשאיןֿכן חוליו דבר מתפרסם לא ביקורם שעלֿידי

העולמות".41מילתא") כל "בפרסום זה הרי קרוב, שהוא אףֿעלֿפי כי הקב"ה, אצל שייך לא זה וטעם ,

גם  (ב) פרסום, יהיה שלא באופן לבקרו לבוא יכול היה הקב"ה (א) כי: מובן, אינו זה תירוץ אבל
ושבים  עוברים היו ולא היום", "כחום זה היה שהרי פרסום, של באופן היה לא הוי'" אליו .42ה"וירא

להבטיח  צריך (שהרי מפורסם זה היה לא למעלה שגם מוכח, מפורסם, הדבר היה לא שלמטה ומזה
מצד למעלה, גם מילתא" "אוושא יהיה משתלשלים שלא שלמטה הענינים שכל דכיון המקטרגים),

שלמעלה, בדוגמתם.מהענינים שהם מובן הרי

.Â בחסידות המבואר בהקדם זה שקיים 43ויובן מה לגבי אבינו אברהם שקיים מילה מצות במעלת
ניתנה  שלא עד כולה התורה :44כל

הכח  בהם היה לא שקיים המצוות (ב) עצמו, בכח (א) היה אבינו, אברהם עלֿידי התורה כל קיום
קדושים. ייעשו - הגשמיים הדברים - שהם המצוות, נעשו שבהם הגשמיים בדברים בקדושתם לחדור

- האבות שקיימו המצוות לגבי מתןֿתורה לאחר מקיימים שאנו שבמצוות מהמעלות הוא זה ענין
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וידבר 30) ד"ה פ"ד. שכ"ב בפרדס (נתבאר ב רסד, זח"א
ע)). ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד לאמר גו' אלקים

במקומו.31) רא"ם
לך.32) לך ס"פ
רש"י 33) תתרעא). (רמז עה"פ נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, ב"ר

לך. לך ס"פ
ח.34) ט, נחמי'
ב.35) קלד, שבת הר"ן וכמ"ש
שם.36) שבת
עצמו.37) הרא"ם שם שהקשה וכמו
שרק 38) כתב שם באוה"ח - ה"ה. פי"ד אבל הל' רמב"ם

ליכא  ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

ב', ליום א' יום בין הפרש שאין שהסוברים שם, (וכתב  סכנה
רש"י  שהרי וצ"ע, עיי"ש. ג', יום כתב שלא הטור כגירסת גורסים
שלישי  יום כתב עה"ת ובפירושו כנ"ל, כו' הפרש שאין ס"ל
רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, לפימ"ש אך הי'). למילתו

הביאו 39) שלא על התמי' (וידועה סשל"ה יו"ד טושו"ע
הרמב"ם).

ז.40) ד, ואתחנן
שם.41) ביו"ד ב"ח
במקומו.42) עה"ת פירש"י ב. פו, ב"מ
ואילך,43) 758 ע' ח"ג .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה

שם. ובהנסמן
א.44) פב, קידושין ב. כח, יומא
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מ  ציוויים הם (א) מתןֿתורה שלאחרי עליהםd"awdשהמצוות dxezÎoznשציוה zrya45 ממשיכות הן (ב) ,
קדוש. ייעשה שהגשם הגשמיים, בדברים קדושתן את

הרמב"ם  בדברי .46[וכמרומז הגדול העיקר על לבך "ושים עושים : או מרחיקים שאנו מה שכל .
עלֿידי  קיומם מצד ולא עליוֿהשלום", רבינו משה עלֿידי הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום,

האבות].

(קודם  האבות עלֿידי המצוות קיום שדוקא לבנים", סימן אבות ד"מעשה הענין מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
הכח  את לנו נתן צריכה 47מתןֿתורה) היתה - בגשמיות המצוות את לקיים שנוכל מתןֿתורה) (לאחרי

בדוגמת  שתהיה האבות של אחת מצוה לכלֿהפחות מצות 48להיות היתה וזו מתןֿתורה. שלאחרי המצוות
קדושה  המשיכה מתןֿתורה) קודם (גם זו מצוה (ב) מהקב"ה, אבינו אברהם נצטווה עליה (א) מילה:

הגשמי  המצוה.49בדבר קיום לאחרי גם הגשמי בדבר נשארה המצוות שקדושת באופן ,

בנגלה  גם - בחסידות ענין ככל - מרומז זה :50וענין

ירכי" תחת ידך נא "שים לו: אמר אליעזר, את השביע אבינו אברהם "תחת 51כאשר למה ולכאורה .
הצניעות? היפך של ענין זה הרי - דוקא ירכי"

הדין  יובן: הנ"ל והמצוה 52ועלֿפי מצוה", של "חפץ להחזיק הנשבע צריך השבועה שבעת הוא,
מילה. מצות היתה - בחפץ הקדושה נשארה שבה מתןֿתורה קודם היחידה

שקיום  אופן באותו אבינו אברהם קיים מתןֿתורה) קודם שהיתה (אף מילה שמצות מובן, ומזה
מתןֿתורה. לאחרי להיות צריך המצוות

.Ê שיש טבע,מהענינים עלֿפי יהיה המצוות שקיום ההשתדלות - מתןֿתורה לאחרי המצוות בקיום
נס  עלֿידי קדושה53לא ולהמשיך זיכוך לפעול צריכות מתןֿתורה שלאחרי שהמצוות דכיון ,a דברים

אלא) יתבטל, (לא העולם טבע שגם בכדי טבע , עלֿפי להיות עליהם לכן הטבעי, שבעולם הגשמיים
יזדכך.

וכידוע  טבע. עלֿפי להיות צריכה למצוה ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מזו: 54יתירה

ש  הפקיד על שפעל עד לבנה קידוש ברכת עם שהמתין הזקן, רבינו אודות הסירה ed`הסיפור את יעצור
בדרכי  מלובשת תהיה למצוה ההכנה שגם בכדי בנס), בעצמו הסירה את הזקן רבינו עצר שלפניֿזה (אף

הטבע.
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דעליונים45) החיבור נעשה אז רק (שמו"ר כי ותחתונים 
וגשמיות . רוחניות  ג), שהיתה פי"ב, (אף מ"ת שלפני מילה ומצות

ציווי בכח d"awdמצד האבות שקיימו המצוות כשאר ולא
רק היתה קיום dpkdעצמם), גם שלכן הנ"ל), (ולחיבור למ"ת

עצמו  מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה מצות
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי

ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ שנמול"
"שנמול  שם שמסיים הרמב"ם לשון יומתק בפנים מ"ש עפ"י
א"א  להזכיר מקום מה (דלכאורה, - ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני מלין אנו אבות והרי מעשה כי -
מ"ת, דלאחרי (מילה) המצוות על כח הנתינת היא א"א) (מילת

דאברהם, מילה מצות כללות idy`ובמיוחד את המקשרת
בפנים. כנ"ל לבנים", כח) (ונתינת "סימן שיהיו אבות" "מעשה

בסיני  "שצוה החי: מן אבר איסור בענין הרמב"ם לשון
miiwziy"שיתקיים" והלשון לנדו"ד שייך אינו אבמה"ח", איסור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטוה כבר כי ,d"awdn
ולכאן)`l"z(אף לכאן סברא (כי לאחר - אבמה"ח שאיסור -

אותו, קיימו האבות שגם אף נח דאיסור כח הנתינת ע"י אינו מ"ת

כ"א אבות בתור שלא הי' שקיומם ובאיסור כיון ב"נ). בתור
סתם הרמב"ם כתב כתב גדה"נ ולא מרע"ה" מצות "אלא

יעקב קיים גדה"נ כי - זה envrn"שיתקיים" על שנצטווה ולא
שם). ובכ"מ רפ"ט מלכים הל' (רמב"ם מהקב"ה

שם.46) פיה"מ
לך 47) ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ראה

לך.
(4845 הערה כנ"ל ממש, בשוה לא .אבל
רק גוף49) (שנזדכך העולם בגשם לא אבל המצוה, מקיים

ואכ"מ. א). עד, תו"א - דמצרים הברזל כור ע"י
(50.316 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.51) כד, שרה חיי
סי"גֿיז.52) ספ"ז חו"מ שו"ע ב. לח, שבועות
נס 53) וכמו לזה במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

נסים. ממעשי נהנין שאין אף המן שאכלו וכמו דחנוכה. השמן
ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק

ב.54) תשנב, ד') (כרך לקו"ד
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בנוגע אמורים שהדברים בנוגעzepkdlוכשם גם הטעם) (מאותו הוא כן המצוה ze`vezlלמצוה, של
שאז  כיון להסירם, כדי בנס להשתמש אין המצוה, קיום עלֿידי לבוא צריכים טבע שעלֿפי שהענינים -

המצוה. בקיום חסר

.Á בקיום הם הקשיים (אם מסויימים קשיים עם טבע, עלֿפי קשורה, המצוה שכאשר מובן, ומזה
בלתי  באופן להחלישם או להסירם אין המצוה), של בתוצאות או להמצוה, בהכנה או עצמה, המצוה

המצוה. בקיום חסר שאז כיון טבעי,

בזוהר  שכתוב מה לא 55ועלֿדרך שאז (כיון ובמגנא" "בריקנייא שלא להיות צריך המצוות שקיום ,
שכתוב  וכמו "מצרים", של סדר זהו - דקודשא"). "רוחא המצוה עלֿידי במצרים 56נמשך נאכל "אשר

שלים". ו"באגר חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא צריך אלא - חנם"

האריז"ל  אודות שכתוב מה גם ממנו,57וזהו שביקשו כמה ושילם למצוה, בנוגע מתווכח היה שלא ,
בגמרא  זוז 58וכמסופר באלף אתרוג שקנה גמליאל, רבן .59אודות

לא  במשהו להשתמש אין טבע, עלֿפי שישנם הקשיים אבל קשיים, לחפש שצריך לומר הכוונה אין
אותם. למנוע כדי טבעי

להסיר  אין כך למצוה, ההכנות עם הקשורים הקשיים את זה באופן להסיר שאין שכמו לעיל, וכאמור
מהמצוה. תוצאות הם טבע שעלֿפי הקשיים את

.Ë:"היה למילתו שלישי ש"יום הפירוש יובן עלֿפיֿזה

בשני  גם להיות צריך חולים ביקור אדרבא, שהרי חולים, ביקור של הענין מצד (לא הוא לזה ההכרח
שענין אנשים", שלשה והנה "וירא - השני מהפסוק אלא) כנ"ל, הראשונים שהיה dfהימים לומר בהכרח

זמן  באותו היו הוי'" אליו ו"וירא אנשים" שלשה והנה ש"וירא וכיון (כדלהלן), השלישי כן 60ביום על ,
השלישי. ביום היה הוי'" אליו "וירא שגם לומר צריך

הימים  בשני גם כי ליתא), מעיקרא - ג' יום לפני ביקר לא למה (דקושיא לומר יש ועלֿפיֿזה
ביום  היה בפסוק שנאמר הוי'" אליו "וירא הסיפור רק החולה", את "לבקר הקב"ה בא הראשונים
בזה  כי - הראשונים הימים בשני גם ביקרו שהקב"ה התורה מספרת לא למה להקשות: ואין השלישי.
הסכנה  הראשונים הימים בשני שהרי השלישי, ביום שביקרו מזה ובמכלֿשכן מעצמו, ומובן חידוש, אין

כנ"ל. השלישי, ביום מאשר יותר גדולה היא
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א.55) קכח, ח"ב
שם.56) בפרש"י הובא - שם ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.57) מצות ראה פ' בהנהגת ielirdeבטעמ"צ

ע"י  שאפילו - הזוהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת לגבי האריז"ל
כו'. למעט או לבטל רצה לא שבטבע פעולות

ב"ק 58) אילימא, (ד"ה בתוס' הל' מובא (וכן ב. מא, סוכה
אתרוג  "כשקונים שם: לזח"ב בזהח"מ וראה אתרוג). - ב) ט,

כו'".
האריז"לzellkaהראי'59) שהנהגת -dfnxp(1 בנגלה: גם

ענין  שזהו (2 שווים, בערך שלא סכומים מצוות בעד illkששלמו
שלכן  פרטית, המצוה לתוכן שייך ואינו המצוות קיום באופן

המצוות. לכל בפשיטות נלמד אחת ממצוה
רחוק  כי - בפנים. המדובר לענין גם מכאן ראי' שי"ל אלא
שלא  שהוא זוז, דאלף המחיר להוריד בשו"א הי' שא"א לומר

llk jxraהכלל מן יוצא מקרה זהו באם - גם ;ixnbl בכלל הרי ,
אפילו מחידוש". למדין שם)"אין ב"ק מתוס' (כדמשמע את"ל

הוא  זוז באלף שקנה והחידוש יותר, בזול אתרוג מצא לא שר"ג
כ" לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד אלא כי המצוה, קיום בשביל כ

במצב  אף לקיימן רצה - עליהן המצוות "חביבות" שמפני
החביבות  חלה מה על - לכאורה קשה - ע"ז נצטווה לא ש(האדם)

משו"ע  (ולהעיר - מצוה). שאין - (היינו ציווי עליו כשאין - שלו
ור"ס צג סו"ס או"ח וי "ל אדה"ז - יג ). כלל  דאורייתא  אתוון קח.

ענין ההסברה  כשאין דגם - (שזהו aeigdבזה  רק שבמצוה
עלי') מציאותdpyiכשנצטווה מצד העשי'המצוה (וכח האתרוג

דרביע "ארי' חיצונית מניעה שלולא האתרוג ilr'שלו) על (ולא "
פעולה  - המצוה תתקיים שבו ענין להעשות יכולים - כו')
- במצוות) עיקרי ענין זהו מ"ת שלאחרי (שבמצוות בהאתרוג

"כמה שם).zeaiagוזהו (סוכה כו'"
שהאריז"ל לעיל המובא (על שבזה על החידוש מסרב הי' לא

אי"ז זוז האלף שהאתרוג bexz`dyהשער): א"א כי ביותר, יקר
וענין סיבה מפני כ"א כ"כ, שויו ממון iccvיהי' "כל (וע"ד -

הב' הנהגה וזוהי סע"א). לא, קדושין - נותנים" אתם שבעולם
עם  הכיס לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם) (מובא דהאר"י
דמזה  שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות,
עצמו, שבהדבר המניעות רק (לא להסיר להשתדל שאין נלמד
אלו  ענינים שני - ובנדו"ד הצדדיות. מניעות לא) גם אפילו אלא
צ"ל  הי' (שלכן זקן שהי' זה מצד ב) עצמה. המילה סכנת א) הם:
להביא  אין זה על דגם מר"ג, ונלמד ס"ה), כנ"ל - עמו" "וכרות

ואכ"מ. בטבע. הזמן בוא קודם רפאל מלאך
בפרשתנו 60) פירש"י א. קכז , משבת ג.כמובן יח,
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היה  למילתו שלישי יום חנינא בר חמא ר' אמר החולה, את "לבקר רש"י לשון יומתק ועלֿפיֿזה
המשך הוא היה" למילתו שלישי ש"יום אחד, ענין שזה פשוטו דלפי - בא mrheכו'" שהקב"ה לכך

למילתו  שלישי "יום ולומר לקצר יכול רש"י היה בא), לא הראשונים הימים (ובשני החולה" את "לבקר
מקדים (א) שרש"י ומזה החולה"? את לבקר הקב"ה ובא ומפסיק dligzהיה (ב) החולה", את "לבקר

חמ  ר' "אמר בתיבות אליו"באמצע ש"וירא - אחד ענין שונים: ענינים שני שהם מוכח - חנינא" בר א
ענין (ומצד החולה" את "לבקר ענין dfהיה ועוד כנ"ל), ואדרבא, השלישי, ביום זה שהיה הכרח אין

השני  מהפסוק רק הוא לזה שההכרח היה", למילתו שלישי ש"יום חנינא" בר חמא מ"ר' רש"י .61מביא

.È:השלישי ביום היה אנשים" שלשה והנה ש"וירא לכך ההכרח

אברהם" את "לרפאות שבא רפאל, המלאך היה אבינו לאברהם שבאו המלאכים משלושת .42אחד
את  "לרפאות מלאך שלח שהקב"ה לומר אפשר אי ימים, שלושה חולה הנימול טבע, שעלֿפי וכיון
מצות  (שהרי מהמצוה לבוא צריכים טבע שעלֿפי אלו קשיים ממנו להסיר השלישי, היום לפני אברהם"
שלישי  ביום זה שהיה לומר, בהכרח ולכן כנ"ל). מתןֿתורה, לאחרי כמו היתה מתןֿתורה קודם גם מילה

הדין  (שלכן טבע עלֿפי שזהו זה, ביום יתרפא שאברהם פעל רפאל והמלאך שלאחרי 62למילתו, הוא
מרחיצין). אין השלישי יום

.‡È רפאל אך במלאך היה צורך מה טבע, עלֿפי מתרפאים השלישי שביום כיון מובן: אינו ?63עדיין

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה "מלאכים".64ויובן בשם לפעמים נקראים טבעיים כחות שגם ,

רז"ל  וכמאמר למעלה, שורש לו יש למטה ענין כל הדבר: מזל 65וטעם לו שאין למטה עשב לך "אין
נקראים  לכן מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכחות וכיון גדל", לו ואומר בו המכה מלמעלה

שרשם. שם על "מלאכים", בשם לפעמים

רפאל  מלאך מצד זה הרי השלישי, היום במשך הנימול מתרפא טבע שעלֿפי שהעובדה ונמצא,
הרפואות  על טבעי.66(הממונה ובלבוש זה בפרט שמתלבש עד השתלשלות, בריבוי משתלשל שזה אלא ,(

בהעלם  הוא - לזה השורש - רפאל ומלאך הטבע, ובלבוש הפרטי הענין רק נראה אחרים שאצל אלא,
רפאל  מלאך את שראה "וירא", - בעולם בגילוי השורש האיר אברהם אצל ואילו .67ובשרשו;

.·È:היא בעבודתינו רש"י ופירוש זה מפסוק ההוראה

אלקיכם  הוי' "אחרי שהרי חולים, ביקור מצות במעלת כפשוטו) מהפסוק (שלמדים ההוראה על נוסף
כו'" חולים ביקר הקב"ה "מה ,15תלכו",

"וירא- הלשון בפסוק נאמר אברהם "),`eilשלכן  "אל (ולא  החולה"הוי'" את "לבקר רש"י אומר וכן
אברהם  של מעלתו מצד היא אברהם את לבקר הגיע שהקב"ה לכך שהסיבה לפרש אפשר כי (סתם),
זה  שאין שידעו כדי "אברהם", תיבת הושמטה ולכן יהודי, סתם לבקר שצריכים ראי' מזה ואין אבינו,

חולים  דביקור הענין "חולה", מצד אלא "אברהם", -68מצד
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ושאל 61) הקב "ה "ובא רש"י שמסיים בכדי ומה - בשלומו"
כנ"ל  חולים, ביקור מצד ג"כ הי' השלישי ביום שבא שזה לרמז

מה (א) מחדש: ענינים (ושני והוא ay`בפנים. השלישי, ביום
- בשלומו" ושאל הקב"ה "ובא חולים, ביקור הג's`yמצד ביום

מה  (ב) סכנה. לענין שם בשבת רש"י ועדמ"ש - הוא חולה עדיין
iyilydשקרה meia.("'גו וירא גו' היום "כחום שהי' -

ס"ט.62) סשל"א או"ח שו"ע ב. קלד, שבת
היום"63) מ"כחום האחדות שעות בשביל שזהו לומר וקשה

סופו. עד ח) פמ"ח, (ב"ר שעות שש -
פ"י.64) ח"ב מו"נ

א.65) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
ב.66) כו, מזח"א ולהעיר בראשית. י"ר כונן. מדרש
(נוסף 67) - אנשים בדמות המלאכים נראו לאברהם שגם ואף

מלאכים, שהם ידע שאח"כ צ"ל י) (יח, רש"י פירוש שלפי על
- אשוב") "למועד אומר איך לאברהם הוקשה לא למה דאל"כ

את ראה e`txאברהם `ede l`tx(ב) הפרט, את (א) ולא
טבע - טבעי בלבוש שנתעלם ועד לעולם מעולם sebdשנשתלשל

מעצמו. שיתרפא
במקומו.68) חכמים בשפתי וכמש"כ
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ושקיום  המצוה, קיום על "להקל" כדי נסים לחפש שאין - המצוות קיום באופן הוראה גם ישנה
לאלקות. כלי מהטבע ולעשות הטבע, בדרכי מלובש להיות צריך המצוה

***

.‚È אדמו"ר 69בשבת מו"ח כ"ק סיפר תרצ"ג, וירא (מהורש"ב)70פרשת אדמו"ר כ"ק אביו, שכאשר ,
שנים  חמש או ארבע בן ילד היה נשמתוֿעדן

שנת - מרֿחשוון, בכ' נולד נשמתוֿעדן שאדמו"ר מזה הוא חמש, מגיל יותר היה שלא לכך ההכרח
ל"חדר"71כתר"א  שנכנס מזה הוא ארבע, בן כבר שהיה וההכרח תרכ"ו; ניסן בי"ג נסתלק וה'צמחֿצדק' ,

ומחצה  שלש בן -72בהיותו

ההולדת, יום שלפני השבת או מרֿחשוון, כ' הולדתו ביום אז שהיה וירא, פרשת בשבתֿקודש
שאלו  בבכי. פרץ צדק', ה'צמח אל כשנכנס הברכה. לקבל צדק' ה'צמח אל רבקה הרבנית אמו הכניסתו

ב"חדר" שלמד וענה, בוכה. הוא למה צדק' ה'צמח

חומש - גם אלא סידור, או "עברי" רק לא ב"חדר" אז למד שכבר רואים -מזה

צדק': ה'צמח וענהו בוכה. הוא כך ועל מתגלה, אינו אלינו ואילו אבינו, לאברהם נתגלה שהקב"ה
יתגלה  שהקב"ה לכך הוא ראוי אזי עצמו, את למול שעליו מחליט, שנה, ותשע תשעים בן כשיהודי

כשיהודי נוסח: ועוד הראשון).wicvאליו. בנוסח (כנ"ל וכו' שנה ותשע תשעים בן

אפשרות היתה כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אז עצמו izylוהסביר נשמתוֿעדן שאדמו"ר כיון - נוסחאות
המספרים. מפי באות והנוסחאות קטן), ילד אז שהיה (כאמור, זאת זכר לא

.„È ממ ההוראה -כללות הנוסחאות ב' לפי - צדק' ה'צמח של זה :73היא אמר

שעלֿפי  רק לא - עבודתו עבד שנה ותשע תשעים שבמשך היינו, ותשע, תשעים בן יהודי אפילו
שכתוב  כמו אלא ותשע, תשעים בגיל הוא "יומין 74ה"לוח" אצלו שהיו בימים", "בא שהיה באברהם

מאה" מ"בן למטה אחת ) (בדרגא שאוחז היינו, ותשע , תשעים בן רק שהוא כיון ֿ פיֿכן, אףֿעל שלמין",
העולם. והעלם כיסוי מפני עצמו את  להבטיח היינו, עצמו, את "למול" עליו -

נאמר - מאה" "בן על אבל 75רק עליו; מסתיר אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
במדריגה אפילו - העלם `zgכשנמצאים מפני עצמו את להבטיח צריך אזי מאה", מ"בן למטה - בלבד

העולם.

.ÂË מצוה נוספה לנח מצוות; שש על נצטוה הראשון אדם אברהם. עלֿידי נפעלה מילה מצות
מילה  מצות את גם פעל אבינו אברהם ואילו ענינו 76שביעית; עיקר היתה מילה שמצות אומרת, זאת .

אברהם. של

בן  בהיותו אברהם להחלטת בנוגע מובן ותשע ומזה הכוונה תשעים שאין עצמו, את למול שצריך
שצריך  עבודתו,siqedlשהחליט כל שלאחרי - היא ההחלטה אלא הקודמת, עבודתו על "משהו" עוד
עדיין אצלו ענינו.xwirחסר

לעיל  שנתבאר מה לפי שאר 77ובפרט כל את חיברה זו ומצוה תורה, למתן הכנה היתה מילה שמצות ,
ונמצא, לבנים". "סימן יהיה אבות" שה"מעשה מתןֿתורה, שלאחרי המצוות עם אברהם שקיים המצוות
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ואילך.69) 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
מנחם 70) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס

וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת -
חשון).71) כ יום" ("היום הצ"צ לשון
(72.4 הערה שם לקו"ש ראה
שם.73) היומן ברשימת שנסמנו בשיחות גם ראה

ב.74) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, שרה חיי
מנחם 75) (תורת סט"ו לך לך ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות

וש"נ. .(225 ע' חמ"א התוועדויות -
ה"א.76) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
"ו.ס 77)
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לו  שחסר בלבד זו (שלא להחלטה הגיע שנה, ותשע תשעים במשך אבינו אברהם של העבודה שלאחרי
cerעבודותיו שאר בכל גםֿכן לו שחסר אלא) עיקרי, וענין עצמו,zencewdענין, את למול צריך הוא ;

בשלימות. שיהיו הקודמות, עבודותיו בכל גם לפעול בכדי

מאה" "בן למדריגת עדיין הגיע שלא זמן כל - הרי גדול, שיהיה שככל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
גם  צריך הוא אלא עיקרית, ועבודה נוספת עבודה לעבוד וצריך עבודתו, סיים לא שעדיין בלבד זו לא -

הקודמת. עבודתו בכל שלימות לפעול

.ÊË המספרים מפי הם שהנוסחאות ואףֿעלֿפי נוסחאות, ב' צדק' ה'צמח במאמר יש לעיל, כאמור
הוראה  שיש לומר צריך כן על בישראל, נשיא רבי, עלֿידי סופרו הנוסחאות שב' כיון מכלֿמקום, (כנ"ל),

הנוסחאות. בב' צורך יש שלכן בזולתו), (שאין חידוש ישנו נוסח ושבכל הנוסחאות, מב'

(בנוסח  שאומרים כיון צדיק): -) השני על סתם) - (יהודי הראשון בנוסח החידוש מהו מובן, ואינו
צדיק  אברהם היה המילה קודם גם (שהרי - צדיק" "יהודי שאפילו ניתוסף 78השני) "תמים" התואר ורק ;

המילה  עלֿידי להחלטה 79לו זקוק בודאי צדיק שאינו יהודי הרי עצמו, את למול שעליו להחלטה זקוק - (
מנה" מאתיים בכלל "יש שהרי הראש 80זו, בנוסח החידוש מהו ואםֿכן ?81ון .

למתןֿתורה: הכנה היתה מילה שמצות לעיל, האמור עלֿפי ויובן

שאברהם  המצוות לגבי - מילה מצות של גם ועלֿדרךֿזה - מתןֿתורה שלאחרי במצוות החידוש
שמצוות הוא, לפניֿזה שהיה `elקיים שלפניֿזה המצוות קיום כמו (לא המאציל כח הבורא, כח מצד הם

הנבראים). בכח רק

ענין לגבי כי "צדיק", תיבת אומר אינו הראשון בנוסח אין dfולכן, מילה, מצות עלֿידי שנפעל
דרגות  עולם 82חילוקי ה'מאציל', שלגבי (וכידוע צדיק שאינו או צדיק הוא אם נוגע שלא בלבד זו לא ;

שוין  העשיה ועולם - 'אדםֿקדמון' הלשון גם מובא ולפעמים - לבוא 83האצילות צריכה ההחלטה אלא ,(
`lצריך מאציל, בחינת גילוי לקבל כדי (ואדרבה: דרגות חילוקי שייכים שבו בנפש המקום lhazdlמצד

שמצינו  ממה ובמכלֿשכן שיוכל 84ממדרגותיו. כדי בבלי תלמוד לשכוח צריך שהיה זירא, לרבי בנוגע
ירושלמי). תלמוד ללמוד

המאציל, מצד - לאמיתתו שהוא כפי הענין על מדבר הראשון הנוסח הנוסחאות: בב ' הביאור וזהו
הוא  שהענין כפי  מדבר  השני והנוסח שוין. ושבאדם) (שבעולם העשיה ועולם האצילות עולם שלגביו

עצמו. את למול צריך צדיק שאפילו חידוש זה הרי הנבראים ובהרגש הנבראים, הרגש מצד

.ÊÈ:היא - תורה מתן לאחרי - אלינו מהנ"ל ההוראה

וחיבור  צוותא מלשון - מצוה כל בת 29עלֿידי הקב"ה עם מאוחדים נעשים רבינו - שאומר כפי מידות,
ועד".85הזקן  לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

הגמרא  כדברי יהודי, כל אצל הוא המצוות קיום עלֿידי שנעשה זה ישראל 86ויחוד פושעי אפילו :
ובשם zeevnמלאים המצוות, דברכת הנוסח מישראל אחד כל אומר שלכן וחיבור. צוותא מלשון -

ספיקא  וספק ספק בזה שאין (דהיינו "אלקינו"87ומלכות - גם אלא העולם", "מלך התיבות את רק לא - (
קדשנוeply(אלקה ו"אשר (epeve eizeevna.(וחיבור צוותא (מלשון "
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צדיק".78) והי' עולם של "יחידו כו: לך (בובער) תנחומא
ובפרש"י.79) א יז, לך לך
ב.80) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
יותר 81) הרבותא - ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

שיש  אלא זה. שכר מביאה החלטתו שגם סתם, שנה צט' בבן
לעבודתו. בנוגע גם רבותא לבאר

צו82) איד "א אומר: זה בנוסח שגם wivpiipומה oe` oiip ַ
x`iהיא בזה שהכוונה ,"ezcear cary אינו - כנ"ל שנה 99 ¨

(כי  להמול שעליו להחליט צריך הוא גם אשר החידוש בשביל
לפי - אם כי בזה), חידוש כל אין המאציל dfמצד `lay אין ,

אינו  להמול, שצריך כשיחליט וגם ועבודה חידוש כל בהחלטתו
כו'. לוירא ראוי

וש"נ.83) .90 ס"ע שם לקו"ש ראה
(המשך 84) ואילך תרס"ו היום זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

קונטרסים  (סה"מ תרצ"א מיומיים יחיינו ד"ה ואילך). יג ע' תרס"ו
בסופו. ואילך) רמח ס"ע תרצ"א סה"מ א. קמז, ח"א

פכ"ה.85) תניא
וש"נ.86) א. נז, ברכות
פי"א.87) אגה"ת תניא ראה
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הוא  יכול  - ועד" "לעולם הקב"ה עם מאוחד הוא שעלֿידיֿזה במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיון
עצמו. את למול שצריך לדעת יש שתמיד ההוראה, היא זה ועל שלם. כבר שהוא לחשוב

לאופן  ועד אליו, יתגלה שהקב"ה הוא ראוי - צדק' ה'צמח מאמר כסיום - אזי כן, שמחליט ובשעה
המהות  ראיית מחכמה), למעלה (שהיא נבואה בחינת - אבינו לאברהם שנתגלה .88כפי

***

.ÈÁ היה אבינו שאברהם איך - חז"ל ממדרשי שמביא רש"י פירוש עלֿפי - מסופר הסדרה בתחילת
יותר  אורחים בהכנסת עצמו את יטריח חולה, שהיה כך על הבט שמבלי חשש והיה גדול, מכניסֿאורחים
שלא  מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה, חמה הקב"ה "הוציא ולכן כוחותיו, מכפי

אנשים"היו  בדמות עליו המלאכים הביא באים, ,42אורחים

יבואו שהמלאכים הטבע, שינוי עשה שהקב"ה `epiaוהיינו, mdxa`l בדמות" במלאכים) רגיל (שהיה
" רש"י לשון וכדיוק הביאitleאנשים", אנשים"dכו' בדמות עליו הידיעה) (בה"א ,89מלאכים

מפרש - שרש"י כפי לבוא, צריכים המלאכים היו בלאוֿהכי חידוש: אינה כשלעצמה המלאכים ביאת
ואחד  סדום, את להפוך ואחד שרה, את לבשר "אחד המלאכים: שלושת בכל צורך שהיה השני, בפסוק

אנשים" "בדמות באו שהמלאכים בזה היה כאן החידוש אברהם"; את -לרפאות

אורחים. הכנסת מצות בהם ויקיים אנשים, שהם סבור יהיה שאברהם כדי

בגמרא  למדים אבינו 90ומזה שאברהם רואים שהרי השכינה", פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :
האורחים. את לקבל ורץ להמתין, מהקב"ה ביקש

.ËÈ הכנסת מצות אבינו אברהם בזה קיים לא שבאמת נמצא, בפשטות, הסיפור את שלומדים כפי
ש" ורק אכלו, לא ואכן לאכילה, צריכים שאינם מלאכים אלא אנשים, היו לא באמת שהרי d`xpאורחים,

שאכלו" .91כמו

הדיעה - לפי אברהם"92ואפילו של כבודו "מפני רק זה הרי ממש", ושותין מפני 93ש"אוכלין או ,
בנימוסי'" הלך לקרתא הכנסת 94ש"אזלת זה היה לא ובמילא ושתי'; לאכילה צריכים שהיו לא אבל ,

ל) חסדים -`migxe(וגמילות

עצומה: תמיהה - ועלֿפיֿזה

ש  יתכן אמיתי?dlrnlnאיך שאינו דבר בשביל הטבע היפך של ענין יעשו

(באמת) שהרי השכינה", פני "הקבלת לעזוב אבינו לאברהם היה אסור שבאמת נמצא, הנ"ל עלֿפי
השכינה"? פני "הקבלת בעזיבת נכשל אבינו שאברהם אפשר ואיך אורחים, הכנסת מצות קיים לא

און" כל לצדיק יאונה "לא - בשוגג אפילו אבל בשוגג, זה שהיה אמת האבות,95הן מדריגת ובפרט ,
נאמר  יכול 96שעליהם איך ואםֿכן - סתם מ"צדיק" למעלה היא ו"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות

אבינו? אברהם אצל שוגג של ענין (אפילו) להיות

מיד  הרי מהוגנים, שאינם לעניים ונתנם צדקה של מעות שלקח אבינו אברהם על אומרים היו אילו
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סי"ט.88) אגה"ק תניא ראה
אורחים 89) הכנסת שייך שאין רש"י) (דדעת מוכח שמזה

במלאכים.
וש"נ.90) א. קכז, שבת
ב).91) פו, (מב"מ ח יח, פרשתנו רש"י
בזח"א 92) גם וכ"ה רבה. אלי' מסדר שם) (ב"מ נראין תוד"ה

ח"א  תרס"ג (סה"מ בתחלתו תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה א קמד,

הדיעות. שתי מובאות א קב, שם ובזוהר - כד)). ע' ח"ב נ. ע'
הנ"ל. עומד והוא ד"ה ראה דא"ח, ע"פ הביאור

שם.93) תוס'
ה.94) פמ"ז, שמו"ר
כח :95) סו"ס  אגה "ק  ובתניא כא . יב, שהן משלי "השגגות

שמנוגה". נפה"ב מהתגברות
ו.96) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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בשוגג  אפילו אבינו, אברהם על כזה דבר לומר שייך איך הקושיא: נשאלת ומכלֿשכן 97היתה .
הם  עניים שעלֿכלֿפנים מהוגנים, שאינם לעניים צדקה מנתינת יותר שגרוע ש"אינן 98בנידוןֿדידן, אלא ,

אורחים  הכנסת היתה לא כאן ואילו ?ixnblמהוגנים",

מענין  - כו'" אורחים הכנסת "גדולה - אמת דין שילמדו כזה באופן קבעה אמת" ש"תורת יתכן איך
ה  (באמת) שהיתה מפעולה אמיתי, הדין?שאינו יפך

" רק שהיו שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן של zencaועל אורחים" ב"הכנסת דבר חסר היה לא אנשים",
האמת. היתה זו אלא אורחים, הכנסת מצות שמקיים לו נדמה שהיה הכוונה אין אבינו. אברהם

.Î לעיל והובא בחסידות המבואר בהקדם יובן בזה 77הביאור

"תורה- ששניהם התורה, פנימיות עם דתורה גליא של היחוד גם נראה כאמור `zgובזה - שלכן ,"
פעמים  הבנה 99כמה והעדר בקושיא נשארים התורה, פנימיות שבלי דתורה בנגלה ענינים כמה ישנם --

מתןֿתורה: לאחרי מקיימים שאנו למצוות מתןֿתורה, קודם האבות שקיימו המצוות בין החילוק

אור' ב'תורה וכמובא ברוחניות. היה האבות של המצוות מצוות 100קיום וכמה מכמה לדבר, ראיה
כתוב  התפלין שבפרשיות תפלין, מצות ולדוגמא: בגשמיות. לקיימם כלל יכולים היו לא האבות שבימי

מצרים. דיציאת הענין כל עדיין היה לא האבות ובימי מצרים, יציאת אודות

גם  עשו הם בגשמיות; פעולות ללא ברוחניות, רק היה האבות של המצוות שקיום הכוונה אין אבל
מצוות), בכמה (עלֿכלֿפנים בגשמיות פעולות

בזוהר - איתא גופא: תפלין ממצות ההמשכות 101וכדמוכח את המקלות עלֿידי המשיך שיעקב ,
בגשמיות  תפלין מצות לקיים יכלו לא שהאבות ֿ פי שאףֿעל מוכח, ומזה תפלין. מצות עלֿידי  שנמשכות

כמו אופן בגשמיות,ixg`lבאותו פעולה גם היתה ברוחניות בקיומם מכלֿמקום כנ"ל, תורה, מתן
במקלות  -הפעולה

הא  שעבודת שאומרים לאמה עבודתם שעלֿידי - בזה הכוונה ברוחניות, היתה קדושת erawבות את
לאחרי  קדושה, במקלות נשארה לא עבודתם; עבדו שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות המצוה

אורחים  הכנסת מצות אבינו אברהם קיים שבהם ומשתה למאכל בנוגע גם וכך בהם. העבודה .102סיום

נפעל שלא לומר הגשמיים),dne`n[קשה  דברים בו (וכיוצא  נשארובמקלות קודם weicaוהם כמו
עלֿכלֿפנים  דוגמא איזה להיות מוכרחת היתה לבנים", סימן אבות ש"מעשה כיון - ובפרט העבודה.
שממשיכים  מתןֿתורה, לאחרי המצוות קיום כמו זה אין ֿ פיֿכן, אףֿעל אבל מתןֿתורה. שלאחרי למצוות
קדוש, דבר נעשים עצמם שהם המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות קדושה

המצוה]. קיום לאחרי גם בגלוי בהם נשארת והקדושה

.‡Î:לויתן שבבחינת הנשמות עבודת ובין האבות של המצוות קיום בין חילוק שיש מובן, עלֿפיֿזה

תורה' ב'לקוטי בגשמיות 103מבואר להיות צריכה שעבודתם הבר, שור שבבחינת הנשמות בין החילוק
אלי" אישי "ילוה מלשון - לויתן שבבחינת לנשמות שפשוט 104דוקא, (אף ברוחניות עבודתם שעלֿידי -

המצוות. קיום עלֿידי הנמשכות ההמשכות כל ממשיכים הם כפשוטן) המצוות כל בקיום שמחוייבים
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לי97) "אוי רבי (ב"בizzpyוכמאמר פי'כו'" ב' ועי' א. ח,
לשו"ע בברכ"י - סי"א).הריטב"א סרנ"א יו"ד

(98" ב) ט, ב"ב ב. טז, (ב"ק בש"ס מדייק `mcשלכן ipa
רמאי  דהיינו - שכר" עליהן יקבלו לא דוקא) (שאז מהוגנים שאינן

ושם). סע"ב (סז, דכתובות
וש"נ.99) .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.100) מא, ד. יא,

ג.101) כג, ויצא תו"א וראה א. קסב, ח"א
לאחרי 102) שמקיימים האופן באותו קיים זו שמצוה אף

סה"מ  וראה המקלות). ע"י שהיתה תפלין מצות כקיום (ולא מ"ת
בהערה. 223 ע' תש"י

עיי"ש.103) ואילך. א יח, שמיני
לד.104) כט, ויצא
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הם האבות ועבודת לויתן שבבחינת הנשמות שעבודת לפרש, שרוצים כאלו ynnיש oipr eze` עלֿפי .
שונים:הנ"ל ענינים שהם מובן,

היא לויתן דבחינת על wxהעבודה דוגמא שם שמביא מזה (כמובן בגשמיות אחיזה ללא ברוחניות,
המשיך  ואףֿעלֿפיֿכן וכו', מצה שם לו היה שלא במערה, בהיותו יוחאי בן שמעון מרבי לויתן בחינת
בגשמיות, אחיזה לה היתה האבות עבודת מהֿשאיןֿכן ברוחניות), עבודתו עלֿידי - ההמשכות כל את

זה מצד בדברים mlerdyורק הקדושה המשכת לפעול יכולה עבודתם היתה לא עדיין, מזוכך היה לא
בפנימיות. הגשמיים,

.·Î הגשמיים בדברים פעלו לא עבודתם עלֿידי שהאבות כיון מובן: אינו לכאורה הנ"ל כל עלֿפי
ברוחניות  רק עבודותיהם כל את לעשות יכלו הרי בגשמיות, (גם) עבודתם להיות צריכה היתה מה לשם -

לויתן)? דבחינת העבודה (בדוגמת

לעיל המדובר בהקדם בזה לבנים",77והביאור סימן אבות "מעשה (סימן ענין היה אבות" ש"מעשה
פועל  מתןֿתורה, אחרי המצוות, שקיום גופא הא מתןֿתורה: שלאחרי ה"בנים" לעבודת כח' ו)'נתינת

אבות". מ"מעשה הוא זה על הכח הנה בפנימיות, הגשמיים בדברים קדושה וממשיך זיכוך

להיות  צריך היה לכן לבנים, כח' ו'נתינת סימן היה המילה, ענין אלולי אפילו אבות", ש"מעשה וכיון
להיות  צריכה היתה האבות לעבודת גם ולכן, מתןֿתורה. שלאחרי המצוות למעשה עלֿכלֿפנים, בדוגמא,

בגשמיות  (דבנים)105אחיזה המצוות לקיום כח' ו'נתינת סימן להיות יכולה היתה דוקא שעלֿידיֿזה ,
מתןֿתורה. שלאחרי

הדברים  של הענינים פרטיות ובפרטי מדוייק שיהיה מצינו לא האבות שאצל לכך ההסברה גם וזוהי
שגם  שהצורך דכיון - תפלין) במקום שהיו דיעקב, המקלות (כמו אבות מעשה נעשו שבהם הגשמיים
מתןֿתורה, לאחרי רק נעשה זה שהרי  הגשמי, בדבר לפעול בכדי (לא הוא בגשמיות תהיה האבות עבודת

של באופן חיבור שיהיה בכדי גשמיים,oniqאלא) ענינים מתןֿתורה, שלאחרי המצוות לא עם לכן
הגשמי  הדבר של הפרטים כלֿכך .106מדוקדקים

.‚Î גופא מתןֿתורה שלאחרי בענינים מצינו הנ"ל :107בדוגמת

פעולות  לעשות גם עליו צוה נבואה, איזו לומר לנביא צוה שהקב"ה שבשעה נבואות, בכמה מצינו
. השמאלי צדך על "שכב הנביא ליחזקאל צוה שהקב"ה וכפי לנבואה. בהתאם בגשמיות, ושכבת שונות .

הימני" צדך גולה"108על כלי לך "עשה צריך 109, היה מה לשם ולכאורה: הגלות. אודות לנבואה בהתאם ,
בזה  ומבואר גשמית? פעולה עם הנבואה את רק 110לקשר להישאר יכולה עצמה) (מצד שנבואה ,

אותה  וקישרה והורידה מרוחניות, הנבואה את הוציאה הגשמית והפעולה בגשמיות; לירד ולא ברוחניות,
בגשמיות. הנבואה תתקיים הזמן, שבבוא מבטיח, שזה גשמיות, עם

פעולה  גם הספיקה הגשמי, הזה עולם עם הנבואה את לקשר כדי רק היא הגשמית שהפעולה וכיון
רק שהיו יחזקאל, שלקח גולה" ה"כלי כמו הנבואה. על דוגמא רק (א)nbec`שהיא שהרי גלות, על

וכו'. ושלוה שלום מתוך גולה" ה "כלי את לקח יחזקאל (ב) לאחריֿזה, שנים כמה רק באה הגלות

ש "מעשה  שבכדי אף לבנים ": סימן  אבות ל "מעשה בנוגע הוא ֿ זה כח'ועל ֿדרך 'נתינת יהיה אבות"
הקב"ה  ציווי וכמו בלבד. דוגמא לזה הספיקה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו לבנים,
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מרכבה 105) היו שהאבות לפי מבואר: 888 ע' ח"ג בלקו"ש
"שכל פכ"ג: תניא (ראה גופם באברי גם כו'"),`mdixaלאלקות

והתבטאה  גופם אברי את גם החדירה הרוחנית עבודתם ולכן
מצד  ושגם מוכרח שזהו איך מבאר וכאן - גשמית בפעולה
(סה"מ  ס"ט תרס"ה זכור ד"ה גם וראה - כן. צ"ל בעולם הפעולה

ואילך). רכ ע' תרס"ה
שם.106) זכור ד"ה גם ראה

לענין 107) גם זו דוגמא מבוארת 758 ע' שם בלקו"ש ראה
ע"י  שנעשה מ"ת, שלאחרי המצוות עם האבות מצוות קישור

מילה. מצות
דֿו.108) ד, יחזקאל
ג.109) יב, שם
שם.110) לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך עה"ת רמב"ן

ד"ב. הר"ן דרשות ג"כ וראה
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"ק  ולרחבה"לאברהם לארכה בארץ התהלך כח'111ום 'נתינת היה שזה (בבוא 112, ישראל ארץ כיבוש על
בפועל  כיבוש היה לא גו'" בארץ ש"התהלך אף - לכיבוש.113הזמן) דוגמא רק אלא ,

המצוות  קיום על כח' 'נתינת שיהיו שבכדי שאףֿעלֿפי האבות, של המצוות לקיום בנוגע הוא וכן
פעולת  (א) נוגע היה לא אבות" ב"מעשה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו מתןֿתורה, שאחרי 

הגשמיaהעבודה רקדבר diyrd(נוגע ,dceardy ש מה לא אבל בגשמיות, תהיה ,mybda lrtp עלֿידי
ש  כיון הגשמי, דבר פרטי כלֿכך ומדוקדק נוגע לא עצמה, ועבודה בפעולה גם (ב) עצמו eaהעבודה),

דוגמא רק זהו אלא דבר, נפעל .oniqeלא

.„Î יובן הנ"ל כל לא ,עלֿפי מכלֿמקום מלאכים, באמת היו לאברהם שבאו שהאורחים שאףֿעלֿפי
אבינו: אברהם של אורחים בהכנסת דבר נחסר

כח' 'נתינת שתהיה בכדי בגשמיות, להיות צריכה אמנם היתה אבינו אברהם של אורחים הכנסת
תורה  מתן שלאחרי אורחים הכנסת שעבודת114למצות רק נוגע היה זה בענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,mdxa`

החלק  את עושה שאברהם לאחרי המאכלים עם נעשה מה אבל (כנ"ל), בגשמיות בגשמיות elyתהיה הן
בענין. עיקר זה אין - לא או האורחים עלֿידי שימוש בהם נעשה אם ברוחניות, והן

הדבר  גילה ובמילא אנשים", "בדמות נראו אבינו שלאברהם כיון הרי מלאכים, היו שבאמת אף ולכן,
שלו, האמיתית אורחים והכנסת החסד מדת את גו'"ede`אצלו בקר בן "ויקח הפעולות את עשה ,115גם

אורחים בהכנסת הנה - מאומה,elyבגשמיות חסר היה לא לבנים, כח' 'נתינת לפעול צריכה שהיתה ,
ש  בגשמיות.ecivnכיון אחיזה לזה היה

לנהוג  צריך כיצד העולם לכל הדרך את הראה שלו אורחים הכנסת עלֿידי אבינו שאברהם הענין [גם
אנשים, בתור אותם ראה שהעולם כך אנשים, בדמות היו המלאכים שהרי בשלימות, היה - החסד בדרכי

ש"ויאכלו"]. ראו וגם

.‰Î עם התעסק ובעצמו לו, להמתין מהקב"ה שביקש אבינו אברהם שהנהגת נמצא, עלֿפיֿזה
היתה  שלו אורחים שהכנסת דכיון דין, עלֿפי אלא) חסֿושלום, בשוגג עבירה (לא היתה האורחים,
אורחים  הכנסת "גדולה כי השכינה", פני "הקבלת על בגללה לוותר דין, עלֿפי הוצרך (כנ"ל), בשלימות

השכינה". פני מהקבלת יותר

גם  הרי - מתןֿתורה לאחרי אורחים" שב"הכנסת המעלה בה היתה לא שלו אורחים" ש"הכנסת ואף
"הכנסת  ובמילא, מתןֿתורה, שלאחרי השכינה" פני "הקבלת כמו היתה לא שלו השכינה" פני "הקבלת

השכינה"elyאורחים" פני מ"הקבלת גדולה -elyהיתה מתןֿתורה שלאחרי הזמן על למדים ומזה .
הענינים נשתנו.cgiששני

.ÂÎ:אפשר בדרך לומר ויש

" של הגילוי עלֿידי אצלו בא - אורחים" היו "שלא זה על אבינו אברהם של הוי'",xie`הצער אליו
לפנים" הפנים שצריך 116"כמים מי אורח, שיש שבשעה בכך שלו החסד מדת התבטאה זה, גילוי לפני .

היה  שאליו הענין ("וירא") ראיית אצלו פעל הוי'" אליו ד"וירא הענין ואילו לו; משפיע אזי לעזרתו,
שלא  "מצטער היה שלכן מקבלים, כשאין גם בגילוי היתה שלו החסד שמדת - החסד) (מדת "מרכבה"

אורחים" .117היו
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יז.111) יג, לך לך
(ב"ב 112) שיהאוכמארז"ל "כדי א): לפני gepק, לכבוש

47 הערה לעיל בהנסמן וראה .בניו".
מקום 113) רק - לר"א (ואפילו שם בב"ב הדיעות ב' ראה

פמ"ד, ב"ר קנה). (דמאמרוהילוכו d'כב lyמעשהozepe הארץ
לזרעו).

ה"ב.114) פי"ד אבל הל' רמב"ם 765.ראה ע' ח"ג  לקו"ש
ואילך. 313 ע ' חל"ד  התוועדויות - מנחם תורת

ז.115) יח, פרשתנו
יט.116) כז, משלי
שמתחילה117) מה א) יומתק חמה ועפי"ז הקב"ה "הוציא

בשביל שלאח"ז,ezaehמנרתקה", אף באורחים", להטריחו "שלא
xrhvd(הצער (סיבת חסדו התעוררות כי - לאח "כ dycgzpע"ז

הוצאת  ב) ד"וירא". הגילוי לבטלה ע"י היתה לא מנרתקה חמה
הל' דיוק ג) "וירא". אשר עד - לו הי' לא צער אפי' כי כלל,

שהצטער".ed`xy"ולפי "ולפי שיאמר די דלכאורה - מצטער"
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שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב
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ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'
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ובנים, אבות בדוגמת הם החול וימי ששבת - החול לימי תומשך השבת דיום שההתעוררות ובכדי
(הנקראות  מדות שש בחינת הם החול ימי וששת אבות), (הנקראים מוחין (בינה) בחינת היא שבת (א) כי

יומין  כולהו מתברכין משבת ו(ב) ובעלות 2בנים), בכלל, שבת (של ההתעוררות את לקשר מיד צריך -
ה"מעשה  הנה שעלֿידיֿזה  בשבת), גם לעשותם שמותר כאלו (בענינים פועל של ענין עם בפרט) המנחה

החול. ימי לבנים", "סימן יהיה שבת, של אבות"

***

.Ï.'גו הנביאים בני מנשי אחת ואשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להמברקים שנתקבלו, הברקתי היום, וז"ל.

הרופאים  הוראות  ממלאים  ובודאי  טובות  בשורות  להמשך  ואצפה  נתקבלו  "המברקים 

למנוחה וכו' מתוך בטחון חזק וטוב לבב, בברכה - חתימתי".

וכנ"ל בודאי לא ימנעו הטוב מלהודיע בשו"ט ממצב הבריאות, בתוככי שאר עניניהם בטוב 

הנראה והנגלה, וכנוסח התפלה שאנו מבקשים ופועלים מבעל הברכות, הטוב לנו...

בהכתוב במברק שלי ע"ד מנוחה, הוא כפשוטו, על דרך הרגיל מהענינים הכי חשובים ומועילים 

וכיו"ב, אף שלכאורה על  בכגון דא, הוא ענין מנוחה כפשוטו, מנוחת הגוף ומנוחה פנימית מדאגות 

הענין הזה נצטווה כאו"א בתכ"י, שהרי הבטחון בבורא עולם ומנהיגו וכידוע ביאור הבעש"ט בהשגחה 

פרטית ועד לפרטי פרטים - פועל ושולל שאין כל מקום לדאגה איזה שתהי' ולא עוד אלא שיסוד הוא 

באמונה, וק"ל.

השביעי  חדש  תשרי  חדש  במשך  בפה  שהיו  ת"ו  מאה"ק  מהאורחים  הפ"ש  נתקבל  בודאי 

המושבע בכל טוב, ויהי רצון שתכה"י יבשר כל אחד אך טוב בגשמיות וברוחניות טוב האמיתי טוב 

הענינים  ומתרחבים  מתפשטים  אשר  הפנימית  ובנקודה  פירות,  העושה  וטוב  לבריות  וטוב  לשמים 

ומתקיים הענין דיפוצו מעינותיך חוצה ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שבעקביו קאתי מר דא מלכא 

משיחא, והרי נכנסנו השנה לשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, מקור המעינות הנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אין סתירה להנ"ל ממש"כ בהנוגע לדאגה בעניני תורה ומצות כי הרי מבואר בס' תניא קדישא 

אשר זמנים מיוחדים לזה וגם בשעת הדאגה הרי שמחה תקיעא בליבאי מסטרא דא, וק"ל.
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˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓ ÛÂÒ· ˙Â‡Ò¯È‚‰ È˙˘

ÔË˜Œ„ÚÂÓ ˙ÎÒÓÂ
מסכת  בסוף (וכן ברכות מסכת בסוף חז"ל במאמר

קטן  חכמים 1מועד "תלמידי א) גירסאות: שתי ישנן (

הבא...", בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין
זו  (גירסא מנוחה..." להם אין "צדיקים מובאת 2ב)

מקומות  ).3בכמה

מבטא  הגירסאות של בלשונן שההבדל לומר, ויש
להם  אין חכמים "תלמידי הגירסא לפי בתוכנן: הבדל

המעלה  אודות זה חז"ל במאמר מדובר מנוחה..."
חכמים" "תלמידי התורה בלימוד רק הקיימת המיוחדת

להם  אין "צדיקים הגירסא לפי ואילו כדלהלן. -

המיוחדת  המעלה אודות כאן מדובר אין מנוחה..."
כולל  "צדיק" התואר כי התורה, "מארי 4שבלימוד גם

טבין" אינם 5עובדין אשר טובים), מעשים (=בעלי
חכמים. תלמידי

השיטות. שתי בין להבדל ההסבר את להבין וצריך

.·
ÛÂÒÂ ÛÂÒŒÔÈ‡ - ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

מנוחה..." להם אין חכמים "תלמידי של הענין את

שלאחר  בעולם "כי הש"ס": ב"ליקוטי האריז"ל מסביר
ממדריגה  עולין בתורה עוסקים חכמים תלמידי המיתה

אין  יתברך שה' כמו כי לישיבה... ומישיבה למדריגה

סוף". לה אין תורתו כך סוף, לו

להם  אין חכמים "תלמידי לגירסא הטעם מובן זה לפי

ה"חפצא" - הידוע בביטוי או התורה, רק כי - מנוחה..."
סוף" לה "אין בבחינת הוא - תורה תלמוד מצות ,6של

של  ה"גברא" של לעליותיהם גם וסוף מנוחה אין ולכן

בתורה. העוסקים החכמים תלמידי - תורה תלמוד מצות
 ֿ הקדוש של ציוויים הן שגם למרות המצוות, זאת לעומת

מוגבלו  עצמן הן זאת בכל סוף, אין שהוא ,7ת ברוךֿהוא
המצוות  בכלל הן - הגבלה להיות צריכה ואדרבה:

ממנו", תגרע ולא עליו תוסיף "לא מצווים אנו שעליהן

תגרעו" ולא תוסיפו תורה,8"לא תלמוד מצות (לעומת
כנאמר  - וכו' בהבנה תוספת של באופן להיות שחייבת

תורה  תלמוד -9בהלכות תפילין בפרט: מצוה בכל והן ,(
וכדומה  חמש ולא פרשיות, ארבע .10דוקא

מארי  - האחרות המצוות של ה"גברא" אצל גם לכן
ומנוחה. סוף יש - טבין עובדין

מנוחה, וחוסר מנוחה של האופנים שני כלומר,

גבול. ובלי גבול, הבחינות: לשתי מקבילים
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תרכ"א. בשנת – נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת* יום (*
לנער". "חנוך ראה – בפרטיות תולדותיו

תש"ה  מרחשון כ"ף מכ' נ"ע (מהוריי"ץ) אדמו"ר כ"ק רשימת וראה
כ"ק  הוד את ראיתי "בחלומי :(191 ע' [המתורגם] ח"ב בלקו"ש (נעתקה
וכפי  נשמתי.. לירידת שנים פ"ד שנתמלאו זה במעל"ע ואמר כו' אאמו"ר
פסוק  על דרוש יאמר הק' ואבותינו רבותינו מכ"ק א' כל הנה הסדר
לאחר  גם ישנן הולדת שביום כו' שהעליות מוכח ומזה פ"ד". דקאפיטל

.(285 ע' שם ועד"ז שם. (לקו"ש ההסתלקות
היא  וכאן ואילך. 179 ע' חי"ד בלקו"ש בלה"ק נדפסה זו שיחה

והוספות. בשינויים
חי"ד 1) לקו"ש ראה – מו"ק ומס' ברכות מס' בין השינויים בטעם

ואילך. 173 ע'
ג).2) (סא, פ"ח הדיקנא שער המלך עמק א). (יז, בהקדמה של"ה
ועוד.

יב.3) ע' תרס"ו המשך ס"ז. ע' ואתחנן אוה"ת
רפ"ג.4) תשובה הל' רמב"ם מקומות. ובכו"כ ב. טז, נדה ראה
צא,5) מסעי (לקו"ת המצות" שמקיים מי כן נק' צדיק פי' ד"עיקר

ג). טז, שה"ש א.
העליות  ע"ד שם להמבואר (בהמשך מביא ב' צח, שבתו"א ואף
אין  צדיקים מארז"ל על להאריז"ל הש"ס בלקוטי "מ"ש התורה) בהשגת

"ת"ח") הגירסא (ולא כו'" מנוחה להם
רחב  הכי במובן ישנו – בתושב"כ) רק (ולא במרז"ל צדיק הרי –

רק  דשולל פ"א תניא וראה ב. טז, נדה – קאמר לא צדיק או רשע (וכמו
רק  – מצומצם הכי במובנו ועד וכו' ת"ח בע"ת, גם כולל בדינו), רשע
וראה  בהקדמה. – מתיקונים פי"ד (תניא היסוד במדת שעבודתם אלה
מארי  ו)לא ת"ח (רק שפי' לפרשו אין מקום בשום אבל – ב). קט, זח"ג

טבין. עובדין
כו' צדיקים כולם ועמך שנאמר כו' ישראל כל חלק: מר"פ ולהעיר

תשובה הל' רמב"ם כו'. ההקדמה.חוץ סוף שם פהמ"ש ה"ה. פ"ג
גו'.6) מדה מארץ ארוכה ט): יא, (איוב כמש"נ
בסה"מ 7) (נדפס ואילך פ"ב תרפ"ט השקיפה ד"ה ס"י. אגה"ק

ובכ"מ. ואילך). 272 ע' ה'שי"ת
פ"ב 8) ממרים רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם ב. ד, ואתחנן א. יג, ראה

קרא  כלל הרמב"ם הביא ולא – שי"ד. שי"ג ל"ת להרמב"ם סהמ"צ ה"ט.
שפי' עה"ת רמב"ן וראה א). (קנ, סכ"ט באגה"ק וכ"כ דואתחנן. הקודמו
ואתחנן. דפ' בקרא בלאו") עובר כו' בפ"ע מצוה לעשות (ד"בדא כן
דראה. קרא – עליו" תוסיף לא בכלל "היא מצוה דהוספת שם וממשיך
ואתחנן  דפ' דקרא אלי' ובאדרת שם זוטרתא בפסיקתא כמש"כ דלא והוא
להוסיף  שלא ראה ודפ' בכלל, מצות תרי"ג על להוסיף שלא הוא –
ה' מ"ע דרס"ג לסהמ"צ פערלא הר"י פי' וראה גופא. מצוה באותה

ואכ"מ. תנד. מצוה חינוך מנחת קמא. ומל"ת
ובאגה"ק 9) כו'. לה לאפשא ב: יב, זח"א וראה ס"ב. פ"ב לאדה"ז

בתורה. לחדש מחוייב ישראל איש דכל א) (קמה, סכ"א
שם.10) ואתחנן פרש"י שם. ראה ופרש"י ספרי ראה

.my onqpae 1 dxrdl b"deya 86 'r d"g y"ewl d`x ± zcled mei oipra (*
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.‚
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ‡¯·‚‰ ˙·ÂÁ

המצוות  לבין התורה בין הבדל יש לכך בדומה
תלמוד  חובת גברא: - בהם האדם חובת אופן לגבי

הרמב"ם  כדברי מוגבלת, אינה איש 11תורה "כל
בין  עשיר, בין עני בין תורה, בתלמוד חייב מישראל
האדם  חובת זמן וכן יסורין...", בעל בין בגופו שלם

תמידי  הוא מצוה 12בכך לכל יש במצוות, ואילו .
מסויים  מקום או קיומה, בזמן משלה הגבלות

וכדומה.

.„
ÏÂ·‚ ÈÏ· Ï˘ ÔÈÚ ˘È ˙ÂÂˆÓ· Ì‚

אין  "צדיקים הגירסא את להבין קשה זה לפי אך
טבין, עובדין מארי גם נכללים שבה מנוחה...", להם
שגם  ייתכן כיצד כדלעיל: המצוות, קיום עבודת
מנוחה", להם "אין יהיה מוגבלת, שהיא זו, בעבודה

גבול? בלי של ענין

בלי  של מעלה יש במצוות שגם לומר, אפוא הכרחי
מנוחה...". להם אין "צדיקים הגירסא תובן ובכך גבול,

.‰
‡"‡˘ ‰ÂˆÓ ÈÙÓ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ÔÈÏË·Ó

ÌÈ¯Á‡ È"Ú ‰˙Â˘ÚÏ
שההלכה  לומר, ניתן תלמוד 13לכאורה "מבטלין

אחרים" עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה מפני תורה
אילו  כי גבול, בלי של ענין יש במצוות שגם מוכיחה
את  שידחו ייתכן כיצד גבול, של בדרגה רק היו הן

גבול  בלי שהוא תורה, ?14תלמוד

שגם  לכך הוכחה זו אין דבר, של לאמיתו אך
"מבטלין  ההלכה כי גבול, בלי בבחינת הן המצוות
עלֿידי  לעשותה אפשר שאי מצוה מפני תורה תלמוד

שעלֿידי  כיון אלא המצוות, מעלת מצד אינה אחרים"
כדלהלן. התורה, לימוד גם נפגם המצוות בקיום פגם

.Â
ÌÏ˘ÂÓ ÂÈ‡ ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ‡Ï· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ

אדמו"ר  אומר לעיל המוזכרת ההלכה בענין
כל 15הזקן  זה כי המצוה... ויעשה תלמודו "יפסיק :

שאמרו  כמו תשובה 16האדם, חכמה תכלית חכמים,
שלא  שלמד נמצא כן עושה אינו ואם טובים, ומעשים

לו  ונוח ...".17לעשות

מציין  הזקן שאדמו"ר שלאחר הטעם 18מזה את
שהוא  המצוה"), ויעשה תלמודו "יפסיק (לפסק החיובי
ואם  מוסיף: הוא המצוות, את לקיים האדם" כל זה "כי
ללא  (כלומר, לעשות" שלא שלמד נמצא כן עושה אינו
מובן, - כראוי) אינו התורה לימוד גם המצוות, קיום
שהמצוה  כדי מספיק אינו האדם" כל זה "כי שהטעם
הוא  המצוות קיום אמנם, שהרי תורה. תלמוד תדחה
אין  מוגבל, דבר בהיותו זאת, בכל אך האדם", "כל
לפיכך  גבול. בלי שהיא התורה, את לדחות יכול הוא
שלמד  נמצא כן, עושה אינו "ואם הזקן: אדמו"ר מוסיף

לעשות". שלא

האדם" כל "זה אשר המצוות, קיום -19כלומר,
שאמרו  כפי - השכליים כחותיו כולל כולו האדם
חכמה  השלימות) גם היא (ה"תכלית" "תכלית חכמים
הוא  המצוות שקיום זה, ולפי טובים", ומעשים תשובה
"אם  הרי - תורה - החכמה של והשלימות התכלית
כלומר, לעשות", שלא שלמד נמצא כן, עושה אינו

כראוי. אינו הלימוד

.Ê
"ÏÂ·‚ ÈÏ·"Â "ÏÂ·‚" - ˙ÂÂˆÓ‰

במצוות  הוא: לכך שההסבר לומר, שני 20ויש ישנם
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אדה"ז 11) שו"ע רמ"ו. ר"ס יו"ד בשו"ע הועתק ה"ח. פ"א ת"ת הל'
ואכ"מ. – הרמב"ם מל' בשו"ע מהשינויים ולהעיר קנה. ר"ס או"ח

ולהעיר 12) ולילה. יומם בו והגית גו' ימוש לא ח) א, (יהושע כמש"נ
ועיין  סע"א. צט, (סנהדרין כו' לעסוק לו האפשר דכל חמור הכי מהעונש

ג). צח, מג"א תו"א
ת"ת 13) הל' ה"ד. פ"ג, ת"ת הל' רמב"ם ואילך. סע"א ט, מו"ק

ס"ג. פ"ד לאדה"ז
בפנים):14) כדלקמן שם ת"ת בהל' ועד"ז סע"א. (מט, פל"ז בתניא

משום  אחרים ע"י לעשותה כשא"א מעשית מצוה לקיום ת"ת ומבטלין
כו'. בתחתונים דירה ית' לו להיות כו' בריאתו ותכלית האדם כל זה כי

בנוגע  רק היא האדם" "כל שהם שבמצות שהמעלה מכיון אבל:
עצמן  ומצות התורה ביחס באם הרי – האדם בריאת הן לתכלית המצות ,

כי  מצות, מפני ת"ת שיבטלו מספיק הטעם אין התורה, מדרי' בסוג שלא
כבפנים. גבול, של) (ענין מפני בל"ג של) (ענין ידחה איך

שם.15) ת"ת הל'

א.16) יז, ברכות
דברכות.17) ספ"ב ובבלי (ה"ב), דברכות פ"ק ירושלמי
(18.14 הערה כנ"ל – בתניא וכמ"ש
במרז"ל 19) בהעתקתו והן יג) יב, (קהלת הנ"ל בכתוב שהן להעיר

"תשובה". ירא", האלקים "את גם נאמר
הכללי 20) הענין ישנו ופרטי': הבריאה בכל גם הוא כן אשר ולהעיר

מהותו  (בכח הוי' בדבר ליש מאין תמידית התהוות – בכולם והשווה
התלבשותו  (ע"י הוי' חפץ ע"י כאו"א ופרטי וצורת כו') ב"ה ועצמותו
בפי' מצוה) נ"ח ד"ה (ותו"א בתחלתו עה"ח קונטרס ראה – בחכמה)

עשה. הוי' חפץ אשר כל מש"נ
ה'ש"ת  עדות ויקם ובד"ה – ו. קלה, בתהלים הוא הנ"ל לשון ולהעיר

גו'", ובארץ "בשמים ההמשך גם מביא
עם  כ"ז מקשר הוי '") "חפץ ג"כ שמעתיק  (אף שם בתו"א אבל

קטו. בתהלים שהוא גו', הגויים יאמרו למה מש"נ:
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החלק 21ענינים  המצוות: ברכות מנוסח שרואים כפי -
המיוחד  והחלק במצוותיו", קדשנו "אשר לכולן הזהה

לכל  א) וכדומה: פלונית", מצוה "וצונו אחת לכל
ובין  בינה המבדילים מסויימים פרטים יש מצוה

הן  המצוות אלו הגבלות ומצד האחרות, המצוות

בגללו  אשר המצוות, בכל הזהה הצד ב) גבול. בבחינת
גבול. בלי בבחינת הן המצוות

המבדילים  מצוה, כל של השונים בפרטים כלומר,
הקיימת  ההגבלה מתבטאת השאר, מן אחת מצוה

כל  של המשותפת הנקודה מצד ואילו במצוות.
רצון  כלומר, - "ציווי" מלשון כולן אשר המצוות,

רצון  כי המצוות, בכל בשווה הקיים הקדושֿברוךֿהוא
חז"ל  כמאמר מהגבלותיהן, נעלה במצוות אשר 22ה'

קלה  תורה... של מצוותיה ושוקל יושב תהא "לא

כללית  נקודה מצד - שבחמורות..." וחמורה שבקלות...
גבול. בלי הן המצוות זו,

ידוע  מכך: מן 23יותר פטור במצוה ש"עוסק
שכאשר 24המצוה" כך בזו, זו כלולות המצוות כל כי ,

זמנית  בו מקיימים כאילו זה הרי אחת, מצוה מקיימים
שבמצוות, ה' רצון מצד וזאת, המצוות, שאר כל את

מהתחלקות  .25הנעלה

מסויימות  במצוות עוסקים כאשר שגם אפוא, ויוצא

- שבהן האיןֿסופיות לבחינת - המצוות לכלל קשורים

משאר  המסויימים בפרטיה מובדלת שהמצוה למרות
המצוות.

.Á
„ˆÓÂ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈË¯Ù „ˆÓ :˙Â‡Ò¯È‚‰ È˙˘

Ô˙ÂÏÏÎ
כך  - "חפצא" - עצמן למצוות בקשר הוא שכן וכשם

"גברא": - ישראל עלֿידי המצוות קיום לגבי גם הוא
מסויים  בזמן ומוגבלת שונה מצוה כל של חובתה אמנם,

היהודי  על תמידית חובה מוטלת זאת עם אך וכדומה,

במשנה  חז"ל כדברי בכללותן, המצוות קיום "אני 26על :

האדם  של בקיומו רגע כל - קוני" את לשמש נבראתי
- כאמור קונו, את לשמש והתכלית התפקיד למען הוא

"וכל  ערוך בשולחן הנפסק לדין ועד האדם", כל זה "כי
שמים" לשם יהיו דעהו"27מעשיך דרכיך ו"בכל ,28.

.Ë
‰ÁÂÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ :ÌÈ˜È„ˆ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

שתי  בין ההבדל מובן לעיל, האמור כל לפי

המוגבלים  הפרטים מצד השיטות: שתי - הגירסאות
אך  מנוחה...", להם אין חכמים "תלמידי רק שבמצוות,

ה"צדיקים  כל - גבול בלי שהן - המצוות כללות מצד
מנוחה...". להם אין טבין") עובדין "מארי (כולל

.È
È˙˘ ÈÙÏ ‰Â˘ "‡·‰ ÌÏÂÚ" ÈÂËÈ·‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

˙ÂËÈ˘‰
אחר  במקום זה: בענין הסבר דרוש עדיין 29אך

להם  אין חכמים ש"תלמידי לכך שהטעם מוסבר,

האריז"ל  שאומר כפי הוא הבא" בעולם ולא מנוחה...
לפעלו  אדם יצא סוד "וזה הש"ס": רצה 30ב"לקוטי ,

ולכן  הזה...". בעולם שפעל במה בתורה לעסוק לומר
הבא", בעולם מנוחה... להם אין חכמים "תלמידי רק

הזה  מהעולם "יוצא" ה"אדם" ששם בגןֿעדן, כי

בתורה  בעיסוקו "פעלו" בחינת רק ולא 31קיימת ,
המצוות  בקיום .32פעולתו

גם  אמנם, "צדיקים...": הגירסא מובנת לא זה, לפי
ענין  יש בהן גם כי סוף, ללא עליה יש המצוות בקיום

אין  ש"צדיקים לומר אפשר כיצד אך אינסופיות, של
לפעלו  אדם ש"יצא מפני הבא" בעולם מנוחה... להם

של  "פעלו" קיים אינו בגןֿעדן והרי - הבא" בעולם
המצוות? קיום

יש  הבא" "עולם שלביטוי ידוע, הוא: לכך ההסבר
עולם  בשם נקרא והוא - גןֿעדן א) פירושים: שני

הזה" העולם חיי אחר לאדם לו "באין כי ב)33הבא, ,

התחיה  .34עולם
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נג,21) ראש עטרת – ובארוכה ואילך). א (לט, שלח מלקו"ת להעיר
ואילך. ב נח, ואילך. א

ועוד.22) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, וב"ר ב. עקב תנחומא
פ"ג 23) ה'ש"ת המשרה לםרבה ד"ה תרכב. סח. ע' תרס"ו המשך

ב). תלה, ח"ב קונט' (סה"מ
א.24) כה, סוכה
להרמב"ם 25) מפיה"מ ולהעיר תקכב. ע' שם תרס"ו המשך ראה

ח"ד  [המתורגם] לקו"ש רפ"ב. שם).אבות 2 (ובהערה ואילך 121 ע'
קידושין.26) מס' סיום
מי"ב.27) פ"ב אבות

סרל"א.28) או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם ו. ג, משלי
וש"נ.29) ואילך. 174 ס"ע שם חי"ד לקו"ש ראה
כג.30) קד, תהלים
טו,31) להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב ו, ואתחנן לקו"ת סי"ז. אגה"ק ראה

ובכ"מ. ב.
ובכ"מ.32) שם. סהמ"צ ראה
(בגירסת 33) מהכתוב שמעתיק שם ועיין ספ"ח. תשובה הל' רמב"ם

פעלת. גו' צפנת אשר רומי): דפוס
לעוה"ב 34) חלק להם יש ישראל "כל חלק) ר"פ (סנהדרין וכמחז"ל

הוא  שם: ובגמרא כו'". תחה"מ אין האומר כו' חלק להם שאין ואלו כו'
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הבא" "עולם הביטוי שמשמעות לומר יש זה ולפי
הגירסא  לפי הגירסאות: בשתי כרוך זה, חז"ל במאמר

מנוח  להם אין חכמים מעלת "תלמידי עקב - ה..."
גם  היא הבא" "עולם הביטוי שכוונת יוצא - התורה
ולא  התורה, לימוד של "פעלו" רק קיים ששם גןֿעדן,
להם  אין "צדיקים הגירסא לפי ואילו המצוות. קיום של
- המצוות קיום עבודת את גם הכוללת - מנוחה..."
- היא זה חז"ל במאמר הבא" "עולם הביטוי משמעות
המצוות. בקיום "פעלו" שוב יהא שאז התחיה, עולם

.‡È
˙ÂÙÂ˜˙ È˙˘ - ‰ÈÁ˙‰ ÌÏÂÚ
חז"ל  הרי א) לשאול: ניתן אומרים 35לכאורה

הזקן  ואדמו"ר לבוא", לעתיד בטילות מפרש:36"מצות
החסידות  בספרי מוסבר ב) המתים"? בתחית "היינו

מקומות  אין 37במספר "צדיקים חז"ל דברי שכוונת ,
היא  לדרגה, מדרגה תמיד עולים והם מנוחה...", להם
שבת  של זמן יהא לבוא לעתיד ואילו בגןֿעדן, לעליות

העליות  לגבי גם זה 38ומנוחה ענין מתאים כיצד ,
להם  אין "צדיקים הגירסא שלפי האמור, להסבר
אלא  גןֿעדן, על כאן מדובר אין הבא" בעולם מנוחה...

התחיה? עולם על

התחיה  עולם של התקופה הוא: לכך ההסבר
תקופות  שתי זו,39כוללת היא הראשונה התקופה .

יהודי  כל אומר כמצות 40שעליה לפניך... נעשה "ושם
העליות  גם יהיו ולכן מצוות, קיום יהיה אז רצונך",
ה"מצוות  יהיו השניה התקופה ואילו בכך. הכרוכות

בטילות".

חז"ל  דברי ידועים היא: לכך ההוכחות ,41אחת
ויקריבו  עמנו" יהא ואהרן "משה שלעתידֿלבוא
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וכו'.

.·È
ÔÓÊ Ï˘ ‚˘ÂÓ ÔÈ‡ Ô„ÚŒÔ‚·

מנוחה" להם ב"אין הכוונה מובן: אינו עדיין אך

ואילו  הפסק, ללא רצופות הן הצדיקים שעליות היא
יוצא  לעיל האמור ההסבר להם לפי אין שה"צדיקים

ואם  התחיה, לעולם היא הכוונה הבא" בעולם מנוחה

אין  שאז בגןֿעדן, ו"מנוחה" הפסקה להם יש כך,
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אפשרית  בלתי גוף, ללא בגןֿעדן, הנשמה כאשר ואילו
המצוות. עבודת
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קיום  מחייב וממילא בגוף קשור המצוות קיום יותר:
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מדה. כנגד מדה בתחה"מ.. חלק לו יהי' לא לפיכך בתחה"מ כפר
(כללים 35) בשד"ח – בפנים) לקמן (ובמש"כ בזה ועיין ב. סא, נדה

וש"נ. בטלות. אם מצות בערך וד"ח)
סע"א).36) (קמה, סכ"ו אגה"ק
(37.3 שבהערה תרס"ו והמשך אוה"ת
יהי'38) התחי' אחר לעתיד כי שם: הש"ס בלקוטי האריז"ל וכמ"ש

כו'", מנוחה להם אין "ת"ח להגירסא מבואר שם אבל – מנוחה להם
הקודמת. שבהערה במקומות משא"כ

לא 39) שלעתיד ומה קה): (ע' ושם ואילך. צז ע' תרס"ו המשך ראה
כו'. עליות עוד יהי'

מוסף.40) תפלת
שד"ח 41) ב. ה, יומא ג"כ וראה אחד). ד"ה ב (קיד, פסחים תוס'

שם.
להשיטה*42) לומר מקום בשום אשתמיט דלא מה יומתק עפ"ז

כשיעמוד  קטן (גזירה), מסיני למשה הלכה הוא למצות י"ג בן דשיעור
משנולד. שנה י"ג עברו באם מיד במצות חייב בתחה"מ

(ע'43) ח"ה לקו"ש וראה ה"ד. פ"ח תשובה הל' לרמב"ם צפע"נ
הענין  אז שייך לא שעכ"פ י"ל שם, הראב"ד לדעת דגם (45 בהערה 103

דעוה"ז. דזמן

.cere (`"kn d"t) zea` i"yxay 'ad 'it .fh llk y"`xd z"ey (*
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ÌÂÈ˜ ÔÈÚÓ ˘È Ô„ÚŒÔ‚· Ì‚ - ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆÏ

˙ÂÂˆÓ
- נ"ע הרש"ב אדמו"ר כ"ק בזה: לומר יש ועוד

(בצוואתו  כותב - מרֿחשוון בכ' חל הולדתו ):44שיום

מה  עלֿפי יותר, בעומק אפשר בדרך לומר יש "ועוד
שלצדיקים  זצוקללה"ה, אאמו"ר כ"ק בשם ששמעתי

איןֿסוף  אור בחינת להם מאיר בגןֿעדן גם גמורים

עלמין  כל שם 45הסובב דשייכות לומר יש זה ולפי ..
המצות  ודוגמא מעין ועלֿדרך המצוות עשיית מעין

מה  ואם אב כיבוד ענין וזהו לבוא.. לעתיד שיהיו

לגןֿעדן...". האבות את שמכניס

הרמב"ם  לדברי בפנימיות ההסבר "כך 46זהו :

צדיקים 47אמרו  אלא הבא... העולם הראשונים חכמים
הרי  השכינה. מזיו ונהנין בראשיהן ועטרותיהם יושבים

מפרש  זה חז"ל במאמר (כי גוף שם שאין לך נתברר

- במשמעותו הבא" "עולם הביטוי את הרמב"ם

כלומר,48גןֿעדן  בראשיהן, עטרותיהן שאמרו זה וכן ..(
שאמר  כענין שלהן, העטרה והיא שידעו.. דעת

שאמרו 49שלמה  עטרה כך אמו.. לו שעטרה בעטרה
מזיו  נהנין שאמרו זהו ומהו הידיעה. היא כאן חכמים
הקדושֿברוךֿהוא  מאמתת ומשיגין שיודעין השכינה,

השפל". האפל בגוף והם יודעים שאינם מה

שני  יש שבגןֿעדן היא, שהכוונה לומר, ויש
מעל  היא שה"עטרה" - בראשיהן" "עטרותיהן ענינים:
הסובב  האור שמצד הידיעה וזוהי אותו, ומקיפה הראש

מעליהם  "מקיף" בבחינת שהוא עלמין "נהנין 50כל ,
ומשיגין  שיודעים השכינה.. מדרגה 51מזיו עלייתם - "...

ועמוקה  פנימית בידיעה התורה, בהשגת ,52לדרגה

עשיית  "מעין אפשרית בגןֿעדן שגם זה, ולפי
גמורים" "צדיקים שלפחות יוצא, להם 53המצוות" אין

אפילו  - המצוות קיום של "פעלו" לגבי גם - מנוחה
בגןֿעדן.
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ואילך.44) 31 ס"ע לנער חנוך בקונטרס נדפסה
בעגולה".45) "ויושבים ב) (יח, ברכות מפרש"י לזה הראי' ועיי"ש

לעשות  הקב"ה עתיד בסופה): (תענית משארז"ל עם זה לקשר ויש
הקב"ה  עתיד גריס: (ובע"י בג"ע ביניהם יושב והוא לצדיקים מחול
בחי' הוא עיגול שהוא המחול דענין – בג"ע) לצדיקים מחול לעשות

ב). ז, ואתחנן (לקו"ת סוכ"ע
לעת"ל  שיהי' סוכ"ע בחי' גילוי על זה מבאר שם שבלקו"ת ואף
לאחרי  הבא כל כולל דבכ"מ – וכנ"ל – בלעת"ל פי' כמה הנה – דוקא
– ובכ"מ השני לקצה ועד ספ"ח), תשובה הל' הרמב"ם (וכפי' עוה"ז

שם). (אגה"ק בטילות כשמצוות – גופא ואז תחה"מ לאחרי רק שפי'
ה"ב.46) פ"ח תשובה הל'
א.47) יז, ברכות
תחה"מ.48) על דקאי שלו) הגמול (בשער הרמב"ן כדעת שלא
תענית)49) (בסוף המשנה לפי' הרמב"ם שכוונת וי"ל יא. ג, שה"ש

ראיית  תובן [ועפ"ז וכנס"י בהקב"ה שם) (כפרש"י מדבר זה דכתוב

יל"פ  כפשוטו הרי דהכתוב, אולמי מאי דלכאורה זה, מכתוב הרמב"ם
כפשוטה]. "עטרה"

בחי'50) היא  עטרה בראשיהם .. "עטרותיהם (סי"ז): באגה"ק כמ"ש
וסובב". מקיף

דברים 51) ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו בסופו: רמב"ם עיין
ולהעיר  דרגות*. ג' – האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים
חכמתו  מהן ויראה כו' שיתבונן בשעה ה"ב): פ"ב יסוה"ת (הל' מתחלתו

ואכ"מ. כו'. לידע כו' ומתאוה כו'
אבל 52) כך, כל ישיגו שלא זיו מאותו "נהנין דרגות: ב' בזה ויש

תולדות  (במהנ"ע) (זח"א שלמה" השגה שישיגו עד ניזונין שזכו הצדיקים
רע"ב). קלה,

(ופי')53) הגירסא נקט הש"ס בלקוטי ולכן – סתם הצדיקים משא"כ
בכלל, כולם – ת"ח ורק ב), כג, (תמורה קתני לי' דפסיקא דמילתא ת"ח

צדיקים. משא"כ

.zexrdae h"kq (d"nyz z"dw) "m"anxd lr oxcd" d`x (*
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תענית)49) (בסוף המשנה לפי' הרמב"ם שכוונת וי"ל יא. ג, שה"ש

ראיית  תובן [ועפ"ז וכנס"י בהקב"ה שם) (כפרש"י מדבר זה דכתוב

יל"פ  כפשוטו הרי דהכתוב, אולמי מאי דלכאורה זה, מכתוב הרמב"ם
כפשוטה]. "עטרה"

בחי'50) היא  עטרה בראשיהם .. "עטרותיהם (סי"ז): באגה"ק כמ"ש
וסובב". מקיף

דברים 51) ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו בסופו: רמב"ם עיין
ולהעיר  דרגות*. ג' – האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים
חכמתו  מהן ויראה כו' שיתבונן בשעה ה"ב): פ"ב יסוה"ת (הל' מתחלתו

ואכ"מ. כו'. לידע כו' ומתאוה כו'
אבל 52) כך, כל ישיגו שלא זיו מאותו "נהנין דרגות: ב' בזה ויש

תולדות  (במהנ"ע) (זח"א שלמה" השגה שישיגו עד ניזונין שזכו הצדיקים
רע"ב). קלה,

(ופי')53) הגירסא נקט הש"ס בלקוטי ולכן – סתם הצדיקים משא"כ
בכלל, כולם – ת"ח ורק ב), כג, (תמורה קתני לי' דפסיקא דמילתא ת"ח

צדיקים. משא"כ

.zexrdae h"kq (d"nyz z"dw) "m"anxd lr oxcd" d`x (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc xifp(ipy meil)

:`xnbd zvxznàlà,dawpl xkfd ywedy xaeq xfrl` iax s` ¤¨
e ,aezkd myiwd di`x efi`a minkg mr wlgpy `l`íéúàa- §¦¨§¤¦

,'z`' dlind z` miyxec m`d,íéúà Léøc øæòéìà éaø ,éâìôéî÷̈¦§§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¦
aef xn`p eli`k daxn 'z`' dlind 'eaef z` afde' xn`py oeike
wxe ,minrt yly weqta 'af' zaiz dazkp eli`ke ,ztqep mrt

,dawpl xkf ywed okn xg`l,íéúà éLøc àì ïðaøåmixaeq ok lre §©¨¨Ÿ¨§¥¤¦
epi` ok lre ,dawpl xkfd ywed ziyily di`xa xaky md

:qpe`a d`xyk oaxw aiigzn
y :dpyna epipyB÷éôñe BñðBàwwfedy xg`l mi`nhn afd ly §§¥

:dipy di`xa daifl
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ילקוט לוי יצחק על התורהל

ונזיד  לחם  לעשו  נתן  ויעקב   – לד  כה,  בראשית 
עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה

ריא

ביאור הטעם שנתן יעקב לעשו "לחם ונזיד עדשים", אף 
שעשו ביקש רק "עדשים"

ג'  גימט'  לחם2  כי  דגדלות,  מוחין  הג'1  על  רומז  לחם 
פעמים הוי'3, וקטנית הוא מין עדשים שהוא ג"כ מאכל, 
מוחין  מבחי'  הוא  קטנות,  מלשון  קטניות  נקרא  אך 
דקטנות, כי אכילה הוא בחי' מוחין כמאמר4 אכלו רעים 

1( ראה סידור עם דא"ח )שער ברכת המזון( עמוד קא, ג.
2( "ונקרא פת שרומז ג"כ על ג' פעמים הוי', אך הוא ג' פעמים הוי'* 
בהכאה, דהיינו יו"ד פעמים ה', ה' פעמים י', ו' פעמים ה', ה' פעמים 

ו', שעולה ק"ס. ובג' הויו"ת הוא ג"פ ק"ס שעולה מספר פ"ת.
)וזהו שבנין המקדש דשלמה הי' במספר פ"ת שנה ליציאת מצרים, 
היציאה  הוא  ממצרים  והיציאה  דקטנות,  מוחין  הוא  מצרים** 
ממוחין דקטנות, שנמשכים המוחין דגדלות, ומספרם הוא פ"ת. זהו 
שבתשלום פ"ת שנה שאז נמשכו כל המוחין דגדלות בשלימות, אז 
]לקוטי  וד"ל(".  דגדלות,  המוחין  מאיר  שבו  המקדש  לבנות  יכולים 

לוי יצחק כאן[
3( פירוש: מבואר בכמה מקומות דבחי' שם אלקים בגי' הטבע, הוא 
דקטנות,  מוחין  בחי'  הוא  דאלקות(,  והסתר  )העלם  גבורה   – בחי' 
ומוחין דגדלות )גילוי אלקות( הוא בחי' שם הוי' כדלקמן. ]ועיין גם 

לעיל סימן קלח[.
עח,  עמוד  משפטים  פרשת  אור  תורה  ראה  א.  ה,  השירים  שיר   )4
המאכל  שיורד  למטה,  מלמעלה  היא  האכילה  של  החיות  וז"ל:  ג.  
בדרך  מחי'  ומשם  ומוח  ללב  ועולה  בכבד,  ומתבשל  לאצטומכא, 
ירידה, שיורד כח מן המוח ללב להפתח ולהסגר להתפשט הדם בכל 
האברים בדרך רצוא ושוב כו'. אך הנה הדם עצמו אינו עולה למוח 
פעולת  וזה  מאד.  דקים  המוח  ועורקי  וגידי  ועבותו,  גסותו  מחמת 
השתי' לרכך הדם ולקלשו ואז עולה מן הדם רק דבר דק וכח בלבד 
אדם  יכול  ולכן  וכו',  עלי'  דרך  חיות  שהוא  לחזקו  למוח  לחלוחית 
למות בצמא אף שאוכל, והיינו לפי שאין הדם יכול להתפשט באברים 

)ועיין בפירוש המשניות להרמב"ם רפ"ג דעירובין והמים כו'(...
אכלו רעים שתו ושכרו )שיר השירים ה, א( שהם בחי' חו"ב שנקרא 
אכילה ושתי', חכמה בחי' אכילה בחי' נקודה )זכרי' ט, יד( ויצא כברק 
חצו, ובחי' בינה נק' שתי' לפי שמרחיב ומגדל בהרחבה, שמדבור א' 
ומתגדל  נקודה  בחי'  היא  וכמשל הטפה  והתפשטות,  נעשה הרחבה 
בבטן האם ע"י שהייה בבטן האם תשעה חדשים להיות בציור אברים 

כו'.

*( פירוש: "בהכאה", דאותיות י"ה, וכן אותיות ו"ה הם בהכאה אחד 
להשני, דהיינו יו"ד פעמים ה' )10 × 5( 50, ה' פעמים י' )5 × 10( 50, + 
ו' פעמים ה'  )6 × 5( 30, ה' פעמים ו' )5 × 6( 30, סך הכל 50, + 50, 
+ 30, + 30 = 160, וזהו פעם א' שם "הוי'", וכופלים אותו ג' פעמים 
)כמו ד"לחם" בגי' ג' פעמים הוי'(, היינו 3 × 160 = 480, כמספר "פת". 
נמצא דהן "לחם", והן "פת" מרומז בג' פעמים "הוי'" המורה על גילוי 

אלקות – מוחין דגדלות – היפך ה"קטנות".
**( ראה לקמן הערה 5. תורת מנחם, ספר המאמרים ה'תשי"ט עמוד 

קעג.

שקאי על חו"ב ודעת המייחדם.
מוחין  בחי'  הוא  הוי'  ג"פ  לחם  הוא  האכילה  ואם 
מוחין  בחי'  הוא  קטניות,  הוא  האכילה  ואם  דגדלות, 

דקטנות.
ומפני שקטניות הם בחי' דינים וגבורות מוחין דקטנות, 
החסדים,  זמן  הוא  שאז  בפסח,  אותם  אוכלין  אין  לכן 
היציאה ממצרים, דהיינו היציאה ממוחין דקטנות שבגרון5 

ג' פעמים אלקים6 כידוע.
ועפ"י האמור יובן ואתי שפיר מה שיעקב כשקנה את 
הבכורה מעשו נתן לו לחם ונזיד עדשים, אם שעשו ביקש 
רק הלעטני נא מן האדום האדום הזה שהוא העדשים שהם 

אדומים7.
והיינו עשו יניקתו מהמוחין דקטנות שהם בחי' דינים 
וגבורות, ולכן באמת הוא הקטן, כי הטיפה הראשונה היתה 

5( ראה תורה אור )פרשת וארא( עמוד נח, ב ואילך. וז"ל: בחי' מצרים 
סוד  נבאר  ועתה  )ד"ה  וישב  פ'  בלק"ת  מבואר  כי  פי'  מי.  מצר  הוא 
יוסף( כי הגרון נק' ארץ מצרים כי הוא מקום יותר צר שבכל האדם, 
כי הלא ג' מוחין ברדתן ובהתפשטותן למטה בגוף שם מתרחבים לכל 
מהראש  ברדתם  דהיינו  בגרון  בהיותם  אמנם  קוים.  בג'  הגוף  רוחב 
להגרון קודם התפשטותם בגוף שם הם במקום צר עד קצה האחרון 
ושם הוא סוד מצרים ומהאחוריים הי' יניקת מצרים. וזה ענין פרעה 
אותיות הערף. וזהו ופרעה עמד על היאור. כי היאור הוא יסוד דאימא 
הנמשך דרך הגרון עד חזה דז"א ובו מלובש מוח הדעת. ופרעה שהוא 
הערף בחי' גרון עומד על היאר ממש. וענין יצ"מ הוא יציאת המוחין 
ממצר הגרון בהתפשטות בגוף ומשם הם נמשכים בבחי' מל' שהיא 
ארץ טובה ורחבה מקום רחב. משא"כ הגרון הוא בחי' מצרים מקום 

צר כנ"ל...
פי' שאימא הוא בחי'  דז"א.  יסוד אימא שמסתיים בחזה  ענין  דהנה 
דאצי',  המדות  בחי'  הוא  והז"א  השכל,  השגת  בחי'  שהוא  בינה 
והתהוות המדות הוא מהשכל כנ"ל במשל. וזהו שיסוד אימא מסתיים 

בחזה דהיינו מה שנתהפך שפע השכל להיות בחי' מדה.
אמנם צ"ל ממוצע לחבר בחי' יסוד אימא עם המדות שהוא בחי' ז"א 
והוא בחי' הגרון ששם מתחילין המוחין להתהפך להיות חיות למדות 
ועתה  גדלות המוחין.  וירדו ממהותן הראשון שהיו בחי' שכל בחי' 
בגרון נתצמצם בבחי' קטנות המוחין בכדי להתהפך למדה ולכך שם 
הנמשכים  בינה  שערי  נ'  הם  מ"י  בחי'  מ"י,  מצר  מצרים  בחי'  הוא 
בחי'  הוא  שהרי  והקטנות  המצר  בתכלית  הם  בגרון  כשהם  במדות 
מצר וקטנות לגבי המוחין כשהן בראש כנ"ל. וגם לגבי המדות שבלב 
שכשנעשה מהות מדה הנה אז השכל מגדיל המדה להיות בהתפשטות 
אינו  וגם  בהתגלות  מדה  מהות  עדיין  אינו  בגרון  משא"כ  כנ"ל.  רב 

בגדלות המוחין ע"כ זהו מצר יותר מבחי' השכל ומבחי' המדות...
בחי'  היינו  ה'  ובעבודת  היאור,  על  עומד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 

רצונות הזרות המעכבים גילוי המדות כו'.
6( פירוש: גרו"ן בגי' 259, וג' פעמים אלקי"ם )3 × 86( = 258, ועם 
הכולל 259, ומבואר שם שה"ג" פעמים הם כנגד הקנה, ושט, ורידים. 
)ועי' בלקוטי לוי יצחק כאן עמוד ק"פ וז"ל הנה אלקים במילוי יודין, 
ובאחוריים, ופשוט, היינו הג' מוחין דקטנות ע"ש(. וראה לעיל סימן 

פא הערה 9.
7( וכדלקמן שגוון "אדום" מורה על בחי' דין וגבורה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(iriax meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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לי

של יעקב, משל8 לשפופרת כו', וכמ"ש9 קטן נתתיך בגוים 
שקאי על10 עשו. לכן ביקש רק נזיד עדשים שהוא קטנית11, 

המוחין דקטנות שהם אדומים בחי' גבורות ודינים.
מוחין  עדשים  נזיד  רק  לו  נותן  הי'  יעקב  אם  והנה, 
דקטנות, אז הי' קיום לעשו תמיד ח"ו, כי ממוחין דקטנות 
להנזיד  בצירוף  יעקב,  לו  נתן  ולכן  וקיומו,  חיותו  הוא 
עדשים, לחם ג"כ שהוא המוחין דגדלות, ג' שמות הוי', 
דגדלות  המוחין  שהמשיך  והוא  וקטנית,  פת  כמו  והוא 
בהמוחין דקטנות, ואז סוף כל סוף תהי' מפלתו דעשו מצד 

המוחין דגדלות.
עשו,  על  )שקאי  שונאך  רעב  אם  מ"ש12  והיינו 

8( ראה רש"י )כה, כו( וז"ל: ואחרי כן יצא אחיו וגו', שמעתי מדרש 
אגדה הדורשו לפי פשוטו בדין הי' אוחז בו לעכבו, יעקב נוצר מטיפה 
ראשונה ועשו מן השני', צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן בה שתי 
והנכנסת אחרונה  זו, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה,  זו תחת  אבנים 
תצא ראשונה, נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשון, ויעקב שנוצר 
ראשונה יצא אחרון, ויעקב בא לעכבו שיהא ראשון ללידה כראשון 

ליצירה, ויפטור את רחמה ויטול את הבכורה מן הדין.
9( עובדי' א, ב.

10( ראה סנהדרין לט: "חזון עובדיהו כה אמר ה' אלקים לאדום )שם 
א, א(, אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבוא עובדיהו הדר בין 
שני רשעים )פרש"י: אחאב ואיזבל( ולא למד ממעשיהם, וינבא על 
למד  ולא  ורבקה(  יצחק  )פרש"י:  צדיקים  שני  בין  שדר  הרשע  עשו 

ממעשיהם.
11( ראה גם לעיל סימן קלח בסופו.

)מגילה טו:( ת"ר מה ראתה  ]ולהעיר ממארז"ל  כא.  כה,  12( משלי 

לחם  לחם,  האכילהו  אמו(  מבטן  דיעקב  שונא  שהוא 
הקטנות  אלא  מבקש  שאינו  אם  דגדלות,  המוחין  דוקא 
דנזיד עדשים, כי בזה גחלים13 אתה חתה על ראשו, 

שהמוחין דגדלות יבערו וישרפו את עשו, וכמובן.
ויזתא14 גימטריא עדשים במכוון, היינו קטניות.

נזיד עדשים15 גימט' י"א פעמים אדם, היינו המן16 וי' 
בניו, והוא הי"א בחי' התוהו17 שנפלו.

וזה בלבד רצה עשו, ויעקב נתן לו לחם ג"כ.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקים תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
קפב

שונאך  רעב  "אם  שנא'  למדה,  אבי'  מבית  המן,  את  שזימנה  אסתר 
האכילהו לחם"[.
13( שם כה, כב.

14( ה"קטן" דבני המן )בחי' קטנות(, אסתר ט, ט. ראה בלקוטי לוי 
יצחק כאן, דגם המן ובניו )מזרע עשו( הם מקטנות המוחין – בחי' 

גבורות ודינים וכו'. לעיל סוף סימן קלח.
15( נזיד )בגי' 71(, + עדשי"ם )424( = 495, וכן י"א פעמים אד"ם 

.495 = )45 × 11(
16( המן מזרע עמלק שבא מעשו )בראשית לו, יב(.

והד'  תחתונים  ז'  הם  בחינות  הי"א  רלט,  סימן  לקמן  ראה   )17
דאחוריים דאו"ה דישראל סבא ותבונה ע"ש ביאורו, והם ג"כ כנגד 
הי"א אלופי עשו בסוף פרשת וישלח. ראה בזה לעיל סימן טז בסופו. 
קפ. מה שנסמן לעיל בפסוק כג, ג. לקוטי לוי יצחק לקוטים על פסוקי 
תנ"ך ומאחז"ל עמוד יב. פניני לוי יצחק עה"ת פרשת וישלח )לו, לא 

ואילך(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לב

יין  אבינו  את  נשקה  לכה   – לב  יט,  וירא 
ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע

)תוכן: בנות לוט קבלו מאברהם שקודם משיח 
יבקעו הרים ויפלו במים(

מלוט  שקבלו  המשיח  מלך  זה  זרע  מאבינו  ונחיה  א. 
ויפלו  הרים  יבקעו  משיח  קודם  מאברהם  ששמע  אביהם 
שבקעו  הרים  הוא  סדום  בהפיכת  סבורים  והיו  במים 

ועיירות נטבעו ומתו הרבה.
פירוש הרוקח

מואב   – המשיח  מלך  זהו  זרע  אותו  )תוכן: 
במלואו בגי' ממנו יוציא משיח, ועוד רמזים בזה(

זרע, בן אין כתיב כאן אלא  ונחיה מאבינו  ובמדרש  א. 
מלך  זה  ואיזה  אחר  ממקום  בא  שהוא  זרע  אותו  זרע 
וא"ו  מ"ם  במלואו  מואב  שמו  את  ותקרא  ולזה  המשיח, 
בגימ'  כן  גם  וכן  ]ה[משיח,  יוציא  ממנו  בגימ'  בי"ת  אל"ף 
התורה, ראויים לקבל התורה, וישמעאל מזרע חם אין ראוי 
ש'  יפת  ב"ש  בא"ת  מואב  שמו  קראה  ולזה  התורה  לקבל 
ויצא ממנה  והקב"ה לא קפח שכרה  ולשם,  ליפת  שכוונה 
של  גלגולו  דוד  ממנו  יצא  האדם  מין  שאבד  שחשבה  דוד 
אדם כאז"ל, והצעירה זכתה גם כן למלכות ב"ד אלא לפי 
שהבכירה הוא נתנה העצה זכתה לדוד שלא נפסקה ממנו 
יצא  הצעירה  אבל  נגדי,  כשמש  כסאו  שנאמר  המלכות 

ממנה רחבעם שנחלקה מלכותו.
שפתי כהן

ששניהם  ורות,  לוט  בנות  מעשה  דמיון  )תוכן: 
בתחלת ימי פסח, ועוד רמזים בזה(

א. לכה נשקה את אבינו יין ונחי' מאבינו זרע, בב"ר )פ' 
נ"א ח'( איתא ר' תנחומא משום רבי ישמעאל ונחי' מאבינו 
זרע, ונחי' מאבינו בן אין כתיב כאן אלא ונחי' מאבינו זרע 

אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח.
ורש"י מפרש זה מלך המשיח שבא מיהודה ורות ע"ש. 
להוציא  כדי  שמים,  לשם  הי'  לוט  בנות  כוונת  דכל  נמצא 
הניצוץ של משיח שהי' טמון בלוט, וממנו בא רות המואבי' 

ונשתלשל ממנה מלכות בית דוד עד משיח צדקנו.
דאותו  התורה,  מנפלאות  פלא  דבר  יראה  המעין  והנה 
זמן שבנות לוט אמרו ונחי' מאבינו זרע במערה ונתעברה 
הבכירה מזה, הנה כמה שנים אח"ז אותו זמן ממש, נתעורר 
אצל רות המואבי' לבוא בקהל השם, ובאותו זמן נתחדש 

ההלכה מואבי ולא מואבית ומותרת היא לבוא בקהל.
תפארת  יפות,  פנים  )עיין  במפרשים  מבואר  דהנה 
דבאו  י"ב(  מ"ח  פ  במד"ר  וטריא  בשקלא  וכן  יהונתן, 
סדומה  המלאכים  שני  ויבואו  וא"כ  פסח,  ערב  המלאכים 
בערב הוי זה ליל פסח, ובבוקר ט"ו ניסן כתוב וכמו השחר 
עלה וגו' ואח"כ השמש יצא וגו' וה' המטיר על סדום גפרית 
דסדום,  החורבן  שלאחר  בלילה  לפי"ז  פשטות  ועפ"י  וגו', 

נעשה המעשה דלוט ובנותיו, כמבואר במדרש ובמפרשים 
וגו'  בארץ  אין  איש  הבנות  אמרו  סדום  שנחרב  דאחרי 
דחשבו דנחרב כל העולם כמו המבול )עין ב"ר פ' נ"א ח'(, 
וא"כ לפי חשבון זה הבכירה נתעברה מלוט ליל ט"ז לחודש 

ניסן.
ובאותו ערב של ליל ט"ז באה רות לקהל ה', וכדאיתא 
ב"ר  שמואל  א"ר  שתיהן  ותלכנה  ו'  ג'  פ'  רות  במדרש 
סימן אותו היום קציר העומר הי' דתנינן תמן כל העיירות 
הסמוכות לשם היו מתכנסות כדי שיהא נקצר בעסק גדול, 
וקצירת  ענף(,  יפה  כהונה,  )מתנות  שם  במפרשים  ועיין 
כדאיתא  הפסח  דחג  הראשון  יו"ט  במוצאי  הוי  העומר 

במנחות דף סה. עי"ש.
נמצא דההתעוררות של רות לבוא בקהל, דהיא הפרידה 
המואבית דיבוא לקהל ה' להתחיל מלכות בית דוד ומשיח 
זמן כנ"ל הי' המעשה דבנות לוט,  ובאותו  הי' בחג הפסח, 

דשניהם לכיוון אחד הלכו ונפלאות הבורא הוא.
ויש להמתיק יותר, דמלחמת אברהם כנגד ד' המלכים 
ויבא  ח'  מ"ב  פ'  מד"ר  יעויין  פסח  בליל  הי'  לוט  להציל 
לפסח(,  )מצת  עוגות  במצות  ועוסק  יושב  אברם  הפליט 
וכן במד"ר פ' מ"ג ג' אביהם יצא בחצי הלילה אף אני אצא 

בחצי הלילה )במכת בכורות דליל פסח הוה(.
ומבואר בזוהר ובאריכות בשל"ה דהד' מלכים רומז להד' 
מלכיות, ולוט רומז למשיח הטמון בתוכו, וע"כ הד' מלכיות 
שיבוא  למשיח  רומז  לוט  להציל  הלך  ואברהם  לוט,  נשבו 
אחר הד' מלכיות יעו"ש, נמצא מכל הנ"ל דאותו זמן דניצול 
לוט ע"י אברהם דממנו בא משיח, כן באותו זמן יצא הניצוץ 

ממנו, ובאותו זמן ממש באה רות לקהל ד' הפלא ופלא.
פרי דוד

)תוכן: ונחי' דרשו על מלך המשיח, שלא יתבטל 
המות עד ימות המשיח(

א. ונחיה מאבינו זרע. דרשו על מלך המשיח, ויראה לפי 
והחיות בזה העולם  ימות המשיח,  שלא יתבטל המות עד 
אינה חיות אמיתית, שבכל יום מתמעט כח החיות ומתקרב 
למיתה, לכן אמר ונחי' מאבינו זרע אמיתית שלא יהיה עוד 

מות בעולם.
מלא העומר

רואים   – ורות  תמר  לוט  בנות  מסיפור  )תוכן: 
שכשבוא העת למשיח לא יתעכב אפי' רגע(

ב. ואנו רואים כי שורש דוד נכתב ג' פעמים בבנות לוט, 
בתמר, וברות. וכולם היו על ידי דרכים נפלאים שאם היה 
עובר במעט רגע לא היה יוצא הדבר אל הפועל. בנות לוט 
כי רק סדום  יודעות  היו  ועוד מעט  נחרב,  חשבו שהעולם 
וכן  בדרך.  החזירו  המלאך  ביהודה  וכן  נחרבו.  וג'  ועמורה 
משיח,  ביאת  באמונת  יסוד  וזה  מת.  הי'  מעט  עוד  בבועז 

שכשבוא הזמן לא יתעכב אפילו רגע מועט.
ילקוט מעם לועז - רות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא
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i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא היה,(בבא למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ּובא אמר «≈»≈»ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל ÓÓ¯‡.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÈÏ‡a∑,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן עליו ל הּוא נגלה פיכ ְְִַַָָָ¿≈…≈«¿≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכתיב,(ב"ר)∑LÈ·.(ב"ר)ּבחלקֹו סימן יׁשב ואּתה אעמד, ואני 'ׁשב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְְֶ…≈ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּינין ּבעדת להתיּצב אני ׁשעתיד ,פב)לבני אל"(תהלים ּבעדת נּצב ."אלהים ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

Ï‰‡‰ŒÁ˙t∑,וׁשב עֹובר יׁש אם ּבביתֹולראֹות ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ב"מ הֹוציא ∆«»…∆ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ¿…«ִַָָ
המלאכים  הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹחּמה

אנׁשים  ּבדמּות .עליו ְֲִִָָָ
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למילתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ׁשנֹותיו, ּכל ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאברהם
והיה  ׁשאמר למי לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל אחד אדם עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁשב

ואילך)העֹולם סע"א י, סוטה .(עיין ָָ
הּיֹום" ּכחֹום האֹוהל ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב א)ּכמֹו עֹובר (יח, יׁש אם "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

לביתֹו". ויכניסם ְְְִֵֵַָָוׁשב
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה

נתקרבּו ּכבר רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּגם
מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ּבזה להפסיק הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל־ידֹו,

יהּודי  עֹוד יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי עליו ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאחד,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

ה' אֹו ד' ּבן ורּבי מֹורי אבי אדני  ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום (הּיֹום דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד סּפּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹידּוע
אבינּו, אברהם אל ה' נראה מה  מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל וירא, ּפרׁשת קדׁש ּבּׁשּבת צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנים,
זיין, מל זי דארף ער אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין צּו צּדיק, א איד א "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָולנּו
ּבא  ׁשנה, ות ׁשע ּתׁשעים ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען זי זאל אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאיז

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ הּוא ראּוי עצמֹו, את למּול החלטה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלידי

È˙·א  ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

çé(`).àøîî éðBìàa 'åâå àøiåWxiR ©¥¨§¥¥©§¥¥©
dliOd lr dvr Fl ozPW `Ed ,i"Wx©¦¤¨©¥¨©©¦¨

(b `negpz)wiCve aEWg mc` ike ,Dnize .§¥©§¦¨¨¨§©¦
zFpFiqp xUrA dQpzpe ,mdxa`M§©§¨¨§¦§©¨§¤¤¦§
l`W Ki` ,dvr l`W `le oNkA cnre§¨©§ª¨§Ÿ¨©¥¨¥¨©
ÎWFcTd EdEiSW dliOd lr dvr¥¨©©¦¨¤¦¨©¨
mFlWeÎqgW xnFl Wie .`EdÎKExÄ§¥©¤©§¨
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מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּכחֹו ּכאׁשר ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ּבׁשלמא ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
ּתלמידים  והעמיד חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, אבל עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהיה

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ּומה ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹותלמידי
להּקּב"ה  מרּכבה ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם אֹודֹות ׁשּמדּבר ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּנה
ּתׁשעים  לגיל ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ּכל היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ[ׁשהרי
ׁשהּוא  לֹו ואֹומרים ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָותׁשע

עצמֹו! את למּול ְִֶַָָצרי
ׁשל  להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ּבהיֹותֹו נׁשמתֹו־עדן לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּומּכיון
קטן  ילד אצל ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ׁשהרי ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּכל

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר ְְְְִֵֵַַַָָָמתקּבל
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, אליו יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻולכן,
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ׁשחזקיהּו אמנם מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבענין
מּיׂשראל  ואחד אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן לירּוׁשלים, מחּוץ ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאבל:

יהּודי! ׁשל ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(יצר־הרע)
ּבארּוכה. ּכּנ"ל כּו' ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻוהּפעּלה

ל  ּובפרט מסּים, סיּפּור נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה על־ּפי וכמדּוּבר ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ׁשּבֹו הספר את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהֹוראתם
אדמֹו"ר  ׁשל הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן אדמֹו"ר ׁשל ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹויאמרּו:
הּכונה  - ּבדפ ּוס! לפרסמ ֹו וצּוה  הּדבר את  סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא  ׁשל  הּכונה היתה זּו ולא ּתׁשּובת ֹו, ּבדברי צדק' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה'צמח

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: וכּפתגם לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ּכאׁשר ּכי - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכים  אזי - מבּוגר  אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן העץ; על הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻּבפׁשטּות 

ּבפעל. מעׂשה לידי ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהסּביר
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי רש"י)יֹום ובפירוש א. (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי לּיֹום עד אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוצרי
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, נֹוטל (נדרים חֹולים ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ּבּקּור ׁשעל־ידי , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבמראה  לֹו "ׁשהיה הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל הּקּב"ה ׁשל ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמבּקר
ּובׁשלמּות  ּבגלּוי למּטה נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו מׁשמע לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

ּבפרׁשתנּו). רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל־ידי
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ולא הּטבע ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
לבּטלם  אין הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ולכן נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדקּיּום

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ּבׁשלמּות חסר אז ּכי  טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ(אֹו
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא על־ידי הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכן,

הּו הּמילה רּפּוי זמן ּבאפן מׁש לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק אברהם את ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ְִִטבעי.

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
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לה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד וּיאמרּו(ב"ר)מלא וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה יט)אליו, לעׂשֹות (לקמן אּוכל לא "ּכי : ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

הפּכי" לבלּתי לֹוט,(ב"ר)ּדבר את להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, ׁשּנאמר:. יט)הּוא "ויהי (לקמן ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ÂÈÏÚ.ּכהֹוציאם ÌÈ·v∑ ּכמֹו:לפ ניו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ»ƒ»»ְְָָ

ב) הּמלאכים (במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה ּפעמים?∑iÂ¯‡."ועליו ב' "וּירא" "וּירא", מהּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ««¿ְְְִַַַַַָ
להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהראׁשֹון
וקדם  להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואףֿעלּֿפי

לקראתם ורץ ישן)הּוא ברש"י הגרסא ׁשרי (שם).(כך דהוה חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָ
לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ."ואסר, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, ּתֹורה'(רש"י ג)ּב'לּקּוטי לז, הרמּב"ם (אמור מּדברי לכ סּמּוכין מביא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּמׁשניֹות) לפרּוׁש להם(הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי אחדאחדאחדאחד: "ּפּפּפּפעלעלעלעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּתֹוספֹות ּדברי ּפי על לבאר ויׁש ב)ּפעלים". פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת ,ׁשליחּיֹות , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי הּוא". אחד ענין והּצלה "רפּואה ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות ּכי יּתכן נןנןנןנן וכן , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּפעלים" "ׁשני ּבבעל־חי מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים ׁשּיהיּו .ׁשׁשׁשׁשאינםאינםאינםאינם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

ּובּתֹו (ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - לּבֹו" אל יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוזֹוהי 
ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם הההה''''ׁשל אליואליואליואליו (ּוגמילּות ויראויראויראוירא לזה מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ידי על ," ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבכלל). ְֲִִָָחסדים
אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן אחר ׁשׁשׁשׁשחחחחּפּפּפּפׂשׂשׂשׂשּומּזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

צרי ועל־דר־זה ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ּדברים והׁשקם והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻאֹורחים,
וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו אֹורחים, ּבהכנסת להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם (ּובמּכל־ׁשּכן ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמי מי מי מי והּנה, ּגם הּוא ּכן - דהגּוף ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
למזֹון ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת והפצת ררררּוּוּוּוחני חני חני חני וקל־וחֹומר) והּיהדּות, הּתֹורה הפצת ידי על דהנׁשמה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חּוצה. ְַַָָהּמעינֹות
ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻויׁש

חסדים, דגמילּות הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא  להגילּוי הּׁשּיכּות - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהכנסת
אליו. ויתּגּלה חסד לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּכיון

היא ה'" אליו ד"וירא להגילּוי הּׁשּיכּות - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹואבל עניןעניןעניןענין ׁשהרי ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּפעּולתֹו יהיהיהיהּוּוּוּודידידידי הּואלקרבלקרבלקרבלקרב אף זֹוכה ולכן להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה , ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר ה'".להתקרבלהתקרבלהתקרבלהתקרב אליו "וירא - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם תעבר",לּגדֹול "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא לה)וכיון אֹומר (שבועות והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמ ּתין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשּנכּתב  ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, לכן קדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהאמירה
רּבה' ּב'בראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם אּלאֿאםּֿכן ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד .אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח ׁשּנאמר:עלֿידי ׁשליח, עלֿידי לבניו ׁשּלם כ)והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה (במדבר "וּירם À«»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»



xie`לו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
הּסלע" את וּי ¯‚ÌÎÈÏ.אתֿידֹו eˆÁ¯Â∑ ׁשּלא והקּפיד רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֶֶֶַַַַָ¿«¬«¿≈∆ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

לביתֹו אלילים עבֹודת פו)להכניס "ולינ (ב"מ ׁשּנאמר: לרחיצה, לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל ורחצּו, ּו ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
‰ıÚ.רגליכם" ˙Áz∑ האילן .ּתחת ְֵֶַ««»≈ִַַָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,"לּבכם "וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - מצינּו ּובּכתּובים, ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ה)ּבּנביאים: יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד חמא:(תהלים רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין e¯·Úz.(ב"ר)לבבכם ¯Á‡∑ ּכן אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«««¬…ֵַַ

Ìz¯·Ú.ּתלכּו ÔkŒÏÚŒÈk∑עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָƒ«≈
ׁשּבּמקרא: ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר', 'על יט)ּכמֹו קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן ראיתי (לקמן עלּֿכן "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

,"לח)פני נתּתיה",(שם לא י)"ּכיֿעלּֿכן חנתנּו(במדבר ידעּת .""ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, .הּזהמה סלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' יׁשמעאל,∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְִֵֶָ
.(ב"ר)ּבמצוֹותלחּנכֹו ְְְְִַ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
שם)העּסה ּפניו ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי  אמטי הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוׁשּתּקן, מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).'åâå áìçå äàîç çwiåcOln ©¦©¤§¨§¨¨§©¥
dvxWkE .algA xUA mlik`dW¤¤¡¦¨¨¨§¨¨§¤¨¨
dxFY oYil `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¥¨
LcFd dpY mik`lOd Exn` ,l`xUil§¦§¨¥¨§©©§¨¦§¨§

minXd lr(a g mildz)aEzM mdl xn` , ©©¨¨¦¨©¨¤¨
dxFYA(hi bk zeny)algA icB lXaz `l ©¨Ÿ§©¥§¦©£¥

mYlk` dHnl mYcxIWM mY`e ,FO ¦̀§©¤§¤§©§¤§©¨£©§¤
xn`PW ,algA xUAd`ng gTIe ¨¨§¨¨¤¤¡©©¦©¤§¨

alge,`EdÎKExAÎWFcTdl EcFd cIn , §¨¨¦©§©¨¨
`Vz iM zWxtA aizkC Epiidecl my) §©§¦§¦§¨¨©¦¦¨

(fkLY` iYxM dN`d mixaCd iR lr iM¦©¦©§¨¦¨¥¤¨©¦¦§
DiPin lirl aizkE ,'ebe zixA(ek weqt) §¦§¦§¥¦¥

FO` algA icB lXaz `lizax `zwiqt) Ÿ§©¥§¦©£¥¦
(d"kt:xg` Wxcn lr wlFg df WxcnE .¦§¨¤¥©¦§¨©¥

mFlXdÎeilr Epia` mdxa` miIw¦¥©§¨¨¨¦¨¨©¨
oiliWaz iaExir ENit`(:gk `nei), £¦¥¥©§¦¦

did `NW ,oiaxFrn oiliWaY ,WExiR¥©§¦¦§¨¦¤Ÿ¨¨
Îxg`e xUA `l mB ,algA xUA lkF`¥¨¨§¨¨©Ÿ¨¨§©©
,xUA KMÎxg`e alg `N` ,alg KM̈¨¨¤¨¨¨§©©¨¨¨

aizkCalge d`ng gTIexcde ,oA ¦§¦©¦©¤§¨§¨¨©£©¤

dUr xW` xwAdWxiR inp oke . ©¨¨£¤¨¨§¥©¦¥©
izii`e ihn` oiTzC `Ow `Ow ,i"Wx©¦©¨©¨§©¥©§¥§©§¦

:EdiiOwl§©©§
.äNò øLà ø÷aä ïáe.oTiY ,WExiR ¤©¨¨£¤¨¨¥¦¥

riwxd z` midl` UrIe Fxiage` lirl) ©£¥©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©
(f:oETiY oFWl i"Wx WxiRW¤¥©©¦§¦

.eìëàiåz` oitxFU Eid ,WExiR ©Ÿ¥¥¨§¦¤
lM` EPpi` dpQde oFWNn ,lk`Od©©£¨¦§§©§¤¥¤ª¨

(a b zeny):sxUp EPpi` ,h dxez ¥¤¦§¨



לז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעל־ידי־זה
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאבל

אדם. אכילת ּכן ּגם ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי מּכל־מקֹום אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאף
זיי,וזהּו מיט צּוגעּבּונדען אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ׁשהּוא ּדעל־ידי־זה וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתֹוספת  אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־ זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול אֹור ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּפֹועל
והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ְְְִִַַַָחּיּות

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻרבה

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ּב'בבא ׁשאלּו: . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
פז)מציעא' ּכדי (דף היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על ·‡‰Ï.לחּבבּה ‰p‰∑ היא .צנּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת ּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח »≈«»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת BL·.ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
·eL‡∑,לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו מלאלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: »ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הר ּבה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה'
ּכן לֹו רבה)אמר ּבׁשפחת",(.(בראשית ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד לּׁשּונּמית: אמר אליׁשע ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אני  אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאֹותן

וגֹו'" הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ‡ÂÈ¯Á.)ּבׂשרֿודם, ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה .הּפתח ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)חלב'? אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ָָ∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נּדּות  וסת זמן .עּדן, ְִִֶֶַַ

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç̈©¦§§¨¨Ÿ©©¨¦
Îdn ,DzEpwfA mC dz`xW ,WExiR¥¤¨£¨¨§¦§¨©
oi` la` .miWPd x`WA oMÎoi`X¤¥¥¦§¨©¨¦£¨¥

dlrnl ixdW ,d`Fx Dpi`W Wxtl§¨¥¤¥¨¨¤£¥§©§¨
(g weqt)dqxiRW i"Wx WxiR¥©©¦¤¥§¨

:dCpai dxez ¦¨

(bi-ai).ézð÷æ éðàåExn` o`Mn ©£¦¨©§¦¦¨¨§
l"f Epinkg(.ft n"a)ipRn zFPWl xYEOW £¨¥©¤¨§©¦§¥

dxn` `idW ,mFlXdipFc`eowf, ©¨¤¦¨§¨©£¦¨¥



xie`לח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈
האחרת  ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד .לאֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn b"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑ לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּיראה.

ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: .ּבארּבע ְְְְְִִֶַַָָָ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

xn`e dPiW `EdÎKExAÎWFcTdeip`e §©¨¨¦¨§¨©©£¦
iYpwf`hdix mEtlC aB lr s`e . ¨©§¦§©©©¦§¦£¨

(owf ipec`e) dxn` `id mBW rnWn©§©¤©¦¨§¨
[iYpwf ip`e]aizkC ,izFla ixg` ©£¦¨©§¦¦§¦©£¥§¦

[lFki il] (lekil) ,Wxtl Wi ,'ebe¥§¨¥¦¨
ixdW ,mipA zcll dpTY zFidlixg` ¦§©¨¨¨¤¤¨¦¤£¥©£¥

dpcr il dzid izFlaiYqxR ixdW , §¦¨§¨¦¤§¨¤£¥¥©§¦
ixdW dpTY oi` ilral la` ,dCp¦¨£¨§©§¦¥©¨¨¤£¥

owf ipFc`ernWnC il d`xp oke , ©£¦¨¥§¥¦§¤¦§©§©
in Wie .'didY' `le ,'il dzid' oFWNd©¨¨§¨¦§Ÿ¦§¤§¥¦
ixdW ,mFwOd dPWIW dlilg xnF`W¤¥¨¦¨¤§©¤©¨¤£¥
mbe ,'eipir cbpl oFMi `l mixwW xaFC'¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨§©

dxn` `idiYpwf ip`eWExiR `Ede , ¦¨§¨©£¦¨©§¦§¥
izFla ixg`ipRn dPiWe ,dInzA 'ebe ©£¥§¦¦§¦¨§¦¨¦§¥

`N` dixaC lM xRiq `NW ,mFlXd©¨¤Ÿ¦¥¨§¨¤¨¤¨
xYEn mc` ipA x`W lke .mzvw§¨¨§¨§¨§¥¨¨¨
dcRwd dn ,xn`Y m`e .ixnbl zFPWl§©§©§¦§¦Ÿ©©©§¨¨
Wi .owf `EdW dxn` m` mdxa`l Wi¥§©§¨¨¦¨§¨¤¨¥¥
hlFR Fpi`e ogFHW xnFl dvFx Wxtl§¨¥¨©¤¥§¥¥

(fi gn x"a):ci dxez

(ci)éìà áeLà ãòBnì.Efnx o`Mn ©¥¨¥¤¦¨¤¤
l"f Epinkg Exn`X dnl(.`i d"x)iM §©¤¨§£¨¥©¦

,wgvi clFp gqtAcrFOl`IxhnibA §¤©©¦§¨©¥§¦©§¦¨
'gqtA': §¤©

.äiç úòki"Wx WxiR(i weqt)zrM ¨¥©¨¥©©¦¨¥
,d`Ad dpXl ,miIg EidYW z`Gd©Ÿ¤¦§©¦©¨¨©¨¨
ded[C] ,dIg zrM (zra) ixw `lCn¦§¨¨¥§¥©¨©£¨
EpiidC ,zclFi dX`dW zrl `pin`̈¦¨§¥¤¨¦¨¤¤§©§

e ,miWcg drWzldIgdX`l DiA ixw §¦§¨¢¨¦§©¨§¥¥§¦¨
opixn`cM ,zclFi(.a ziprz)WlW ¤¤¦§¨§¦©¨

ziIgY lW ,gilWl Exqnp `l zFgYtn©§§Ÿ¦§§§¨¦©¤§¦©
`YWd .dIg lWe ,minWB lW ,mizOd©¥¦¤§¨¦§¤©¨¨§¨
miIg mY`W xn`l ,zrM ixwC§¨¥¨¥¥Ÿ¤©¤©¦
i"Wx zHiWC il d`xpe .miniIwe§©¨¦§¦§¤¦§¦©©¦

mlFrd xcq zHiWM(d"t)`YliknE'qn) §¦©¥¤¨¨§¦§¨
(ci `gqtcdXngA ,mzd xnYi` ikdC ,§¨¦¦§©¨¨©£¦¨

mr `EdÎKExAÎWFcTd xAC oqipA xUr̈¨§¦¨¦¤©¨¨¦
E`A oqipA xUr dXngA ,mdxa ©̀§¨¨©£¦¨¨¨§¦¨¨
dXngA ,dxU xVal zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§©¥¨¨©£¦¨
inp opixn`e .wgvi clFp oqipA xUr̈¨§¦¨©¦§¨§¨§¦©©¦

dAx ziW`xaA(ai gn)zFbr iUre iWEl ¦§¥¦©¨¦©£¦ª
(e weqt)oke .did gqRW dxn` `cd ,¢¨¨§¨¤¤©¨¨§¥

lirl dlin zWxtA rnWn(`k fi) ©§©§¨¨©¦¨§¥
dGd crFOl dxU Ll clY xW` aizkC¦§¦£¤¥¥§¨¨©¥©¤

zxg`d dpXA. ©¨¨¨©¤¤
W`xC `Ow wxtC` bilR df lM mpn`̈§¨¨¤¨¥©§¤¤©¨§Ÿ

dpXd(.`i)wiQnC ,aEW` crFOl ©¨¨§©¦©¥¨
Lil`xn`we ,zFMEQd bgA i`wC , ¥¤§¨¥§©©§¨¨©

.gqR EpiidC ,didIW oFW`x crFnl§¥¦¤¦§¤§©§¤©
xfril` iAx iwxtl mbe(h"kt)mFiaC §©§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§

wxtaE ,Epia` mdxa` lFOip mixERMd©¦¦¦©§¨¨¨¦§¤¤
milrFRd z` xkFVd(.ft n"a)opixn` ©¥¤©£¦¨§¦©

mik`lOd E`A Fzlinl iWilW mFiaC¦§§¦¦§¦¨¨©©§¨¦
`de .dxU dxVAzp f`e ,Flv ¤̀§§¨¦§©§¨¨¨§¨

dpXd W`xA opixn`C(my),bgA i`wC §¨§¦©§Ÿ©¨¨§¨¥¤¨
cFre .bgd iptl mini ipW xnFl dvFx¤©§¥¨¦¦§¥¤¨§

dpXd W`xaC(my)W`xA ,inp wiQn ¦§Ÿ©¨¨©¦©¦§Ÿ
Edfe ,dPge lgx dxU dcwtp dpXd©¨¨¦§§¨¨¨¨¥§©¨§¤
i`e .`kdC l"f i"Wx zHiWM [`lC]§Ÿ§¦©©¦©§¨¨§¦
dGd crFOl i`n mzdC dhiWl `iWw©§¨§¦¨§¨¨©©¥©¤

zxg`d dpXA(`k fi lirl)zFMqaC oeiM , ©¨¨¨©¤¤¥¨¦§ª
DzF`A oM m` gqtl Dil xn`we i`ẅ¥§¨¨©¥§¤©¦¥§¨
Dil `xiaqC xnFl Wi .dzid dpẄ¨¨§¨¥©¦§¦¨¥

xn`C rWFdi iAxM(my d"x)`xap oqipA §©¦§ª©§¨©§¦¨¦§¨
dpW gqR ixw ikdlE ,mlFrd̈¨§¨¦¨¥¤©¨¨

:zxg`eh dxez ©¤¤



לט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ הם ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו י)נתּתי ּבאכה (לעיל וגֹו' מּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהּוא  לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹסדֹומה
.אֹוהבי? ֲִ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, .אני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

לברכהלברכהלברכהלברכה צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, יח)מדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש יח, והזּכירֹו(רש"י "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
צּדיק  "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹסּפר

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, "ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹולברכה" ׁשם נקט ולכן ׁשּכאׁשר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק זכר ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יׁש צּדיק אּגדה.לברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹומזּכירים ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש ּומקֹור , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ƒ¿«¿ƒְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹ
ּומּכירֹו. ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּבׁשם".
ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ידעּתיו? ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹולּמה

הּלׁשֹון  על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני ּכמֹו:∑eˆÈ‰.יֹודע הוה, א)לׁשֹון יעׂשה (איוב "ּככה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿«∆ְְֲֶֶַָָֹ
יחנּו" ה' "עלּֿפי ‰·È‡.אּיֹוב", ÔÚÓÏ∑אברהם ּכ על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ֲִִַַ¿««»ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מת  אינֹו ּכאּלּו - צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על .וגֹו'. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi-fi)íäøáàå .'åâå éðà äqëîä©§©¤£¦§©§¨¨
.äéäé Béäcizr did `l ENi` xn` ¨¦§¤¨©¦Ÿ¨¨¨¦

Fl dNbn iziid `l ,mipA cilFdl§¦¨¦Ÿ¨¦¦§©¤
`lA zEnIW mc`l iM ,mFcq hRWn¦§©§¦§¨¨¤¨§Ÿ
'd KxC xFnWl ozF` dEvIW mipÄ¦¤§©¤¨¦§¤¤

,mihRWn zFNbl FN dn ,xkU lAwlE§©¥¨¨©§©¦§¨¦
la`didi Fid mdxa`'ebeeiYrci iM £¨©§¨¨¨¦§¤¦§©§¦

didIW itlE ,'ebe,lFcB iFblFl dNb` §¦¤¦§¤§¨£©¤
iM FA ip` rcFi iM ,mFcq lW oiCornl ¦¤§¦¥©£¦¦§©©

,ElNd mirWxA dUr`W oiCz` dEvi ¦¤¤¡¤¨§¨¦©¨§©¤¤

eipAxFnWl'd KxCedwcv zFUrl ¨¨¦§¤¤§©£§¨¨
'd `iad ornl hRWnEEMfie ,'ebe ¦§¨§©©¨¦§¦§

Eidi `l m`W ,ux`d z` Wxil¦©¤¨¨¤¤¦Ÿ¦§
EMfi `l dwcvE hRWn mixnFW§¦¦§¨§¨¨Ÿ¦§

:dflhi dxez ¨¤



xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

יׁשנם  למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות למּטה) מלמעלה (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
אבֹות  ּדמעׂשה הענינים ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה על ּדנֹוסף הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבכל
וצּוּוי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ּבפרּוׁש אֹומר זה לענין ּבנֹוגע הרי לבנים, ּכח ּונתינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹסימן
מּיׂשראל  אחד לכל אבֹות) מעׂשה ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח נתינת הּוא גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻזה

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי ְֲֵַַַעל

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, הּטעם ∑a¯ŒÈk‰.אל ׁשּבּמקרא, 'רּבה' ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְִֶַַַַָָָָ
ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻלמּטה

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, טו)ּגדלה ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים הּפּלגה.לּמד ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא אחר: מדינה ∑‰d˙˜Úˆk.ּדבר eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑,ּבמרּדם עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְִִֵָ

אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלה
אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא הפסק (שמות יׁש ּולפיכ ."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ריבה  צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ל"ּכלה", "עׂשּו" ּבין ּפסק, ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנקּדת
ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה .אחת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ
ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא 'וה'לפניו, לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּוא  סֹופרים ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד כן)(ב"ר)זהעֹודּנּו לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦
:òLø̈¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו יהּודה",(ש"ב אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ
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ּתּתּתּתססססּפּפּפּפה ה ה ה  האףהאףהאףהאף ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר אברהםאברהםאברהםאברהם ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
קקקקׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת לדלדלדלדּבּבּבּברררר אברהםאברהםאברהםאברהם רש"י)נכנסנכנסנכנסנכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ח)ידּוע מא, יּתכן (ישעיה אי ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשּידּבר

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»



מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא נפׁשֹות, ּבהּצלת להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאּלא
להּציל, ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", "לחׁשב לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכפׁשּוטּה
לעׂשֹותֹו עליו טבעֹו, נגד ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו האפׁשרּויֹות. ּכל ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאּלא

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּכדי

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים .עׂשרה «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑ לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר הּצּדיקים?ואם El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין »ƒ»¿ְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ»ƒ»¿ִֻ

הּמּבּול  לדֹור עׂשית ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל הּפּלגה הּוא .ּולדֹור ְְְְְֳִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא Cl.א ‰ÏÏÁ∑ הּבא לעֹולם.ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰∑ ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַַָָ

אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל .ה"א ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ
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ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכיואנכיואנכיואנכי (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, לׁשּתי ּבניו זכּו ואפר, עפר ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר א)ּבׂשכר יז, (סוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מ ּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשה ּקּב"ה ואילך)ידּוע ב ח, סוטה הם (ראה סֹוטה" ועפר  ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכׁשיריים" עצמֹו ּד"מׂשים ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ב)מצינּו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל ׁשכינה" ּפני "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד א)ואחד. עמוד סוף קכז, שבת ,(ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
רגליהם" לאבק ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ד)ואף יח, פרשתנו .(רש"י ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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xie`מב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום נטמאים, סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"אפר
מּטמאתֹו. חברם את לטהר ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיׁשהּו

איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין רחמנא־ליצלן, הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"עפר
הּמים" על יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה אמרה א)לאׁשּתֹו, קטז, ּבצניעּות,(שבת התנהגה ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום "לעׂשֹות הקּב"ה ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ט' הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מהם  אחד יּצילּו .י' ִֵֶֶַָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

מצא  ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ט' ועל ּדֹורם, על .הּצילּו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(al-ck).äøNò íL ïeàöné éìeà©¦¨§¨£¨¨
sExiv iciÎlr drWze ,i"Wx WxiR¥©©¦§¦§¨©§¥¥
i`n `prci `le .`vn `le WTiA xaM§¨¦¥§Ÿ¨¨§¨¨©§¨©

aizM Wnge mirAx` iAbC `pW`l §¨§©¥©§¨¦§¨¥§¦Ÿ
zigW`aizM miWlWE mirAx` iAbe , ©§¦§©¥©§¨¦§¦§¦

dUr` `laizM xcde ,zigW` `l Ÿ¤¡¤©£©§¦Ÿ©§¦
Wxtl d`xp Kkl .dxUre mixUr iAB©¥¤§¦©£¨¨§¨¦§¤§¨¥

,ikd i`xwilE` mdxa` xn`Ie §¨¥¨¦©Ÿ¤©§¨¨©
miwiCv miXng mW oE`vOiEpiidC , ¦¨§¨£¦¦©¦¦§©§

aiWde ,miMxM dXngl mlW oipn¦§¨¨¥©£¦¨§©¦§¥¦
`EdÎKExAÎWFcTd`vn` m`'ebe ©¨¨¦¤§¨

mxEarA mFwOd lkl iz`Upe, §¨¨¦§¨©¨©£¨
glq` mlW oipn `EdW oeikC ,xnFlM§©§¥¨¤¦§¨¨¥¤§©
mpEc` `l mbe ,mzigW` `le mpFrl©£¨§Ÿ©§¦¥§©Ÿ£¥

xn`Ie .oixEQiAoExqgi ilE`['ebe] §¦¦©Ÿ¤©©§§
dXng,KxkE KxM lkl drWY EpiidC , £¦¨§©§¦§¨§¨§©§©

drWze drWY lM mr sxhvY dY`e§©¨¦§¨¥¦¨¦§¨§¦§¨
ÎKExAÎWFcTd aiWde ,oipOd milWze§©§¦©¦§¨§¥¦©¨¨

`EdmW `vn` m` zigW` `lŸ©§¦¦¤§¨¨
dXnge mirAx``l ,xnFlM , ©§¨¦©£¦¨§©Ÿ

oeiMn ,oixEQiA mpEc` K` ,mzigW ©̀§¦¥©£¥§¦¦¦¥¨
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(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑ נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵַַַַָ
מק  והּקטגֹור להׁשחית הּסנגֹור סדֹומה" הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ּולפיכ ואחד :טרג, סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהּציל
לֹו .נסּתּלק ְִֵַ

ß oeygxn c"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ∑Úa¯·.ׁשּכחֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ»∆∆
ללּמד  אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכלּֿכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוכי

סנגֹוריא  Ì„ÒŒ¯ÚLa.עליהם ·LÈ ËBÏÂ∑ ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב ËBÏŒ‡¯iÂ.(בראשית ְֲֵֵֶָָ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿
'B‚Â∑ האֹורחים על לחּזר למד אברהם .מּבית ¿ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

`lA mlW oipn mdA `vOi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤¦§¨¨¥§Ÿ
.sExivxn`Iemdxa`oE`vOi ilE` ¥©Ÿ¤©§¨¨©¦¨§

mirAx` mWmlW oipn EpiidC , ¨©§¨¦§©§¦§¨¨¥
,miMxM dWlWl oke ,miMxM drAx`l§©§¨¨§©¦§¥¦§¨§©¦

xn`Ie`EdÎKExAÎWFcTddUr` `l ©Ÿ¤©¨¨Ÿ¤¡¤
mirAx`d xEarAxEarA' `le , ©£¨©§¨¦§Ÿ©£

dUr` `le glq` ,xnFlM ,'miWlXd©§¦§©¤§©§Ÿ¤¡¤
`le dzgWd `l ,xaC mEW mdl̈¤¨¨Ÿ©§¨¨§Ÿ
Eidi md mbe ,mlW oipOdW oeiM ,oixEQi¦¦¥¨¤©¦§¨¨¥§©¥¦§

.miMxMd aFxxn`Iemdxa`ilE` ©§©¦©Ÿ¤©§¨¨©
mixUr mW oE`vOimlW oipn EpiidC , ¦¨§¨¤§¦§©§¦§¨¨¥

,cg` Kxkl dxUr oke ,miMxM ipWl¦§¥§©¦§¥£¨¨¦§©¤¨
xn`Ie`EdÎKExAÎWFcTdzigW` `l ©Ÿ¤©¨¨Ÿ©§¦

mixUrd xEarAoke ,dxUrd xEarA, ©£¨¤§¦§¥©£¨£¨¨
mpn` ,ixnbl mzigW` `l ,WExiR¥Ÿ©§¦¥§©§¦¨§¨
df didi `NW xg`n ,oixEQiA mpEc £̀¥§¦¦¥©©¤Ÿ¦§¤¤
s` ,miMxM dXng lW hEriOd m`ÎiM¦¦©¦¤£¦¨§©¦©
.cg`l F` mipWl mlW oipOdW iR lr©¦¤©¦§¨¨¥¦§©¦§¤¨

sExive drWY lr i"Wx WxitC Epiide§©§§¥©©¦©¦§¨§¥
,dxUr `vn `NWM mdxa` l`W `lŸ¨©©§¨¨§¤Ÿ¨¨£¨¨
dn xwge ,`vn `le WTiA xaM ixdW¤£¥§¨¦¥§Ÿ¨¨§¨©©
'`vn `le' lirFn sExiSd didI¦§¤©¥¦§Ÿ¨¨
`dIW `EdÎKExAÎWFcTd ixacA§¦§¥©¨¨¤§¥
,mlW oipn FnM xRkn sExiSd©¥§©¥§¦§¨¨¥
dzgWdn m`ÎiM liSn Fpi` sExiSde§©¥¥©¦¦¦¥©§¨¨
lrW mixnF` Wie .oixEQIdn `le§Ÿ¥©¦¦§¥§¦¤©
xEaq didW ,WTiA `l dxUrn zFgR̈¥£¨¨Ÿ¦¥¤¨¨¨
eizFpA rAx`e FYW`e hFl EidIW¤¦§§¦§§©§©§¨
mi`cM dxUr odW eipzg drAx`e§©§¨¨£¨¨¤¥£¨¨§¨¦

mzEkfA xird liSdlhn x"a d`x) §©¦¨¦¦§¨
(bi:bl dxez

(`) hiíéëàìnä [éðL] eàBáiå©¨§¥©©§¨¦
.'åâå äîBãñ,mz`A dOl mdl xn` §¨¨©¨¤¨¨¨¤

Epgp` mizgWn iM Fl [E]xn`(bi weqt), ¨§¦©§¦¦£©§
on `v hFll xn`p m` mAlA Exn` iM¦¨§§¦¨¦Ÿ©§¥¦
rnWi `l mrHd Fl dNbp `le mFwOd©¨§Ÿ§©¤©©©Ÿ¦§©

lW oixFYqn ENiBW itlE .Epil ¥̀¥§¦¤¦¦§¦¤
Egcpe KxAzi mpC `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨¦§¨¥§¦§
mipW dpFnWE miWlW d`n FzSigOn¦§¦¨¥¨§¦§¤¨¦

(`k oyi `negpz).mzpEMW iRÎlrÎs`e§©©¦¤©¨¨¨
,lw xacA oipFCp mik`lOd iM ,daFhl§¨¦©©§¨¦¦¦§¨¨©
FnM ,mdAW dxizi dnkgd ipRn¦§¥©¨§¨§¥¨¤¨¤§
DEignE DEwR` ,oFxhHnA EpivOW¤¨¦§¦©§©§©§

`xEpc iqlER oiYW(.eh dbibg)ipRn , ¦¦§¥§¨¦§¥
.'eke mc` lW FAlA dn rcFi didW¤¨¨¥©©§¦¤¨¨
dOl mrh ,xn` ciqg dcEdi iAx axde§¨©©¦§¨¨¦¨©©©¨¨
lW oiC ziaE ,miXW dlrnl oiwln©§¦§©§¨¦¦¥¦¤
itl .cg` xqg mirAx` oiwln dHn©¨©§¦©§¨¦¨¥¤¨§¦
,dxUr WlW oAn oiWpFr dHnNW¤§©¨§¦¦¤§¤§¥
dWlW cg` xqg mirAx` oiwln©§¦©§¨¦¨¥¤¨§¨
oi` dlrnlE ,dxUr WlW minrR§¨¦§¤§¥§©§¨¥

mixUr oAn m`ÎiM oiWpFr(:ht zay), §¦¦¦¦¤¤§¦
minrR dWlW mdW miXW oiwln okle§¨¥©§¦¦¦¤¥§¨§¨¦

:mixUra dxez ¤§¦
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נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על רבה)לב ‡.(בראשית e¯eÒ∑ לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ»ְְִֵֶֶֶַַ

"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכיר ּו ׁשּלא עקּלתֹון, רבה)ּדר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד, לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדרּכן
עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשני

"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו l‡.נראין e¯Ó‡iÂ∑:אמרּו ּולאברהם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ«…¿…ְְְַָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", רבה)"ּכן ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', .ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑היּו העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עֹודם  רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבפיהם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, ועל מדּברים הּבית. על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, וחּטאים"ׁשהיּו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ»»»ƒ»∆

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר .ּבהם מקצה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²
éìà eàa-øLàäòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E £¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑,קֹורתי ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשרּותא  קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ּבטלל .ּתרּגּום: ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»



מה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, ׁשּבּמקרא קרב "הלאה" ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: רחּוק, יז)לׁשֹון הלאה",(במדבר כ)"זרה א להּלן,(שמואל הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, טריט"י לע"ז סה)ּבלׁשֹון "קרב (ישעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

וכן: אלּֿתּגׁשּֿבי", ,מט)אלי על (ישעיה מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר על ?לּב מלא אי ׁשהיה האֹורחין, ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", "האחד אמרּו: האֹורחים, על ׁשפֹוט",מליץ "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה יחידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
אֹותנּו מֹוכיח ולפּתח דלת ∑Ïc˙‰.ונעׂשית לנעל .הּסֹובבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל עּורֹון ∑ÌÈ¯Âqa.הּוא ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑(רבה הּקטּנים (בראשית ∆«ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»ְִַַ
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה .התחילּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑?ׁשּבּבית ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל Ô˙Á.ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»

EÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש הּמקֹום!אם מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים הּנׂשּואֹות.∑EÈ·e.אֹו ּבנֹותי ּומדרׁשּבני »∆¿…∆ְִִִֵֵַָָָָָ»∆ְְְְִֵֶַַ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", היה אּגדה: הּלילה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם .מליץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹות ׁשאֹותן .להם ּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יׁש,∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו ּדרא ∑Ùqz‰.וזה ּכל ּדסף עד מתרּגם: ה ּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. .ּתהיה ְְִִֶֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»



xie`מו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל סדֹום,(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ. ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ

נּצֹול, אּתה אברהם ּובזכּות נּצֹול עּמהם, ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑ הּירּדן .ּכּכר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ
‰¯‰‰ËÏn‰∑:ׁשּנאמר ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל עכׁשו (לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק »»»ƒ»≈ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה "וּיאהל (לעיל ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום "עד ְְֱֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
חברֹון  עד  ונמ ׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", ׁשּבּמקרא,∑‰ËÏn.אברם אּמלטה ּכל וכן ה ׁשמטה, לׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹƒ»≈ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר הרחם.(ישעיה מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים (ישעיה "ּכצּפר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּבנקביהם מו) הרעי מּׂשא להׁשמיט מּׂשא", מּלט יכלּו ."ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי סדֹום העיר העיר העיר העיר וקׁשה, אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מסּתּברא  ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּבכ
לבּקׁש אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמי

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ"האף

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו: ּבידֹורּבֹותינּו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, ההרה ∑‡ŒÏ‡.להמית להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה ∑‡.אל .לׁשֹון ְְְְְְֲִַַַָָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑ ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה סדֹום, אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
להּנצל, ּוכדאי צּדיק נראה והייתי לאלּיהּו:העיר, הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, אצל (מ"א ּוכׁשאבא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

עּמי,יז) ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּבאת
רׁשעה  אני ,מעׂשי לפי - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת .ואני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י ּומה (שבת עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשנת  היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהיא
ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, רעּומֹות את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָר"ט
הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ



מז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
נ"א  ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: הּוא אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת ÚˆÓ¯.אחרי ‡Ï‰ ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ¬…ƒ¿»

‡Â‰∑להּניחּה אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה ÈLÙ.והלא ÈÁ˙e∑ הלא מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ¿ƒ«¿ƒְְְֲִִֶֶָָָֹ
היא  קטּנה ּבּהעיר נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ּבּה .ואנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ß oeygxn e"h iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי אני,∑‰ÈkÙ.לא עד הֹופ" ּכמֹו: ««»»«∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿ƒְֲִֵַ
ראי", "אחרי לא)ּבֹואי", בֹו(ירמיה ּדּברי .""מּדי ְֲִִִִֵֵַַֹ

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ הּדבר ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים, ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּברׁשּותן ּבעצמן, הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻƒ…«ְִִָָ

אחד  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ ׁשהאחד למד ÈÚ‰ŒÌL¯.אּתה ‡¯˜ ÔkŒÏÚ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ
¯ÚBˆ∑ מצער "והיא ׁשם: ."על «ְְִִֵַָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ּכמֹוּבעלֹות «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע  עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנאמר:

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ּבּלילה,ּומהם היה 'אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהּלבנה
והּלבנה  ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשהחּמה

L‡Â.מֹוׁשלים  ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰∑ ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ּדר ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ֶֶ
ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר א)הּמקראֹות א עבדי (מלכים את עּמכם "קחּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאדֹוניכם",
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", ‰ÌÈÓM."מאת ÔÓ∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ּכׁשּבא (איוב וגֹו'". עּמים ידין ּבם "ּכי ְִֵֵֵַָֹƒ«»»ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמים:לי  מן הּמן להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, טז)ּסר (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשמים  מן לחם לכם ממטיר .""הנני ְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»



xie`מח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

להנהיג  בא אּתה הּזה, הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני הּזה'?לּה: .ּבּמקֹום ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ. ְִַָָָָָָ

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`l).àBáì õøàa ïéà Léàål"f `xfr oA` mdxa` iAx WxiRux`A oi` Wi`iE`xEpilr `alonvr zFwifgn Eid iM , §¦¥¨¨¤¨¥©©¦©§¨¨¦§¤§¨©¦¥¨¨¤¨¨Ÿ¨¥¦¨©£¦©§¨
:zFqgEinAal dxez ¦§¨



מט `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑:ּכתיב ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְִִַָ

עּמֹו אחֹו"."וּתׁשּכב אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּגנּותּה.צעירה, ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, נקּוד,∑dÓe˜·e.אבל ּבכירה ּובקימה (ׁשל נכּתב ּכאלּו לֹומר )הרי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹ¿»ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ׁשני  ליל נׁשמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ידע, לּסֹוף (מּלׁשּתֹות.ׁשּבקּומּה עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּבׂשרֹו אֹותֹו .)מאכילים ְֲִִִַָ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין אףֿעלּֿפי ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּבם,(דברים יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑:אחר ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, .(ב"ר)להתרחק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא עלּֿכרחּה אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.עלֿידיֿכן  ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א מֹות (שמואל "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְֵֵַ∆»»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם .חמיה", ְְִִֵֶַָָ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(el).ïéøäzåiRÎlrÎs` ,i"Wx WxiR ©©£¤¨¥©©¦©©¦
,dpFW`x d`iAn dX` zxArzn oi`W¤¥¦§©¤¤¦¨¦¦¨¦¨
.ozexr E`ivFde onvrA EhlW EN ¥̀¨§§©§¨§¦¤§¨¨

dAx ziW`xA ,opiqxB 'ozEcr'(h `p). ¥¨¨§¦©§¥¦©¨
ziW`xAn di`xE ,odilEzA ,WExiR¥§¥¤§¨¨¦§¥¦

iYa ilEzA dN`e .dAx,(fi ak mixac) ©¨§¥¤§¥¦¦

FnM W"ixA opiqxB `le .iYA zEcr¥¦¦§¨¨§¦©§¥§
:mlFrd mixnF`Wfl dxez ¤§¦¨¨



xie`נ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ַ
אני  אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאם

להרגני  אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם .אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦

:úàæ«Ÿ
i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒ

לחטא  ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת אמרה:(אין הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאן  יׁש ידים לEÈz˙Œ‡Ï∑.)מׁשמּוׁש נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
וכן: לא)ּכח, וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא (שופטים אביה נתנֹו .""ולא ְְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לֹו( אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו ‰e‡.)אמר ‡È·ŒÈk∑ ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא "ּבעדיתּפּלל ויֹודע ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
צב) .(ב"ק

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

^ãàî§«Ÿ
(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¸̈£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨

ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ



ני `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:עלֿיד לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ּכל מּכה עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ עסקי ∑¯˜ על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו היא'?(ב"ק אחֹות אֹו היא, אׁשּת'. ְְְְֲֲִִִִִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑ לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריו ּובת לאּמת ּוכדי אלילים, עבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבנים  ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הּוא הׁשיבֹו וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: ·˙Èn‡Œ.אֹומר  ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן ְְֲֲִִִֵַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼
ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³
éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk̈©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬

:àeä«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑:אפניו על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכׁשהֹוציאני
"חסּד זה לּה ‰˙eÚ."ואמר ¯L‡k∑ ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵֶַַָָֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַָ

לׁשֹון  'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹמרּות
ּבבעליו". "והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָרּבים,

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומ ֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: כא)ואם וּתתע",(לקמן וּתל" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
קיט) אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם (איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ

כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו ּבני (שמות על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ
ט)יׂשראל. הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְְֲִִִֵֶָָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ



xie`נב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©
i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, ׁשאמרּתאבימל ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עינים' ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממ ֹון הּנה הּוא", "אחי ‡Cz.עליו: ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאּלּו

נס  ועלֿידי הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ּולפּיס.Ïk ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ּולׁשֹון הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָל
ּכסּות  ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאשפרובי"ר,
,'דעּמ ּכל וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפרׁשּתי  הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה .עלּֿפי ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב צרי(ב"ק והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדם  ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ּדבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלאֹותֹו

אבימל את ‡Ó¯.ׁשרּפא ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִִֵֶֶֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵָָָָ
ּבין  ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא

מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש "לא נאמר: וׁשם ac¯.הּבתרים, ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ לאברהם. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑:יאמרּו ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ë(fh)óñk óìà ézúð äpä¦¥¨©¦¤¤¤¤
éçàì.Csl`FnM ,cEOil oFWl §¨¦¤¤§¦§

dnkg LtN``e(bl bl aei`).sqMoFWl ©£©¤§¨§¨¤¤§
Ytqkp sqkp iM ,cEOig(l `l oldl). ¦¦¦§Ÿ¦§©§¨

dvr KiYcOle iYzp dPd ,WExiRde§©¥¦¥¨©¦§¦©§¦¥¨
.Kig` zFcF` lr dcEnge daFh¨©£¨©¨¦

Kig`lFzF` zFcF` lr ,Kig` lr §¨¦©¨¦©

Wie .(dpd) `Ed ig` eilr Yxn`W¤¨©§§¨¨¨¦§¥
miWxtnsl`Litl` xbW FnMmixac) §¨§¦¤¤§§©£¨¤

(bi f,sqM.i"Wx WxitcM ,cEOig oFWl ¤¤§¦¦§¥©©¦
,mipir zEqM Kl `Ed dPdmW FzF` ¦¥¨§¥©¦¥

cEAiM oFWl ,Fl d`xFw Y`W 'g`'C§¨¤©§§¨§¦
,`Ed ilrA xnFl `NW ,`Ed rEpve§¨©¤Ÿ©©§¦

,oM xn`Y [inlE] (dnle)xW` lkl §¦Ÿ©¥§Ÿ£¤

KY`milibxd miWp`l ,xnFlM , ¦¨§©¨£¨¦¨§¦¦
.`Ed KilrAW mircFIW ,Klv`z`e ¤§¥¤§¦¤©£¥§¥

zgkFpe lMoi`W mlFrd lkl la` , Ÿ§¨©£¨§¨¨¨¤¥
`NW [i]gikEze ixqEY ,xaCA oixiMn©¦¦©¨¨¦¨§¦§¦¨§¦¤Ÿ

`Ed ig` ixn`Yicil `aY `NW , Ÿ§¦¨¦¤Ÿ¨Ÿ¦¥
:dlTYfi dxez ©¨¨



נג `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
חדׁשים  לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ‡˙B.'מּביתֹו ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה הּמֹועד דּמּליל את ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֵֶַַָ

ל  חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר ׂשריטה אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתלד: האחרת, ּבּׁשנה לֹו∑(ÂÈ˜ÊÏזֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵֶֶַַָָָƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמר אמר אמר אמר לרׁש"י ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
לׂשרה ה' ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר וּיעׂש זאת ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן ללללּכּכּכּכל ל ל ל הּכתּוב. .ננננּכּכּכּכרררר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¸̈©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn f"h iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑,ּבּיֹום ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ
ּבעֹולם  היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות .הרּבה ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא ועֹוׂשה )וכּמה מבטיח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָƒ≈ְִַָָֹ

לאברהם  מאה לס ֹוף ּכלֹומר: ק', ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', N¯‰.אמר ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑?רּבים לׁשֹון 'ּבנים' ּומהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְִִַַָ
אסּופי  אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּביֹום

הּׁשּוק' מן .הביאה ִִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוקקקק מןמןמןמן הביאההביאההביאההביאה אסאסאסאסּוּוּוּופיפיפיפי אאאאּלּלּלּלאאאא ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לאלאלאלא אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמרֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ז)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימל ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנֹו
את  ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a) `k.ãìzå øäzå`lA DxEAir dn ©©©©¥¤¨¦¨§Ÿ
xrv `lA DYcil s` ,xrvoyi `negpz) ©©©¦§¨§Ÿ©©

(fl:b dxez

(c).íéîé úðBîL ïaoibdFp eiWkre ¤§©¨¦§©§¨£¦
zial lEnl ohw oi`iaOWM mlFrd̈¨§¤§¦¦¨¨¨§¥
itl ,'`Ad KExA' mixnF` zqpMd©§¤¤§¦¨©¨§¦

,`IxhnibA dpFnW dlFr '`Ad'W¤©¨¤§¤§¦©§¦¨
:dpFnWl lFOPd KExA ,Epiided dxez §©§¨©¦¦§¨

(f).ìlî éî øîàzåxn`YeoFWl ©Ÿ¤¦¦¥©Ÿ¤§
aFh iM wiCv Exn` Fl dnFce ,gaW¤©§¤¦§©¦¦

(i b diryi)inp ikd ,wiCSl EgAW ,WExiR ,¥©§©©¦¨¦©¦
W FzF`l dxU dgAWmdxa`l lNO ¦§¨¨¨§¤¦¥§©§¨¨

dxU mipa dwipdÎWFcTd EpiidC , ¥¦¨¨¦¨¨§©§©¨
,xg` xaC .`EdÎKExAlNn inin , ¨¨¨©¥¦¦¥¦

,zigElgl FA WIW mdxa`l xn`iŸ©§©§¨¨¤¥©§¦
FnM `Ede(ek bk mixac)zlilnoyi `negpz) §§§¦Ÿ

(fl:g dxez



xie`נד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
נתעּברה  מאבימל" אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיׁשמעאל

ָָׂשרה".

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמ ֹו אלילים, עב ֹודת לב)לׁשֹון עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". "וּיקמּו ¿«≈ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדתימא: לט)ּכמה ּדתימא:(לקמן ּכמה רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ב)"לצחק ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑ עם מריב ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וא  הירּׁשה, על ּכמה יצחק חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו)דתימא: אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה ÈaŒÌÚ∑(ב"ר) מּכיון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ִֵָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו אם אפּלּו ּבני, עּמֹו,ׁשהּוא לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן עםֿיצחק", "עםּֿבני .קלֿוחמר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע .על «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף הּילד ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).÷çöé úà ìîbä íBéawgvi z` ln 'bd' mFiAide ,:mini dpFnWl Epih dxez §¦¨¥¤¦§¨§¨¤¦§¨§©§¦§¨¨¦



נה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, על ּברגליוׂשם ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«

לג  ּביתחזרה .(ב"ר)אביהּלּולי ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .הרּבה לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ׁשהטיח' מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאׁשּתֹו',
ב)ּכמֹו: מּגזרת:(שה "ש הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא", למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה "יחּגּו(תהלים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

וכן: ּכּׁשּכֹור", סה)וינּועּו קצה (שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑ להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב .ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה להתקּבלמּכאן קֹודמת L‡a¯.(ב"ר)והיא ∆«««ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ«¬∆
ÌLŒ‡e‰∑(טז נּדֹון,(ר"ה ה ּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשה ּוא מעׂשים ׁשהיּולפי לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא »ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לֹו מעלה אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמלאכי
ׁשל  מעׂשיו 'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבאר?
ׁשּנאמר: נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו

כא) ּכ(ישעיה וגֹו'", מים התיּו צמא לקראת וגֹו' ּבערב יׂשראל "מּׂשא היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: כה)אֹומרים "ארחֹות (שם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא ּדדנים, ּתקרי אל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּדדנים",
ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, .ּכסבּורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).íénä eìëiå`rivn `aaA opixn`C Dnize .dAxd zFYWl milFg KxCW itl ,i"Wx WxiR(.ft)`l Epia` awri crC ©¦§©©¦¥©©¦§¦¤¤¤¦¦§©§¥§¥©§¨§¦©§¨¨§¦¨§©©£Ÿ¨¦¨
:rxd oir FA dqipkdW ,dxU zngn `N` dlg `l df K` ,Fnvrn mc` dlg `l awri crC xnFl Wi .`WlEg dedfh dxez £¨§¨¥©§©©£ŸŸ¨¨¨¨¥©§©¤Ÿ¨¨¤¨¥£©¨¨¤¦§¦¨©¦¨¨



xie`נו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים מדּגׁשת,∑˜M˙.יֹורה הּׁשי"ן לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על …∆«»ְִִֶֶֶ«»ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב טז)היה וגֹו'(לעיל ּבּכל .""ידֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי  אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַָָָָָ

ß oeygxn f"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).úM÷ äáø éäéålihn did ©§¦Ÿ¤©¨¨¨¥¦
,Fl dnFce ,FYWwA miSgd KilWnE©§¦©¦¦§©§§¤

EAxe(bk hn oldl)miWxtn Wie .daFx ¨Ÿ§¥§¨§¦¤
opinBxzncM ,cli oFWl(fh-ci miweqt) §¤¤§¦§©§§¦©

,ozaEWY oiaFxd ElAwi ,oke ,'`iax'©§¨§¥§©§¨¦§¨¨
oiNEg zkQnA(.k)WExiRde ,idieclId §©¤¤¦§©¥©§¦©¤¤

zXw:zWw lrA ,`k dxez ©¨©©¤¤
(ak).Enò íéäìàENi` ,mixnF` EidW ¡Ÿ¦¦§¤¨§¦¦

.xFkAd FpA dgFC did `l wiCv did̈¨©¦Ÿ¨¨¤§©§
Exn` ,eiUrn E`xW oeiMLOr midl` ¥¨¤¨©£¨¨§¡Ÿ¦¦§

dUFr dY` xW` lkAcp x"a) §Ÿ£¤©¨¤
(a:bk dxez



נז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
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i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א  חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו ויעלּומריבים הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

אברהם  לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, .הּמים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּולפרסם אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות הּוא אפן אפן אפן אפן "מעׂשה ּפעּולתֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ ְֶֶֶֶָֹֹ
לּבנים. ִִַָָסימן

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" לצאת צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאין
יתר־על־ּכן: ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ לׁשם ּכאׁשר ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבפעילּות 

ּבאמצעּות היא עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר נעם").לחץ לחץ לחץ לחץ אפּלּו ּדרכי ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ללא  זאת עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר עליו ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹואם

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ל"התּפּטר " ּכדי הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרצֹון,
לנּו מסּוּפר ּכ ּבּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה על מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל ּובדר הּנ"ל, ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון בני בני בני בני - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ל"נח נח נח נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני ּבּבּבּבברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי , אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ",ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת ֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות  "רֹוצה ׁשהּוא יהּודי, על מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו והּלחץ הּכפּיה יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית "מצוה ההההּגּגּגּגללללּוּוּוּוי י י י המצֹות...", לידי עד , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

" ׁשל ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ּבּבּבּבעבֹודה אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי קּיּום ברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
דוד... מּבית מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ּכּכּכּכללללההבטחה הּתֹורה ויכויכויכויכּוּוּוּוףףףף ׁשל ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּבכתב
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xie`נח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏL‡∑,לאכסניא 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

ּפרֹות  מיני ּכל ׁשּנאמר:ּובֹו ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿
אמר  וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעלֿידי
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם למי 'ּברכּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהם:

י) .(סוטה
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: אלאלאלאל יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשםםםם לג)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאל
העֹולם  והיה ׁשאמר למי  ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר  לברכֹו. עמדּו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוׁשתּו,

ואילך) א עמוד סוף י, (סוטה

ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה ׁשאכלּו(בראשית מה על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את לבר רצּו ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם א־ל ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשתּו,

זה  את להּגיד רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד אנׁשים להכריח אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן רק אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמרצֹונם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
אלקּותֹו את לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה הּבית ּבעל ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכל

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה ְְִֵֵֶָָָָיתּבר
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו להּכרה ּבאים הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָא

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם ּוׁשבירה ּבּטּוׁש ּפעל ּדעל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ג ולכן (חלק ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

כט) פרק ריש בתניא הובא א. ליּה",קסח, מבּטׁשין כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ"אעא
זֹו". לבירה ּבעל־הּבית ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואז

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ׁשּבכל  ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּבצאתֹו
וּירד  רעב... "ויהי מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמקֹומֹותיו
עד  למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאברם

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב מּפני "וּיבא אברהם" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּוׁשה
ואם  לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהרי
ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי עליהם מרּבים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהיּו

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, וחזר מּׁשם יצא ׁשנּויה מּיד ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם' .(ב"ר)ּב'סדר ְֵֶָ

ß oeygxn g"i ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשביל  אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמּכל
ׁשהיה  יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי אּלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹו,

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»



נט `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
לי  אמר  אּלּו מיראני , אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמתּפאר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ענוה ∑‰Èp.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם היא ּכ ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹƒ≈ƒְֲֲֲִִִִֶָָָָָ
זּמּון  ּולׁשֹון .הּוא ְִ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', יאמרּו:אין ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות "אתֿיחידEaŒ˙‡∑.".(סנהדרין לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
לחּבב  ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלֹו:

ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את ‰i¯n‰.עליו ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הֹוראה  ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ"לבנֹות

ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. ∑e‰ÏÚ‰Â.יֹוצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿«¬≈
עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלא

הֹורידהּו לֹו: אמר ‰‰¯ÌÈ.ּומּׁשהעלהּו, „Á‡∑הּצּדיקים מתהא לּצּדיקים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשהא אחרים: ,)ספרים ֱִִֵֶֶַָָ««∆»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

וכן: ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה יב)ואחרּֿכ ּביֹונה:(לעיל וכן אראּך", אׁשר הארץ ג)"אל (יונה ְְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּקריאה  את אליה .""ּוקרא ְְִֵֶֶַָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז מקלקלת ∑L·ÁiÂ.(פסחים ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר אנׁשים,יׁשמעאל ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֶַָ∆¿≈¿»»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.ׁשאם וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו: ב "וצלחּו(שמואל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¿««ְְְְְַַַָ
ּבּקּוע, לׁשֹון ּבלע"ז הּירּדן", .סינדר"א ְְְִֵַַַַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,ּדעּתֹו וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה ‡˙ÌB˜n‰Œ.ואּלּו ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

'"זרע יהיה "ּכה ׁשניהם ∑eLÂ·‰.הּמקֹום: ׁשּיׁשּובּו .נתנּבא ְְִֶֶַַָֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

áë(d)eáL.[øBîçä íò] ät íëì §¨¤Ÿ¦©£
Wxcn(bk `negpz)z` mdxa` d`xWM ¦§¨§¤¨¨©§¨¨¤

xn` ,eilr xEWw opre wFgxn mFwOd©¨¥¨§¨¨¨¨¨¨©
xd Fl xn` ,d`Fx dY` dn FpA wgvil§¦§¨§¨©¨¤¨©©

eixrp lv` xfg ,eilr xEWw opre d`p̈¤§¨¨¨¨¨¨©¥¤§¨¨
Fl Exn` ,mi`Fx mY` dn mdl xn`e§¨©¨¤¨©¤¦¨§



xie`ס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, וׁשּמכׁשרת (דברים ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר לאכילה. Ì‰ÈL.ּבׂשר eÎÏiÂ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆
ÂcÁÈ∑מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

.ּבּדבר  ַָָ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ יצחק ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה  ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול .ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד ׁשהיּו(שבת "עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
נּכר  היה ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, .קרסּליהם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¸̈¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mdl xn` ,xaC mEW mi`Fx Ep` oi ¥̀¨¦¨¨¨©¨¤
mi`Fx mkpi`W ,mieW xFngde mY ©̀¤§©£¨¦¤¥§¤¦

oM m` ,EdFnMmr dR mkl EaW ¨¦¥§¨¤Ÿ¦
xFngdExn`C Kd EpiidC il d`xpe . ©£§¦§¤¦§©§¨§¨§

l"f EpizFAx(.aq zenai)dnFCd mr , ©¥©©©¤
FnM qiig Fl oi` car KkitlE ,xFngl©£§¦¨¤¤¥£¨§

:xFnge dxez £
(i).úìëànä úà çwiåzxWkOW ©¦©¤©©£¤¤¤©§¤¤

lMW ,xg` xaC .dlik`l xUAd©¨¨©£¦¨¨¨©¥¤¨
dGd mlFrA DzEkf oilkF` l`xUix"a) ¦§¨¥§¦§¨¨¨©¤

(b ep:`i dxez



סי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑,'ּדם מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: ÈzÚ„È.אמר ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ְַַַַַַַָָƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
אתּֿבנ".'אפרׁש "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר אלֿהּנער"'. יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא "העלהּו",ׂשפתי אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אחתיּה' ÈzÚ„È.אּסקּתיּה ‰zÚ Èk∑.אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה, ְֲֵֵַַַƒ«»»«¿ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּתה  אלהים ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי ."יׁש ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכאׁשר
למקרא: חמׁש ּבן אצל ּפׁשּוטה ׁשאלה מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹולא

הּצר טעם טעם טעם טעם מהּו ּכׁשּׁשמע ּבּבּבּבנתינתנתינתנתינתנתינת לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח "אל -לציוּוי גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבוּדאי הּנער", אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר אברהם ּבנתינת ׂשׂשׂשׂשמחמחמחמח הּצר ּומהּו ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

" וגֹו'"?!ּכּכּכּכי י י י טעם ידעּתי עּתה ְְִִִִִַַַַָָ
לֹומר צרי עּתה ׁשׁשׁשׁשהיה היה היה היה ועל־ּכרח "ּכי הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי (לאחרי ּבינּתים ענין איזה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'". ְְִַָידעּתי
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה להּקּב"ה, אברהם ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁשולכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׂשׂשׂשׂשיחתי יחתי יחתי יחתי  אתאתאתאת אּתה לפנילפנילפנילפני עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי לי אמרּת "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי ְְִִֵֶַַַַַָֹאמר

אמרּתי  לא אׁשנה, לא ׂשפתי  מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי  אׁשנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹועל
הּתמהים  ּולאּמֹות לׂשטן להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי הּדבר) (וטעם אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻל
לּכל  להראֹות נּסיֹון אּלא זה היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים עכׁשו ּפה ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמה

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ׁש"ּלא מּכיון אּתה", אלקים ירא ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּכי
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

- כּו'" לי אמר אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת "אתמֹול הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה,
מיּוּתרֹות?! ׁשאלֹות לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל להֹורידֹו ּולהזּדרז ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהיה

הנהגתֹו על וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו את לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא,
ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

:עצמ ְְְַַַוהגע
נּסיֹון  אתּכל העּמים לכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא האמהאמהאמהאמּוּוּוּונה נה נה נה העקידה ותקףותקףותקףותקף ּבהּקּב"ה,ּגּגּגּגדלדלדלדל אבינּו דאברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) וקּוׁשיא ׁשאלה עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואי
העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית

" להּקּב"ה אמר אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא לפנילפנילפנילפניולכן, הּקּב"ה אפראפראפראפרׁשׁשׁשׁש לֹו ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
וכּו'". אׁשנה לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ְְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשאין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 76 cenr ,dl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ּכּכּכּכיייי מאמאמאמאּוּוּוּומהמהמהמה ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ִִִִַַַַָָָָֹֹ
לֹו ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאל

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל ְַַַָמאּומה,
זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול  ׂשיחתי, את לפני אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכי
ּומֹוצא  ּבריתי אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוחזרּת

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא (כב,ׂשפתי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
רש"י) ובפירוש יב.

ולא  הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ּתמּה מּדּוע הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ּתכף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלפני־זה



xie`סב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
להּלן  רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר חס־וׁשלֹום להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

שמות) פרשת ואחר־ּכ(סֹוף זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי. על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה אּלא מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאמרּתי

לּבֹו ׁשּמא אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלאחרי
לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. מצוה לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם חׁשב אינֹו - ולכן זה, צּוּוי ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאברהם
ְְִָּבמקצתֹו;

– היתה חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני "אפרׁש - לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוכדי
לבין  נא", ּד"קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ את נא ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
זה  הּסֹותרים - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹההבטחה
לא  ׁשּנצטּוה עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאת
הּמזּבח). על (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלׁשחט,
נמנע  ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
ּבין  הּסתירה ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמּמּנּו

הּצּוּויים). ְִִֵַׁשני

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
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:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה ידÁ‡∑,"¯.ּבראׁשית מּוכן ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ּבתר ראהּו עינֹוהי ּדברי (אּליןית ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא(.C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ּומערּבבֹו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ ׁשהיה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ba.ּבאילנֹות  ˙Áz∑ ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב מאחר ִָָ««¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה מּמּנּו, ׁשעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעבֹודה
ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו .ּכאּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
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i"yx£‰‡¯È ּכאן ∑‰' ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
‰ÌBi.קרּבנֹות  ¯Ó‡È ¯L‡∑לעּמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ∑‰ÌBi.ׁשּיאמרּו ְָָ¬∆≈»≈«ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ«

הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּימים
ׁשנה  ּבכל ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹומרים:

ה  מן צבּור ּולהּצילם יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לכּפרה  .ועֹומד ְְֵַָָ

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).æçàð øçà`YwiqR,(n izax)xn` ©©¤¡¨§¦§¨¨©
micnFrd LipA d`x ,mdxa`l Fl§©§¨¨§¥¨¤¨§¦
oifg`p[e] oikAEqn EidIWM Lixg ©̀£¤§¤¦§§¨¦§¤¡¨¦
oiUFr EidI dn [zFxiarA] (zexira)©£¥©¦§¦
ip`e ,iptl ozF` oirwFY Edi ,zFpxTA©§¨§§¦¨§¨©©£¦
ozF` dMf`e wgvi zciwr mdl xFMf ¤̀§¨¤£¥©¦§¨©£©¤¨
FfA qipkn ,xtFW lW Fwqr dnE .oiCA©¦¨¦§¤¨©§¦¨

mdl Wi ENit` ,LipA KM ,FfA `ivFnE¦¨¨¨¤£¦¥¨¤
FfA mzF` qipk` ip` oixFbiHw dOM©¨©¥¦£¦©§¦¨¨
dWn xn` KklE .mdl rnW` `le§Ÿ¤§¨¨¤§¨¨©¤
,mkl `Ed `ixFbiPq xtFXd ,l`xUil§¦§¨¥©¨©¥§¨¨¤
xFMfIW icM ,dpXd W`xA xtFW ErwY¦§¨§Ÿ©¨¨§¥¤¦§
wgvi zciwr `EdÎKExAÎWFcTd mkl̈¤©¨¨£¥©¦§¨

:oiCA EMfzeci dxez §¦§©¦

(ci)íB÷nä íL [íäøáà] àø÷iå©¦§¨©§¨¨¥©¨
.'åâåitl oM `xwpe ,dIxFOd xd `Ede§©©¦¨§¦§¨¥§¦

dNigYA didW ,xd dUrp d`xIOW¤¦¦§¨©£¨¨¤¨¨©§¦¨
lElze DFaB xd dUrp cIn ,wnr¥¤¦©©£¨©¨©§¨

`VEpnE(ak `negpz)dNigYOW itlE . §¥§¦¤¦§¦¨
xn`PW 'mlW' `xwp(gi ci lirl)iMlnE ¦§¨¨¥¤¤¡©©§¦

F`xw mdxa`e ,mlW Kln wcvd`xi, ¤¤¤¤¨¥§©§¨¨§¨¥¨¤



סג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑ ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיצחק,

הראׁשֹונים, חברֹון למעלה מּׁשל ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו .והם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ ּבני היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה הּמֹורּיה, מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשחּוט

עקדה  עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים "אחרי וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה אף ∑Â‰ŒÌb‡.ׁשּנֹולדה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«ƒַ

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

zErnWnA WIW ,'milWExi' dYr `xwp¦§¨©¨§¨©¦¤¥§©§¨
'mlW'e 'd`xi'(i ep x"a): ¦§¨§¨¥

.äàøé 'ä,`xwC `WExiR ikd'd ¦§¤¨¦¥¨¦§¨
d`xiipA z` hFgWl ivtge ipFvxW ¦§¤¤§¦§¤§¦¦§¤§¦

:ipEv xW`M©£¤¦©¦
.äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà£¤¥¨¥©§©¥¨¤

W iYrci ,xnFlMmFId xn`IipA dOMn §©¨©§¦¤¥¨¥©¦©¨§¥
,mc`d`xi 'd xdAmdxa` ENit` , ¨¨§©¥¨¤£¦©§¨¨

zevnA FpA z` hgFW m` midl` `xi§¥¡Ÿ¦¦¥¤§§¦§©
Exn`i ,oixfFg EpzF` E`xIWkE ,xESd©§¤¦§¨§¦Ÿ§

f`e ,'d zevn miIwl izivx `NWd`xi ¤Ÿ¨¦¦§©¥¦§©§¨¥¨¤
,WxcOA xnY`e .iCSn aEMird oi`W¤¥¨¦¦¦¦§¦§©©¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`WM§¤¨©©¨¨
xrPd l` Lci glWY l` mdxa`l§©§¨¨©¦§©¨§¤©©©

FpA zgY li`d lrdemdxa` dvx `l , §©©¨©¦©©§Ÿ¨¨©§¨¨
ÎKExAÎWFcTd Fl rAWPW cr ,FgiPdl§©¦©¤¦§©©¨¨
li` lW Fxt` eiptl aWgIW `Ed¤¥¨¥§¨¨¤§¤©¦
,Fl rAWpe ,wgvi lW Fxt` did ENi`M§¦¨¨¤§¤¦§¨§¦§©
xg`e ,gAfOd lrn FcixFd cInE¦©¦¥©©¦§¥©§©©
lr LnzFg il oY ,Fl xn` FcixFdW¤¦¨©¥¦¨§©
il oi` oiCd on ,Fl xn` ,dGd xaCd©¨¨©¤¨©¦©¦¥¦
FzF` Yl`W `NW oeiMn ,inzFg xFqnl¦§¨¦¦¥¨¤Ÿ¨©§¨
iYrAWp xaMW cFre ,dUrn zrWA¦§©©£¤§¤§¨¦§©§¦
oA awrilE ,LOr cqg dUr` mpn` ,Ll§¨§¨¤¡¤¤¤¦§§©£Ÿ¤

aizkC `Ed `cd ,EPxqn` LpA(k f dkin) ¦§¤§§¤¨¨¦§¦
,mdxa`l cqg awril zn` oYY¦¥¡¤§©£Ÿ¤¤§©§¨¨
lW FnzFg `EdW 'zn` oYY' ,xnFlM§©¦¥¡¤¤¨¤
'cqg' liaWA ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¦¤¤

:'mdxa`l' zFUrl Yxn`Weh dxez ¤¨©§¨©£§©§¨¨
(hi).íäøáà áLiå,Kld okid wgvie ©¨¨©§¨¨§¦§¨¥¨¨©

oMW ,rxd oir ipRn dliNA FglW§¨©©§¨¦§¥©¦¨¨¤¥
E`vIW drXn dixfre l`Win dippg£©§¨¦¨¥©£©§¨¦¨¨¤¨§
okidl WxRzp `l W`d oWaM KFYn¦¦§©¨¥Ÿ¦§¨¥§¥¨

Ekld(`i ep x"a)wlgA mixnF` Wie . ¨§§¥§¦§¥¤
(.bv oixcdpq)mEXnE ,rxd oirA EzOW¤¥§©¦¨¨¦

EPiXW Exn` wcvFdi oA oFrnW iAx©¦¦§¤§¨¨¨§¤¦
iptl dxFY cFnll Eklde onFwn§¨§¨§¦§¨¦§¥
aizkC `Ed `cd ,lFcBd odMd rWFdi§ª©©Ÿ¥©¨¨¨¦§¦

(g b dixkf)lFcBd odMd rWFdi `p rnW§©¨§ª©©Ÿ¥©¨
iWp` iM Liptl miaWId Lirxe dY ©̀¨§¥¤©§¦§¨¤¦©§¥
ztFn iWp` iM i`n ,dOd ztFn¥¥¨©¦©§¥¥

:'ekek dxez



xie`סד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
הּגבירֹות  ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיא

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח ' אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני .וד' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, כ)אףאףאףאף כב, ּבסדר (רש"י מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאינֹוהּדֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
טז)איׁש כג, מג. יא, ׁשוים"(דה"א ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש וּיׁשלח), ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈
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xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).Bøëa õeò úàWxcOA mixnF` ¤§Ÿ§¦©¦§¨
(fk gly oyi `negpz)xn`PW ,aFI` dfaei`) ¤¦¤¤¡©

(` `:FnW aFI` uEr ux`a did Wi ¦̀¨¨§¤¤¦§
FnW `xwp dOle ,mrlA df .l`Enw§¥¤¦§¨§¨¨¦§¨§

l` lW FzOE` lr mTW ,l`Enwhewli) §¥¤¨©¨¤¥
(eqyz wla:ak dxez

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
הּגבירֹות  ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהיא

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח ' אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני .וד' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, כ)אףאףאףאף כב, ּבסדר (רש"י מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאינֹוהּדֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
טז)איׁש כג, מג. יא, ׁשוים"(דה"א ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש וּיׁשלח), ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
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‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
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xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).Bøëa õeò úàWxcOA mixnF` ¤§Ÿ§¦©¦§¨
(fk gly oyi `negpz)xn`PW ,aFI` dfaei`) ¤¦¤¤¡©

(` `:FnW aFI` uEr ux`a did Wi ¦̀¨¨§¤¤¦§
FnW `xwp dOle ,mrlA df .l`Enw§¥¤¦§¨§¨¨¦§¨§

l` lW FzOE` lr mTW ,l`Enwhewli) §¥¤¨©¨¤¥
(eqyz wla:ak dxez

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

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שישי עמ' א



סה

יום ראשון - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מרחשון
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת וירא  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



oeygxnסו a"i oey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ב ראשון יום
אגרת כז  ,290 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

z` mgpl "minegpz zxb`" xeza ,dkxal wicv xkf (wecexedn)

miciqgd l` zexxerzd ly d`ixwa zxb`d z` miiqe ,miciqgd

zece`e llka dwcv zece`

iax zgtyn zwfgd

.hxta wqahien rlrcprn

owfd epax mgpn ef zxb`a

elawy miciqgd z`

,zeipgexa mb ,wicvdn

,dceare dxez ly mipipra

ici lr ,zeinyba mbe

wicvy - eizevre eizekxa

oiicr `vnp ezewlzqd ixg`

mleradf`ian `ede)

cer dfy ,xdefdnxzei

miiga didyk df iptl xy`n

zlekiae ,(df mlera ezeig

epnn lawl micinlzd

dxez ly mipipra zeipgexa

- dcearexzeimipibn ,zeinyba mb oke ;zewlzqdd iptl xy`n

d mlerd lr miwicvddfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦

äiLezì2íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt ìò , §¦¨©§¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦
LBã÷3÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,4áøä eðøBî , ¨¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©

.ïãò-BúîLð ìcðî íçðî§©¥¤§§¦§¨¥¤
øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðkm`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦

Îlr - "iiaed`"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a `aenl
yxcnd oeyl jxc5zak ,"iza d`xwy cr daagn ff `l"

na dia` lr daiagdcr daagn ff `l" jxcÎlr - "iig`" ,cgei
`l" jxcÎlr - "iirxe" ,zi`eeg` `idy dad` ,"izeg` z`xwy
"iytpk xy`"e ,m` ly dzad`k ,"in` d`xwy cr daagn ff

"enya d`xw" jxcÎlr -6,zinvrd ytpl `idy itk dad`d -
dpeekd "'ek"exzeidcigi lr aqend ,zinvrd ytpd xy`n

,ytpay,íìBòä ãò íéiç ,eéçé íäéìò 'äyexitl m`zda - £¥¤¦§©¦©¨¨
- mitiwn lr "eigi mdilr 'd" aqen "zedbd ihewl"a xen`d

mdilr,inipta siwnd zkynd epiid "mlerd cr miig"e ,
ãòå äzòî änä 'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥¥¨¥©¨§©
éúàa ,BîL éáäBàì ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò¨©£¥§¦©§¨§¦§¨§£¥§¨¦

,íé÷ðàpäå íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãìlr xrv jezn - §©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦§©¤¡¨¦
iax wicvd zewlzqd

,rlrcprníîçðìe§©£¨
øLà ,äiLeúì íéìôëa§¦§©¦§¦¨£¤

éðæà äòîLrnyy dn - ¨§¨¨§¦
,mixg`n owfd epaxïázå©¨¤

dì7ì"æø øîàî ìò ,8 ¨©©£©©©
"éç ìëì íéiç ÷áL"c- §¨©©¦§¨©

lkl miig xi`ydy
wlzqn wicvyk ,miigd
xi`ydy eilr mixne`
,miigd lkl miig
,`id dpeekd zehytay
miiga ex`yp mixg`y
.mlerd z` afr `edyk
,df itl ,xexa `l ,mxa
z` ixdy ,"way" oeyld

`l mixg`d ly miigd`edepax xiaqi .!?mdl xi`ydy df
ok` `id dpeekd oky ,zwiiecn l"f epinkg oeyly ,oldl owfd

`edyxi`yd- wicv ly miigd md dn ixdy ,mixg`l eiign
'd z`xi ,dpen` ly miipgex miig m` ik ,miixya miig md oi`

afer wicvy dryae ,"miig" oeyld aezk oda ,"d zad`ez`
,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`n xi`yn `ed mlerd

lawl milekiyxzei,seba dzid eznypyk xy`n÷écö" ék¦©¦
"äéçé Búðeîàa9,oeyla miynzyn dpen` iably ixd - ¤¡¨¦§¤

,"miig"'ä úàøé"áeaezk -10:,"íéiçìzpzep 'd z`xiy - §¦§©§©¦
,miigBúáäà úáäìL Là éôLøáe,`ed jexa yecwdl - §¦§¥¥©§¤¤©£¨

xy`n xzei dfyïäa ìëì ,íéiçîmda qipkdl -Bçeø éiç ¥©¦§¨¨¤©¥
]:xg` gQp[BúîLðåm` ik egex wx `l mda qipkn `edy - ª¨©¥§¦§¨

milawnd micinlzl zekiiy xzei dl yi "gex" ,eznyp mb
ihewl"a `aend itk `l` ,oldl owfd epax xn`iy itk ,egexn
,dnyp mb llek eil` xarend ixd oaa mzqd ony "zedbd

,cala gex df ixd xg` cinlzay zexnl,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipknéäéå©§¦
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ùã÷ä úøâà
æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù

ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
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תובב"א"1. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום ד.9.הלכות ב, כג.10.חבקוק יט, משלי



סז oeygxn b"i ipy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ג שני יום
n :dheyt dpyl xeriy dxen,enw 'nr...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr;äëøáì íãå÷

,Bçeø 'ä úBìòäa,wicvd ly ezewlzqd zrya -BúîLðå §©£§¦§¨
åéìà,`ed jexa yecwd l` -óñàé11øçà éelòa äìòiå , ¥¨¤¡Ÿ©©£¤§¦©©

÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò,f` xi`yn `ed -,Bçeø éiç ¦©©©£¨©©¥
,ìàøNéa íéðôì "da ãáò øLà Búlòt"mda ritydy - §ª¨£¤¨©¨§¨¦§¦§¨¥

ly mipiprd egexa
zad`e 'd z`xi ,dpen`
zeidl dleki "miptl" .'d

d mb dzernynzeinipt,
mipipr mda ritydy dn

dl`,zeiniptaúlòt§ª©
íéiçì ÷écö12zceary - ©¦§©¦

`id wicvdliaya
,miig mdl zzl ,miigd

z`f xi`yn `ed ixdìëì§¨
éç ìk Lôð àéä ,éç- ©¦¤¤¨©

,zeevne dxez ly miiga
éìáça BLôða äøeLwä©§¨§©§§©§¥
äaø äáäà úBúBáò£©£¨©¨

,íìBò úáäàådad` - §©£©¨
,gvp zad`e dlecbìa©

éî øLà ,çöðì èBnz¦¨¤©£¤¦
,íéiç õôçä Léàäytgnd -BúãBáòa ¯ íéiç 'äa ä÷áãì ¨¦¤¨¥©¦§¨§¨©©¦©£¨

,wicvd ly -äúéäå ,BLôð ÷aãzdidze -øBøöa äøeøö ¦§©©§§¨§¨§¨¦§
eðtà çeø éiça ,'ä úà íéiçälr s`ey mc`y xie`d enk - ©©¦¤§©¥©©¥

,ig `ed df ici lry ,eixigp iciäéçð Blöa eðøîà øLà£¤¨©§§¦¦§¤
íéBba13,zpigan dlrnly dnypay 'ig zpiga ,xnelk - ©¦

zpigaa xzei dpeilr zeig ozep dfe ,dnypsiwnef zeigay ,
mipipr) miicediÎ`ld mipiprd ly miiywd z` xearl mileki

,(dyecw mpi`yúðéça éôk ãçàå ãçà ìëa ,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨§¨¤¨§¤¨§¦§¦©
,úîàa BúeøM÷úä,wicvl -,Búáäàå,wicvl -úáäà ¦§©§¤¡¤§©£¨©£©

,äøBähä úîà,dxedh zizin` dad` -áìå Léà áøwî ¡¤©§¨¦¤¤¦§¥
,÷îòitke wicvd l` ezexywzd zcn itk ixd ,jkl m`zda - ¨Ÿ

wicvd el xi`yn ,wicvl ezad` ly xdehde zn`d zcn
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra ezrtyde egexníénk" ék¦©©¦

'eëå íéðtä,""mc`l mc`d al -14,wicvl dad` el yiyk , ©¨¦§
,eil` wicvdn dad` xveie swzyn df ixdçeøådad`d gex - §©

,wicvl el yiyéúéà- ¨§¦
d`iançeø,wicvd l` - ©
éLîàåCdkiynne - §©§¦

çeø15,ddeab `idy - ©
,daxdaBçeøåly - §
,wicvdeðaø÷a úãîBò¤¤§¦§¥
,Lnîwicvd ly egex - ©¨

drityne zcner
zeinipta,eixyewn - epa

åéãìé BúBàøa ék- ¦¦§§¨¨
mi`xwp micinlz

"mipa"16,åéãé äNòî©£¥¨¨
BîL eLéc÷é Baø÷a§¦§©§¦§
ìcbúé øLà ,Cøaúé¦§¨¥£¤¦§©¥
Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥
eðøBä øLà äøLé Cøãa§¤¤§¨¨£¤¨
äëìðå ,åéëøcî¦§¨¨§¥§¨

.ãòå-äìñ-çöð åéúBçøBàaepxed"l xywa ,oiivn iaxd - §§¨¤©¤¨¨¤
eikxcndklpe"eizegxe`axdefae (` ,ehx) 'a wlg xdefa oiirl ,

"jxc" oiay lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg
y dlelq jxc epiid "jxc"y ,"gxe`"lxakmleky wicvd llq

miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da zkll mileki
- oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk mixvepd
owfd epaxy dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez ihewl"a oiirl

mipipr dylya wicvd iig oipra xacndl`d`xi ,dpen` ,
"ycewd zxb`"a `ian `edy itk) iptn `ed - `wec ,dad`e

('` oniqody ixd ,sebd lk z` zewifgnd "zerexf"d ody
.'d zceara xwirde ceqid

LBãwä øäfa áeúkL äæå17çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©¦§©©
øéúé ïéîìò eälëa§ª§¨§¦¨¦

,éäBiçaîxhtpy wicv - ¦§©¦
xzei zenlerd lka `vnp
,dxe`kly ,eiiga xy`n
zenlera wx xacd oekp
`vnp `ed my ,mipeilr

oezgzd mlera j` ,myl dler `edyk xzeidfd`ed cvik -

- ?ezewlzqde ezxiht ixg` xzei my `vnpäæa íbL eðéäc§©§¤©§¤
íBiä" ¯ äNònä íìBòä̈¨©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
xwir `ed ,dfd mlera
meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd

`xnbdy19meid" :zxne`
oipr xwir `ed dfd mleray ,"mxky lawl xgnle mzeyrl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
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יד.11. לד, איוב - הכתוב טז.12.ל' י, ˘ËÈÏ"‡:13.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כ ד, איכה הכתוב יט.14."ל' כז, זח"ב 15.משלי
ועוד. ב. ז.16.קסו, ו, ואתחנן עה"פ בפרש"י) (הובא ב.17.ספרי עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, עירובין



oeygxnסח c"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד שלישי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

- xky leaiw enk e` xky leaiw ly mipiprd eli`e ,dyrnd
mler `ed dfd mlerd miptÎlkÎlr .`ad mlera ,"xgnl" md

dyrnd mlera mb ixd - dyrnd,øéúé çkzLà`vnp - ¦§©©¨¦
rityd mdilry micinlzae ,xzei daexn dcna xhtpy wicvd

,`id dpeekd ,rityne
dyrnd mlera mby

mdlymzceara wx `l ,
,dpen` ly zipgexd
`vnp ,dad`e d`xi
dcna ezrtyde wicvd
iptl xy`n xzei daexn
mlera mb `l` ,ezxiht
mipipra ,mdly dyrnd
daeyz - dyrn ly
`ed - miaeh miyrne
,xzei daexn dcna `vnp
xzei milawn mdy

,drtydäNònä ék,eixyewne eicinlz ly -[ìãb] (ìBãb) ¦©©£¤¨¨¥
"÷écvì òeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå20øLà äãO"a §¥¦¥¦¦¦¨©©©¦©¨¤£¤

,"'ä Bëøaziy`xa xtqa xn`pd jxcÎlr -21`id dpeekdy , ¥£
`id dpeekd ,ef zxb` lr oldlc xe`ial m`zda .ocrÎob lr
xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"a xi`ne jynpd xe`l
cvn ,xzi zkynd "zeliv`c `"f"n jynp day ,"'d ekxa
ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly dcearde dxezd ziilr
ilecib" `xwp dfe ,micinlza miaeh miyrnde daeyzd

,"oilecib,úBöeçå õøàì øéànä,ux`l uegae l`xyi ux`a - ©¥¦§¤¤§

Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlk íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©ª¨©¦¦§¨¨¤¤©Ÿ¤
"dì àøwé22."ycw" ly jxc m` ik ,dyecw ly jxc wx `l - ¦¨¥¨

lk lr .e"iea "yecw"n dlrnlyezrtyde wicvdy `vei mipt
daexn dcnae dyrnd mlera mb ezewlzqd ixg` mi`vnp

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex
wicvdn lawl mileki
xzei ezewlzqd ixg`
.ezewlzqd iptl xy`n

àîìòc élîáemipipra - §¦¥§©§¨
zeinyb zertyde

,jiynn wicvdyLeøôa§¥
øîúàyxetna xn`p - ¦§©

LBãwä øäfa23, ©Ÿ©©¨
ìò ïépâî ài÷écöc§©¦©¨§¦¦©

,àîìòmiwicvdy - ¨§¨
,mlerd lr mipibn,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáeixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna - mzewlzqd
àîìò àeääa ài÷écöc àúBìö àìîìàåmzltz `lele - §¦§¨¥§¨§©¦©¨§©¨§¨

mlera miwicvd ly`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àì̈¦§©¥¨§¨¦§¨¨¨
mlerd did `l -dfdmiwicvdy ixd ,cg` rbx elit` miiwzn

,mzewlzqd ixg` ,miinybd mipipra dfd mlerd lr mipibn
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcnaáBøwä ìëå§¨©¨

"ä ïkLî ìà áBø÷,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨
.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq) ef¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd
xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

BúBìòa,änLoaen - ©£¨¨
zenleray xacd
ixg` `vnp `ed mipeilrd
daexn dcna ezewlzqd
dler eznyp xy`k xzei

,dlrnlíìBòa ìáà£¨¨¨
éà äfä?øéúé çkzLà Cdaexn dcna my `vnp `ed cvik - ©¤¥¦§©©¨¦

?xzeiì"æç øîàî ìò éúìawM äî Cøc-ìò ,øîBì Léå§¥©©¤¤©¤¦©§¦©©£©£©
÷áL"c,xi`yd -,"éç ìëì íéiçly ezewlzqd zryay - §¨©©¦§¨©

,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv
afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay
mixg`e mlerd z`
`ly ixd ,miiga ex`yp
`l ,`ed eiig z` xi`yd

iigneitl `l` ,miig md
owfd epax laiwy xaqdd
`edy ok` `id dpeekd

eiign xi`yd`edlkl -
,miigdòãBpk,recik - ©©

íéiç íðéà ÷écvä éiçL¤©¥©©¦¥¨©¦
íéøNa24íéiç íà-ék §¨¦¦¦©¦

äðeîà íäL ,íéiðçeø£¦¦¤¥¡¨
,äáäàå äàøéåenvr el yiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - §¦§¨§©£¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
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יא.20. צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, יודין),24.ח"ג (ב' "בשריים" צ"ל "כנראה
(הערת שבהמשכו" "רוחניים", ˘ËÈÏ"‡כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î.(הגליון בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות בלקוטי



סט oeygxn e"h iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו רביעי יום
,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú

zexcben el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede
,"miig" mya miweqta:áéúk äðeîàa ék:aezk -÷écöå" ¦¤¡¨§¦§©¦

:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa:aezk -'ä úàøéå" ¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©
:áéúk äáäàáe ,"íéiçìaezk25:àöîé ãñçå ä÷ãö óãBø" §©¦§©£¨§¦¥§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt
cqg lr mixne`yk
`id dad`y ixd "miig"
:ylyd lke ,miig ly oipr
ixd ,dad`e d`xi ,dpen`
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -íìBò ìëa íä §Ÿ¨¦¥¥§¨¨

,úBìònä íeø ãò íìBòålka ixd ,zenleray zebixcnde - §¨©©©£
,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigad opyi mleréôì ìkä©Ÿ§¦

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéça Cøòzepeilr itl - ¤¤§¦©©£¨¨¤©¤
zecnde zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd
dad`e d`xi ,dpen`

,mler eze`ayCøãa§¤¤
.òãBpk ,ìeìòå älò- ¦¨§¨©©

xzei oeilrd mlerd
daiqe "dlir" ynyn
mlerd `a epnny
`edy xzei oezgzd
mlerdn aaeqne "lelr"

.xzei oeilrd

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` -
ixd zelbn daygnde

.cala dx`deøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø26ãîBò íãà ïéàL ©©¤¥¨¨¥

."eëå Baø úòc ìòcr - ©©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî L ¤¥¨Ÿ¦©¨
,dad`e d`xi ,dpen` -
el` zecn yly oi`y ixd
yeala xzei zelaben
`l` ,sebay odly ilkae
mewn `edy ocrÎoba od
hytzn exie`e ,ipgex

,oldl xiaqiy itk ,mc` lkl aiaqn mleraìk ìBëé Cëéôì§¦¨¨¨
åéìà áBøwä,wicvd l` xyewnd -úðéçaî ÷ìç ìa÷ì ©¨¥¨§©¥¥¤¦§¦©

,ïãò-ïâaL Bçeøodn eife dx`d `le zecnd mvrn wlg - ¤§©¥¤
,calaå ìéàBä,wicvd ly gexd zpiga-àìå éìk CBúa dðéà ¦§¥¨§§¦§Ÿ

,éîLb íB÷î úðéçáaxiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba `l` - ¦§¦©¨©§¦
,df mlera ,oldlì"æø øîàî òãBpk27eðéáà á÷òé ìò ©©©£©©©©©£Ÿ¨¦

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL íBìMä-åéìòlawl wgvi l` qpkpyk - ¨¨©¨¤¦§©¦©¥¤
,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxad z`øôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤

úBøîàî äøNò28øéåàL £¨¨©£¨¤£¦
áéáñ èMtúî ïãò-ïb©¥¤¦§©¥§¦
íéîLøðå ,íãà ìk̈¨¨§¦§¨¦

äæ øéåàa,ocr ob ly - ©£¦¤
åéøeaãå åéúBáLçî ìk̈©§§¨§¦¨
úãBáòå äøBza íéáBhä©¦©¨©£©
-ñç Côäì ïëå) 'ä§¥§¥¤©

íBìLåayeg mc`yk - §¨
cebipay mixac xacne
,'d zceare dxezl
øéåàa íéîLøð¦§¨¦©£¦
áéáñ ípäébî èMtúnä©¦§©¥¦¥¦¨§¦

k,Cëìä .(íãà ìoeeik - ¨¨¨¦§¨
,wicvd ly egeky
,ezad`e ez`xi ,ezpen`
ilka milaben mpi`
,inyb mewnae yeale
ocrÎoba mi`vnp md `l`
,dfd mlera mb miiwd

ãàî ì÷ð,c`n lw - ¨¥§Ÿ
í÷ìç ìa÷ì åéãéîìúì§©§¦¨§©¥¤§¨
íaø çeø úðéçaî¦§¦©©©¨
íäa ãáò øLà Búáäàå Búàøéå Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨£¤¨©¨¤

íåéæ àìå ,'ä úàmzx`de -,éìkì õeç øéànä ãáìaitk - ¤§Ÿ¦¨¦§©©¥¦©§¦
ici lr cala eif elaiw mdyk ,wicvd ly ezeig miiga didy

.miyecwd eixeaice eizeaygnúéîöòä Bçeø úðéçaL éôì- §¦¤§¦©¨©§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
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כא.25. כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד מאמר



oeygxnע e"h iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`le cala eil` zekiiyd ,zeinvrd ezad`e ez`xi ,ezpen`
,eicinlzlúðéçáa ììkäì ,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦§¦¨¥¦§¦©

òãBðå ,íéðBéìòä úBîìBòaL ïBéìòä ïãò-ïâaL BúîLð29 ¦§¨¤§©¥¤¨¤§¤¨¨¨¤§¦§©
BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác ìkL¤¨¨¨¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§

íb ,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨©
äìòîì älòúpL øçàì§©©¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp
,mipey`xd ezbixcne
,myex my x`yp `l`

Bæ äðéçáely egexn - §¦¨
,wicväðBLàøä̈¦¨

ïãò-ïâa ähîì äøàLpL¤¦§£¨§©¨§©¥¤
ïBzçzäzpiga ixdy - ©©§

,mler lka dpyi ocr ob
dpyi diyra dhnl mb
,oezgzd ocr ob zpiga
dx`ypy ef dpiga ixd

,ocr oba dhnlBîB÷îa¦§
,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨

,åéãéîìúa úèMtúnä àéädcxtp ixd ef dpiga ,oky - ¦©¦§©¤¤§©§¦¨
zhytzn `idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn

,micinlzaåéìà Búáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨¥¨
,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaitl cg` lk - §©¨§§©£¨©¨

lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn
,iaxd ly egex zehytzdnîä ékdðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦¥¨

àlà,äaø äáäà éãé ìòzekynp ,dax dad`d dpyiyke - ¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecndáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd -
ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy
,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziy mikiynn ,eaxl cinlzd

åéäìà úàø÷ì ïBké íà ÷ø31,äîeöò äòéâéå äaø äðëäa ©¦¦¦§©¡Ÿ¨©£¨¨©¨¦¦¨£¨
lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl -

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz"dnypd
d zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k ly33eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr
dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda

miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide
,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly
z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn
oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z
itke ."d`ivn" ly
,yexita my xne`y
deedzn dribid iciÎlry
ilecib ly zexywzd
myxy mr oilecibd
zenvr" `edy mxewne
dlrznd axd ly egex
ielir xg` ielira
eznyp zpigaa llkidl
ixd ,"oeilrd ocrÎobay
yiy cala ef `ly
egexn micinlzl
ocrÎoba dx`ypy
egexn mb `l` ,oezgzd
dnypa zllkpd zinvrd
ef ixd ,oeilrd ocr obay
zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly "d`ivn"

ocrÎoba dx`ypy gexdn`edy itk ,`l` .cala oezgzd
siwn j` ,cala "siwn" zpigaa mdilr xi`n df ,my miiqn

dfdginvd oipr didi mda mby oilecibd ileciba gek wiprn
`ian `edy ixg`) iaxd xne` xn`n eze`a .xeriy oi` cr
xne` `edy dnl zekiiyae ,ef ycwd zxb` oeyln lecb wlg
,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd lr
iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi ,dpen`
iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen `ed ,cnil
dceard ipipr lk ly miixya miiga dad`e d`xi dpen`a
dyrp jk ici lr ,ynn lreta zeevnd meiwe dxezd cenila
zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly zexywzdd
axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne myxy mr (ef
ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg` ielira dlrznd
zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd zenleray oeilrd
mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn"
,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda

mdy micinlzdy ("xeviw"a my `aend itl) xnelkilecib
oilecibgexa ,mzcear ici lr ,mixywzn ,wicvd ly

.oeilrd ocr obay wicvd ly dnypae
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ùã÷ä úøâà
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø
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ובכ"מ.29. ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק י"ד שער ועוד.30.פרדס ב. קסב, זח"ב יב.31.ראה ד, עמוס - הכתוב ל' 32.ע"פ

ב. ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד"ה



עי oeygxn f"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז חמישי יום
,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr;íéáëåë

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§
ze`a epnny xewnl

,gexde dnypdeðéäc§©§
,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì©£©©¦©¦¦
,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå- §©§¥¤
,my dler dnypdy

,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦
mr zcgiizn "zekln"y

,dpnn dlrnly dn-ìò©
ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà BúãBáòåoniqa oldl xiaqiy itk - ©£¨£¤¨©¨§¥©¨

eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi lky ,g"k
mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy` ,dlrnl "lrt"e
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqde

"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå,dnypd xewna -úBøBà §¦§§©£©©¦©¦¦
únòì ,ãàî íéðBéìòzexe` iciÎlre -,íéðBzçze`ay - ¤§¦§Ÿ§ª©©§¦

,wicvdn.BúãBáòå BúøBz íä øLàezxez iciÎlry ixd - £¤¥¨©£¨
milbzn mde ,xzeia milrp zexe` dlrnl erxfp ezceare

,ezewlzqde ezxiht zrya dhnl mikynpeúBøBà úøàäå§¤¨©

ìò 'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìz ìk ìò äøéàî elà íéðBéìò¤§¦¥§¦¨©¨©§¦¨¤©£§¥©
.BúãBáòå BúøBz éãémipeilrd zexe`dy drya ixd - §¥¨©£¨

lk lr mixi`n md ,milbzn wicvd ly ezceare ezxezn
,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpy micinlzdäøàäå§¤¨¨

L Bædxi`n -íäéìò ¤£¥¤
,äìòîlîzexnl - ¦§©§¨

,"siwn" zpigaa `idy
éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥
,íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦
íéáBè íéNònä ìëå§¨©©£¦¦

íéãìBpä,mixvepe - ©¨¦
nL Bæ äøàäîäøéà ¥¤¨¨¤§¦¨

äãOa íéòeøfä úBøBàî¥©§¦©¨¤
oigetz lwg" ly -

,"oiyicw¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥
."ïéìecb éìecb" àø÷ð- ¦§¨¦¥¦¦

md mnvr zexe`d ,oky
ly ezrixfn "oilecib" ixd
miaehd miyrnde ,wicvd
ly dx`ddn mi`ad
ilecib" md zexe`d

,"oilecibàéä Bæ äøàäå§¤¨¨¦
ìBãb øzñäå íìòäa35, §¤§¥§¤§¥¨

øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦
,õøàì úçzî íéáëBkì©¨¦¦©©¨¨¤

àúéàãk`aend itk - ¦§¦¨
íéðewza36Búøéèt øçàL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©©§¦¨

àøãå àøc ìëa Búøàä úèMtúî,xece xec -ìíéML ¦§©¤¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨§¦¦
,úBîLð àBaølky miyxy ody ,zenyp sl` ze`n yyl - ¦§¨

xaqedy itk ,el` zeiyxy zenypn zevevip od zenypd x`y
,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga f"l wxtaøéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦

ì õøàì úçzî:íéáëBk àBaø íéMLxn`py itk ixd - ¦©©¨¨¤§¦¦¦¨¦
ilecib"l mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn lr xdefa
milawnd ,'eke micinlz icinlzle micinlzl ,"oilecib
eize`xedl m`zda mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn

.dceare dxez ipipra
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ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן Î"˜35.התלמיד ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יחוד כשמאיר - (שזהו ˘·‡ˆÈ'"לתרץ אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') לא ·ÂÁÈ„למטה וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי ‡Ú„¯רק Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ שבמקומם-) לכוכבים המאיר (

-‰ÏÈÏ) מרע"ה .. והכוכבים) השמש  (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף‡ˆÈ'גם כו'. ("¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף ‡„ÂÓ"¯36.תלמידיו. ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים קד,ÏÎב"הערות א. קיב, (תס"ט ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין
רק מצאתי א) קלח, ת"ע 'בתיקונים'".ÏÁ˜א. פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר



oeygxnעב f"i iyiy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז שישי יום
אגרת כח  ,294 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr;äâåðî

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn drtydd

(miinyb mipipra) zeinybae ,df mlera ezeig miiga didyk ,zewlzqdd

,ewlzqpy miwicvd mipibn

daexn dcna dfd mlerd lr

mzewlzqd iptl xy`n xzei

-

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1

zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

axd l` owfd epax azky

wgvi iel iax wicvd

minegip xeza ,aeyhicxan

ef zxb`a .epa zxiht lr

ji` owfd epax xiaqn

lret" wicv zewlzqd

xtkl ,"ux`d axwa zereyi

lr elit` ,xecd oeer lr

.extkzi md mby ,zepecf

áúkM äî,owfd epax - ©¤¨©
ïBàbä áøä ,Bðzçîì¦§ª¨¨©©¨
íé÷ìà Léà ,íñøôîä©§ª§¨¦¡Ÿ¦

'ä LBã÷2÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,3eðøBî , §¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥
úlä÷c ïéc úéa áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©¥¦¦§¦©

úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷4ãéñçä áøä Bða Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§¨©¤¨¦
:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤

íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©
,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§

ohw cren zkqna `xnbd zxne` jk ,zxtkn miwicv zzin5,
zetqezde6ixd ,lbrd `hg lr zxtkn dnec` dxty ,miyxtn

.zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn dnec` dxty myk
éøöåäëîñð änì ,ïéáäì Cmixn zyxt -ì à÷åczyxt- §¨¦§¨¦¨¨¦§§¨©§¨§

ì õeç äNòpä) änãà äøôìLúBðçî L7úàhçc àlà , ¨¨£ª¨©©£¤§¨Ÿ©£¤¨§©¨
àðîçø dééø÷8zexrd"a ."z`hg" dl z`xew dxezd - ©§¨©£¨¨

t` jxca mipewizeueg dyrpd" milndy ,iaxd oiivn "xy
.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl]ciÎazka9,

`gqepd.'õeça äNòpä' :'`pngx' zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©
ciÎazka `zil -[dkinqd recn ,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr

?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezdäëîñð àìå§Ÿ¦§§¨

,dnec` dxt zyxt -éab ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì§¨¨©©¨©©£¤¦§¦©©¥
çaænä`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¦§¥©©¨¨©¨

Îgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl
,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e` ,dxtkd
dnec` dxta xacdy itk `ly) "ynn dxtk" `id z`hgdy
ly oipr xwira `idy
dl`y uxzl ick .(dxdh
,owfd epax xiaqi - ef
`ed zepaxwd oipry
zexxerzd) "o"n z`lrd"
dndad ytpn ,(dhnln
dlerd ,"dbep" ztilway
xe` dkiynne dyxyl
lekiy xe` ,mlera inipt
zeinipta yalzdl
mi`xwp okly) mlera
,"gafn zlik`" zepaxwd
,dlik` ly oipr mdy
dfk xe` ,inipt xe` `idy
dyrp mlera `ayk
?"lret" df dne .(mvnevn
`ad bbey lr xtkl -
ytpd zexabzdn
ly oiprd epyi dnec` dxta eli`e ;"dbep" ztilwny zindad

"yeciwxe` jiynn dfy - "ycw" oeyln "yeciw" ."z`hg in
"nycwmler jyeg z` jtdn dfe ,mlerdn dlrnly "oeilrd

xdhl d`a mlera ef drtyde dlert ,oewiz ly xe`l edzd
dhn dhnly ,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia dxengd d`nehdn
xe` jynp miwicv zxiht iciÎlr mb jke ,"dbep" ztilwn
,"oevx" zeize`n zakxend "xvep" oewizn ,mlerdn dlrnly

zxveie"oevx zr"mdy zepecf lr elit` ,"xecd oer" lr xtkl
zxiht deezyn dfa ."dbep"n dhnly ze`nhd zetilw ylyn
.z`hg oaxwe zepaxwd oiprl `le dnec` dxt oiprl miwicv

:owfd epax oeylaeíðîà10LBãwä øäfî òãBð11ì"æéøàäå12, ¨§¨©¦Ÿ©©¨§¨£¦©
L úBðaøwä ãBñeaixwd-úàìòä úðéça ïä ,çaænä éab ìò ©¨§¨¤©©¥©¦§¥©¥§¦©©£¨©

"ïéá÷eð ïéî",mipezgzdn zexxerzde d`lrd -Lôpî ©¦§¦¦¤¤
úBiç 'ã úBðéça ïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà dâðaL úéîäaä©¤¡¦¤§Ÿ©¤¨§¨§¨¥§¦©

äákønaL,'` wxt l`wfgia zexkfend -úà úBàNBpä ¤©¤§¨¨©§¤
àqkä13,'eëå øLð éðôe øBL éðt :zeytp ze`a "xey ipt"n - ©¦¥§¥§¥¤¤§

mi`ian odny ,zeterd zeytp - "xyp ipt"ne ,zendad
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' 3.ע"ד

ב. כח, ברכות - חז "ל ל ' ˘ËÈÏ"‡:4.ע "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס "ו א.5."בשנת ר"פ 6.כח, פרש "י גם  וראה  פרה. מה ד"ה 
א.7.חוקת. סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ ‡„ÂÓ"¯9.פרש"י ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(זו שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה ˘ËÈÏ"‡:10."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
חוקת". ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן ב.11."בהבא סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה י.13.לקוטי כה, תרומה בחיי



עג oeygxn g"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח קודש שבת יום
,gnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,296 'nr cr;'åëå

`ed "dix` ipt"e "mc` ipt" ,zexg`d mizyd z` ,zepaxw
,dhnln d`lrd ,"o"n z`lrd" md zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn
odl yie mleray mipiprd yxey ody ,"dakxn"d zeig 'c l`

,mlerl zekiiy"ïéøëeã ïéî" íéãøBéå íéëLîð äæ-éãé-ìòå- §©§¥¤¦§¨¦§§¦©¦§¦
(rityndn) dkynd)

,(dlrnlnúðéçaî¦§¦©
,àqkä ìòL "íãà"¨¨¤©©¦¥
"àkìî" íLa àø÷pä©¦§¨§¥©§¨

."ïétðà øéòæ"eixd - §¥©§¦
`ed myn jynpd xe`d
yalzne cxeid xe`
xkfpke ,zeinipta mlera
mi`xwp okly ,lirl

" zepaxwzlik`,"gafn
,inipt xe` mikiynn mdy
dlik`d oipr znbeck
.inipt oipr mdy oefnde
äøtä úôøNa ïëà̈¥¦§¥©©¨¨
éãé-ìò äpä ,änãà£ª¨¦¥©§¥
áBæàå æøà õò úëìLä©§¨©¥¤¤§¥

'eëådkynd ly oipr `ed df mby -14f ixg`le ,mb sqeezn d §
éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯ øôàä ìà íéiç íéî úðéúðe§¦©©¦©¦¤¨¥¤¦§¨§¥¦¥

äðLna "úàhç15,,"ycw" oeyln "yeciw -úðéça àéäå ©¨©¦§¨§¦§¦©
,"ïBéìòä Lã÷","ycw"a xzeia dpeilrd dpigad -àø÷pä Ÿ¤¨¤§©¦§¨

,"àçìãác àlè" íLaoirk" oeyld enk ,glecad lh - §¥©¨¦§Ÿ§¨
on iabl daezkd "glecad16mb `xwpd ,17;"lhd zaky" ,"lh"

zexxerzd) "`lirlc `zexrz`" `edy ,"lh" ly oipr dfe
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"n ixnbl dlrnly (dlrnln
,"`zzlc `zexrz`" iciÎlr `ad xhn enk `ly ,(dhnln

aezky enk ,dhnln zexxerzd18ux`d on dlri c`e" :
`ad) "`lirlc `zexrz`" `edy "lh" enk `l` ,"dwyde
`ed "`glecac `lh" hxtae ,(dlrnln zexxerzdn

,"`zzlc `zexrz`"n ixnbl dlrnly "`lirlc `zexrz`"
LBãwä øäfa áeúkL Bîk19L ,"`glecac `lh -àéä §¤¨©Ÿ©©¨¤¦

"äàlò äîëç" úðéça,dpeilr dnkg -"äàîéúñ àçî"e §¦©¨§¨¦¨¨Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà C,mlerdn ixnbl dlrnly "xzkay dnkg" - ©£¦©§¦

ézëeãa øîúà dìòå©£¨¦§©§§¥
:LBãwä øäfa àáeè¨©Ÿ©©¨

eøéøaúà äîëça20,- §¨§¨¦§¨¦
"d`lir dnkg" lr ,dilr
aezk ,"d`nizq `gen"e
xdefa zenewn daxda
dnkga" yecwd
"dnkg" iciÎlr "exixaz`
iciÎlry ,mixxazn md
xexiad dyrp "dnkg"
iciÎlryk ixd ,oewizde
jynp "z`hg in yeciw"

dpiganef:if` -
àëeLç àëtäúàå§¦§©§¨£¨

,àøBäðìtdzn -j ¦§¨
,xe`l jyegdeðéäc§©§

"äàîéúñ àçî" éãé-ìò ïwzúðå øøaúpL ,ïewzä íìBò¨©¦¤¦§¨¥§¦§©¥©§¥Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà Cowzzpe xxazn df -úøéáLe eäzä íìBòî ©£¦©§¦¥¨©Ÿ§¦©

.òãBpk ,'eëå äiNò-äøéöé-äàéøáa eìôpL ,íéìkä- ©¥¦¤¨§¦§¦¨§¦¨£¦¨§©©
ÎdxiviÎd`ixa zenlera eltp milkd zxiayn zevevipdy
,zevevipd z` owzle xxal icedi ly ezcearn dfe ,diyr

úàæìådnec` dxt okle -,únä úàîè úøäèîinn - §¨Ÿ§©¤¤ª§©©¥
,znl `nhpyàeäL óà`ed znd -,'eëå úBáà éáà- ©¤£¦£§

,d`nehd:dâpî ähî ähîìexzeia dpezgzd dbixcnd - §©¨©¨¦Ÿ©
,oky .ef d`neh dnec` dxt zxdhn okÎitÎlrÎs` ,d`neha

iciÎlryeciw"`gen"e "d`lir dnkg"n jynp "z`hg in
jetdl df xe` gekae ,mlerdn ixnbl dlrnly xe` ,"d`nizq

.xe`l mlerd jyeg

miwicv zzina mby ,miwicv zzinl zekiiyd owfd epax xiaqi oldl

"lret"d dfk dlrp xe` jynp

jyeg jetdl mlera rityne

.xecd oer lr zxtkne xe`l

:owfd epax oeylae

úàæ úòãeî ,äpäå21,- §¦¥©©Ÿ
,xacd reci ixde"àaà"c,"dnkg" -'eë éðéîMä ìfnî ÷ðBé §©¨¥¦©¨©§¦¦

dkyndd oky) "zelfn" ze`xwpd mingxd zecn b"iay -
wx zeidl dleki myn
"lfn" ly ote`a

,("zexry"eïewz àeäå§¦
,"ãñç øöBð"itk - ¥¤¤

zecn b"ia aezky
mingxd22,"mitl`l cqg xvep" :,"ïBöø" úBiúBà ¯ "øöBð"¥¦¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå

äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

˘ËÈÏ"‡:14.ובכ"מ. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש "כן
ו'.15. פרק ז.16.פרה יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ד"ה  בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא ביאורים בלקוטי
ועוד  בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ"ב. ודבש חלב ענין להבין

בזה". הסתירות ישוב ובכ"מ.21.- פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, תשא



oeygxnעד g"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBöø úò àéäå23äìòîlî éelb úðéçáa øéàîe älbúnä §¦¥¨©¦§©¤¥¦¦§¦©¦¦§©§¨
,äáäàa 'ä éãáBò ,ïBéìò é÷écö úøéèt úòa ,ähîì§©¨§¥§¦©©¦¥¤§§¥§©£¨
úàéø÷a úéøçLå úéáøò íäéiça 'äì íLôð úøéñîa¦§¦©©§¨©§©¥¤©§¦§©£¦¦§¦©
-"àaà"ì "ïéá÷eð ïéî" íéìòî eéä äæ-éãé-ìòL ,òîL§©¤©§¥¤¨©£¦©¦§¦§©¨

"ànà"å"dnkg") - §¦¨
("dpia"e,òîL úàéø÷a¦§¦©§©
òeãikytpd zexiqny - ©¨©

`id ,rny z`ixw ly
"dnkg"l "o"n z`lrd"

,"dpia"leãeîìúa ïëå)§¥§©§
c äøBzdxez -äîëçî ¨§¥¨§¨
,(à÷ôðd`a dxezd - ¨§¨

mcenila ixd ,"dnkg"n
on mb ea yi dxez
,"dnkg"l "o"n z`lrd"
íéëLîð eéä äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¨¦§¨¦
ïéî" úðéça íéãøBéå§§¦§¦©©¦

"ïéøëeãdkynd) - §¦
,(dlrnlnøöBð" ïewzî¦¦¥

,"ãñçzwpei xen`ky - ¤¤
,epnn "dnkg" zlawne
íéøéànä íä íäå§¥¥©§¦¦
,íúøéèôa éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§¦¨¨
eidy zekyndd -
zexiqn ici lr zekynp
'rny z`ixw'a mytp
- dxezd cenilae

,mzxiht zrya ielb ote`a zexi`níãàä ìîò ìkL òãBpk©©¤¨£©¨¨¨
åéiça BLôð äìîòL"lrt"e -íìòä úðéçáa äìòîì ¤¨§¨©§§©¨§©§¨¦§¦©¤§¥

øzñäå,dlrnl xzqene mlrp x`yp dfy -øéàîe älbúî §¤§¥¦§©¤¥¦
.Búøéèt úòa ähîì äìòîlî éelb úðéçáa,okl ixd - ¦§¦©¦¦§©§¨§©¨§¥§¦¨

cenile rny z`ixw ly "o"n z`lrd" elrty zekyndd lk
dlrnl xzqde mlrd ly ote`a df iptl eidy ,mdly dxezd

.mzxiht zrya ieliba dhnl zexi`ne zelbzn -,äpäå§¦¥
ïúøéèôa "ãñç øöBð" ïewz úøàä éelb éãé-ìòly - ©§¥¦¤¨©¦¥¤¤¦§¦¨¨

,oeilr iwicv" øéàîíìBòî 'ä ãñç"`iqkz`c `nlr"n - ¥¦¤¤¥¨
,(dqeknd mlerd)íìBò ãòmlerd) "`ilbz`c `nlr"l - ©¨

,(dlebnd"åéàøé ìò24"õøàä áø÷a úBòeLé ìòBt"e ,25, ©§¥¨¥§§¤¤¨¨¤
úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëìeyrpy zexiar - §©¥©£©©©©©§

,cifna,dâpî ähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäL- ¤¥¦§¦©§¥¤§©¨¦Ÿ©
mixtkn odilry bbeya zexiard ze`a "dbep"nyzepaxw,

"ãñç øöBð"c ìfnL éôì`a -"äàîéúñ àçn"îdnkg" - §¦¤©¨§¥¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨
"xzkayéøà"c,íéøeøaä øB÷î "ïétðà Cgekd `a myn - ©£¦©§¦§©¥¦

xxal ,mixexiad oiprl
ly jyegd z` owzle
,milkd zxiay

àëeLç àëtäúàå- §¦§©§¨£¨
- jyegd jtdzne
íéìkä úøéáLc¦§¦©©¥¦

àøBäðì,xe`l -íìBòc ¦§¨§¨
.ïewzäxtkn df okl - ©¦

mi`ad zepecfd lr
,ze`nhd zetilw ylyn
dpezgzd dbixcnd ody
ici lr dzyrpy xzeia

.milkd zxiay-äî©
ìòL úBðaøwa ïk-ïéàM¤¥¥©¨§¨¤©
ïðéàL ,çaænä éab©¥©¦§¥©¤¥¨
ìò àlà íéøtëî§©§¦¤¨©

,úBââMäzexiard lr - ©§¨
,bbeya eyrpyïäL- ¤¥

,ze`aLôð úeøabúäî¥¦§©§¤¤
L úéîäaä`id dzeig- ©¤¡¦¤

áeúkL Bîk ,dâpn¦Ÿ©§¤¨
"äøBz éèewì"a- §¦¥¨

,l"fix`dlúLøẗ¨©
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ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עו
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

יום
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



עז היום יום . . . 

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צמ"ס מו"ה ראובן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ממנו ע"י הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות הר"מ שי' ירוסלבסקי, 

בצירוף ספרו לחקר שמות וכינוים בתלמוד וכן התדפיס לתלמידי רבי יהודה הנשיא.

ויישר חילו לאורייתא להוסיף כהנה וכהנה כיד ה' הטובה עליו לברר נעלמות וכו' ויעיין בספר 

תניא לרבנו הזקן בקונטרס אחרון קנט:, ועוד.

ואתאפק לא אוכל מלהביע תמיהתי, לאחרי בקשת סליחתו בזה, והוא שכנראה מכמה מספריו 

מאז ומקדם מעדת החסידים הוא )איך אפשר להיות אחרת( ולפי"ז תקותי חזקה היתה שיקדיש זמנו 

המאתים  שנת  מינה  דאזלינן  בשנה  וביחוד  ועניניהם,  ונושאיה  וגדוליה  החסידות  לתורת  וידיעותיו 

להסתלקות הילולא של מורנו הבעל שם טוב, וחפשתי ודרשתי ולע"ע לא מצאתי מהנ"ל, והרי בכלל 

כנראה סופר מהיר הוא.

מובן שאין כוונתי בהאמור ובכלל אין זה מעניני הטפת מוסר ח"ו, כי אם בהנוגע להבא, וכיון 

שעניני תורה כל שעה ורגע זמנם הוא, תקותי אשר בעתיד הקרוב ירבה בהנ"ל ולא רק ליהנות את עצמו 

כי אם כדרכו להדפיס לרבים בשטח האמור, וביחוד לפי המובא בכ"מ מדברי האריז"ל )הובא באגרת 

הקדש לרבנו הזקן סי' כו( שבזמננו חובה ומצוה לגלות זו החכמה, ולדכוותי' בודאי שהאריכות בכל 

האמור אך למותר.

בכבוד ובברכה.
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ה'תשע"ו  חשון י"ב ראשון יום הגדול  דין בבית דיינים הוספת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰àaL ìBãbä ïéc úéa¥¦©¨¤¨
.íäéìò ïéôéñBî ïéà ...ú÷ìçî íäì̈¤©£Ÿ¤¥¦¦£¥¤

ועשו  בהוראתם שטעו ואחד שבעים של הגדול דין בית
רבי  ואמר דבר'. העלם 'פר מביאים - פיהם על הציבור רוב

ב)יונתן ג, וטעו (הוריות הגדול דין בבית שישבו דיינים שמאה
אם רק דבר' העלם 'פר להביא חייבים הדיינים lkבהוראתם

בהוראה. השתתפו
אחרונים כאן)והקשו למלך משנה שם. הוריות שבע (באר

אין  והרי הגדול, דין בבית דיינים מאה שיהיו יתכן איך
מחלוקת  כשיש ואם ואחד, שבעים של דין בית על מוסיפים
אין  שלכתחילה שכן כל דיינים, מוסיפים לא ביניהם

להוסיף?
החיד"א שם)ומבאר הוריות יוסף :(שער

כולם  "ולקרותם הדיינים ואחד שבעים על להוסיף אין
באופן  באקראי, אבל קביעות, של באופן סנהדרין" בשם

נוספים. דיינים להושיב אפשר זמני,
סק"ג)וה'תומים' יח הגמרא (סי' דברי פי על (סנהדרין פירש

א) הדיינים מ, לפני היושבים התלמידים מן אחד אמר שאם

אותו  ומושיבים אותו מעלים הנידון', על זכות ללמד לי 'יש
כולו, היום כל משם יורד היה ולא דברו, להשמיע ביניהם
לעולם". משם יורד היה "לא התלמיד בדברי ממש יש ואם
יכולים  וכן דעתו. את להשמיע יכול וודאי שם שיושב וכיון
בבית  אותם ויושיבו זכות ללמד שירצו תלמידים עוד להיות

הגדול. דין
גבר' 'הורה שם)ובספר תירץ:(הוריות
נאמר ממרא' ב)ב'זקן פו, שלושה (סנהדרין בירושלים שהיו

והשלישי  דיינים ושלושה עשרים של שניים – דינים בתי
שני  וכאשר ואחד. שבעים של הגדול דין בית הוא
הדין  ובית הזקן שבין במחלוקת להכריע יכלו לא הראשונים
הגדול  דין לבית הדין, בתי שני גם כולם, באו - שבעירו

ההלכה. את שיקבע
הגמרא שם)ומשמעות על (בהוריות יונתן רבי שדברי היא

הדין  בתי ששני באופן הם הגדול דין בבית דיינים מאה
הגדול דין לבית באו הזקן)שבירושלים של בדינו הכריעו (כשלא

שמביאים  אמר זה ועל בטעות, כשהורו אליהם והצטרפו
זו. בהוראה השתתפו הדיינים כל אם רק דבר' העלם 'פר

ה'תשע"ו  חשון י"ג שני יום עצמית  דעה ללא דיין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðéãa ïéðicä ïî ãçà¤¨¦©©¨¦§¦¥
øác øîàL éðtî àì ,ïéáiçîä ïî Bà ïékæîä ïî äéäL úBLôð§¨¤¨¨¦©§©¦¦©§©§¦Ÿ¦§¥¤¨©¨¨
øáBò äæ éøä ¯ Bøáç éøác øçà äèð àlà ,Bzòãa Bì äàøpä©¦§¤§©§¤¨¨¨©©¦§¥£¥£¥¤¥

."úèðì ,áø ìò äðòú àì" :øîàð äæ ìòå ,äNòú àìa§Ÿ©£¤§©¤¤¡©Ÿ©£¤©¦¦§Ÿ
זה דין הביא zeytpהרמב"ם ipicaהחינוך ובספר (מצווה ,

ריב עז) על תענה "לא שמהפסוק ה'מכילתא' דברי את הביא
כרב  שאהיה דיי תאמר "שלא נפשות בדיני לומדים לנטות"

אף "יכול ומסיים: שלפניך". מה אמור אלא ipicפלוני,
zepenn."'להטות רבים 'אחרי לומר, תלמוד כן?

חינוך' ה'מנחת שבדיני (שם)וכתב לומר מאד שתמוה ,
עצמית  והבנה דעה לו שאין דיין על לסמוך יכולים ממונות

א  נוטה היאורק הלכה שהרי חברו, דברי ה"ב)חר פ"ח (לעיל

דיינים  מוסיפים יודע שאינו אומר הדיינים אחד שאם
בין  רבים הבדלים הרמב"ם מונה הבא בפרק ועוד: אחרים.
אסור  נפשות שבדיני ציין ולא נפשות, לדיני ממונות דיני

מותר. ממונות ובדיני חברו דברי על לסמוך לדיין
דין  לפסוק אסור ממונות בדיני שגם לומר בהכרח ולכן
דין  הטיית באיסור נכלל והדבר עצמית, דעה סמך על שלא

במשפט עוול וֿז)ועשיית הל' פ"כ נפשות (להלן שבדיני אלא .
בדיני  קיימת שלא אזהרה עוד התורה הוסיפה החמורים

לנטות". ריב על תענה "לא – ממונות
אורה' ה'קרן ונפקא)אך ד"ה א ל"ד, ששיטת (סנהדרין נקט

צריכה  נפשות בדיני שדווקא לשונו, כפשטות היא הרמב"ם
רשאי  ממונות בדיני אבל הדיין של עצמית דעה להיות
שסומך  הכוונה אין כי חברו, אחר נוטה דעתו להיות הדיין
זה, (ובמקרה בעניין דעה אין עצמו ולו לגמרי חברו על
שבדיני  אלא ממונות), בדיני גם מצטרפת דעתו אין אכן,
בדיני  ואילו משלו ונימוק הסבר לומר דיין כל צריך נפשות
והנימוק  היסוד על מבוססת שדעתו יאמר אם די ממונות

שלו. דעה זוהי אך חברו, שאמר

ה'תשע"ו  חשון י"ד שלישי יום מתים  ובשאר דין בית בהרוגי קבורה, מצות

:ÁŒÊ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰BúBà äìBúå§¤
ì Ceîñåéìò ïéøáBò ¯ ïì íàå .ãiî BúBà ïéøézîe ,änçä úòé÷L ¨¦§¦©©©¨©¦¦¦¨§¦¨§¦¨¨

äNò úåöîe ."õòä ìò Búìáð ïéìú àì" :øîàpL ,äNòú àìa§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¨¦¦§¨©¨¥¦§©£¥
øBá÷ ék" :øîàpL ,äâéøää íBéa ïéc úéa éâeøä ìk úà øa÷ì¦§Ÿ¤¨£¥¥¦§©£¦¨¤¤¡©¦¨

."àeää íBia epøa÷z¦§§¤©©
תקברנו  קבור כי העץ, על נבלתו תלין 'לא נאמר: בפסוק
אדמתך'. את תטמא ולא תלוי, אלוקים קללת כי ההוא ביום

זה: בפסוק נאמרו שונים דינים ושני
איסור  והוא עליו, שנתלה האילן על המת הלנת איסור א.
אין  אם אפילו ולכן הקבורה, מצות מצד ולא עצמו בפני
שבת  בערב שנתלה כגון הקבורה, מצות את לקיים אפשרות
להשאירו  אסור מקום מכל השבת, קודם לקוברו פנאי ואין

העץ. מן להורידו יש אלא תלוי
וטעמו  דין, בית הרוגי לגבי דוקא נאמר זה ואיסור
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תלוי', אלוקים קללת 'כי הפסוק: של הראשון בחלק מבואר
חטאו  את מזכירים העץ על תלוי אותו רואים כאשר כלומר:

מתחלל שמים שם ונמצא ה' את א)שקילל מו, .(סנהדריו
בית  בהרוגי רק ולא המתים בכל הנוהג קבורה חיוב ב.
את  תטמא 'ולא הכתוב של השני מחלקו הנלמד דין,
לשאר  דין בית הרוגי בין הבדל אין טומאה ולגבי אדמתך',

בשווה. מטמאים וכולם מתים
עשה 'ומצות הרמב"ם שכתב מה זה, lkולפי xeawl

oic zia ibexd הקבורה שמצות כוונתו אין ההריגה', ביום
בפירוש  שהרי מתים, בשאר ולא דין בית בהרוגי רק נוהגת

אבל בהלכות ה"א)כתב 'שהקבורה (פי"ב המתים: כל לגבי
הרוגי  את שחילק והטעם תקברנו', קבור כי שנאמר מצוה,
שיש  החילוק מחמת הוא עצמה בפני בהלכה דין בית
מוטלת  המצוה מתים שבשאר בעוד כי מתים, לשאר ביניהם
הקבורה  מצות גם מוטלת דין בית בהרוגי המת, קרובי על

הביתֿדין. על
(e 'iq zeycgd dix` zb`y z"ey)

ה'תשע"ו  חשון ט"ו רביעי יום חבילות'? 'חבילות מצוות עושים מתי

:È ‰ÎÏ‰ ÊË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéàL ,ïàkî ¯ eäkäå§¦¨¦¨¤¥
.ãçàk íéðL ïé÷ìî©§¦§©¦§¤¨

האחרונים ועוד)הקשו תקצד. מצוה חינוך :(מנחת
כאחד, אנשים שני מלקים שאין מיוחד לימוד צריך מדוע

חביל  מצוות עושין 'אין בגמרא הרי וכמובא חבילות', ות
א) ח, שני (סוטה מטהרים ואין כאחת סוטות שתי משקים שאין

חבילות'? חבילות מצוות עושין ש'אין משום יחד, מצורעים
חינוך' ה'מנחת אברהם'(שם)והביא קמז 'מה'מגן סי' (או"ח

התוספותסקי"א) שלשיטת כאן), ד"ה אחד (שם כשכהן רק ,
אבל  חבילות', 'חבילות נחשב זה הרי סוטות שתי משקה
משום  בזה אין כהנים שני ידי על נעשית השקאתן אם
מיוחד  לימוד צריך מלקות לענין כך ואם חבילות', 'חבילות

שגם `miypמ'והכהו' ipy.יחד שנים להלקות יכולים אינם
שתי  להשקות כהנים לשני אסור הרמב"ם לשיטת אבל
צריך  מדוע כן ואם חבילות', 'חבילות משום כאחת סוטות

כאחד? שנים מלקין שאין מהפסוק ללמוד

התוספות שכתבו מה פי על והא)ומתרץ ד"ה שהדין (שם
מהכתוב  ולמדים מדרבנן, הוא חבילות' מצוות עושין 'אין

תורה. איסור הוא כאחד שנים שהלקאת 'והכהו'
שמח' ה"ו)וה'אור פי"א צרעת טומאת מבאר:(הל'

רק  נאמר חבילות' חבילות מצוות עושין 'אין הדין
השקאת  וכמו שליח, ידי על לקיימן אפשר שאי במצוות
את  המקיים הוא העושה שהכהן מצורע וטהרת סוטה
מצוה  אבל שלוחו. ידי על לעשותו יכול ואינו המצוה
- בפועל לעשותה מבלי שליח ידי על לקיימה שאפשר
ה'חבילה' את 'לפרוק' רשות התורה לו שנתנה מכיון
עצמו  הוא יכול עליה, מצווה שאינו אחר על ולהטילה

חבילות'. 'חבילות לעשותן
בית  שליח ידי על המתבצעת מלקות במצוות כן, ואם
'חבילות  משום בה אין עצמו, דין בית ידי על ולא דין,
שניים  מלקים שאין - 'והכהו' הכתוב ומלמדנו חבילות',

כאחד.

ה'תשע"ו  חשון ט"ז חמישי יום כבודו? על למחול יכול חכם תלמיד אין מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéðicä éðôì eéä̈¦§¥©©¨¦
ïéãå ...äðîìàä ïéãì íBúiä ïéc úà ïéîéc÷î ¯ äaøä ïéc éìòa©£¥¦©§¥©§¦¦¤¦©¨§¦¨©§¨¨§¦

.õøàä íò ïéãì íãB÷ íéîëç ãéîìz©§¦£¨¦¥§¦©¨¨¤
מהמסופר א)מקורו ל, נחמן (שבועות מרב ביקש יוסף שרב

חכם תלמיד הוא כי עולא של דינו את משנה)שיקדים .(כסף
אמרו א)וכן קו, חכם (כתובות תלמיד של דינו להקדים שיש

נלמדת  חכמים לכבד והמצוה עדיף". תורה דכבוד "עשה כי
זקן" פני "והדרת רט)מהכתוב מצוה להרמב"ם או (סהמ"צ ,

חכמים" תלמידי לרבות - תירא אלקיך ה' "את מהכתוב
ב) ל, שבועות .(רש"י

התוספות השני)וכתבו בתירוץ למשרי, ד"ה דין (שם להקדים שיש
צריך  כלל שבדרך למרות – אחרון בא אם אף חכם תלמיד של
תשמעון', כגדול 'כקטן שנאמר ראשון הבא את תחילה לדון
כגדול  'כקטן של העשה על עדיף התורה' 'כבוד של העשה כי

ערוך' ב'שלחן נפסק וכן ס"א)תשמעון'. טו סי' .(חו"מ
ה'הפלאה' בעל שם)והקשה :(כתובות

בגמרא אמרו תעשה' לא דוחה 'עשה א)בדין מ, (כתובות

העשה  קיום מחובת להיפטר אפשרות אין אם רק שהוא
האיסור  את דוחה למול המצוה בצרעת, במילה (ולכן

מקיום  להיפטר אפשר כאשר אבל הצרעת), את לחתוך
שהרב  כאן כן, ואם תעשה. לא דוחה העשה אין - העשה

כבודו על למחול הי"א)יכול פ"ה תורה תלמוד של (הל' והעשה
של  העשה יידחה מדוע ממילא, מתבטל התורה' 'כבוד

תשמעון'? כגדול 'כקטן
ותירץ:

עליו  לוותר ראוי אכן מהעשה מלהיפטר מניעה אין אם
אך  העשה, על לעבור מבלי תעשה לא מצוות לקיים כדי
אם  כי כבודו על ימחול חכם שהתלמיד לבקש ראוי לא כאן
לאדם  אומרים ואין יותר, מלימודו יתבטל דינו את יאחרו
שהדיין  כדי תורתך בטל כלומר, חברך", שיזכה כדי "חטא

עשה. במצוות יזכה
הריב"ש  דברי  פי על תירץ משפט' 'ארח רכ)ובספר (סי'

בדברים  רק נאמר מחול', כבודו - כבודו על שמחל ש'הרב
משום axdשהם ceak(וכדומה בפניו רשאי (לעמוד הרב אין אבל
על לעמוד epeifaלמחול חכם תלמיד של דרכו שאין וכיון

בזיון  משום דינו באיחור יש – דין בבית ואינו ולהתדיין
דכבוד  'עשה כי דינו להקדים ויש כך על למחול יכול

בזיונה)התורה עדיף'.(מניעת
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ה'תשע"ו  חשון י"ז שישי יום דעת  אומדן סמך על דין פסיקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðéãa ïeãì ïicì Lé¥©©¨¨§¦¥
øácäå ,úîà íäL íäì äèBð BzòcL íéøácä ét ìò ,úBðBîî̈©¦©§¨¦¤©§¨¨¤¤¥¡¤§©¨¨

.ïk àeäL Baìa ÷æç̈¨§¦¤¥
אומדן  סמך על לפסיקה דוגמאות מספר מביא הרמב"ם

הדוגמאות: בין הבדל קיים אך הדיין, של דעתו
על  וסומך מכירו והדיין מקרה על מעיד אחד עד כאשר
מהצד  לדרוש כדי עדותו על להסתמך הדיין יכול דבריו,
(למרות  טענתו על להישבע לחייבו כגון נוסף, בירור השני
כגון  שבועה, ללא בדין לזכות צריך היה הדין שמעיקר
את  להכריע באפשרותו אין אך חוב), שטר המציג תובע

כדבריו. ולפסוק העד פי על הדין
אצל  פיקדון לו שיש שהטוען מבואר ההלכה בהמשך אך
יודע  הדיין אם כך, על מובהקים סימנים ונתן שמת פלוני
בבעלותו  שיהיה סבירות שאין המת את היכרותו סמך על
ואם  לתובע. ונותנו מהיורשים מוציאו הוא הרי כזה, חפץ

ממון. להוצאת אפילו מועיל הדיין דעת אומדן כן,

המשפט' ב'נתיבות מבואר החילוק ב)וטעם טו, :(סי'
של  פרטית אומדנא סמך על ממון להוציא ניתן לא אכן,
ניתן  אך נאמן, שהוא ויודע העד את שמכיר כגון הדיין,
שידוע  כגון לכל, הידועה אומדנא סמך על ממון להוציא

ערך. יקרי חפצים לו היו ולא עני היה שהמת
ידע  'אם הרמב"ם מלשון כי זה, חילוק הדוחים יש אך
שגם  משמע זה' חפץ לו להיות אמוד אינו המת שזה הדיין
שהדבר  צורך ואין עצמו הדיין של בידיעה די זה בנידון

לכל. ידוע יהיה
אחר: באופן חילקו ולכן

נאמן  שהוא למרות אחר, אדם על מסתמך הדיין כאשר
רק  אלא דבריו לפי הדין את להכריע יכול אינו בעיניו,
עצמו, לדיין ידוע הדבר כאשר אך נוסף, בירור להצריך

ממון להוציא ואפילו וודאי באופן לפסוק יצחק ביכולתו (נחל

ס"ה) טו, .סי'

ה'תשע"ו  חשון י"ח קודש שבת עדות  הגדת מצוות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úéáa ãéòäì äeöî ãòä̈¥§ª¤§¨¦§¥
;òãé Bà äàø Bà ,ãò àeäå" :øîàpL ...òãBiL úeãò ìëa ïéc¦§¨¥¤¥©¤¤¡©§¥¨¨¨¨

."BðBò àNðå ,ãébé àì íà¦Ÿ©¦§¨¨£
להעיד. חייב אחד עד שאפילו משמע הרמב"ם מלשון
מחייבת  עדותו הרי אחד, עד פי על ממון מוציאין שאין ואף
לא  שכדי ויתכן מתשלום, להפטר כדי להישבע הנתבע את

וישלם יודה לשקר אלא)להישבע ד"ה א נו, קמא בבא .(רש"י
מהגמרא הרי משנה': ה'כסף א)(והקשה נו, מובן ב"ק

אבל  עדים, בשני רק נאמר עונו' ונשא יגיד לא 'אם שהלאו
שמים בדיני לשלם שחייב אף אחד ה"ז)בעד פי"ז להלן (ראה

מעיד? אינו אם הלאו על עובר אינו
כל  עדים, שני יש שאם היא הרמב"ם כוונת אכן, ותירץ:
אבל  יגיד..." לא "אם על עובר מעיד שאינו מהם אחד

להלן דינו מבואר מעיד, אינו אחד עד ה"ז)כאשר שפטור (פי"ז
שמים. בדיני וחייב אדם מדיני

יוסף' כח)וב'בית סי' יוסף',(חו"מ ה'נמוקי בשם כתב

בדיני  חייב אינו עדים, שני יש כאשר גם עדותו שהכובש
היא  לחברו להעיד החובה כי שגרם, הנזק את לשלם אדם

הב"ח עליו ותמה חסדים'. 'גמילות אי (שם)משום הלא :
התורה מן איסור היא עדות עונו')הגדת ונשא יגיד לא ('אם

עשה מצוות גם היא המצוות,והעדות וספר כאן רדב"ז ראה עד', ('והוא

קעח) אדם?עשה מדיני לשלם חייב אינו ומדוע
ידיד' של 'חלקו בספר כח)ותירץ סי' :(חו"מ

יגיד  לא ו'אם התורה מן מצוה היא עדות שהגדת וודאי
חסד  גמילות לעשות "כדי הוא המצוה טעם אך עונו', נשא
שמתן  עשה מצוות שכל והיות ממונו". יפסיד שלא לחברו

קיומה על כופים דין בית אין בצידה ב)שכרה קי, ועל (חולין ,
חז"ל אמרו חסדים מ"א)גמילות פ"א אוכל (פאה שאדם

לשלם  חייב אינו עדותו הכובש לכן - הזה בעולם פירותיהם
שנגרם הנזק על את כופים אם הראשונים במחלוקת תלוי שהדבר (אלא

רמח) סי' יו"ד יוסף בית ראה .הצדקה.

אגרות קודש

]י"ז מרחשון, ה'תשל"ב[

בנוגע  להתערב  רשות  כל  לו  אין   – שיוקם  שהענין  ובהחלטיות  ההדגשה  צ"ל  שמלכתחילה 

לרוחניות, תכנית לימודים, שכירת מורים וכו'.
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ה'תשע"ו  מרחשון י"ב א' יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם
עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים

שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.à,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.áÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»

ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ
‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»

ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«
ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«

ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈
BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»
ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»
¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.âÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
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בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור
ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.ã˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.ä¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.å‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.æÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא

שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.ç‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.èÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
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עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.éB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57Â .‡ˆBik Ïk ÔÎ ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש
מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.à,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆

ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿

ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא מסיני,11)מרובה, משה שקיבל
שומע  לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם ובמשנה
רבים  אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם שאהיה אני
הטייתך  לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא - להטות?
והשווה  שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי – לטובה

ה"ג. פ"ה, לעיל

.á‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
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בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.âÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.à‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם

לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

רחוקים,4) אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי כגון
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.á‰pË˜ È¯„‰Ò5¯OÚ ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈»»
‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈∆

È‡kÊ6ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»¿ƒ
È‡kÊ7,·iÁ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ««∆»¿««»»««¿««»»«»
‡ÂÔÈkÊÓ ÌÈLe ÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á ¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡8eÙÈÒBÈ - ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«ƒ
ÌÈL9,BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈¿ƒ∆≈

‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L10¯Á‡ e‡ˆÓÂ . ∆¬≈≈≈¿«≈»¿ƒ¿¿««
e¯Ó‡ .˜tzÒn‰ ‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰«∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆«ƒ¿«≈»¿

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL11. ¿≈»»««¿≈»»«»¬≈∆««
ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡««»»¿ƒ««¿»»»¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ12ÈÈ‡ ¯ÓB‡ «»««ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒ≈≈ƒ
.ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ≈«¬≈∆«»∆¬≈«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
„Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡»¿¿≈»»««¿≈»»«»¿∆»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡13ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -14ÔÎÂ . ≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈
ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ15‡‰ÈÂ „Á‡ ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ∆»ƒ≈

·iÁ ‡‰ÈÂ ¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ16. ««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ≈«»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰17eÈ‰L B‡ , »≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ≈«∆»

„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰18„Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ - «¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ«
b‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ eÚÈ ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»

È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ««¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈
ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê∆««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«»¿ƒ

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ19„Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc - «¬ƒ»¿ƒ««»ƒ≈¿∆∆≈«
B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL20B‡ ∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈¬≈¿«ƒ

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ21ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ…»»»∆««»ƒ
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡22ÌÈLÏL .B˙B‡ ÔÈ¯ËBÙe ! ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ23. ««¿∆»≈≈ƒ≈«¿ƒ

ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,·iÁ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈««»∆¬≈

ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯24. ««¿«¿ƒ¿«ƒ
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ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד

הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים
וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי "זקן 22)לרעה

א  מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה דין
בביתֿדין 23)וברש"י). כאן ומדובר להקל, נפשות שספק

מתחילה  הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא הגדול
כזה. כמי 24)בהרכב הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

שאינו.

.â‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תשע"ו  מרחשון י"ג ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.àÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
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והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר
זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.áÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.â„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.ã˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.ä- ˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.åÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈

ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿
ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«

„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן התימנים:17)אלא יד בכתב
חסר 18)כדאי. (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב), יו"ד
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.æÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.çÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»

·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯ ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»
Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»
.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.è¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
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ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ
Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ

‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«
‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ

B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

רש"י:28) ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף בדין מחזירים 29)שנצטדק שאין

פה.30)אותו. שבעל בתורה שטעו 31)הכופרים כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש המפורש 32)בדבר

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה

ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא
"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר

(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.à˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב , ה"ג.3)לעיל פ"ה , לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.á‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.âÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
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הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות
יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.ãÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.ä˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.å˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ

ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈
„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈

‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.æ˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.çÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.èÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈
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פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.éÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם
לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו

מז. אות

.àé‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.àÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
 ֿ (לחם משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.á;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות  בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
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oixcdpqצ zekld - mihtey xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,
אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות

"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.âB˙B‡ e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó -15È˜ÒÚ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

?˙BLÙ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿

Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿
BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿

e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿

BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿
e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ
eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿

ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ

ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א, את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין
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פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.ã‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם
עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.äBÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

ה'תשע"ו  מרחשון י"ד ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.à˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ

˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ
ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈
‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈

‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»
˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈

ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות  ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו
א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה

הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש
לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת

ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם
אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם

מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,
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לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.áË¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

שכר 22)וברש"י). "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
פרשת  תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין לאובד
כדי  אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב אות פקודי

הסקילה". מן יצטער שלא

.âÏ˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.ã‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.ä„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.åÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.æÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.ç,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע
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צג oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.àÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה  בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.áÌ‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.â˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.ã‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.äÚa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.åÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.æBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
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בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,
ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ç„Ú B¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿«
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.èÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.é,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆

ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»
„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»

Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ
„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»

˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ
‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.àé˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿

BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.áéÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת ז,54)נתקדש (שמואלֿב, בו שנאמר

אסור  אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד המלך "ויבוא יח)
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת, להם
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
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וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.âéÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.ãéÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.à‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»

,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿

ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»
‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«
ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»

ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא

דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם שלא לארץ 8)אע"פ למטה יושלך
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.áÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,
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.â„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.ãC¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.ä„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.åÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

(במדבר 25) הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל) טו,

נתלה.26)ה"ז. הוא - ה' את שבירך סנהדרין 27)מפני
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה ב מה,

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.æÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.çÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.èÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.é:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
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‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»
Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.àé‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.áéÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים
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.âé.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ז' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תשע"ו  מרחשון ט"ו ד' יום

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

.à˙ÂˆÓ Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»ƒ¿«
BÏÈt‰Â :¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«¿ƒƒ
‰LÏLa ˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰2 «…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿ƒ¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. 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,

.á‰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

.âÏÎa 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:

.ã‰‡¯˙‰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

.äÔÈc ˙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
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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,

.å˙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»≈¿≈∆»«
‰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

.æ,¯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

.ç˙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

.è‰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

Ú‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k Ï45. «»≈∆¿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;

.é:¯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
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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

.àéÌ‡ :‰˜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∆
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

.áé¯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.

.àBÁk 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»¿

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

.áÔÈ‡ ,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‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰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,
 ֿ (כסף מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא
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ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.âzL ‰˜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
 ֿ (כסף 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

.ã‰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

.äÏ˜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
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.åÌÈ¯˙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
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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

.æ:¯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

.ç‰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

.è‰·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

.à‰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. ≈∆

העול 2) מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם הבא,שימות ם
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.
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

.áıeÁ ,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¿»…
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˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Ï ÏÎÂ .Â‡ «¬∆¿»»¿«»≈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¬≈∆

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

.âÏÏBkL „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 שאכלם
בשל 29) ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא הואיל

ילקה 30)מבושל". בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לוקין  אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב). מא, (פסחים
כי  וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות" לאו על
הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא העתיק כן
אחת  מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח, פסח קרבן
שאין  הדם" על תאכלו "לא של: ללאו בניגוד עלֿכלֿפנים,

על כלום בעצמו לוקין הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין כל
מהם  אחד כל על אמר וכאילו ומבושל, נא הענינים: את
שום  הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו ב"לא ואילו ילקה,
בלאו  הנכלל ענין שום על לוקין אין ולפיכך מהם, ענין

זה. לפני 31)כולל החדשה התבואה אכילת באיסור
העומר. את א.32)שהקריבו ה, הל'33)כריתות השווה

ה"ג. פ"י, אסורות תימן 34)מאכלות ובכת"י כאן, חסר
וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש מעונן קסמים ...קוסם הנוסח:

כל 35) כך - באמצע והזכירם - לחלק ומנחש מעונן "וכאן
רבינו  (לשון ומנחש" מעונן כמו הם ואחריהם שלפניהם מה
סנהדרין  בירושלמי הדברים ומקור שם). המצוות' ב'ספר

ה"ה. ואשה 36)פ"ז, יקחו, לא וחללה זונה אשה כגון:
נתבאר  "וכבר ז) כא, (ויקרא יקחו לא מאישה גרושה
אפילו  ואחת, אחת כל על חייב שהוא ב) עז, (בקידושין
איסורי  הל' והשווה שם), המצוות' ('ספר אחת" באשה

קסא. ל"ת המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה

.ã˙¯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»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
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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

.ä˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓe¯˙‰Â ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿
Ba43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â ,¿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

.åLc˜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

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:
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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

ה'תשע"ו  מרחשון ט"ז ה' 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,

.à˙¯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

תעלה 22) פן לך "הישמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
מקום  וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל עולותיך
א), קו, (זבחים תעשה לא אלא אינו "הישמר" בו שנאמר
הקיש  - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם, ונאמר
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה הכתוב
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
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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,

.áÌÈÓL 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≈

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,
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אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(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

.âÌÈÏ‚¯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.

.ã‡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¿≈«»≈¿«…∆
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‡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
¯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∆»»«
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קט oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»»∆
.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"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
 ֿ לא 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

1

2

3

4

5
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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
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, גוים 100)פרק שהם כיוון נאמר, שלא
שנאמר  צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם יוקרב
מכל  אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה) (שם,

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי (הלכות שראוי 101)אלה"
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
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(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

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"
 ֿ לא 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

היא 126) זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
שנבעלה  כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים בתרומת
(ספר  א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת לה, לפסול
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה המצוות

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
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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,
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,
לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, נכללים ומבושל ששניהם

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,
מעשר  להלן מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
טבל  לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני
ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד
מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל

 ֿ לא המצוות (ספר ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר
כֿכא). הלכה י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג תעשה

סקילה.153) ונתחייבה אדם שהרגה שקדמו 154)כגון,
השור  ייסקל "סקול כח) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה
איני  ייסקל, סקול שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא
לומר  תלמוד מה באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע
לאחר  שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא
"שנעשה  א) מא, קמא (בבא באכילה" אסור דינו שנגמר
והלכות  קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" כבהמה

כ"ב). הלכה ד, פרק אסורות טמאה,155)מאכלות חיה או
ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה מעלת שאינה
- תאכלו" אותה גרה... מעלת פרסה... מפרסת בהמה "וכל
אסורה, פרסה ומפרסת גרה מעלת שאינה שכל אני שומע
ובארנבת  ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאו
הגרה  ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר
אלו  מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי
אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן בהם שיש
כלל  טהרה סימן בהן שאין טמאה וחיה טמאה בהמה שאר
המצוות  (ספר בלאֿתעשה הוא אכילתן שאיסור דין אינו
הלכה  ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעב לאֿתעשה

מן 156)אֿב). תשקצו אלה "ואת יג) יא, (ויקרא ככתוב
עוף  וסימני וגו'. הפרס" ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף
הלכה  א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא
מאכלות  והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ

ד). הלכה ב, פרק וקשקשת,157)אסורות סנפיר לו שאין
יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ ואזהרתו:
(ספר  כ"ד הלכה א, פרק אסורות מאכלות הלכות וראה
שם). אסורות מאכלות והלכות קעג לאֿתעשה המצוות

יד,158) (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים הזבובים כגון,
המצוות  (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף שרץ "וכל יט)
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה

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:
שרצים  מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
אסורות  מאכלות והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם

הלכה  ב, מן 161)י"ב).פרק אלא ונקבה מזכר נולד שלא
שהוא  הרומש" "השרץ וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים
ש"השרץ  בעוד כמוהו מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה
ואזהרתו: כמוהו. ומוליד ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ"
הארץ" על הרומש השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא
ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר מד), יא, (ויקרא

קעז). לאֿתעשה המצוות (ספר י"ג הפרי 162)הלכה מן
אסורים. הם הרי הפרי לתוך חזרו ואפילו עליו, ורומשים
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(שם, תאכלום" לא הארץ על השורץ השרץ "לכל ואזהרתם:
והתולעת  הפרי לאכול מותר פירשו, לא אם אבל מב).
מאכלות  והלכות קעח לאֿתעשה המצוות (ספר שבתוכו

י"ד). הלכה שם, מאליהם 163)אסורות שמתו ועוף בהמה
תאכלו  "לא כא) יד, (דברים שנאמר כהלכה, נשחטו שלא או
מאכלות  והלכות קפ לאֿתעשה המצוות (ספר נבלה" כל

א). הלכה ד, פרק היער,164)אסורות חיית אותה שטרפה
וזוהי  ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד יכולה ואינה
ּתחלה  שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, האמורה ְֶֶטריפה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה בהן
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
נאמרו  טריפה מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
וספר  אֿג הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה

שם). חיה.165)המצוות כשהיא הבהמה מן אבר שחותך
כג). יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו:
אוכל  משום לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא
שהרי  תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה.
שנעשית  כיוון - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר
 ֿ לא המצוות (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה
ופרק  י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות  קפב תעשה

אֿג). הלכה לא 166)ה, כן "על לג) לב, (בראשית שנאמר
ועלה) ממקומו (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו
פי  על אף בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר
המצוות  (ספר לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין
ב). הלכה ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה

בישלו,167) לא בעצמו שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בפעם  אמו" בחלב גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר
שלוקה  לך, לומר יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה
לאֿתעשה  המצוות (ספר ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על
אֿב). הלכה ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז

גדי 168) תבשל "לא (שם) שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
מאכלות  והלכות קפו לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב

שם). עשר 169)אסורות שישה אחרי בארץ שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא שנאמר 170)בניסן,

הביאכם  עד... תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא
לאכול  אסור המקדש, בית שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את
כמבואר  בניסן, עשר שישה יום גמר עד חדשה תבואה
המצוות  (ספר ב הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות

קפט). בשלוש 171)לאֿתעשה שגדלו האילן, פירות
את  ערלתו "וערלתם כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים
ואיסור  ייאכל". לא ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו,
(ספר  מסיני למשה הלכה פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קצב לאֿתעשה המצוות

יֿיא). שנזרעו 172)הלכה ירקות מיני או תבואה ממיני מין
באכילה, אסורים שניהם הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם,
תקדש  פן כלאיים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר
חכמינו: דרשו - הכרם" ותבואת תזרע אשר הזרע המלאה,
מקום  וכל א). קטו, (חולין אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק
במכות  כמבואר תעשה, לא מצוות אלא אינו "פן" שנאמר:

אסורות  מאכלות והלכות קצג לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג,
ו). הלכה כגון,173)שם, בהם, מעורב שהחמץ דברים

וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת ופת (חלב הבבלי כותח
לוקה  ואינו תאכלו". לא מחצת "כל כ) יב, (שמות שנאמר
ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת יש אם אלא
ביצים  שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת אין אם אבל
המצוות  (ספר מרדות מכת אותו מכים אלא לוקה, אינו
ו). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות קצח לאֿתעשה

ג)174) טז, (דברים שנאמר בניסן, עשר ארבעה יום חצות
שחיטתו  שזמן פסח, קרבן על כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא
אסור  להישחט ראוי שהוא ומשעה ומעלה, היום מחצות הוא
כרת  חייב עצמו בפסח חמץ האוכל אבל חמץ. באכילת הוא
א, פרק ומצה חמץ והלכות קצט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). מעשה,176)המניח.175)הלכה בה שעשה בפסח,
(שמות  בבתיכם" יימצא לא שאור ימים "שבעת ואזהרתו:
(=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו חמץ המניח אבל יט). יב,
(ספר  לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי הפסח) לפני שהחמיץ
בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ והלכות רא, לאֿתעשה המצוות

לוקה,177) שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה שנתנסך
יין  ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב, (דברים שנאמר
זרה  בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך יין נסיכם"
- מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא
והלכות  קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל אפילו
עבודה  הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות

ב. הלכה ז, פרק ואפילו 178)זרה צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג, חרצן
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 כגון,182)צרעת
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן שיער

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...
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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

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 מיני 206)א, שני שזרע ישראל, בארץ
שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או תבואה
תזרע  לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום: אחת
גפן  אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים כרמך
שניהם  שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן נטע או
פרק  כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר בהנאה

ז). א, הלכה שהרכיב 207)ה, כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ אתרוג עץ של בירק יחור אילן המרכיב כן

שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך ואזהרתם: לוקה,
בהמתך  מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך הפסוק: ותחילת
בחוץ  בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך אף בהרבעה
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי לארץ
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
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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
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
 ֿ לא 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
אמרה  והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי (הלכות
 ֿ לא 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,
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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

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 דין בית 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.

.à˙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.

ראיתם 6)החרב.5)ומזדעזע. כך "אם ב לז, סנהדרין
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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
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"

.áÔÈc ˙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

.â˙˙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.

.ã: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

.äÏ‡ - 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
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הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.å,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ 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

.æ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29Ì„˜ ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ…∆
LÓMk ¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»«∆∆

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ -30ÌÈÓÎÁ eeˆ Ck .31: ¬≈∆∆»»¿««»ƒ¬»ƒ
ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰32‡Ï ·¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ…

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È»«¿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

.çÔÈ„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

.èBa¯ 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

.éBa 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

.àé‰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
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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
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,

.áéÂ‡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

.à:¯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«≈»

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

.áÌÈ„‚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

.âÌ‰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

.ãÔÈ·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

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.ä¯·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 בסורא 17)בדפ'
שבבבל. ויריבו 18)ובפומבדיתא הארץ, עמי יקפידו שלא

אפילו  עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד. כשיצוום
שאפילו  ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר בישיבה,
דינם  - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו הדיינים
א  טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן וכמו דין,
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לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב. מה ד"ה:
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,

.å˙‡ 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

.æÌ„˜ 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¿»

דבריו 23) להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
בפניו. ולא 24)שלא 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

.çÔÓb¯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»∆

(30 ֿ בעלי 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

.è˙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

.éıÈÏÓ ‰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
הונא 42)הנתבע.41) רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה היה
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,

.àéLw·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
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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'תשע"ו  מרחשון י"ז ו' 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

.àC¯ „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,

.á˙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

.â‡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

.ãÌz‡ 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
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

.ä- 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
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והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה
קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.åecL ˙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

.æ:¯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

.çÔÈc ˜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

.èÔÈÒÈÎÓ :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

.éÚL¯ 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

.àÔÈc‰ ˙‡ ˙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
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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,

.á.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

.â¯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

.ã‰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

.äÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20‡e‰Â . »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ¿
‡lL21˜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

.åÈt 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. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
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,
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oixcdpqקכד zekld - mihtey xtq - oeygxn f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.æ- ‰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

.çÏÚ 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 מכאן,34)את

אלהים  "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן שהוא
בקרב  ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר: ישפוט",
יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם - אלהים

הקב"ה.35) את כדן שהוא הרי

.èÌ¯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, "כאילו 38)שם.37)סנהדרין א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שותף סנהדרין 39)נעשה

יענש.40)שם. יטעה שעמכם 41)שאם הטענות לפי
ב  ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי במשפט,

לא 42)וברש"י). ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י). (שם יענש

.éÌÈÚL¯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

.àÌÈ¯·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¿≈∆∆¿»¿»«¿

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
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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

.áÈza 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,

.â‰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 שמבין
העוון.31)אפסקנו.30) ב.32)שלשלת ל, שבועות
פ"א,33) עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת שהיא

הסיתם.34)ה"דֿה. או נעלמים.35)שידלם
יודע 36) אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר שלא ודוקא

הדין  מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר שעידי בבירור הדיין
הרא"ש  "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו כפי ידון אלא
ביד  ונותן כותב היה מרומה, שהדין מוכח, באומד רואה
חו"מ  (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום שאין הנתבע,
רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות וכתוב ג). טז,
יכול  הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען הנתבע אם אבל
ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יהא שלא להסתלק,

צד 37) שום בטענות רואה איני לומר, הדיין יתנצל שאל
מה  יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים כי רמאות, של
מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון ועל שבלבו,
דבר  "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ (סמ"ע

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב, המסור

.ã,˙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¿≈

‰¯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
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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

.ä˙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

.å,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,

.æ˙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

.ç,BnÚ ·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒƒ
ÌÈ‰Ï‡a BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ≈…ƒ
:¯Ó‡pL .‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa¿«»¿∆…«¬∆∆…»»∆∆¡«

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â62,ÌË¯Ó‡Â ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , »»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ»∆¿¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â63. »«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.è˙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

.é‰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«¿≈»∆¬≈
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
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קכז oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'תשע"ו  מרחשון י"ח ש"ק 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 דין לבית לבוא המוזמן דין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.à˙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

.áÈt 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

.âeeËˆ 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

.ã¯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
כב). קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל של בנו וחומר קל זה

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי פסחים 17)על
הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א מט,
אות  שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות והשווה

ה"זוהר". בשם יד

.äÔÈc ˙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
ובביאורנו 20) ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
שלא 21)שם. על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

בהלכות  ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין. לבוא רצה
הפתיחה  שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב, פרק מלווה
החוב  לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר וההתחלה
חרב  לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה הלווה מידי
ורש"י  פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים ככתוב שלופה,
שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה לשון מפרש: שם

שמתא". "שטר הואיל 22)שהוא כי ב, קיב, קמא בבא
נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי לשלם ויצטרך
משני  פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה בסמוך כמבואר

(שם). עדים
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.åÌÈ¯·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

.æÔÓ „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

.ç- 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

.èÔÓÊ 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

.é‡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

.àé,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
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
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הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.à‡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.

.á¯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,

.â.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,
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
 ֿ עלֿאחתֿכמה 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,
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.ãÏk ¯‡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

.ä- 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 -

.å‡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

.æÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34,Ô‰lL »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»∆»∆
‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆
.ea¯ ‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL»̄»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆«≈
.Ì‰ÈÙÏ ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ35‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ ; ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒƒ¿≈∆¿…
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ36,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈»ƒ«ƒ»

Èi„a epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e««ƒ«»¿≈»¿ƒƒ∆¿«»≈
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ .‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ…»»
È„·BÚ Èi„a ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«»≈¿≈

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk37. »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
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¦§¥
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˙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. דין בית
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.à.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

.áÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b7epnÓ ˙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). ב).14)מקרבך ל, (שבועות לגדול
והשווה  הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים: ובכת"י
אלא  יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד הל'
אם  אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש כשרוצה
רע  שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור, נעשה כבר
בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי חבירו, על
פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת אלא זו ואין

א. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן ה"א).

.â„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
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.ãÌÈ„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»««¬»∆∆¬»
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‰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

?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
a :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰‰n ≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

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. כך 24)פגם שמא יאמרו: שלא

זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא וכך
מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם ומתוך
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה "הוי

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

בסמוך  כמבואר "דרישות", הוא: הנכון שמן אבל החקירות,
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.ä¯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
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).

.å¯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
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ה'תשע"ו  מרחשון י"ב ראשון יום
יום א 'ֿ ב 'י "ב ֿ י "ג מרחשון 

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.àel‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÚaLp‰ „Á‡Â .ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»
‡ÏÂ Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,e¯‡aL BÓk ,Ò‡a B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«¿…
CÎÈÙÏ .Òp‡ BÚÈaL‰L B‡ ,B˙Úe·L Ìi˜Ï e‰eÁÈp‰ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»

.ÔÈÒÎBnÏÂ ÔÈ‚¯B‰ÏÂ ÔÈÓ¯ÁÏ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.á,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
Á˜BlL B‡ ,‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»∆≈«
,·eˆw‰ ¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯aƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»«»

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

.â˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰«¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ

.BaÏaL∆¿ƒ

.ã,Ì˙Ò ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»¿»
- ¯ÈÊÁ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e¿ƒ∆……««∆……«¿«¬ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

.ä.Ô‰ÈÏÚ ¯eËt - ˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏB„b ˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿
CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ ,ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡Ï ‰fL .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

.åB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
‡e‰L ,˙e„Ú·e ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈∆
‡È‰ ‡ÂL ˙Úe·L Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«»¿ƒ
Ú„È ‡ÏÂ ,ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k -¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…»«
ÔB‚k - ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿
‡lL ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ ,ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«∆…
ÈtÓ BÏ BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ;ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÏÎ‡È…«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
‰·‚ ‡lL Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«∆…»¿»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙k‰ ‡lLÂ¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

.æ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L e‰Ê È‡ ,Ôk Ì‡ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ»∆»
,ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯»̃¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«∆…»«
ÚaLpL BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆∆ƒ¿«
‡È‰ BÊ .Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»ƒ
˙Úe·La „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈ƒ¿«

.¯·ÚLÏ Èehaƒ¿∆»«

.ç„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆
Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ .ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ

.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

.è˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»
ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«

.ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ ‡l‡ epnÓƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

.éepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

.¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿»»

.àéÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaLƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»
;Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ«»¿»
‡È‰ ‰¯eÒ‡L Ú„È ‡l‡ ,B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«∆¬»ƒ

.˙eÚËa dÏÎ‡Â«¬»»¿»

ה'תשע"ו  מרחשון י"ג שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.àÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
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שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון
שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן

הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית
מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא

טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה
פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -

אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור
- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.á- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.â;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.ã;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.äB‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â ,˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡…««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין

חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא
אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא

לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.å- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין שתי 21)פעמים
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, - חטאות

.æ˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.ç·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.è,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
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קלה zereay zekld - d`ltd xtq - oeygxn b"i ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…
dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«

‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

כינוי,28) בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה לסתם
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.éÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
kk‰ ÏÚ ÚaLÂB˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯ ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה

בו  נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך ואינו באכילתה, ,
לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום

הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.àéÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ

ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ
˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.áé‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.âé¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.ãé‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
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כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא
כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על 

השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף
תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.åè‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.æè¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

עליה 54) שנשבע האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
תלה  שבה התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא

הגדולה. הכיכר אכילת באכילתה.55)איסור שוגג נמצא
באכילת 56) ונאסר התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

תאכל 57)הגדולה. אל ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
וגירסת  בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר
ושנייה  בשוגג "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו
זה  אין היה, שוגג התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד
כיכר  באכילת השבועה תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו
אכל  אם אבל מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור
התנאי" "כיכר אכל כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר
"כיכר  אכילת עם היא שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד
וכבר  שבועתו, על כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור"
שנאמר: פטור, - שגגות שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר

שבועה. בשעת אדם שיהא בשבועה" "האדם

.æéÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
לאכו  לו הגדולה.ומותר את הוא 60)ל שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב

- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
חייב. שהוא דין אינו - התנאי" "כיכר אם 64)את אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.çéBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.èé¯eËt - ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡68; »«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
ÔB„Êa Ô‰ÈzL69·iÁ -70. ¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.ë:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום
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.àë‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.áëCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81‡ Ïk -ÔÈ¯eÒ‡ el82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

ה'תשע"ו  מרחשון י"ד שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.à‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.áÈ¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד . פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
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- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.â‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.ãÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
מכלום,15) פטור ואנוס בידיעתו, שלא נכנס ששמעון

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,
אבל  כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם על חל שהוא
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו

נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.äÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע 
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.åÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
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Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.æ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.ç·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.èÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.éÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
תמרים  אמר: ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל עד
וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות

הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות
"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י

כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.àé‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.áéÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.âé- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ
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הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. ועל 55)יצאה הראשונה, השבועה אינו היא יה
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.ãé- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות חלה 59)משנה לא - ביטוי שבועת כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.åè‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL‰˜BÏ ∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆
„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈

È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈
˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.æèÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ

Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»
Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«

‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ

Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ
·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ

CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»
ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ

Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈
˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆

‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או בשבועות 68)לולב משנה
רשות,69)כז. (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

הוא  מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה שבדבר
מדבר  הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף מסיני),

המצוה. את לקיים מדבר 70)בנשבע הפסוק ואין הואיל
הרשות. בדברי יוסיף 71)אלא "פן אמרה והתורה

חובל  הל' וראה ה"א.להכותו". פ"ה, איש 72)ומזיק
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה אונס. מעשי העושה אלם,

הרע,73) ולא לאחרים להרע נשבע "אוציא כז. שבועות
את  אכה אחרים: הרעת היא ואיזו בידו... הרשות שאין

וכו'. מוחו" את ואפצע נשבע 74)פלוני על רק מוסב זה
אינו  המצוה את לקיים הנשבע אבל וכו' לאחרים להרע
והדגיש  סד. אות לעיל כמבואר שוא, שבועת משום לוקה
"נשבע  היא: מפורשת שמשנה אעפ"י לי" "יראה רבינו:
מדובר  שם כי שוא"? שבועת היא זו המצוה... את לבטל
וכדומה, וסוכה תפילין כגון למקום, אדם שבין במצוות
הייתי  לחברו, אדם שבין במצוות רבינו עוסק כאן ואילו
אין  לו, למחול יכול והמקופח המוכה וחברו הואיל אומר:
עלֿמנת  פצעני "הכני אמרו וכן המצוה, את לבטל נשבע זה
לוקה, שהוא לי, יראה רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור
(מעשה  שוא שבועת משום לחייבו יש ה' ציווי שמצד

רוקח).

.æéÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן
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ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.çéÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,

ש  נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן מצה עם יאכל לא
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו

וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול
טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע

בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ
בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
 ֿ מצות ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.èé,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ëÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
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(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.àë:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.áë,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»
ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈

,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן

המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
את  המקיפים והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת -
קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר

ושניםֿע  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת שר המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי

וכו'. אלינו"

ה'תשע"ו  מרחשון ט"ו רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.à,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁÂ Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»
‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ „ÏBpL B‡ ,˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„«¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
Ï‡L ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BzÚ„a¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,„Á‡ ÌÎÁÏ¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»∆≈»
¯·c ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ .B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»«¬»»
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¯·c ˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬»»
.˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

.á‡l‡ ,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»∆»
:·e˙k‰ ‰fL ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆«»
˙el˜ C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆«
ÌL ˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,LÙ Ë‡La L‡…̄ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆≈
.BÏ ¯ÈzÓ ÌÎÁ - Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;EÈ‰Ï‡¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ

.âÌ„‡ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

a LiL ÌB˜Ó·e .‰ÓÎÁa epnÓBÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
.Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï¿«ƒ∆»ƒ«««

.ã,BÏ ¯Èz‰Ï ÌÎÁ‰ ÈÙÏ ‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
BÏ Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈
BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ«ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
Ï·‡ ,ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;dÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ¬»
‰OÚ BÈ‡Â .‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«¬»

.BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

.äB‡ ,˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
È‡ :¯ÓB‡Â ,‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ
Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ;ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaLƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ ,‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»»»
‰Úe·M‰ ˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï -…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈«¿»
ÏB„b B‡ ÌÎÁ‰Â .ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»¿
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
B‡ ,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰≈≈¿≈»»À»»
Ì‡ Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ ÏeÁÓ»»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»ƒ
‡ˆBik ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡»«»»∆∆¿»¿»¿¿…«≈
ÏÚa‰ ‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»«««
‰¯z‰ ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ ,·‡‰ B‡»»¬»∆»»≈≈∆»¿«»»

.‰ÏÈÁÓe¿ƒ»

.åÔÈ¯ÈzÓe .˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .„nÚÓe ‰ÏÈla««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ¿ƒ»
C¯ˆÏ eÈ‰ Ì‡ ,˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡Lƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»¿…∆
‰zLÈÂ ÏÎ‡iL È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰««»¿∆«ƒ¿»¿≈∆…«¿ƒ¿∆
B¯„ B‡ B˙Úe·L ¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰««¬ƒ»»¿«¿«ƒ¿»ƒ¿
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa ¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»¬≈∆«ƒ¿«»ƒ¿

.˙aM‰ C¯ˆÏ¿…∆««»

.æÏa˜ B‡ ÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
- ‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ ,‰Úe·M‰«¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Ì‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ
‡lL B‡ ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿∆…

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈«ƒƒ
‰È‰ elÙ‡Â .‰È‰ epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»«¬ƒ»»
ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓLƒ¿»»≈»ƒ«»≈«ƒƒ
B‡ B¯„ ‰Ê ¯Èz‰L ¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»∆ƒƒ∆ƒ¿

.BÏ ‰p‰È B‡ epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿«∆

.çÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a „ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .ÌÈa¯a»«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈ƒ¿»≈
ÚaL .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒƒ¿«
ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ««««ƒ∆»«««««ƒ≈«ƒƒ

.‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÏ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

.è‡lL ÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
„ÓÏÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ÈBÏÙa ‰‰È≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒƒ¿…
,Ì‰Ï ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«»∆
B‡ ÌÎÁÏ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»¿»»
Ì‰Ï ‰OBÚÂ ,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»¿∆»∆
ÚaLpL ÌÈL‡‰ Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓƒ¿≈¿≈¿»≈»»¬»ƒ∆ƒ¿«

.Ì‰Ó ‰‰È ‡lL∆…≈»∆≈∆

.éÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ ,B˙Úe·L Ìi˜Ï¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»
Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
- ‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ ‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»
,¯·ca BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
.ÌÁ˙iL „Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«∆ƒ¿∆»

ÚÂ ÌÁ ‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡„Ó ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…ƒ«¿»«
.B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ - BÈ¯Óa¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

.àé‰‰È ‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…≈»∆
‰zLÈ ‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…ƒ¿∆
,Èa :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ
,EÈa ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««»∆
?el‡ ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆≈
‡Opz ‡nLÂ .‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»ƒ»≈
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ .d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ
EÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ .el‡≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆
EÈÁ‡ ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ -¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈»ƒ
‰ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈»∆¿∆
ÔÈÈ ‰zLz ‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…ƒ¿∆«ƒ
˙ÁÓO Ïh·Óe Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆¿«≈ƒ¿«
‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ .˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ¿…∆«»ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«∆
ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»«««
ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Ètƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ¿»∆≈«ƒƒ

.BÏ

.áé‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk .„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
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ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙaƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ««
¯Ó‡ elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ,B˙Úe·L¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ»«
- ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»
BBˆ¯ ‡l‡ ,ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»¿
ÌÁ Ì‡ Ï·‡ .¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ ‰‰È ‡lL∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈¬»ƒƒ«
ÔÈ¯ÈzÓ - BzÚ„ ‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ BÓˆÚÓ ‡e‰≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»«¿«ƒƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ¿≈…«≈»∆

.âé‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,BÊ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«

.‰BL‡¯‰»ƒ»

.ãéCk ¯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¿∆»
ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«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…
‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .eÏÁ»¿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»

.åèÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

.‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

.æèÌ‡ ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

.æéÏÎ‡ ‡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¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»
‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ;‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ
ÏÚ Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿««
Ï‡L .‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈ƒ¿≈»
Ï‡L ‡Ï Ì‡L ?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ e¯Ó‡»¿≈¿»»»«¿»∆ƒ…ƒ¿«

.e¯‡aL BÓk ,˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈«»∆»««¿∆≈«¿

.çé,B˙Úe·La ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈ƒ¿»
¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»¿««

L Ì„˜ ,dÏÎ‡LÌ„˜ B‡ ,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈…∆
d¯Èz‰Â ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»¿ƒƒ»
‡ÏÂ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ««¿¿…
BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ ,˙B˜ÏÏ e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ∆»¬ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„…̃∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆»

ה'תשע"ו  מרחשון ט"ז חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.à·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
 ֿ "תחטא 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

.á‡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
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קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו
שבועה.

.âa 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

.ãel‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯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.

.äÚaLp‰ B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»«ƒ¿»
Ì„wL ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿∆»«
È„Èa EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿¿»ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Laƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««ƒ

‰Ê BÚ·z ‡lL24. ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.å‡a‰ BÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿«»
B˙‡L¯‰a25B˙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

.æÔBLÏa 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".

.çÈt 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

.èÚaLÂ ¯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,

.éeÏ 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

.àé„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¿«»

מה 35) בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36)שתרצה. אחת שבועה אלא כאן שאין

אין 37) שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע הואיל
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ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם אחד בכל
קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה על כי

.áéÏÊb „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

.âé,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≈«»∆»««¿»
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

.ãéeÏ 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

.åèÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ÂÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡ ¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48- »¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»

?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙a¯ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡ Ô¯w‰ ‰È‰49¯ÊÁÂ , »»«∆∆«¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ50ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â ÚaLÂ „·‡L51‡ˆBik ÏÎÂ . ∆»«¿ƒ¿«¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈

.‰Êa»∆

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

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.æèÚ·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'תשע"ו  מרחשון י"ז שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.àBÁ·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

.áÈc·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
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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.

.âBÈ‡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»

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

.ã‰¯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. ובשור 28)ממון שורי. דמי לי לשלם אתה וחייב

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:

.ä¯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).

.åÈ¯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

.æÔÈÓeÏLz‰ 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
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כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו
שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.çBÚ·˙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
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

.èB¯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)

.éCÎÈÙÏ55Bz„˜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

.àéÈz˙ ‡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¿««∆∆

(ויקר 57) בה "וכחש שנאמר קה: קמא פרט בבא - כב) ה, א
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.áé„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

.âé¯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:
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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
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.ãé„·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'תשע"ו  מרחשון י"ח ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.àÚa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
e¯ÙÎÂ ,ÏËÏhn‰ ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ dc·Ï Ô˙e„Úa¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈¿»¿
ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa ,eÚaLÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ
.Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…
e¯ÙkL ÔÂÈk ,B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaLƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»∆»¿

.ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈ƒ

.áe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈
,ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL .„·Ïa ÔÈc ˙È·a ‰¯ÈÙk‰Â¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ
„ÈbÈ ‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ „ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…«ƒ

.·iÁ˙È ÌL»ƒ¿«≈

.âÈ‡L ˙e„Úa ÔÚ·z˙e„Úa B‡ ÔBÓÓ ˙·iÁÓ d ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»¬»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»¿∆»¿»≈
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L ,‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â«¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ

.‰Ê ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,ÔBÓÓ ÔÙebL∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

.ã˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒƒ¿«
- Òwa ‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»«¿»
Ôk ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««≈
,dc·Ï Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ ,e„ÈÚ‰Â¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿«»
;Ô˙B‡ ˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆»
d· e¯Ùk Ì‡ ,Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ»¿»

.ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ¿ƒ¿¿¿ƒ

.ä„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»
‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï ,ÔBÓÓ»…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ ,Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ¿»¿«»ƒ
‰„B‰ Ì‡L ,Ì‚t‰Â ˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·Laƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆¿«¿»∆ƒ»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òw‰ ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈«¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.åe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
Ï·‡ ;BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿¬»
˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«

.˙e„Ú‰»≈

.æÁ‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯ ≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈
‡lL ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú È˙B‡ Ú·BzL∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿¬≈
.Ú·Bz‰ ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈«≈«
LiL e„ÈÚÈÂ e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ∆≈
;ÔÈ¯eËt Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈¿ƒ
‰Ó„˜ Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ»¿»
;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ˙e„ÚÏ ‰Úe·L¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈
˙e„Ú ‰Ó„wL - „Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»»»¿≈∆»¿»≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

.ç˙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·MÓƒ¿«»≈
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.è„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
˙È·a „ÓÚ ?„ˆÈk .eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡»«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«¿≈
˙e„Ú ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ≈
,ÌÏÏÎa ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»ƒ¿»»
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈¿ƒ
‰Úe·La ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»ƒ¿»
Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ»
e„ÈÚÈÂ e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»¿»ƒ
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈«»ƒ

.ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·Laƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

.éÈÏ 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∆¬≈¿»»
˙Èa ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰lÁz¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»≈
- ÔÓ‡ eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .ÔÈcƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»»≈
;ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Úa e¯tÎiLk ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»¿≈ƒ

.ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

.àé:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»
ÔÓ ÈepÎa B‡ ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ¿∆≈«¿

.áéÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»

.âé˙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¿»≈
ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ .ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .Ú·Bz‰«≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
Ì‡ „·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«ƒ
e¯tÎiLÂ .Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«¿∆ƒ¿¿
.ÈepÎa B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈¿ƒ
˙Úa ÂÈ„Ú „ÁÈiLÂ .‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈≈»¿≈
ÔBLÏa ‰Úe·M‰ ‰È‰zLÂ .‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«¿»¿»

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L∆≈«ƒƒ»

.ãé˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
B‡ ÚaLpL ‡e‰Â .Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰»≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«
˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ÔÓ‡ ‰ÚL.¯ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆∆
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קני oeygxn c"iÎa"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz oeygxn g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  מרחשון י"ב ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי י "ב ֿ י "ד מרחשון 

.‡Ï¯ .Ï¯ .ÊÎ¯ .ÂÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ

אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים
יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדרין .(my)מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ו  מרחשון י"ג שני יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה

"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה
תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ

מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּבמסּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)עֹוב ― הֹוסיף "אם אין: ֿ תעׂשה. ּבלא ר ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד
אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ו  מרחשון י"ד שלישי יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ



oeygxnקנב e"h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ו  מרחשון ט"ו רביעי יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ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 ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל
ֿ דל" xwie)(ehפני ,hi ספרי` ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן 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 ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
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 ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
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קנג oeygxn g"iÎf"h ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא 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'תשע"ו  מרחשון ט"ז חמישי יום
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ט "ז ֿ י "ח מרחשון 
.ÊÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.¯„Ú .ÂÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּ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 ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט
לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל 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 ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל 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 ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּ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 , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לאּׁשּיק יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו רה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹ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'תשע"ו  מרחשון י"ז שישי יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (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 ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(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 ֿ הּתלמּוד ּובכל ּ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
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשע"ו  מרחשון י"ח קודש שבת יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ
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oeygxnקנד g"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁ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)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁ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 ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל 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 . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ֿ חברֹו את ׁ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
חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם 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 ְִ
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i"yx
.ÂÁÓ˘ ÌÈ˘Â¯· Ì‚ (Á) שמחו חדיאו שלטונין אף

מפלתך: ·‡Í.על ˙‡¯˜Ï (Ë) ומה לגיהנם כשתרד
לקראתם: לעורר הרגזה השוכבים ¯ÌÈ‡Ù.היא ענקים

‡¯ı.שם: È„Â˙Ú ÏÎ השרים העכו''ם מלכי כל
כמו  ולעתודי' ולפרות לפרים מושלם הכתוב והשרות

כב) וכמו(תהלים פרים סבבוני ד)כי הבשן (עמוס פרות
לעתודים: מושלם וכאן בשומרון השליך:‰˜ÌÈ.אשר

.Ì˙Â‡ÒÎÓ:גוים מלכי כל ‡˙‰שבגיהנם Ì‚ (È)
.ÂÂÓÎ ˙ÈÏÁ שגם רעה עליך באת איך אנו תמיהים

למות: כמונו להיות נחלית ÍÈÏ·.אתה ˙ÈÓ‰ (‡È)
המית  לפתור ויש לפניך מזמרים שהיו וכנורות נבלים
ומדומה  שבחיילותיך נבלה עושי נבל בני המית נבליך
נבלים  זמרת ואת זה את חיבר הגדולה שבמסורה אני

ה) לשונות:(שם ב' של בית ·Ôבאלף ÏÏÈ‰ (·È)
.¯Á˘ הקינה זו הבוקר ככוכב אור המאיר הנוגה כוכב

משמים: שיפול נאמר' בבל של שרה Ú„‚˙על
.ı¯‡Ï מטיל גוים על חולש שהיית נבוכדנצר אתה

פלוני  ביום ישרתך מהם מי המלכים על עליהם גורל
גורל  מטיל שהיה דרשוהו ורבותינו פלוני ביום ומי

וכו': המלכים ‡Ï.על È·ÎÂÎÏ ÏÚÓÓ (‚È):ישראל
.„ÚÂÓ ציון:·‰¯ הר הוא שם מתועדי' שהכל הר

.ÔÂÙˆ È˙Î¯È· הצפוני ירך בו שנבחר מקום בעזרה
שנא' א)כענין צפונה:(ויקר' המזבח ירך על

.·Ú È˙Ó· ÏÚ ‰ÏÚ‡ („È) בני עם לדור כדאי איני
תרגם  יונתן בה. ואשב באויר קטנה עב לי אעשה אדם

עמא: כל עלוי אסק

cec zcevn
(Á).'ÂÎÂ ÌÈ˘Â¯· Ì‚:והשלטונים השרים על  משל  Ê‡Ó.הוא

הכורת עוד יעלה  לא נ ''נ שמת מאז  הנה בשמחתם יאמרו 
הנופל  לשון אמר וארזים  לברושים אותם שהמשיל ולפי עלינו

Á˙Ó˙.(Ë)בהם : ÏÂ‡˘חרדו לארץ  מתחת אשר שאול בני
יפחדו כאלו והפלגה מליצה ענין והוא שמה בואך  לקראת 

שמה : גם ÍÏ.ממנו ¯¯ÂÚהמתים את בעבורך  הקיץ  השאול
כעתודים העם את המנהיגים השרים  הם  העתודים מן 

השאול : הקים  העדר בראש המלכים‰˜ÌÈ.ההולכים  כל 
הוא: מליצה  וענין לקראתך  לצאת ÂÚÈ.(È)מכסאותם ÌÏÂÎ

הנה ממשלתך  רוב  עם עתה גם  עליך  ויאמרו קול  ירימו כולם
כמונו: גיהנם ויסורי המיתה  במכאובי חולה (È‡)נעשית 

.„¯Â‰ אל הגאוה  הורד  הנה  חי  עודך  מתגאה  שהיית  מה
העם: כאחד הנך  כי ÍÈÏ·.השאול  ˙ÈÓ‰נבלים המית  קול 

כי שאולה ירדה  היא  גם הנה בביתך נשמע שהיה נגון וכלי
השמחות: אותן והתולעה˙ÍÈ˙Á.פסקו למצע לך  היה הרמה 

ממעל: והממשלה:ÌÈÓ˘Ó.(È·)למכסה המעלה מרום ר ''ל 
.¯Á˘ Ô· ÏÏÈ‰: ביותר המאיר  הבוקר  לכוכב דומה היית אשר  נ ''נ על Ú„‚˙.אתה  גורלות המטיל  אתה  בארץ לנפול  נכרתה

כא): (יחזקאל וכו ' קסם לקסם וכו ' בבל  מלך  עמד  כי כמ ''ש  להלחם  ילך  מי על ‡ÏÚ‰.(È‚)האומות ÌÈÓ˘‰אעלה לומר רצה
עולם: ימי עד  כולם על למשול  רמה ÂÎÂ'.במעלה  ÏÚÓÓ:במ''ש הדבר ÚÂÓ„.כפל כל ·‰¯ נועדים היו שם  כי ציון הר  הוא

עמהם: והשכינה ˆÔÂÙ.ישראל È˙Î¯È: במ ''ש הדבר וכפל  ירושלים  צפון בצד  שעמדה  ציון Ú·.(È„)היא È˙Ó· ÏÚגבהי על 
ÔÂÈÏÚÏ.העב: ‰Ó„‡:לו שהיה הגאוה מרבית  על  מליצה  ענין והוא אדם  מבני  מופרד לשבת כמוהו כלפי‡Í.(ÂË)להיות 

הבור: ולתחתית לשאול תורד אך  יהיה  כן לא  אמר עב במתי על אעלה שאמר 

oeiv zcevn
(Ë).ÏÂ‡˘: גיהנם.‰Ê‚¯: החרדה תנועת מלשוןÂÚ¯¯.ענין

והיק נרפו¯ÌÈ‡Ù.יצה :התעוררות כי המתים נקראים כן
המיתה: ידי על  וענוÂÚÈ.(È)ונחלשו כמו קול  הרמת  ענין

כז): (דברים רם קול  וכו' חולה:ÈÏÁ˙.הלוים Ï˘Ó˙.מלשון 
והשיאה: דמיון ירידה:‰Â¯„.(È‡)עניון ‰ÈÓ˙.מלשון
ושאון: המיה נבל :ÍÈÏ·.מלשון זמר כלי מלשוןÚˆÈ.שם

המשכב : נרו‰ÏÏÈ.(È·)מצע בהלו כמו  ונוגה הארה  ענין 
ביותר: המאיר הוא כי על  השחר כוכב כן  ויקרא  כט) (איוב

.˙Ú„‚:(ט (לעיל  גודעו שקמים כמו כריתה עניןÏÂÁ˘.ענין
(שבת בי''ט  הקדשים  על  חלשים ומטילין  ובדרז''ל  גורל 

המלכיםÚÂÓ„.(È‚)קמח ): הנה כמו ואסיפה ועד מלשון
מח): (תהלים המזבח ·È˙Î¯È.נועדו ירך וכן  ועבר  צד  ענינו

א ): (דברים·È˙Ó.(È„)(ויקרא תדרוך  במותימו  על  וכן גבהי
דמיון :‡„Ó‰.ענן :Ú·.לג): סוףÈ˙Î¯È.(ÂË)מלשון ענינו

מט ): (בראשית צדון על וירכתו וכן ותחתית

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iying meil)

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום חמישי עמ' א
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ç:eðéìò úøkä äìòé-àì záëL æàî ïBðáì éæøà Eì eçîN íéLBøa-íbèEì äæâø úçzî ìBàL ©§¦²¨§¬§−©§¥´§¨®¥¨´¨©½§¨«Ÿ©£¤¬©Ÿ¥−¨¥«§À¦©²©¨§¨¬§−
:íéBâ éëìî ìk íúBàñkî íé÷ä õøà éãezò-ìk íéàôø Eì øøBò EàBa úàø÷ìéeøîàéå eðòé ílk ¦§©´¤®¥¸§³§¨¦Æ¨©´¥½̈¤¥¦Æ¦¦§½̈−Ÿ©§¥¬¦«ª¨´©«£½§Ÿ§−

éìààé :zìLîð eðéìà eðBîë úélç äzà-íb EðBàb ìBàL ãøeäéìáð úéîä Eézçz Eänø òvé E ¥¤®©©¨²ª¥¬¨¨−¥¥¬¦§¨«§¨©¬§²§¤−¤§©´§¨¤®©§¤ÆÆª©´¦½̈
éqëîe:äòìBz EáééàìBç õøàì zòcâð øçL-ïa ììéä íéîMî zìôð C:íéBb-ìò Lâézøîà äzàå §©¤−¥¨«¥²¨©¬§¨¦¨©−¦¥¥´¤¨®©¦§©´§¨¨½̈¤¥−©¦«§©º̈¨©³§¨

:ïBôö éúkøéa ãòBî-øäa áLàå éàñk íéøà ìà-éáëBëì ìònî äìòà íéîMä Eááìáãéäìòà ¦«§¨§Æ©¨©´¦¤«¡¤½¦©¬©§«§¥¥−¨¦´¦§¦®§¥¥¬§©¥−§©§§¥¬¨«¤¡¤−
:ïBéìòì äncà áò éúîa-ìòåè:øBá-éúkøé-ìà ãøez ìBàL-ìà Cà ©¨´¢¥¨®¤©¤−§¤§«©¯¤§²−̈¤©§§¥«

i"yx
.ÂÁÓ˘ ÌÈ˘Â¯· Ì‚ (Á) שמחו חדיאו שלטונין אף

מפלתך: ·‡Í.על ˙‡¯˜Ï (Ë) ומה לגיהנם כשתרד
לקראתם: לעורר הרגזה השוכבים ¯ÌÈ‡Ù.היא ענקים

‡¯ı.שם: È„Â˙Ú ÏÎ השרים העכו''ם מלכי כל
כמו  ולעתודי' ולפרות לפרים מושלם הכתוב והשרות

כב) וכמו(תהלים פרים סבבוני ד)כי הבשן (עמוס פרות
לעתודים: מושלם וכאן בשומרון השליך:‰˜ÌÈ.אשר

.Ì˙Â‡ÒÎÓ:גוים מלכי כל ‡˙‰שבגיהנם Ì‚ (È)
.ÂÂÓÎ ˙ÈÏÁ שגם רעה עליך באת איך אנו תמיהים

למות: כמונו להיות נחלית ÍÈÏ·.אתה ˙ÈÓ‰ (‡È)
המית  לפתור ויש לפניך מזמרים שהיו וכנורות נבלים
ומדומה  שבחיילותיך נבלה עושי נבל בני המית נבליך
נבלים  זמרת ואת זה את חיבר הגדולה שבמסורה אני

ה) לשונות:(שם ב' של בית ·Ôבאלף ÏÏÈ‰ (·È)
.¯Á˘ הקינה זו הבוקר ככוכב אור המאיר הנוגה כוכב

משמים: שיפול נאמר' בבל של שרה Ú„‚˙על
.ı¯‡Ï מטיל גוים על חולש שהיית נבוכדנצר אתה

פלוני  ביום ישרתך מהם מי המלכים על עליהם גורל
גורל  מטיל שהיה דרשוהו ורבותינו פלוני ביום ומי

וכו': המלכים ‡Ï.על È·ÎÂÎÏ ÏÚÓÓ (‚È):ישראל
.„ÚÂÓ ציון:·‰¯ הר הוא שם מתועדי' שהכל הר

.ÔÂÙˆ È˙Î¯È· הצפוני ירך בו שנבחר מקום בעזרה
שנא' א)כענין צפונה:(ויקר' המזבח ירך על

.·Ú È˙Ó· ÏÚ ‰ÏÚ‡ („È) בני עם לדור כדאי איני
תרגם  יונתן בה. ואשב באויר קטנה עב לי אעשה אדם

עמא: כל עלוי אסק

cec zcevn
(Á).'ÂÎÂ ÌÈ˘Â¯· Ì‚:והשלטונים השרים על  משל  Ê‡Ó.הוא

הכורת עוד יעלה  לא נ ''נ שמת מאז  הנה בשמחתם יאמרו 
הנופל  לשון אמר וארזים  לברושים אותם שהמשיל ולפי עלינו

Á˙Ó˙.(Ë)בהם : ÏÂ‡˘חרדו לארץ  מתחת אשר שאול בני
יפחדו כאלו והפלגה מליצה ענין והוא שמה בואך  לקראת 

שמה : גם ÍÏ.ממנו ¯¯ÂÚהמתים את בעבורך  הקיץ  השאול
כעתודים העם את המנהיגים השרים  הם  העתודים מן 

השאול : הקים  העדר בראש המלכים‰˜ÌÈ.ההולכים  כל 
הוא: מליצה  וענין לקראתך  לצאת ÂÚÈ.(È)מכסאותם ÌÏÂÎ

הנה ממשלתך  רוב  עם עתה גם  עליך  ויאמרו קול  ירימו כולם
כמונו: גיהנם ויסורי המיתה  במכאובי חולה (È‡)נעשית 

.„¯Â‰ אל הגאוה  הורד  הנה  חי  עודך  מתגאה  שהיית  מה
העם: כאחד הנך  כי ÍÈÏ·.השאול  ˙ÈÓ‰נבלים המית  קול 

כי שאולה ירדה  היא  גם הנה בביתך נשמע שהיה נגון וכלי
השמחות: אותן והתולעה˙ÍÈ˙Á.פסקו למצע לך  היה הרמה 

ממעל: והממשלה:ÌÈÓ˘Ó.(È·)למכסה המעלה מרום ר ''ל 
.¯Á˘ Ô· ÏÏÈ‰: ביותר המאיר  הבוקר  לכוכב דומה היית אשר  נ ''נ על Ú„‚˙.אתה  גורלות המטיל  אתה  בארץ לנפול  נכרתה

כא): (יחזקאל וכו ' קסם לקסם וכו ' בבל  מלך  עמד  כי כמ ''ש  להלחם  ילך  מי על ‡ÏÚ‰.(È‚)האומות ÌÈÓ˘‰אעלה לומר רצה
עולם: ימי עד  כולם על למשול  רמה ÂÎÂ'.במעלה  ÏÚÓÓ:במ''ש הדבר ÚÂÓ„.כפל כל ·‰¯ נועדים היו שם  כי ציון הר  הוא

עמהם: והשכינה ˆÔÂÙ.ישראל È˙Î¯È: במ ''ש הדבר וכפל  ירושלים  צפון בצד  שעמדה  ציון Ú·.(È„)היא È˙Ó· ÏÚגבהי על 
ÔÂÈÏÚÏ.העב: ‰Ó„‡:לו שהיה הגאוה מרבית  על  מליצה  ענין והוא אדם  מבני  מופרד לשבת כמוהו כלפי‡Í.(ÂË)להיות 

הבור: ולתחתית לשאול תורד אך  יהיה  כן לא  אמר עב במתי על אעלה שאמר 

oeiv zcevn
(Ë).ÏÂ‡˘: גיהנם.‰Ê‚¯: החרדה תנועת מלשוןÂÚ¯¯.ענין

והיק נרפו¯ÌÈ‡Ù.יצה :התעוררות כי המתים נקראים כן
המיתה: ידי על  וענוÂÚÈ.(È)ונחלשו כמו קול  הרמת  ענין

כז): (דברים רם קול  וכו' חולה:ÈÏÁ˙.הלוים Ï˘Ó˙.מלשון 
והשיאה: דמיון ירידה:‰Â¯„.(È‡)עניון ‰ÈÓ˙.מלשון
ושאון: המיה נבל :ÍÈÏ·.מלשון זמר כלי מלשוןÚˆÈ.שם

המשכב : נרו‰ÏÏÈ.(È·)מצע בהלו כמו  ונוגה הארה  ענין 
ביותר: המאיר הוא כי על  השחר כוכב כן  ויקרא  כט) (איוב

.˙Ú„‚:(ט (לעיל  גודעו שקמים כמו כריתה עניןÏÂÁ˘.ענין
(שבת בי''ט  הקדשים  על  חלשים ומטילין  ובדרז''ל  גורל 

המלכיםÚÂÓ„.(È‚)קמח ): הנה כמו ואסיפה ועד מלשון
מח): (תהלים המזבח ·È˙Î¯È.נועדו ירך וכן  ועבר  צד  ענינו

א ): (דברים·È˙Ó.(È„)(ויקרא תדרוך  במותימו  על  וכן גבהי
דמיון :‡„Ó‰.ענן :Ú·.לג): סוףÈ˙Î¯È.(ÂË)מלשון ענינו

מט ): (בראשית צדון על וירכתו וכן ותחתית
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:epàéáé änæá-ékçë:øaãé çöðì òîBL Léàå ãáàé íéáæk-ãòèëàeä øLéå åéðôa òLø Léà æòä ¦«§¦¨¬§¦¤«¥§¨¦¬Ÿ¥®§¦¬¹¥À©¨¤¬©§©¥«¥¥Ä¦´¨¨´§¨¨®§¹¨À̈³

:Bkøc (åéëøã) ïéáé (ïéëé) |ì:äåäé ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéààìäîçìî íBéì ïëeî ñeñ ¨¦Ä©§«¥´¨ −§¨§¥´§¨®§¥¬¥¹À̈§¤¤́§¨«À−¨§´¦§¨¨®
:äòeLzä äåäéìå§¹©«À̈©§¨«
áë éìùîcÎ`

àLòî íL øçáð:áBè ïç áäfîe óñkî áø øá:äåäé ílë äNò eLbôð Løå øéLòâäàø | íeøò ¦§¨´¥ −¥´Ÿ¤¨®¦¤¬¤¹¦¨À̈¥´«¨¦´¨¨´¦§¨®Ÿ¥−ª¨´§¨«¨³¨¨´
:eLðòðå eøáò íééúôe øzñðå (øúñéå) äòøã:íéiçå ãBáëå øLò äåäé úàøé äåðò á÷ò ¨¨´§¦§¨®¹§¨¦À¨§¬§«¤¡¨«¥´¤£−¨¨¦§©´§¨®−Ÿ¤§¨´§©¦«

i"yx
(·Î).ÌÎÁ ‰ÏÚ ÌÈ¯Â·‚ ¯ÈÚ שעלה רבינו משה זה

תורה): וגו', (ויורד כח גבורי המלאכים לבין
(„Î).¯È‰È לשמוע חש שאינו לץ להיות סופו רוח גס

Ô˙È.(ÂÎ)מוסר: ˜È„ˆÂ מזמן שהקב''ה ביתו צרכי כל
Â‡È·È.(ÊÎ)לו: ‰ÓÊ· ÈÎ Û‡ מביאו כשהוא וכ''ש

שלא  ובלק בלעם קרבנות כגון רעה ובעצה להרשיעו
ישראל: את לקלל אלא מביאים È‡Â˘(ÁÎ)היו

.ÚÓÂ˘'וגו ברעך תענה לא בתורה שכתוב מה שקבל
כ) ·ÂÈÙ.(ËÎ)תמיד:ÁˆÏ.:(שמות Ú˘¯ ˘È‡ ÊÚ‰

כעסו: בשעת עזותו מראה אף:·ÂÈÙ.הרשע מל'

(Ï).'Â‚Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ לנגד חשוב ונבון חכם כל אין
לרב: כבוד חולקין אין השם חלול שיש מקום כל ה'.

(‡).·¯ ¯˘ÚÓ Ì˘ ¯Á·:טוב ÊÓÂ‰·.שם ÛÒÎÓ
טוב: חן ‰'.(·)נבחר ÌÏÂÎ ‰˘ÂÚ אומר כשעני

ה' כולם עושה קשות, עונה והוא פרנסני לעשיר
עשיר: ולזה עני לזה חדשים אותם עושה הקב''ה

(‚).‰Ú¯ ‰‡¯ ÌÂ¯Ú עבר ולא ונסתר עבירה של עונש
ÂÚ‰.(„)עבירה: ·˜Ú,באה ה' יראת הענוה בשביל

מדרס  לה ועקב טפילה והיראה עיקר ענוה ד''א
לרגליה:

cec zcevn
(‡Î).Û„Â¯גם ימצא הבריות עם  וחסד  צדקה לעשות הרודף

וכבוד : וצדקה  חיים מה ' ‚·ÌÈ¯Â.(Î·)הוא  ¯ÈÚ לשבח בא
ונצחם גבורים לעיר עלה  החכם הנה ואמר  מהגבורה  החכמה

העיר: במבצר התחזקו אשר בטחונם חוזק ˘ÓÂ¯(Î‚)והוריד
.ÂÈÙ: בדברים Â‚Â'.מלהרבות  ¯ÓÂ˘לא אמרים ירבה  אחד כל 

נפשו: וחוטא פשע מדבר È‰È¯.(Î„)יחדל  „Êזדון איש
הגאוה בעבור  כי לץ הוא העצמי שמו הנה בדבור המתיהר
הנה הגאוה בעבור רע העושה אבל  אדם  בבני ויתלוצץ  ילעג

זדון: איש על ˙‡Â˙.(Î‰)שמו לנוח  מתאוה  שעצל  התאוה
מלאכה לעשות ידיו  מאנו כי אותו תמית היא משכבו

ברעב : מת  הוא והרי  יאכל  א''כ  ומה בה  ‰ÌÂÈ.(ÂÎ)להתפרנס ÏÎוהצדיק הריקה נפשו למלאות  עת בכל  יתאוה הזה העצל 
בנפשו: פשע כי עם  ממנו  הנתינה ימנע ולא ויתן ויחזור מהונו לו ¯˘ÌÈÚ.(ÊÎ)יתן Á·Êיזבחו בעת  ברשעתם עודם  אשר

הק הנה לה' שבו לא כי תועבה :הקרבן הוא ÈÎ.רבן Û‡הבריות את לרמות  רעה במחשבה  יביאנו כאשר  היא שתועבה  וכ ''ש
לאלהים : וזובח  לצדיק שמים :È‡·„.(ÁÎ)להחשיבו בידי  יאבד  מ ''מ  העונש קבל  ולא  בב''ד  יוזם לא  אם ˘ÚÓÂ.אף ˘È‡Â

עד  יספרם דברו השומע  איש כל כי  הלב מן להשכח נאבדו לא דבריו הנה כזביו עונש בעבור ההוא העד  יאבד כי ועם ר''ל
הוא : אמת  כי בחשבו אף‰ÊÚ.(ËÎ)עולם עת בכל דרכו יבין הישר אבל  במעשיו יתבונן  ולא כעסו בעת  עזותו מראה  הרשע 

הכעס: ÓÎÁ‰.(Ï)בזמן ÔÈ‡:המקום גזרת  לבטל ועצה חכמה שום  יועיל המלחמהÒÂÒ.(Ï‡)לא ליום הסוס מוכן כי עם 
לתשועה: הסוס  שקר מעמו נושע  יהיה לא  ואם התשועה היא  ה' ביד מ ''מ ירדפוהו בעת בו נבחרÁ·¯.(‡)לנוס טוב שם

וזהב : מכסף נבחר טוב וחן רב  והעוניÈ˘Ú¯.(·)מעושר  ישובח  לא העושר כי מעושר וחן  שם נבחר לזה לומר למעלה מוסב
כל  עושה  ה' כי הגזר  הגזרה כפי  העוני  ובזה העושר  בזה  בהם  ופגשה השמים  מן  היורדת  בגזרה  הדבר יצא  מה' כי יגונה  לא

עצמו : האדם  בבחירת  באה והחן השם אבל  העשיר  העשיר החכמה רוב בעבור ולא  ¯Ú‰.(‚)אלה הרעה¯‡‰ רואה הערום 
אותם והשיג נשמרו ולא  הרעה דרך  עברו הפתאים אבל  בואה  טרם  הרעה  מן  עצמו שומר ר''ל  ממנה ונסתר לבא  המעותדת

וההפסד : המקוםÚ˜·.(„)העונש  רוממות יגדיל  עצמו  בשפלות כשיכיר כי היראה תסבב הענוה  ר''ל  ה' יראת  היא הענוה  סוף
וחיים: וכבוד עושר וימצא  הרוממות יראת  בלבו ותבוא

oeiv zcevn
(·Î).„¯ÂÈÂ: והשפלה ירידה הרוח È‰È¯.(Î„)מלשון גס 

יהיר גבר  ב):כמו וכעס:·Ú·¯˙.(חבקוק עברה Â‡Ó.(Î‰)מל '
רצו : מניעה :ÍÂ˘ÁÈ.(ÂÎ)לא במחשבה·ÓÊ‰.(ÊÎ)ענין

היא זמה כמו יח):רעה ופניה·ÂÈÙ.(ËÎ)(ויקרא וכן  בכעסו
לה  היה  א)לא  א האדם:(שמואל בפני נראה  הכעס כי

(·).Â˘‚Ùנפגשו תככים  ואיש רש כמו פגיעה כט):ענין (לקמן

(‚).Â˘Úאותו וענשו כמו עונש בל ' קרוי  הממון  הפסד  גם 
כסף כב):מאה ע ''שÚ˜·.(„)(דברים ואחרית סוף עניינו

הרגל : סוף הוא  שהעקב 

     

        
              
            

   
         

             

                    
                    

                     
                 

                     
                       

                       
                         

    
                      

                        
                  

                     
                     

 

        

            
      

         
           
        

         
          

       
         

         
      
         

           
        

         
          

          
         
          

           

         
          

           
           

          
        

          
          

          
          

        

         
          

        
        

   

        

        
          

           
        

         
         

        
         

       
        

         
      

           
          
           

        
          

        

        

         
          

       
         

           
         

   



קנז akÎ`k wxt ilyn - miaezk

àë éìùî`lÎ`k

àë:ãBáëå ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãøáë:äçèáî æò ãøiå íëç äìò íéøab øéòâëøîL −Ÿ¥§¨¨´¨¨®¤¦§¨¬©¹¦À§¨¨¬§¨«¦´¦−Ÿ¦¨¨´¨¨®©¹ÀŸ¤´Ÿ¦§¤¨«Ÿ¥´
ìe åét:BLôð úBøvî øîL BðBLãë:ïBãæ úøáòa äNBò BîL õì øéäé ãæäëepúéîz ìöò úåàz ¦ −§®Ÿ¥−¦¨´©§«¥´−̈¦¥´§®¹¤À§¤§©¬¨«©£©´¨¥´§¦¤®

:úBNòì åéãé eðàî-ékåë:CNçé àìå ïzé ÷écöå äåàú äeàúä íBiä-ìkæëóà äáòBz íéòLø çáæ ¦«¥£−¨¨´©£«¨© −¦§©¨´©£¨®§©¦¬¦¹¥À§´Ÿ©§«Ÿ¤©́§−¨¦¥¨®©¹À
:epàéáé änæá-ékçë:øaãé çöðì òîBL Léàå ãáàé íéáæk-ãòèëàeä øLéå åéðôa òLø Léà æòä ¦«§¦¨¬§¦¤«¥§¨¦¬Ÿ¥®§¦¬¹¥À©¨¤¬©§©¥«¥¥Ä¦´¨¨´§¨¨®§¹¨À̈³

:Bkøc (åéëøã) ïéáé (ïéëé) |ì:äåäé ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéààìäîçìî íBéì ïëeî ñeñ ¨¦Ä©§«¥´¨ −§¨§¥´§¨®§¥¬¥¹À̈§¤¤́§¨«À−¨§´¦§¨¨®
:äòeLzä äåäéìå§¹©«À̈©§¨«
áë éìùîcÎ`

àLòî íL øçáð:áBè ïç áäfîe óñkî áø øá:äåäé ílë äNò eLbôð Løå øéLòâäàø | íeøò ¦§¨´¥ −¥´Ÿ¤¨®¦¤¬¤¹¦¨À̈¥´«¨¦´¨¨´¦§¨®Ÿ¥−ª¨´§¨«¨³¨¨´
:eLðòðå eøáò íééúôe øzñðå (øúñéå) äòøã:íéiçå ãBáëå øLò äåäé úàøé äåðò á÷ò ¨¨´§¦§¨®¹§¨¦À¨§¬§«¤¡¨«¥´¤£−¨¨¦§©´§¨®−Ÿ¤§¨´§©¦«

i"yx
(·Î).ÌÎÁ ‰ÏÚ ÌÈ¯Â·‚ ¯ÈÚ שעלה רבינו משה זה

תורה): וגו', (ויורד כח גבורי המלאכים לבין
(„Î).¯È‰È לשמוע חש שאינו לץ להיות סופו רוח גס

Ô˙È.(ÂÎ)מוסר: ˜È„ˆÂ מזמן שהקב''ה ביתו צרכי כל
Â‡È·È.(ÊÎ)לו: ‰ÓÊ· ÈÎ Û‡ מביאו כשהוא וכ''ש

שלא  ובלק בלעם קרבנות כגון רעה ובעצה להרשיעו
ישראל: את לקלל אלא מביאים È‡Â˘(ÁÎ)היו

.ÚÓÂ˘'וגו ברעך תענה לא בתורה שכתוב מה שקבל
כ) ·ÂÈÙ.(ËÎ)תמיד:ÁˆÏ.:(שמות Ú˘¯ ˘È‡ ÊÚ‰

כעסו: בשעת עזותו מראה אף:·ÂÈÙ.הרשע מל'

(Ï).'Â‚Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ לנגד חשוב ונבון חכם כל אין
לרב: כבוד חולקין אין השם חלול שיש מקום כל ה'.

(‡).·¯ ¯˘ÚÓ Ì˘ ¯Á·:טוב ÊÓÂ‰·.שם ÛÒÎÓ
טוב: חן ‰'.(·)נבחר ÌÏÂÎ ‰˘ÂÚ אומר כשעני

ה' כולם עושה קשות, עונה והוא פרנסני לעשיר
עשיר: ולזה עני לזה חדשים אותם עושה הקב''ה

(‚).‰Ú¯ ‰‡¯ ÌÂ¯Ú עבר ולא ונסתר עבירה של עונש
ÂÚ‰.(„)עבירה: ·˜Ú,באה ה' יראת הענוה בשביל

מדרס  לה ועקב טפילה והיראה עיקר ענוה ד''א
לרגליה:

cec zcevn
(‡Î).Û„Â¯גם ימצא הבריות עם  וחסד  צדקה לעשות הרודף

וכבוד : וצדקה  חיים מה ' ‚·ÌÈ¯Â.(Î·)הוא  ¯ÈÚ לשבח בא
ונצחם גבורים לעיר עלה  החכם הנה ואמר  מהגבורה  החכמה

העיר: במבצר התחזקו אשר בטחונם חוזק ˘ÓÂ¯(Î‚)והוריד
.ÂÈÙ: בדברים Â‚Â'.מלהרבות  ¯ÓÂ˘לא אמרים ירבה  אחד כל 

נפשו: וחוטא פשע מדבר È‰È¯.(Î„)יחדל  „Êזדון איש
הגאוה בעבור  כי לץ הוא העצמי שמו הנה בדבור המתיהר
הנה הגאוה בעבור רע העושה אבל  אדם  בבני ויתלוצץ  ילעג

זדון: איש על ˙‡Â˙.(Î‰)שמו לנוח  מתאוה  שעצל  התאוה
מלאכה לעשות ידיו  מאנו כי אותו תמית היא משכבו

ברעב : מת  הוא והרי  יאכל  א''כ  ומה בה  ‰ÌÂÈ.(ÂÎ)להתפרנס ÏÎוהצדיק הריקה נפשו למלאות  עת בכל  יתאוה הזה העצל 
בנפשו: פשע כי עם  ממנו  הנתינה ימנע ולא ויתן ויחזור מהונו לו ¯˘ÌÈÚ.(ÊÎ)יתן Á·Êיזבחו בעת  ברשעתם עודם  אשר

הק הנה לה' שבו לא כי תועבה :הקרבן הוא ÈÎ.רבן Û‡הבריות את לרמות  רעה במחשבה  יביאנו כאשר  היא שתועבה  וכ ''ש
לאלהים : וזובח  לצדיק שמים :È‡·„.(ÁÎ)להחשיבו בידי  יאבד  מ ''מ  העונש קבל  ולא  בב''ד  יוזם לא  אם ˘ÚÓÂ.אף ˘È‡Â

עד  יספרם דברו השומע  איש כל כי  הלב מן להשכח נאבדו לא דבריו הנה כזביו עונש בעבור ההוא העד  יאבד כי ועם ר''ל
הוא : אמת  כי בחשבו אף‰ÊÚ.(ËÎ)עולם עת בכל דרכו יבין הישר אבל  במעשיו יתבונן  ולא כעסו בעת  עזותו מראה  הרשע 

הכעס: ÓÎÁ‰.(Ï)בזמן ÔÈ‡:המקום גזרת  לבטל ועצה חכמה שום  יועיל המלחמהÒÂÒ.(Ï‡)לא ליום הסוס מוכן כי עם 
לתשועה: הסוס  שקר מעמו נושע  יהיה לא  ואם התשועה היא  ה' ביד מ ''מ ירדפוהו בעת בו נבחרÁ·¯.(‡)לנוס טוב שם

וזהב : מכסף נבחר טוב וחן רב  והעוניÈ˘Ú¯.(·)מעושר  ישובח  לא העושר כי מעושר וחן  שם נבחר לזה לומר למעלה מוסב
כל  עושה  ה' כי הגזר  הגזרה כפי  העוני  ובזה העושר  בזה  בהם  ופגשה השמים  מן  היורדת  בגזרה  הדבר יצא  מה' כי יגונה  לא

עצמו : האדם  בבחירת  באה והחן השם אבל  העשיר  העשיר החכמה רוב בעבור ולא  ¯Ú‰.(‚)אלה הרעה¯‡‰ רואה הערום 
אותם והשיג נשמרו ולא  הרעה דרך  עברו הפתאים אבל  בואה  טרם  הרעה  מן  עצמו שומר ר''ל  ממנה ונסתר לבא  המעותדת

וההפסד : המקוםÚ˜·.(„)העונש  רוממות יגדיל  עצמו  בשפלות כשיכיר כי היראה תסבב הענוה  ר''ל  ה' יראת  היא הענוה  סוף
וחיים: וכבוד עושר וימצא  הרוממות יראת  בלבו ותבוא

oeiv zcevn
(·Î).„¯ÂÈÂ: והשפלה ירידה הרוח È‰È¯.(Î„)מלשון גס 

יהיר גבר  ב):כמו וכעס:·Ú·¯˙.(חבקוק עברה Â‡Ó.(Î‰)מל '
רצו : מניעה :ÍÂ˘ÁÈ.(ÂÎ)לא במחשבה·ÓÊ‰.(ÊÎ)ענין

היא זמה כמו יח):רעה ופניה·ÂÈÙ.(ËÎ)(ויקרא וכן  בכעסו
לה  היה  א)לא  א האדם:(שמואל בפני נראה  הכעס כי

(·).Â˘‚Ùנפגשו תככים  ואיש רש כמו פגיעה כט):ענין (לקמן

(‚).Â˘Úאותו וענשו כמו עונש בל ' קרוי  הממון  הפסד  גם 
כסף כב):מאה ע ''שÚ˜·.(„)(דברים ואחרית סוף עניינו

הרגל : סוף הוא  שהעקב 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר מט' מ"ח בהנוגע לקדיש ויארצייט דתינוק - ע"י אביו שי' וכו', ונראה 

מסגנון מכ' כת"ר שהורי האב אין מקפידין ע"ז כו'. כן להעיר, אשר אין מקום לדיון ע"ד השגת גבול 

שאר אבלים.

והרי כבר ציין כת"ר, לשו"ע יו"ד סי' שע"ו. ראה שם פ"ת ס"ק ג' הדין באם הנפטר פחות מכ' 

שנה. ומפורש הענין עוד יותר בשדי חמד, אסיפת דינים מערכת אבלות ס"ק קנ"א קס"ב ורי"ב, וראה 

ג"כ שו"ע שם סי' שד"מ סעיף ד'. דמכל הנ"ל משמע - דתועלת האמירת קדיש )וגם יארצייט( משעבר 

עליו שלשים יום, עיין בש"ך שם. ומה שיש רוצים לחלק בין הקדיש שלאחרי צדוק הדין, משא"כ קדיש 

סתם, שהוא לעילוי הנשמה, אפשר דקודם י"ג שנה, שאינו בר חיובא, אין לאמרו.

להרב  אבילות  על  בו  כל  ובס'  האמור.  חמד  בשדה  המצוינים  בספרים  עפמש"כ  נדחה  כבר 

גרינולד.

וכו' רצ"פ  ודין )להרב דוד אסף, חיפה, תש"ה(, נדפס מכתב הרה"ג  איברא דבס' ילקוט דת 

פרנק שי' שקודם י"ג שנה אין נוהגין בו לא יא"צ ולא קדיש. אבל לא הביא כל סמוכין לדבריו, והרי 

בספרים הנ"ל איפכא מסתבר.

והנה ידועה הקושיא בזה, הובאה בנודע ביהודא מהד"ת יו"ד סי' ח' מש"כ סנהדרין ק"ד ע"א, 

אבל מובא בכ"מ דמתורץ בתוספת סוטה יו"ד ע"ב ד"ה דאייתי, דתפלה מצלת.

ומבואר בארוכה בזה, בצוואת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע )נדפסה בקונטרס חנוך לנער, עמוד 

י"ט, עיי"ש באר היטב(. ומשם מוכח ג"כ דמעלה באב לגבי שאר קרובים, וק"ל.

ומענין לענין, לסיום מכתבו בחשבון יום היארצייט, מיום המיתה או מיום הקבורה. - מובאה 

בזה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: יא"צ - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, 

ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה )נדפס בהיום יום י"ג שבט(.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי 

בלע המות לנצח, ויקיצו וירננו שוכני עפר.

ויעוין רמזים נפלאים בלשון "בלע המות לנצח", דוקא, בפירוש דן ידין מ"ג - על ספר קרנים - 

להמקובל האלקי הר"ש מאוסטרפולה, דשייך ליונה בן אמיתי, אשר ידוע דשאב רוה"ק בשמחת בית 

השואבה. ונזכה בקרוב בקיומה - בבנין בית השלישי בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הדחיה: על מקשה הגמרא ב: עמוד פב äîìLäדף Cepéçì éø÷ éîe יתכן וכי - ¦¨¥§¦©§¨¨

התענית. את להשלים התינוקות את חכמים שחייבו למה 'חינוך' קורא ¨§àäåשהתנא
,Cepéç äæ éà ,àéðzאםäéäהתינוקúBòL ézLa ìBëàì ìéâø,ביוםïéìéëàî ©§¨¥¤¦¨¨¨¦¤¡¦§¥¨©£¦¦

ì BúBàìLLלאכול רגיל היה ואם òaøàaשעות,ìLaLשעות. BúBà ïéìéëàî §¨Ÿ§¨Ÿ©£¦¦§©§©
הגמרא: מתרצת התענית. השלמת ולא חינוך, נקראת 'לשעות' שתענית הרי שעות.

,eåä éëepç éøz ,àìeò øa àáø øîà וחינוך בברייתא, כאן האמור 'לשעות' חינוך ¨©¨¨©¨§¥¦¥¨
לעיל. בברייתא האמור להשלמה

äðùîäøaeò,מעוברת אשה -äçéøäL,לאכלו ומתאווה הכפורים, ביום תבשיל ¨¨¤¥¦¨
dúBà ïéìéëàîממנוdLôð áéLzL ãò ה דעתה. שתנוח -BúBà ïéìéëàî ,äìBç ©£¦¦¨©¤¨¦©§¨¤©£¦¦

הכפורים ïéàé÷aביום ét ìò.יאכל לא אם בסכנה שהוא שאמרו רופאים, שני -íàå ©¦§¦¦§¦
Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî ,ïéàé÷a íL ïéà,לאכול צריך שהוא אומר אם -ãò ¥¨§¦¦©£¦¦©¦©§©

éc øîàiL.עוד צריך שאינו - ¤Ÿ©©
àøîâ:אסור למאכל המתאווה מעוברת בענין äçéøäLברייתא äøaeò ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¤¥¦¨

,øéæç øNa Bà LãB÷ øNaתחילה לאכלו, ומתאווה באכילה, dìהאסורים ïéáçBz §©¤§©£¦£¦¨
Lek[בו שטווים כלי בשר,áèBøa[-פלך, אותו äét,של ìò dì ïéçépîe כדי ¨¤©¦¦¨©¦¨

דעתה. ותתיישב אותו dzòcשתמצוץ äáMééúð íàזו åàìבמציצה íàå ,áèeî ¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨
dúBà ïéìéëàî מהåàì íàå ,áèeî dzòc äáMééúð íàå .dîöò áèBø ©£¦¦¨¤©§¨§¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨
dúBà ïéìéëàî מהøác Eì ïéàL .Bîöò ïneLהתורה באיסורו ãîBòLממצוות ©£¦¦¨¨©§¤¥§¨¨¤¥

Lôð çewt éðôa.íéîc úeëéôLe úBéøò éeléâå äøæ äãBáòî õeç , ¦§¥¦©¤¤¥£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
ש  דוחה אינו נפש שפיקוח בברייתא, לאמור המקור את מבררת עבירות הגמרא לושת

ïìðîאלו: ,äøæ äãBáò.נפש פקוח מפני נדחית øæòéìàשאינה éaø ,àéðúc £¨¨¨§¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤
,øîBàבתורה ה)נאמר  ו ּובכל (דברים  נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלהי ה' את 'ואהבּת ¥ְְְְְְְְְֱֵֶַַָָָָָָֹ

ויש  ביותר. לך החביב הדבר מן יותר עליך חביבה ה' אהבת שתהא והיינו ,'ְֶֹמאד

'ìëáלהקשות, øîàð íàå ,'Eãàî ìëá' øîàð änì 'ELôð ìëá' øîàð íà¦¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦¤¡©§¨
.'ELôð ìëá' øîàð änì 'Eãàî את למסור האדם שעל הכתוב שיזכיר די כלומר, §Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§

שאינו  את גם למסור לו שיש נשמע וממילא ה', אהבת עבור ביותר עליו החביב הדבר

ו  בדעתם, שונים האדם בני כי שניהם, הזכיר לפיכך אלא כך. כל עליו Eìחביב Lé íà¦¥§
øîàð Cëì ,BðBînî åéìò áéáç BôebL íãàלוEì Lé íàå .'ELôð ìëá' ¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨©§§§¦¥§

.'Eãàî ìëáe' øîàð Cëì ,Bôebî åéìò áéáç BðBînL íãà אופן שבכל ללמדך, ¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§Ÿ¤
ביותר. עליו החביב את למסור לאדם יש

ïì àðî íéîc úëéôLe úBéøò éeléb.נפש פיקוח מפני נדחות øîBà,שאינן éaø ,àéðúc שנאנסה מאורסה נערה בענין ¦£¨§¦©¨¦§¨¨§©§¨©¦¥
נאמר כו)בשדה כב וגו'(דברים דבר תעׂשה לא äfä'.'ולּנערה øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é øLàk ék ויש ְֲֲֶַַַָָָֹ¦©£¤¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤

eðãîìלהקשות, ïéðò äî éëåללמוד לנו מדוע -î דיןäñøBànä äøòðì çöBø הפטור בה נאמר כבר והרי האונס, על לפטרה §¦¨¦§¨¨©§¦¥©§©£¨©§¨¨
äæבפירוש. éøä ,àlà ש כמי נראה רוצח, -àaכדי הנערה,ãnììרק להיותàöîðåעל כדי גם אליה ממנה.ãîìשהוקש ¤¨£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥

מנערה, רוצח למד ïzéðוכך äñøBànä äøòp äîאדם לכל שלא BLôðaאפילוdìéväìרשות כדי ולהרגו אחריה, הרודף של ©©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨§©§
עליה, (eë')יבוא çöBø óà למדה המאורסה נערה ואילו הרודף. של בנפשו הנרדף את להציל ניתן לרצחו, חבירו אחר הרודף ©¥©

אחר, לענין ש]äîמרוצח ש çöBø[-כשם הרי אותו, שיהרגו או חברו את להרוג לאדם יאמרו אם -øBáòé ìàå âøäé,זו עבירה ¨¥©¥¨¥§©©£
להלן äñøBànä,(ע"ב)כמבואר äøòð óà,שיהרג או חברו ארוסת לבעול לאדם יאמרו אם -øBáòé ìàå âøäé. ©©£¨©§¨¨¥¨¥§©©£

i"yx

äçéøäù äøáåò 'éðúîxaerd .
el de`zn `ede liyaz gix gixn
:oipkeqn odipy zlke` dpi` m`e

ïéàé÷á ô''òipy exn`i m` .
epi` m` okeqn `edy mi`tex

:lke`ùåë 'îâdl oiagez jlt .
xya eze` ly ahexa yek

:ezvveneêãåàî ìëá øîàð äîì
'åëåy''ke oday aiagd xn`i .

:aiag epi`yíå÷é øùàë éë.
:aizk dqxe`nd dxrpaåðãîì äî

äñøåàîä äøòðì çöåøî`edy .
xacd htyn ok gvexd htynk

:dfdïúéð äñøåàîä äøòð äî
úåùøef zliran dlivdl livnl .

cr ebxedl df lrea ly eytpa
riyen oi` aizkck dilr `a `ly
riyen yi `d (ak mixac) dl

:dreyz iciv lka dpriyeiçöåø
øåáòé ìàå âøäébexd el exn` m` .

bxdi jze` bexd` e`l m`e jxiag
yxtnck ef dxiar xeari l`e

:onwläñøåàîä äøòð óàm` .
e` jxiag zqex` lera exn`i
`id la` xeari l`e bxdi bxdiz
dytp z` xeqnl deevn dpi`
rwxwc melk dyer dpi` `idc
xacl di`xe `id `nlra mler

:xzq`
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:zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdøîà ,àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨¨©
áéúk ,éîéãeáà øa ÷çöé áø(bn `i `xwie)` EvTWY l`'mkizFWtp z ©¦§¨©£¦¦§¦©§©§¤©§¥¤

,'õøBMä õøMä ìëaa ,rnyne,õøBL àeäL íB÷î ìkiab lr oia §¨©¤¤©¥¨¨¤¥
.mina oiae rwxwe,jci`náéúë(hk `i my)uxWA `nHd mkl dfe' §¦§¤¨¤©¨¥©¤¤

uxFXd,'õøàä ìò,ux`d lry uxya `l` d`neh oi`y rnyne ©¥©¨¨¤
,mind ipt lr svd uxya `leBòbî éàcå ,ãöék àäxexa m` - ¨¥©©©©¨

,uxya rbpy mc`l,àîèlka `nhnd weqtd xacn dfk ote`ae ¨¥
,uxeyd uxydBòbî ÷ôñ`l e` uxya rbp m` `ed wteqn m` -, §¥©¨

,øBäèlr uxeyd uxya wx `nhnd weqtd xacn dfk ote`ae ¨
ixaca x`azp `ly xg`ne .xedh mina sv `ed m`y ,ux`d
mina svd uxy oial ilkay mina svd uxy oia welig aezkd

.xedh ewitq dfa oiae dfa oiay `nw `pz xaeq ,rwxw iab lry
ïBòîL éaøå,ux`ay mina sv oial milkay mina sv oia wlgnd §©¦¦§

úk ,àìeò øîà ,àîòè éàîáé(el `i `xwie)ïéòî Cà'min dewn xFaE ©©§¨¨©¨§¦©©§¨¦§¥©¦
ixd mina dtvd d`neh wtqy aezkd ixacn rnyne ,'xFdh didi¦§¤¨

,dxedh `idejci`náéúëweqtd jyndaáøòä ãò) 'àîèé',( §¦¦§¨©¨¨¤
,`idy mewn lka rnyne,ãöék àä,wlgl jixv gxkdaäôö ¨¥©¨¨

y mina d`nehd,íéìëadwitq,àîèaezkd xacn dfk ote`ae §¥¦¨¥
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äàîeè àzçîc ïàîk ¯ äòáL úàîeè éàäå áøò¤¤§©§©¦§¨§©§©§¨§¨
íàå ?àéä àzëéîñ äàîeè àîìéc Bà ,àéîc éìëa¦§¦¨§¨¦§¨§¨§¦§¨¦§¦
àîèå ,àéîc éìëa äàîeè àzçîc ïàîk øîBì éöîz¦§¥©§©§©§¨§¨¦§¦¨§¨§¨¥

åïåék ?eäî äôö äìáðe äìáð éab ìò õøL ,éàc ©©¤¤©©¥§¥¨§¥¨¨¨©¥¨
,àéä àzëéîñ äàîeè ¯ ïepéà áøò úàîeè eäééåøúc§©§©§§©¤¤¦§¨§¦§¨¦
éab ìò õøL ?äLãòk éàäå úéfk éàä àîìéc Bà¦§¨©©©¦§©©£¨¨¤¤©©¥
àîìéc Bà ,eäðéð àøeòéL ãç éàcå éðä ?eäî õøL¤¤©¨¥©©©¦¨¦§¦§¨
õøL øîBì éöîz íàå ?àì éããäî é÷ñôîc ïåék¥¨§¦§§¦¥£¨¥¨§¦¦§¥©¤¤
àçðîc ïàîk ¯ éããäî é÷ñôîc ïåék ,õøL éab ìò©©¥¤¤¥¨§¦§§¦¥£¨¥§©§©§¨
ïåék ?eäî äçBnépL äìáð éab ìò õøL ,éîc éìëa¦§¦¨¥¤¤©©¥§¥¨¤¦¨©¥¨
àìëBà éàä àîìc Bà ,ä÷Lî déì àéåä äçBnéðc§¦¨¨§¨¥©§¤¦§¨©§¨
éab ìò õøL ,àeä àìëBàc øîBì éöîz íàå ?àeä§¦¦§¥©§§¨¤¤©©¥
àø÷òúéîc ïåék øîBì éöîz íàå eäî òøæ úáëL¦§©¤©©§¦¦§¥©¥¨§¦§©§¨
éîe úàhç éî éab ìò õøL ,àìëBà ék dì àéåä̈§¨¨¦§¨¤¤©©¥¥©¨¥
.e÷éz ,ïðéòãé àì ?eäî ,íénä éab ìò ïéôö úàhç©¨¨¦©©¥©©¦©¨¨§¦©¥
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קסח
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtxifp

çñô äùåòå øéæð àðåðîä áø øîàiyilya odilr dfede ,zn z`neha e`nhpy Ð

,egqt dyry cr gqt dyerl rcep `le ,odly iriaya medzd xawa eklde ,iriayae

.dxdh zexifpl glibe ezexifp dpny cr xifpleíéøåäèiriaya e`nhpc ab lr s`e Ð

`nhpykl xdhpe xar xake li`ed ,xzqinl medzd z`neh jd `nil` `lc .odly

.medzd z`nehaãøé àáø áéúîleahl Ð

rweyn zn `vnpe ,znd z`nehn xdhile

.`nh `nh zwfgy ,`nh Ð dxrnd rwxwa

ely iriaya `nh zwfga iedc oeik ,inp `kde

glib `l oiicry itl ,medzd xawa `nhpyk

,zexifpc d`neh zglbz,eyny aixrd `le

lirl opixn`ck ,`ed min z`ia xg`l zglbzc

inp dipinwel ,(a,cn xifp) ["oipin dyly"] wxta

!`nh iedle ezwfg lrêì àðéãåî äéì øîà
øéæðámcew ely iriay meia `nhpc oeikc Ð

xg`l cr el rcep `l ik elit`e ,`nhc ,zglbz

d`neh zglbz xqegnc meyn ,dxdhc gelib

.medzd xawa `nhp ikíåìë àìå øñåçî àìã
,medzd xawa `nhp ik xedh zwfga iede Ð

:opzck ,d`neh dil opizgn `l `witqne

.xedh xedh zwfgyäéì øîàinp gqt dyer Ð

xn`we ,yny axrd xqegn `w ely iriay meia

!`nh `nh zwfgcàáøò àìéîî`lke Ð

.inc melk `le xqegnäéá øãä ééáà óàåÐ

`yniyc ,`ed oexqg e`l yny axrd :xn`c

oal dxdh ini z`lnae `ipzc .`axr `linn

.'ebe zal e`àéáú úàìî íåédxfg m` Ð

mirax` meia epiidc ,xkfl z`ln meia dlitde

`iaz Ð dawpl cg`e mipeny meie ,xkfl cg`e

z`ln jeza dcliy eze` lr la` .zepaxw izy

"zcleid zxez z`f" `xw xn`c ,`iaz `l Ð

jeza dl yiy zecle dnk lr dzaix dxezd Ð

.daeg dilr xeiyd oi`e ,miycwa zlke`e cg` oaxw d`iany ,dcil iniàéáú àì ìåëé
úàìî øçàìù ìò àéáú ìáà 'åëexary xg`le ,mipeny jeza dawp dcli m`y Ð

lr oaxw `iazy leki ,dipy ly mipeny jeza dawp dclie dxfg dpey`xc mipeny

dpey`x ly z`ln xg`l `edy itl ,ziyilyd lre dpey`xd?úàìîáå øîåì ãåîìú
aiigzz Ð oaxw da `iadl die`xy drya ,z`ln meia dcliy onf lk :rnync Ð

dipy ly z`ln jeza `ide li`ed ,efe .`iaz `l Ð z`ln jez la` ,odizy lr oaxwa

.`iaz `l Ðàðäë áø øîà:`iddc dlr `pdk ax xn`e ,xnelk Ðdcila `kd ip`y

lkc ,oaxw `xqgnc meyn Ð oaxw dlr iiezi`l `aiign `l `nrh i`n ,z`ln xg`lc

dlr opiazene .oaxw da `iadl die`x dpi`y drya `ied dl `cliznc `cge `cg

oaxw `ziin i`n` ,cg`e mipenyl z`ln meia inp mzd :`iddc?axrd `xqgn `d

seqal dlah xaky it lr s` meia ea zlaehe zxfeg zeidl dkixv `id ixdy ,yny

wxta dbibg zkqna opzck .miycwa lek`l dxizdl ick ,dcil zngn xyr drax`

axrd oikixve ,ycewl dliah oikixv mixetk xqegnde ope`dy (`,`k) "ycewa xneg"

zlke` dpi` Ð xyr drax` seql dlahy it lr s`y ,jex` mei leah epiidc ,yny

.yny axrd dkixve ,cg`e mipeny seq cr miycwaééáà øîàlrinc oexqg ji`d Ð

da `iadl die`xd dry dl iede ,`axr `linn `yniyc ,oexqg diny e`l `yniy

ol `riny `l `pdk axe iia`c `zlin `de .`iaz z`ln meiac xn` ikd meyn .oaxw

.`zi` `kidäðùîåëøãë áëùåî úî àöåîä,eizekxi oia ey`x `le ,ayei [`le] Ð

.bexd `leåúñåôú úàå åìèåðdfd mewna o`k yiy yyeg epi`e .xg` mewnl eptne Ð

m` ,dyly `vn m` la` .mipy `vn m` oke .mewn lka jldl el xzene ,xg` zn mey

,rax` seql rax` zligzn ipyl oey`x oia yi m` ,dpeny cre rax`n dfl df oia yi

cg`dy ,dxrnd jxe` zcna dpeny jeza oiakyen ody e` ,dxrnd agexl epiidc

oerny iaxe opaxc `ail` dl miwen `w ikdc ,dpeny seqa iyilyde cg` zligza

.(`,aw `xza `aa) "zexit xkend" wxtaúåøá÷ úðåëù äæ éøälr s`e .onewn epwe Ð

,dxrnd jxe`l okin oiakeyy oikek ekezl gztpy mzd opiqxbck ,ie`xk my oi`y it

efe li`ede ,mizn [dyly] elld `l` my xeawl ewitqd `lc ,inxzi` iienxzi`c

zg`e o`kn zg` ,zexrn izy o`k eyrp `ny yegl yi Ð zexaw zpekyxvge ,o`kn

.yy lr yy `edy rvn`a
êéøöå
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øéæð`nil` `l `nrh i`n mixedh odly iriaya medzd xawa ekldy gqt dyere

`nh `nh zwfgy `nh zn z`nehn xdhil cxi `ax aizn xzqinl medzd z`neh

.medzd z`neha opixdhn `l Ð ez`neha wfgz`c `kid :`nl` Ðøîàjl `picen dil

zglbz xqegnc xifpa,zglbz xqegnc `kd ixii` oizipzne .d`neh zglbz :yexit Ð

cxi `ed ixdy ,xqegn `ed dliah s` ixdy

`pepnd axe .dixg`y zglbz oky lke ,leahl

axrd xqegnc idpc .gliby xg` iriaya ixiin

,`nh zwfga dil opixw `l i`da Ð yny

jl `picen `p` s` :dil xn` .lif`e yxtnck

,xnelk ,melk `le xqegn `lc gqt dyere xifpa

`de :iia` dil xn` ,gliby xg`e lahy xg`e

`linn `yny :dil xn` !yny axrd xqegn

`yniyc dcede ,dia xcd iia` s`e .`axr

.oexqg aiyg `le ,`axr `linnàéðúãmei

`iaz `l z`ln jez `iaz z`lnmei i`d Ð

mei dclie dxfg xnelk `l` ,`wec e`l z`ln

,z`ln jez .zepaxw ipy `iaz Ð cg`e mipeny

`l Ð dpey`x dcil ini jez zipy dclie dxfgy

dcil lr `iaz `l leki .cg` oaxw wx `iaz

xg` ly dcil lr `iaz la` ,z`ln iptly

k ,z`lnrax`e miyy meia dipya dcliy oeb

rax`e miyy meia dclie dxfge ,dpey`x dcill

dipy dcil ly z`ln jez `idy ,dipy dcill

xnel cenlz Ð dpey`x dcil ly z`ln xg`le

dipy dcill oia ,z`ln jez lkc ,"z`ln meia"

`l` d`ian dpi` Ð dpey`x ly oaxwa zxhtpd

Ð `nrh epiid :`pdk ax xn`e .cg` oaxw

oaxwa `xhtin ikd meyn ,xnelk .oaxw `xqgnc

`vi `le ,dcil ly oaxw zxqegny itl Ð cg`

dcil ly oaxw `iadl die`xy dry dilr

`l ycwnd l`e rbz `l ycw lka"c .dpey`x

cr dpey`x ly oaxw `iadl lkez `l Ð zipy dclie li`ede ,"dxdh ini z`ln cr `az

oic jkle ,ziyily dcliy cr dipy dcil ze`lnl dwitqd `le li`ede .dipy dcil z`ln

.cg` oaxwa `id xhtizy `ed

íúäyny axrd xqegn inp`iaz i`n` ,z`ln xg`ly dcila ,mzd :da opiede enk Ð

`ly dy`a opiwqr `l in ,xnelk .yny axrd `xqgn `d ?dipy dcill oaxw

dcil oaxw `iadl die`x dpi` mipeny xg`l s` ixd ?xwir lk miireay seql dlah

.z`ln xg`ly dcil lr oaxw d`ian ikd elit`e ,dpey`xøîà`linn `yniy iia`

`axreciae eiptl dewn ixdy ,oexqg aeyg epi`y dliahd oexqg `irain `l ,xnelk Ð

.`axr `linn `yniyc ,oexqg aiygw `l Ð ecia epi`y yny axrd s` `l` .leahil

xn`ck ,[cg`e mipeny] seqa opaxc dliahn Ð yny axrd `xqginc i`d :iyxtnc zi`e

ira `l `d ,eze .opixn` `ziixe`cnc :`cg ,`xidp `le .(`,`k dbibg) "ycewa xneg" wxta

,oi` Ð dliah :wiic mzde ,ycewl dliah jixv mixetik xqegnc mzd ipzwc ,yny axrd

.`pixg` ilin` ,`l Ð yny axrdäìçúá.xawa my xeaw ik el rcep `ly Ð

åëøãë.dihwp i`n` yxtn `xnba Ðåìèåðxnbp" wxta opixn` recid xawc idp Ð

x`ypy zrcl ea rcepya `wec `ed mzd Ð ezeptl xeq` (a,fn oixcdpq) "oicd

pal xawd rcep `ly xg`n ,elhil xzen mzd opixn` `vnpa la` .my xeawoekp Ð mc` i

.my xawp i`xw`l ik xnelåúñåôú.`xnba yxtn Ð

àöîzexaw zpeky ef ixd dpeny cre zen` rax`n dfl df oia yi m` dyly,xnelk Ð

olhil xeq` jkle ,my did zexawd zia ik `zlz `gkync oeik `zlin i`lbi`c

.my did zexawd ziay i`cea ik ,dn` mixyr oldle epnid wecal jixv mb .ezeptle

`pyil jdl yxetn mzde ."zexit xkend" idlya opixn`ck ,zexrna xeawl eid milibxe

dyly jde .`ziixac oerny iaxk dpeny lr zen` rax` dxrn ly dkezc xaq `pz i`dc

ivge ,dn` jekl jek oiae dn` jekd agexc ,mzd gkenck ,edpigky` zen` rax` jez e`l

.oikek ipy zen` rax` jez ixd Ð milzk ipyl dxrnd lzekl jenq iept mewn dn`

dyly xeawl ie`xd xcq itk oigpen dylyd :xn`w ikd Ð dpeny cr rax`n xn`wce

iyilyde ,oikek ipy dagxl odn ,zen` dpeny dkx`e zen` rax` dagxy dxrna mizn

.dpeny dkx`e drax` dagxy dxrnd htynd oky ,ivge dn` on xzei wgexn didi `l

dyly zen` rax`d jez yxity ,xi`n oa l`eny epiax yexitk `lce .mz epiax uxiz jk

.ziyixtck `zil `dc ,oikek

òáøàî."zexit xkend" wxta ,ipzinc `ed xawd xvg iabc .oixaewe dhn oildk :opiqxb `l Ð dpeny cr zen`

wcea
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øá÷a eëìäL çñô äNBòå øéæð :àðeðîä áø øîà̈©©©§¨¨¦§¥¤©¤¨§§¤¤
äzäàìc ¯ àîòè éàî .íéøBäè ¯ ïälL éòéáMa íB ©§©§¦¦¤¨¤§¦©©£¨§¨

ãøé :àáø áéúî .øzñéîì íBäzä úàîeè àîélà©¦¨§©©§§¦§©§¦¨¨¨©
,àîè ¯ àîè ú÷æçL ,àîè ¯ únä úàîehî øähéì¦¨¥¦§©©¥¨¥¤¤§©¨¥¨¥
,øéæða Cì àðéãBî :déì øîà ¯ !øBäè ¯ øBäè ú÷æçL¤¤§©¨¨£©¥¥¨¨§¨¦
àðéãBî àðà óà :àáø déì øîà ¯ .úçìâz øqeçnL¤§©¦§©©£©¥¨¨©£¨¥¨
déì øîà ¯ .íeìë àìå øqeçî àìc ,çñô äNBòa Cì̈§¥¤©§¨§¨§¨§£©¥
àLîéL :déì øîà ¯ !LîL áøòä øqeçî àäå :ééaà©©¥§¨§©¤¡¥¤¤£©¥¦§¨
úàìî íBé :àéðúc .déa øãä ééaà óàå .àáøò àìénî¦¥¨¨§¨§©©©¥£©¥§©§¨§Ÿ
ìò àéáz àì ìBëé .àéáz àì ¯ úàìî CBz ,àéáz ¯¨¦§ŸŸ¨¦¨Ÿ¨¦©
øçàlL äãéì ìò àéáz ìáà ,úàìî éðôlL äãéì¥¨¤¦§¥§Ÿ£¨¨¦©¥¨¤§©©

øîBì ãeîìz ¯ ïäézMî øhtéúå ,úàìîéîé úàìîáe" §Ÿ§¦©¥¦§¥¤©§©¦§Ÿ§¥
.àéáz àì ¯ úàìî CBz ,àéáz ¯ úàìî íBéa ,"døäè̈¢¨§§Ÿ¨¦§ŸŸ¨¦
éîð íúä ,ïaø÷ àøqçîc àëä éðàL :àðäk áø øîà£©©¨£¨¨¥¨¨¦§©§¨¨§¨¨¨©¦
àLîéL :ééaà déì øîà ¯ !LîL áøòä àøqçî¦©§¨¤¡¥¤¤£©¥©©¥¦§¨

.àáøò àìénîäðùîákLeî ,äléçza úî àöBnä ¦¥¨¨§¨©¥¥©§¦¨§¨
úàå ïìèBð ¯ íéðL ,Búñeôz úàå BìèBð ¯ Bkøãk§©§§§¤§¨§©¦§¨§¤

ìL àöî .ïúñeôzòaøàî äæì äæ ïéa Lé íà ,äL §¨¨¨¨§¨¦¥¥¤§¤¥©§©
.úBøá÷ úðeëL Bæ éøä ¯ äðBîL ãòå úBnà©§©§¤£¥§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc xifp(oey`x meil)

:medzd z`neha sqep oicå øéæð ,àðeðîä áø øîàd mc`äNBò ¨©©©§¨¨¦§¤
oaxw [aixwn-]L ,çñtxt`n mdilr efide ,zn z`neha e`nhp ¤©¤

okn xg`le ,iriayd meiae iyilyd meia dnec` dxtøá÷a eëìä̈§§¤¤
íBäzä[dreci dpi`y d`neha e`nhpy-]ad mei,ïälL éòéáM ©§©§¦¦¤¨¤

ini dpne xifpd ayy xg`l cr ef mz`neh lr mdl rcep `le
,gqtd oaxw z` aixwd edrxe ,eizexry z` glibe dxdha zexifp

íéøBäègqtd dyere ,dpny zexifpd ini z` xzeq xifpd oi`e ,md §¦
ipy gqt `iadl jixv epi`.úàîeè àîélà àìc ,àîòè éàî©©§¨§Ÿ©¦¨§©

øzñéîì íBäzäz` xezql medzd z`neh ly dgeka oi`y - ©§§¦§©
.dyrnd xg`l cr ef d`nehn ercep `ly xg`n ,xak dyrpd

:dywn `xnbd,àáø áéúîm`y dpyna epipyãøédxrnl xifpd ¨¦¨¨¨©
e leahl ickúnä úàîehî øähéìxg`l el rcepe ,da `nhpy ¦¨¥¦§©©¥

znd on zifk did dry dze`ay glibe dxdh zexifp dpny
,dxrnd rwxwaàîèxg`n ,ezexifp ini z` xzeqe `edú÷æçL ¨¥¤¤§©

,øBäè øBäè ú÷æçL àîè àîèdpi` medzd z`neh ly `lewdy ¨¥¨¥¤¤§©¨¨
`pepnd ax xn` ji`e ,da `nhpy zra `nh didy ina dxen`

.iriayd meia e`nhp xy`k md mixedhy
:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl `pepnd axøéæða Cì àðéãBîeay ¨©¥¦¨¨§¨¦

oeik ,dpynd ixac mixen`úçìâz øqeçnL,d`neh zwfga `ede ¤§¨¦§©©
lah xaky xifpa `ed izxn`y dn la` ,lah `l oiicry

.dxdh zwfga `ede ,eizexry z` glibe ez`nehl
àáø déì øîà,`pepnd axlCì àðéãBî àðà óàdnl mikqn ipixde ¨©¥¨¨©£¨¦¨¨

zwligyae xifp,íeìk àìå øqeçî àìc çñt äNBòxaky ote`a §¤¤©§Ÿ§¨§Ÿ§
z`neh oi`e ,dxdh zwfga mdy ,eizexry glib mby xifpae elah

.mz`nhn medzd
éiaà déì øîà,gqtd dyer e` xifpd lahy s` ,`axløqeçî àäå ¨©¥©©¥§¨§¨
,LîL áøòäzwfga oiicr eidy `vnpe ,lahy `nh lk oick ¤¡¥¤¤

.d`nehdéì øîà,iia`l `axàáøò àìénî àLîéLynyd - ¨©¥¦§¨¦¥¨¨§¨
,gqtd dyere xifpd cvn dlerta jxev `ll ,dnvrn zrwey
md ixde ,mcivn oexqg jka oi` oiicr drwy `lyk s` ok lre

.dxdh zwfga
:`xnbd zxne`déa øãä éiaà óàå,eziiyewn ea xfg -,àéðúc §©©©¥¨©¥§©§¨

dlitd m` ,dlitde aey dxarzp okn xg`le ,dawp dcliy dy`
aúàìî íBé,dpey`x dciln dzxdh iniàéázm` j` ,sqep oaxw §Ÿ¨¦

a dlitdúàìî CBz,dzcill mei cg`e mipeny jeza -àéáz àì §ŸŸ¨¦
,mdipy lr cg` oaxw `iadl `id dleki `l` ,zepaxw ipyìBëé̈

y xnel iziidàéáz àìwx sqep oaxwúàìî éðôlL äãéì ìòini Ÿ¨¦©¥¨¤¦§¥§Ÿ
,dpey`xd dcill dxdhàéáz ìáàsqep oaxwøçàlL äãéì ìò £¨¨¦©¥¨¤§©©

úàìîdipyd dcild ini jeza `idy elit`e ,dpey`x dcil ini §Ÿ
ïäézMî øètéúå),(mipeny jeze ,dawp dcliy ote`a ,xnelk §¦¨¥¦§¥¤

mei cg`e mipeny jeze ,dawp dlitde aey dxarzp mei cg`e
dpexg`d dltddy `vnpe ,dlitde dxarzpe day ef dltdl
z`ln xg`l j` zncewd dltdl dxdhd ini z`ln jeza dzid
,zepaxw izy `iadl dkixv `dze ,dpey`xd dcill dxdh ini
dpexg`d dltdd lr zg`de ,dpey`xd dcild lr zg`d

,dcill mei cg`e mipeny xg`l dzidyøîBì ãeîìz(e ai `xwie) ©§©
,'äøäè éîé úàìîáe'dlitdy ote`a wxy minkg eyxceíBéa ¦§Ÿ§¥¨¢¨§

úàìî[d`lde cg`e mipenyd mein-]àéázlr la` ,zepaxw ipy §Ÿ¨¦
dzidy dltdaúàìî CBzzncewd dcill dxdh iniàéáz àì §ŸŸ¨¦

.sqep oaxw
eàðäk áø øîàdltd zryay mrhd ,`ziixad ixac xe`iaa ¨©©©£¨

dzidy s`e ,dpey`xd dcild ini jeza `id zaygp oiicr dipy
c meyn ,dpey`x dciln cg`e mipeny xg`làøqçîc àëä éðàL©¦¨¨§¦©§¨

ïaø÷oaxw `iadl dpnf ribd `l oiicr dipyd dltdd zrya - ¨§¨
cr dpaxw z` `iadl zi`yx zcleid oi`y ,dpey`xd dcild lr
mrt lka dlitde li`ed ef zcleie ,dzxdh ini z`ln xg`l
,oaxw `iadl mlern dpnf ribd `l ,dzxdh ini e`lny mcew
lk z` zxhete dpey`xd dcild ini jeza zaygp `id ok lre

.cg` oaxwa diaeig
,dyweénð íúäini z`ln meia dlitdy `ziixad ly `yixa - ¨¨©¦

meia dlitd m`y zehiyta `ziixad dhwp recn ,dpey`x dcil
`ld ,zepaxw ipy `iadl `id dwewf cg`e mipenyáøòä àøqçî¦©§¨¤¡¥

LîLdcil z`nehl dzliah z` dxg`y ote`a mb xaecn ixd - ¤¤
z` `iadl die`x dpi`y `vnpe ,cg`e mipeny mei cr dpey`xd
did `pdk ax ixacle ,yny axrd dkixvy itl df meia dpaxw

.cg` oaxwa dxhtl epl
àáøò àìénî àLîéL ,éiaà déì øîàoi`e ,dil`n zrwey ynyd - ¨©¥©©¥¦§¨¦¥¨¨§¨

dripnk oecip ynyd zriwy oexqg oi` okle ,dcia ielzd xac df
`iadl die`xd dy`k dzr `id zipecip `linne ,oaxw `iadln
.cg` oaxwa mxhtl dleki dpi` ,sqep oaxwa daiigzp m`e ,oaxw

ill cg`e mipeny jeza dlitd xy`k j`llk die`x dpi` ,dzc
oaxwa `id zxhtp dlitde dxfg m` jkle ,dpaxw z` `iadl
ixdy ,`axl dywdy eziiyewn ea xfgy micnl ep` o`kne .cg`

:`ziixad lr `xnbd ziiyew z` jka ayii

äðùî
`ed i`yx m` ,ezeyxa xeaw zn `vend ly epica dpc dpynd
,o`k ef dpyn zipype .mitqep mixawl miyyeg m`e ,ezeptl

lirl dpynay xg`n(.bq),xifp iabl 'xacl milbx' oipr xkfed
. .df oipr xkfen dixg`ly el`e ef dpyna s`eÂÄ

úî àöBnäexvga xeaw,äléçzadzr cr el reci did `ly ©¥¥©§¦¨
znd dide ,df mewna xaw epyiyBkøãk ákLeîixaw jxck - §¨§©§

,l`xyiBìèBð,dvxi m` myn edptneåenr lhepBúñeôz úà- §§¤§¨
`vn m` oke .eaiaqny xtrdíéðL,mizn ipy -úàå ïìèBð §©¦§¨§¤

,ïúñeôzote`a `l` ,zeriawa df mewna exawp `ly zelzl yiy §¨¨
m` j` .i`xrìL àöîäL,miznif`äæì äæ ïéa Lé íàoia - ¨¨§Ÿ¨¦¥¥¤¨¤

iyilyl oey`xd,äðBîL ãòå úBnà òaøàîeidy ote`d `edy ¥©§©©§©§¤
,mpnfa dxeaw zxrna xeawl milibxúBøá÷ úðeëL Bæ éøäixd - £¥§©§¨

mixawl yegl yi s`e ,mzeptl xeqi` lge ,zexaw zia zwfga df
mizn zyly m` mpn` .oldl x`eanke ,df mewn zeaiaqa mitqep
xzei e` ,zen` rax`n zegt `edy ghy ipt lr exawp el`
ote`a xeawl jxc oi`y xg`n ,ozeptl `ed i`yx ,zen` dpenyn
zrya df mewna exawp el` mizn zylyy zelzl yie ,dfk

.xzei xge`n onfa ozeptl zpn lr ,wgcd
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc xifp(oey`x meil)

:medzd z`neha sqep oicå øéæð ,àðeðîä áø øîàd mc`äNBò ¨©©©§¨¨¦§¤
oaxw [aixwn-]L ,çñtxt`n mdilr efide ,zn z`neha e`nhp ¤©¤

okn xg`le ,iriayd meiae iyilyd meia dnec` dxtøá÷a eëìä̈§§¤¤
íBäzä[dreci dpi`y d`neha e`nhpy-]ad mei,ïälL éòéáM ©§©§¦¦¤¨¤

ini dpne xifpd ayy xg`l cr ef mz`neh lr mdl rcep `le
,gqtd oaxw z` aixwd edrxe ,eizexry z` glibe dxdha zexifp

íéøBäègqtd dyere ,dpny zexifpd ini z` xzeq xifpd oi`e ,md §¦
ipy gqt `iadl jixv epi`.úàîeè àîélà àìc ,àîòè éàî©©§¨§Ÿ©¦¨§©

øzñéîì íBäzäz` xezql medzd z`neh ly dgeka oi`y - ©§§¦§©
.dyrnd xg`l cr ef d`nehn ercep `ly xg`n ,xak dyrpd

:dywn `xnbd,àáø áéúîm`y dpyna epipyãøédxrnl xifpd ¨¦¨¨¨©
e leahl ickúnä úàîehî øähéìxg`l el rcepe ,da `nhpy ¦¨¥¦§©©¥

znd on zifk did dry dze`ay glibe dxdh zexifp dpny
,dxrnd rwxwaàîèxg`n ,ezexifp ini z` xzeqe `edú÷æçL ¨¥¤¤§©

,øBäè øBäè ú÷æçL àîè àîèdpi` medzd z`neh ly `lewdy ¨¥¨¥¤¤§©¨¨
`pepnd ax xn` ji`e ,da `nhpy zra `nh didy ina dxen`

.iriayd meia e`nhp xy`k md mixedhy
:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl `pepnd axøéæða Cì àðéãBîeay ¨©¥¦¨¨§¨¦

oeik ,dpynd ixac mixen`úçìâz øqeçnL,d`neh zwfga `ede ¤§¨¦§©©
lah xaky xifpa `ed izxn`y dn la` ,lah `l oiicry

.dxdh zwfga `ede ,eizexry z` glibe ez`nehl
àáø déì øîà,`pepnd axlCì àðéãBî àðà óàdnl mikqn ipixde ¨©¥¨¨©£¨¦¨¨

zwligyae xifp,íeìk àìå øqeçî àìc çñt äNBòxaky ote`a §¤¤©§Ÿ§¨§Ÿ§
z`neh oi`e ,dxdh zwfga mdy ,eizexry glib mby xifpae elah

.mz`nhn medzd
éiaà déì øîà,gqtd dyer e` xifpd lahy s` ,`axløqeçî àäå ¨©¥©©¥§¨§¨
,LîL áøòäzwfga oiicr eidy `vnpe ,lahy `nh lk oick ¤¡¥¤¤

.d`nehdéì øîà,iia`l `axàáøò àìénî àLîéLynyd - ¨©¥¦§¨¦¥¨¨§¨
,gqtd dyere xifpd cvn dlerta jxev `ll ,dnvrn zrwey
md ixde ,mcivn oexqg jka oi` oiicr drwy `lyk s` ok lre

.dxdh zwfga
:`xnbd zxne`déa øãä éiaà óàå,eziiyewn ea xfg -,àéðúc §©©©¥¨©¥§©§¨

dlitd m` ,dlitde aey dxarzp okn xg`le ,dawp dcliy dy`
aúàìî íBé,dpey`x dciln dzxdh iniàéázm` j` ,sqep oaxw §Ÿ¨¦

a dlitdúàìî CBz,dzcill mei cg`e mipeny jeza -àéáz àì §ŸŸ¨¦
,mdipy lr cg` oaxw `iadl `id dleki `l` ,zepaxw ipyìBëé̈

y xnel iziidàéáz àìwx sqep oaxwúàìî éðôlL äãéì ìòini Ÿ¨¦©¥¨¤¦§¥§Ÿ
,dpey`xd dcill dxdhàéáz ìáàsqep oaxwøçàlL äãéì ìò £¨¨¦©¥¨¤§©©

úàìîdipyd dcild ini jeza `idy elit`e ,dpey`x dcil ini §Ÿ
ïäézMî øètéúå),(mipeny jeze ,dawp dcliy ote`a ,xnelk §¦¨¥¦§¥¤

mei cg`e mipeny jeze ,dawp dlitde aey dxarzp mei cg`e
dpexg`d dltddy `vnpe ,dlitde dxarzpe day ef dltdl
z`ln xg`l j` zncewd dltdl dxdhd ini z`ln jeza dzid
,zepaxw izy `iadl dkixv `dze ,dpey`xd dcill dxdh ini
dpexg`d dltdd lr zg`de ,dpey`xd dcild lr zg`d

,dcill mei cg`e mipeny xg`l dzidyøîBì ãeîìz(e ai `xwie) ©§©
,'äøäè éîé úàìîáe'dlitdy ote`a wxy minkg eyxceíBéa ¦§Ÿ§¥¨¢¨§

úàìî[d`lde cg`e mipenyd mein-]àéázlr la` ,zepaxw ipy §Ÿ¨¦
dzidy dltdaúàìî CBzzncewd dcill dxdh iniàéáz àì §ŸŸ¨¦

.sqep oaxw
eàðäk áø øîàdltd zryay mrhd ,`ziixad ixac xe`iaa ¨©©©£¨

dzidy s`e ,dpey`xd dcild ini jeza `id zaygp oiicr dipy
c meyn ,dpey`x dciln cg`e mipeny xg`làøqçîc àëä éðàL©¦¨¨§¦©§¨

ïaø÷oaxw `iadl dpnf ribd `l oiicr dipyd dltdd zrya - ¨§¨
cr dpaxw z` `iadl zi`yx zcleid oi`y ,dpey`xd dcild lr
mrt lka dlitde li`ed ef zcleie ,dzxdh ini z`ln xg`l
,oaxw `iadl mlern dpnf ribd `l ,dzxdh ini e`lny mcew
lk z` zxhete dpey`xd dcild ini jeza zaygp `id ok lre

.cg` oaxwa diaeig
,dyweénð íúäini z`ln meia dlitdy `ziixad ly `yixa - ¨¨©¦

meia dlitd m`y zehiyta `ziixad dhwp recn ,dpey`x dcil
`ld ,zepaxw ipy `iadl `id dwewf cg`e mipenyáøòä àøqçî¦©§¨¤¡¥

LîLdcil z`nehl dzliah z` dxg`y ote`a mb xaecn ixd - ¤¤
z` `iadl die`x dpi`y `vnpe ,cg`e mipeny mei cr dpey`xd
did `pdk ax ixacle ,yny axrd dkixvy itl df meia dpaxw

.cg` oaxwa dxhtl epl
àáøò àìénî àLîéL ,éiaà déì øîàoi`e ,dil`n zrwey ynyd - ¨©¥©©¥¦§¨¦¥¨¨§¨

dripnk oecip ynyd zriwy oexqg oi` okle ,dcia ielzd xac df
`iadl die`xd dy`k dzr `id zipecip `linne ,oaxw `iadln
.cg` oaxwa mxhtl dleki dpi` ,sqep oaxwa daiigzp m`e ,oaxw

ill cg`e mipeny jeza dlitd xy`k j`llk die`x dpi` ,dzc
oaxwa `id zxhtp dlitde dxfg m` jkle ,dpaxw z` `iadl
ixdy ,`axl dywdy eziiyewn ea xfgy micnl ep` o`kne .cg`

:`ziixad lr `xnbd ziiyew z` jka ayii

äðùî
`ed i`yx m` ,ezeyxa xeaw zn `vend ly epica dpc dpynd
,o`k ef dpyn zipype .mitqep mixawl miyyeg m`e ,ezeptl

lirl dpynay xg`n(.bq),xifp iabl 'xacl milbx' oipr xkfed
. .df oipr xkfen dixg`ly el`e ef dpyna s`eÂÄ

úî àöBnäexvga xeaw,äléçzadzr cr el reci did `ly ©¥¥©§¦¨
znd dide ,df mewna xaw epyiyBkøãk ákLeîixaw jxck - §¨§©§

,l`xyiBìèBð,dvxi m` myn edptneåenr lhepBúñeôz úà- §§¤§¨
`vn m` oke .eaiaqny xtrdíéðL,mizn ipy -úàå ïìèBð §©¦§¨§¤

,ïúñeôzote`a `l` ,zeriawa df mewna exawp `ly zelzl yiy §¨¨
m` j` .i`xrìL àöîäL,miznif`äæì äæ ïéa Lé íàoia - ¨¨§Ÿ¨¦¥¥¤¨¤

iyilyl oey`xd,äðBîL ãòå úBnà òaøàîeidy ote`d `edy ¥©§©©§©§¤
,mpnfa dxeaw zxrna xeawl milibxúBøá÷ úðeëL Bæ éøäixd - £¥§©§¨

mixawl yegl yi s`e ,mzeptl xeqi` lge ,zexaw zia zwfga df
mizn zyly m` mpn` .oldl x`eanke ,df mewn zeaiaqa mitqep
xzei e` ,zen` rax`n zegt `edy ghy ipt lr exawp el`
ote`a xeawl jxc oi`y xg`n ,ozeptl `ed i`yx ,zen` dpenyn
zrya df mewna exawp el` mizn zylyy zelzl yie ,dfk

.xzei xge`n onfa ozeptl zpn lr ,wgcd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

דבר  מלא  מקרא  שהרי  גדול,  הפלא   - וכו'  טוב  יותר  במקום  נמצא  להיות  שיכול  לכתבו   ...

הכתוב מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ )עיין בהיום יום בזה(. וגם ע"פ פשוט זיכתה אותו ההשגחה 

העליונה בעבוה"ק דלהוציא יקר מזולל וכו' שהוא יותר מישיבה בישיבה של מעלה )ב"מ פה, א. ומה 

מקום טוב יותר מזה(, והוא מראה כאילו אינו שבע רצון ח"ו מזה?!



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc xifp(ipy meil)

,cvik ,dpeky dze`l aiaqn wecal eilreepîéä ÷ãBaznd on - ¥¥¤
änà íéøNò ïläìedxeaw zxrn cer yi m` ze`xl gex lkl §©¨¤§¦©¨

did ,mpnfa dievn dzidy dxeawd zxev itly xg`n ,dl dkenq
reci oi`y oeikne ,dn` mixyr jxe`l rxzyn dxeawd ghy
lkl dn` mixyr wecale yegl yi ,dxrnd dkynp cv dfi`l

..cv
àöîznänà íéøNò óBña ãçà,oey`xd xawd onepîéä ÷ãBa ¨¨¤¨§¤§¦©¨¥¥¤

änà íéøNò ïläìezxrn ly dzligz epid df xaw `ny ,gex lkl §©¨¤§¦©¨
,i`xw`a xawpy milez ep` oi`e .ztqep dxeawLe`vnpe xg`n ¤

yi ,mixaw dyly df mewnaøácì íéìâøziak yniy df mewny ©§©¦©¨¨
.zetqep dxeaw zexrnl o`k yegl yi jky oeikne ,zexaweléàL¤¦

Bàöî äléçzepic did ,zexawd zpeky d`vnpy mcew df xawl §¦¨§¨
y,Búñeôz úàå BìèBðxaky xg`n j` ,cigi zn `vend oick §§¤§¨

yi ,zexaw zpekyk df mewn rawpe mizn dyly o`k e`vnp
mixyr jeza `vnpd cigi xaw s` ok lre ,mitqep mixawl yegl
lkl dn` mixyr eaiaq dwica jixvn ,zexawd zpekyl dn`

:gex

àøîâ
`ed i`yx ,'ekxck akyen zn `vn' mc` m`y dpyna x`azp

:dpynd ixaca zwiicn `xnbd .extr mr ezeptl,äãeäé áø øîà̈©©§¨
'àöî'ekddpeéeöîì èøt,xakreciy zn exivga yi m`y ¨¨§¨§¨

..cigi zna s`e ,ezeptl i`yx epi` ,zeriawa my xawpy
âeøäì èøt ,'úî'jixv epi`e ,ezeptl i`yxy ,exivga xeaw `vny ¥§¨§¨

,o`k e`vnpy mizn dylyn cg` `ed m`e ,enr extrn lehil
,mlek z` zeptl `ed i`yxe ,zexaw zpeky zeidl sxhvn epi`

..df mewna mitqep mixaw xg` ytgl jixv epi` s`e
ì èøt 'ákLeî'znl e`vny ote`áLBé,miznd jxck akey `le §¨§¨§¥

sxhvn epi` s`e ,enr extrn lehil jixv epi`e ,ezeptl i`yxy
..zexaw zpekyl

ì èøt 'Bkøãk'k e`vny ote`,åéúBëøé ïéa çpeî BLàøLjxck `le §©§§¨§¤Ÿ¨¥§¥¨
epi` s`e ,extrn lehil jixv oi`e ,ezeptl i`yxy ,dlibx dxeaw

.zexaw zpekyl sxhvn
:df oipra sqep oic,øñçL úî ,àðéðç øa àìeò éðzdryay ,epiidc ¨¥¨©£¦¨¥¤¨¥

exawn onf xg`l eze` dptn m` ,etebn wlg xqg did xawpyïéà¥
Bìoic,äñeôz,extrn enr lehil jixv oi`yàìåoicúðeëL §¨§Ÿ§©

,úBøá÷rax` oiay ghya mixeawd mizn dyly `vn m`y §¨
mda bedpl jixv epi` ,xqg eteb miznd on cg`e ,zen` dpenyl
epi` s`e ,mnewnn mzeptl `ed i`yx ok lre ,zexaw zpeky oic

..df mewna mitqep mixaw xg` ytgle yeygl jixv
:`xnbd zxxanàì àîòè éàî éðä ìëådn elld mipicd lke - §¨¨¥©©§¨Ÿ

:zx`ane .mnrhàeä íéáëBk ãáBò àîìéc ïðéøîàjky ,znd ©§¦¨¦§¨¥¨¦
:el` mipic ea exn`p `l ok lre ,mdizn z` md mixaew

:mitqep mipicíéðL àöîy ote`a mixeawd ,mizn ipy -ìL BLàø ¨¨§©¦Ÿ¤
åéúBìbøî ãöa äæ[eilbx-]ìL åéúBìbøî ãöa äæ ìL BLàøå ,äæ ìL ¤§©©§§¨¤¤§Ÿ¤¤§©©§§¨¤

ïäì ïéà ,äæoicàìå äñeôzoic,úBøá÷ úðeëLxnel yi ok mby ¤¥¨¤§¨§Ÿ§©§¨
..dnd miakek icaery

ìL àöîäL,miznãçàädidòeãé,o`k xeaw `edy xakn el ¨¨§Ÿ¨¨¤¨¨©
äléçz íéðLe,okl mcew mdn rci `le mixeaw m`vn eiykr -Bà §©¦§¦¨

`vny)íéðù] (ãçà[äléçzxeaw `edy dzr cr rci `ly - ¤¨§¦¨
,df mewnaíéðLeeidíéòeãé,xakn elíäì [Lé] (ïéà)oicäñeôz, §©¦§¦¥¨¤§¨

íäì ïéàåoic,úBøá÷ úðeëLyi ,miey mzyly oi`y xg`ny §¥¨¤§©§¨
y xacl milbxzpn lr `l` ,zeriawa df mewna exawp `l

.onf xg`l mzeptl
did oke,äléçz ãçàå ïéòeãé íéðL àöîe ÷ãaL ,ááLé éaøa äNòî©£¤§©¦§¥¨¤¨©¨¨§©¦§¦§¤¨§¦¨

úBøá÷ úðeëL ïúBNòì Lwéáejixvdle ,miiepit z` xeq`l - ¦¥©£¨§©§¨
,aiaq dn` mixyr dwicaìk ,àáé÷ò éaø Bì øîàdnzòâiLoipra ¨©©¦£¦¨¨¤¨©§¨

df,zòâé ÷éøìy xg`neøîà àìoicì àlà úBøá÷ úðeëLìLäL ¨¦¨©§¨Ÿ¨§§©§¨¤¨¦§Ÿ¨
eidy miznïéòeãé,xaknì BàìLäLdzr e`vnpy mizn,äléçz §¦¦§Ÿ¨§¦¨

:df oic mda xn`p `l ,mpipra miey dylyd oi`y ote`a j`
,ezeyxa mixeawd mizn ipy e` zn `vend mc`y :dpyna epipy

:ïúñeôz úàå ïìèBð§¨§¤§¨¨
:`xnbd zxxaneäñeôz éîc éëéäyiy df oic dxeza epivn okid - ¥¦¨¦§¨

,znd mr xtrd on lehilàø÷ øîà ,äãeäé áø øîà(l fn ziy`xa) ¨©©§¨¨©§¨
,ezxeaw ote` lr epa sqei z` epia` awri deivykéðúàNðe'§¨©¦

,'íéøönîeyxc ok lre ,eid my ixdy zxzein 'mixvnn' zaize ¦¦§©¦
xy`k if` ,i`xr jxc mixvna ipexawi m` ,xn`e edeivy minkg

,l`xyi ux`a ixaewl zpn lr ixawn ip`ivezénò ìBè'xtrn ¦¦
yiy exawn eze` miptny zn lkl cenll yi o`kne .'mixvn

.enr xtrd on lehil
:xxal `xnbd dtiqenäñeôz øeòéL änëåyi xtrd on dnk - §©¨¦§¨

.znd mr cgi lehilìèBð ,(÷åãö éáøá) [úãt ïa] øæòìà éaø Løét¥©©¦¤§¨¨¤§¤¥
çBçéz øôò,znd zeaiaqy jxd xtr -åjkl sqepaäìeúáa øôBç ¨¨¦©§¥¦§¨

wnera ,dxtgp `ly dyw rwxw -ìLúBòaöà Lxtr mb lhepe ¨Ÿ¤§¨
.znd mr df

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyänëå`ed,äñeôz øeòéL ¥¦¥§©¨¦§¨
ïéîñéwä úà ìèBð ÷Bãö éaøa øæòìà éaø Løéteay oex`d ixay - ¥©©¦¤§¨¨§©¦¨¥¤©¥§¦

,znd xawpúBññwä úàå,znd zgzy dnc`d iabx -åowlgn §¤©§¨§
,miwlg dylylïéàcåeä úà ÷øBædnc`d iabxe oex`d iwlg - ¥¤©©¨¦

,znd on mda axrzp `l i`ceyçéðîee`nhi `ly rpven mewna ¥¦©
zexdh iyer mdaúB÷éôqä úàaxrzp m`d wtzqdl yiy el` - ¤©§¥

,znd on mda¯ øàMäå`vny dn ,znd on `edy el xexay dn §©§¨
zenvrd on,úBîöò òáBøìe ,úî ìL Bðéða áBøì óøèöîoiprl ¦§¨¥§¦§¨¤¥§©£¨

ly sebd oipa aex xeriy zenvra yi m`y ,ld` z`neh xeriy
oke .ld`a mi`nhn md ixd ,awd raex xeriy mda yiy e` ,znd

á÷ø ãååøz àìîìceexz `ln xeriy znd ziaeawx on yi m` - ¦§Ÿ©§¨¨¨
ep` micnl ef `ziixa ixacne .ld`a `ed s` `nhn ,[dlecb sk-]
`l` ,mewnd xtr on znd mr lehil wewf xawd z` dptnd oi`y
j` ,ea wtzqdl yi mipt lk lr e` ,znd on ea axrzp i`cey dn
`xen`d ixac lr o`kn zeywdl yi ok m`e .xtrd x`y z` `l
wner xeriy s` znd mr lehil yiy xaeqd zct oa xfrl` iax

.dywd rwxwd on zerav` yly
:`xnbd zvxznàeä,zct oa xfrl` iax -àpz éàä ék øîàc- §¨©¦©©¨

.ef `ziixa lr wlegd i`fr oa zrckänëå ,àéðúc`edøeòéL §©§¨§©¨¦
ïðçBé éaø øîà ,äñeôzixep oaìèBð ,éàfò ïa íeMîz` dptnd §¨¨©©¦¨¨¦¤©©¥

dçBçéz øôò,znl aiaqnyå,jkl sqepaäìeúáa øôBçrwxw - ¨¨¦©§¥¦§¨
wner xeriy ,dxtgp `ly dywìL:úBòaöà L ¨Ÿ¤§¨

rax` oiay ghya mizn dyly `vend mc`y :dpyna epipy
sqepae ,mzeptl eilr xq`pe zexaw zpeky ef ixd ,zen` dpenyl

jklepîéä ÷ãBadyly e`vnpe xg`ny ,dn` mixyr oldle ¥¥¤
:mitqep mixawl yegl epilr ,df mewna mizn
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קעי
miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtxifp

äîà íéøùò ïìäìå åðîî ÷ãåá àäéù êéøöå.mdipiay xvgde zexrn ipy oipnk `idy Ð

izy da gzet xn`c ,oerny iaxc `ail` ici` axc dixa zyy ax dl mbxzn mzde

oi`y :ixn`c ,opaxk dl miwen jci`e .iltpa ediipn `cgc ,dpeny lr yy ly zexrn

dl miwen `we .oiiedc `ed ixq ipnze ,zen` yy lr zen` rax` `l` dxrnd jxe`

.mixyr edl oiiede ,dpeqkl`a ediipn `cgc

.`kdc oizipznc `zlin dlekl ziyixt mzde

ïìäìå åðîî ÷ãåá íéøùò êåúá ãçà àöîå øæç
äîà íéøùòzpeky xninl `ki`c meyn Ð

.ef `id zexawøáãì íéìâøùzpeky `idy Ð

,dn` mixyr jeza dyly gky`cn ,zexaw

,dpeny cre zen` rax`n dfl df oia yiy

opixn` `le .mixyr jeza cg` `vn eiykre

.cg` `l` my xawp `lc ,inxzi` iienxz`

did Ð dligzn e`vn m` ,icigi df eli`y

.ezqetz z`e elhepe ,xg` mewnl ezeptl i`yx

cg`e ,mixyr jeza dyly `vny eiykr la`

.zexaw zpeky `idy xnel yi Ð mixyr seqa

àøîâéåöîì èøô àöî äãåäé áø øîàÐ

,okxck oiakyen mizn dyly `vn :opzc `dc

hxt Ð zexaw zpeky odl yie onewn epwc

odn cg`y okl mcew rcei did m`y .ievnl

z`e olhepe ,zexaw zpeky ef oi` Ð myl xawp

`ly ,xg` mewnl ozeptl el xzene ,ozqetz

.onewn epwâåøäì èøô úîcg` `vn m`y Ð

ikdc opixn` Ð oiciiebn ozyly e` ,ciiebn

ziaa `ly my exawpe myl ebxdpy ,inxzi`

,zexaw zpekyk dil opiwfgn `le ,zexawd

.ozqetz z`e olhep `l`áùåéì èøô áëùåîÐ

x`yk oiakyen oi`e li`ed ,oiayei o`vn m`y

olhep Ð mizn.ozqetz z`eåùàøì èøô åëøãë
åéúåëøé ïéá åì çðåîmdn cg` `vn m`y Ð

ikdc opixn` Ð eizekxi oia el gpen ey`x

.myl wxfpy ,inxzi`äñåôú åì ïéà øñçù úî
.ezqetz `la elhepy Ðúåøá÷ úðåëù àìåÐ

mdl oi` Ð dyly oze`n cg` xqg m`y

.onewn epw `lc ,zexaw zpekyéàî éðä ìëå
àì àîòèzexaw zpeky ied Ð?cg` `nlya

oireci dyly opirac ,ixinbc `ed ikdc Ð ievn

.onwl opixn`ck ,dligz o`vny dyly e`

ey`x e` ,ayei e` ,bexd cg` o`vn ik `l`

ozylye li`ed ,xqg e` ,eizekxi oia el zgpen

i`n ,zexaw zpeky odl yiy dligz m`vn

`nrh?àåä éåâ àîìéã`kdl edl yt `le ,oipnd on dler epi` iebe .`kdl xawi`e Ð

.onewn epw `l ikd meyn ,ozqetz z`e olhep Ð mipy `vn :opze .ixz `l`ìù åùàø
äñåôú íäì ïéà äæ ìù åéúåìâøî ãöá äæ,dyly od m` oke .jka mixawpy md miebc Ð

.zexaw zpeky mdl oi` Ð dfd oiprk mixawp odn mipyeãçàmizn dyly elldn Ð

.ievn `ed dligz eiykr odn cg` e` ,dligz eiykr e`vny odn mipye ,xak reci

úåøá÷ úðåëù ïúåùòì ù÷éáå.onewn epwc Ðïàöîù äùìùì åà ïéòåãé äùìùì àìà
äìéçú.`l Ð `qib jci`a la` .ixinbc `ed ikdc ,okl mcew oireci eid `ly Ðíéøöîî

leh mixvn xtrn Ð.inrçåçéú øôò ìèåðzngne ,epnn `viy mcd zngn dyrpy Ð

.znd on `viy ldenøôåçåyly xeriyk opixn`c ,zerav` yly rwxw zlezaa Ð

.rwxwa rlap zerav`ïéîñé÷ä úà ìèåð.eaiwxdyk oex`d on eyrpy mixqp ly Ð

edeaikyie" (fi a) minid ixaca `q`a aizkck ,minya ivr ly oinqiw Ð dl ixn`e

."minya `ln xy` akynaúåññ÷ä úàåone mcd on ewacpy dnc` ly zeffew Ð

.f"rla h"ihyila oixewy ,ldendïéàãååä úà ÷øåæåon epi`y el i`ce `edy xac Ð

.d`neh meyn odl yegi `ly ,zndúå÷éôñä úà çéðîå,cg` mewnl optn `diy Ð

.d`neh meyn odl oiyyegcøàùäåaexl oitxhvn ,oinqiwe ,znd on ody mixac Ð

.ld`c zn ly epiipaá÷ø ãååøú àìîì úåîöò òáåøìåitexhvi`l (`l) la` ,dipira ilin ipd Ð awx el oi` ur ly oex`a xawp :(`,`p) "xifpe lecb odk" wxta lirl xn` `wce Ð

.sxhvn Ð yiy ly oex`a minexr exawpy ipixg`l
øîà
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÷ãåádn` mixyr oldle epnidmixyr :jixt (`,aw `xza `aa) "zexit xkend" wxta Ð

opaxe oerny iaxl :mzd opixn` xawd xvge ,xyr dyy zexrn izyl ,oiied oizxze

,miltp ly dipyd zelecb zexrnd on zg`yk `ed zelibxy ,miltpa :ipyne !dn` yy

`kdc (oizipzne mzdc) oizipznl mzd iwenc `ki`e .yy lr rax`a ibq zipya jkle

.yy lr rax` dxrn ly dkez :ixn`c ,opaxk

dxrn wcay :ipyne !oiied ixq ipnz :jixte

dne ,ahid wecale ytgle ,oeqkl`a dpey`x

.zen` izyl dler mwrzn `edy

àöîoldle epnid wcea mixyr seqa cg`

dligza ilnli`y xacl milbxy mixyr

ezqetz z`e elhep e`vn`vny dzr la` Ð

yegl yi cg` `vnyk s` ,mizn dyly xak

.mixyr cr wecal jixve ,zexawd zpekyl

àöîievnl hxtm`y :wgvi epiax yxit Ð

wxta opixn`ck ,elhep `di `l Ð reci did

Ð `vnpd xaw] :(a,fn oixcdpq) "oicd xnbp"

`de .ezeptl xeq` Ð recid xaw ,[ezeptl xzen

rnyn `kde ,xedh enewn dpit :mzd opixn`c

`l mzdc wgvi epiax xn` Ð dqetz el yic

rwxwd cvl epiid dqetzc .ixii` dqetza

opaxcnc ,ixii` opaxc d`neha mzd la` ,wnera

epiax la` .zegex rax`l xawd lk jezl opinhn

cg` epiidc Ð ievnl hxt :yxit xi`n oa l`eny

:ezhiyl `iywe .jenqac dligza mipye reci

ozylyl oicd `edc ,"`vend" hwp mpga ok m`c

.zexaw zpeky el yic ,oireci

èøôbexdlxqgy znc :jenqa opixn`ck Ð

.zexaw zpeky el oi`e dqetz el oi`

úîoiadl dyw Ð zexaw zpeky el oi` xqgy

.`ed ipiqn dynl dkld `nye dnl

éåâ`ed.df oipra eze` oixaew oi` l`xyic Ð

ãçàoi` dligza dzr `ven `ed mipye reci

zexaw zpeky elxi`n oa l`eny epiaxÐ

yxit wgvi epiaxe .`ed ipiqn dynl dkld :yxit

ziae ,zexaw zpeky [xnel] epl oi`c :xaca mrh

,mizn dyly my exawpe li`ed .did zexawd

did ezrc oi`c `zi` i` ,dligz rcep cg`c oeik

epl recic ikid ik ,[exawl] my m`yile mzeptl

exn` `le .enry mze` epl mireci eidi Ð cg`d

e` ,mireci [dylyl] e` `l` zexaw zpeky

.dligz dylyläîëiax yxit dqetz xeriy

xfrl`,`xen` `edy ,zct oa xfrl` iax `ed Ð

cxei znd ldeny yxtn inlyexia .zerav` yly dleza rwxwa xtege gegiz xtr lhep

.zerav` yly cr rwxwaéáéúéîlhep wecv iaxa xfrl` iax yxit dqetz xeriy dnk

oinqiwd z`zeffew enk :mixne` yi Ð zeqqwd z`e .zzkpy yiy ly oex`d on :yexit Ð

pne .znd on epi`y ol i`cey dn :yexit Ð mi`ceed z` wxefe .dnc`Ð zewitqd z` gi

.zexdh iyer e`nhi `ly rpvend mewna gipn ,e`l m` znd on eid m` wteqn `edy dn

raex Ð raexle oipn aexl e` oipa aexl oitxhvn .znd on `edy el xexa `edy Ð x`yde

minyae iediw ipin Ð (a,fv `xza `aa) qqew oii :enk .awx ceexz `lnle .ld`a `nhl awd

!ur oex`a xawp` dedc icin ,oilblb dyrpc ,awx el oi` ok m`c :dywe .oex`a oiniyny

cer .oilblb dyrp i` (`,`p lirl) "lecb odk" wxt ol `irai` ffbil cnerd exry s`c

iaxl dqetz `nl` .(fi l`wfgi) "qqewi eixte" enk ,iela xac oeyl epiid Ð zeqqw :yxtn

znd i`ce dxeq` ik ,dleza rwxwa xetgl el oi`c ,xtr lehil wewf epi` wecv iaxa xfrl`

.ewitqe

àåäopgei iax yxit dqetz xeriy dnk `ipzc `pz i`d ik xn`copgei iax epiid e`l Ð

.ixep oa opgei iax `l` ,`xen`d
xn`
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óBña ãçà àöî ,änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa¥¥¤§©¨¤§¦©¨¨¨¤¨§
,änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa ¯ änà íéøNò¤§¦©¨¥¥¤§©¨¤§¦©¨
úàå BìèBð ¯ Bàöî äléçz eléàL ,øácì íéìâøL¤©§©¦©¨¨¤¦§¦¨§¨§§¤

.Búñeôzàøîâ,éeöîì èøt ¯ àöî :äãeäé áø øîà §¨¨©©§¨¨¨§¨§¨
Bkøãk ,áLBéì èøt ¯ ákLeî ,âeøäì èøt ¯ úî¥§¨§¨§¨§¨§¥§©§

ì èøt ¯øa àleò éðz .åéúBëøé ïéa çpeî BLàøL §¨§¤Ÿ¨¥©§¨¨¥¨©
úðeëL àìå ,äñeôz Bì ïéà ¯ øñçL úî :àðéðç£¦¨¥¤¨¥¥§¨§Ÿ§©
àîìéc ïðéøîà ¯ ?àì àîòè éàî ,éðä ìëå .úBøá÷§¨§¨¨¥©©£¨¨¨§¦©¦§¨

.àeä éBbåéúBìbøî ãöa äæ ìL BLàø ,íéðL àöî̈¨§©¦Ÿ¤¤§©©§§¨
¯ äæ ìL åéúBìbøî ãöa äæ ìL BLàøå ,äæ ìL¤¤§Ÿ¤¤§©©§§¨¤¤

ìL àöî .úBøá÷ úðeëL àìå ,äñeôz ïäì ïéà,äL ¥¨¤§¨§Ÿ§©§¨¨¨§¨
íéðLe äléçz íéðL Bà ,äléçz íéðLe òeãé ãçàä̈¤¨¨©§©¦§¦¨§©¦§¦¨§©¦
.úBøá÷ úðeëL íäì ïéàå ,äñeôz íäì ïéà ¯ íéòeãé§¦¥¨¤§¨§¥¨¤§©§¨
ãçàå ïéòeãé íéðL àöîe ÷ãaL ááLé éaøa äNòî©£¤§©¦§¥¨¤¨©¨¨§©¦§¦§¤¨
éaø Bì øîà .úBøá÷ úðeëL ïúBNòì Lwéáe ,äléçz§¦¨¦¥©£¨§©§¨¨©©¦
úðeëL eøîà àì ,zòâé ÷éøì ¯ zòâiL ìk :àáé÷ò£¦¨¨¤¨©§¨¨¦¨©§¨Ÿ¨§§©

ì àlà úBøá÷ìLì Bà ,ïéòeãé äLìL.äléçz äL §¨¤¨¦§¨§¦¦§¨§¦¨
."ïúñeôz úàå ïìèBð"áø øîà ?äñeôz éîc éëéä §¨§¤§¨¨¥¦¨¥§¨£©©

àø÷ øîà :äãeäé.énò ìBè ¯ "íéøönî éðúàNðe" §¨¨©§¨§¨©¦¦¦§©¦¦¦
:(÷Bãö éaøa) øæòìà éaø Løét ?äñeôz øeòéL änëå§©¨¦§¨¥©©¦¤§¨¨§©¦¨

ìL äìeúaa øôBçå ,çBçéz øôò ìèBð.úBòaöà L ¥¨¨¦©§¥©§¨¨¤§¨
éaøa øæòìà éaø Løét ?äñeôz øeòéL änëå :éáéúéî¥¦¥§©¨¦§¨¥©©¦¤§¨¨§©¦
úà ÷øBæå ,úBññwä úàå ïéîñéwä úà ìèBð :÷Bãö̈¥¤©¦§¦§¤©§¨§¥¤
áBøì óøèöî øàMäå ,úB÷éôqä úà çépîe ,ïéàcåeä©©¨¦©¦©¤©§¥§©§¨¦§¨¥§
!á÷ø ãååøz àìîì ,úBîöò òáBøìe ,úî ìL Bðéða¦§¨¤¥§©£¨¦§Ÿ©§¨¨¨
øeòéL änëå :àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä ¯§¨©¦©©¨§©§¨§©¨¦
øôò ìèBð :éàfò ïa íeMî ïðçBé éaø øîà ?äñeôz§¨¨©©¦¨¨¦¤©©¥¨¨

ìL äìeúaa øôBçå çBçéz."epîéä ÷ãBa" .úBòaöà L ¦©§¥©§¨¨¤§¨¥¥¤
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קעב
miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtxifp

äðôå ÷ãá àáø øîà.ezqetz z`e elhep :opzck ,enewnn edpite zn `vne wca Ð÷ãá
äðôå`vny ,gky`e wca ikd xzale .ozqetz z`e olhep mipy `vn :opzck ,ipyl inp Ð

.i`nw jpd iab dil iptn `l Ð iyilyéøú êðä àìåopiwfgnc .cg iab oedl iptn Ð

.zexaw zpekyaåäðéåùéìå åäì éðôî ïúåðôì úåùø äðúéðù ïåéë àáø øîà :ïðéñøâ éëä
åàöî àìéò ùé÷ì ùéø øîà úåøá÷ úðåëù
àìå äîà íéøùòî ÷ãá ìàøùé õøà úà åøäéèå

áø øîà éàî àöîáø øîà äéîøé øá àéùðî
úåøá÷ úðåëù úùù:`ax xn` :eyexit ikde Ð

z` `vnyk odl zeptl zeyx dpzipy oeik

z`e olhep Ð mipy `vn :opzck ,mipyd

iptn i`n`e .iyily i`dl edl iptn ,ozqetz

edl?onewnl exfgiy ,zexaw zpeky edpieyil

zexrn my yi oiicr eli`k mewn eze`l ewifgie

,myl zexdh iyer eqpki `le ,eizeaiaq zexg`

!d`nehd lr elid`i `ly ickùé÷ì ùéø øîà
àìéò`lya zeptl zeyx dpzipyk ,xnelk Ð

jdl `vne xcd ik ,mipye cg` `l` `vn

z` xdhl ick ,ediiab edl iptn Ð iyily

zexrn yiy ewifgdl `ly ,dfd mewnd

mixzen gqt iyere mipdk ediy ,dizeaiaq

.myl jldl÷ãá íàå ïìäìå åðîî ÷ãåá éðú÷
éàî àöî àìå`vn `lc oeik :opixn` in Ð

xeawzi`c enxz` iienxz` Ð yly jpd `l`

od ylyc oeik `nlc e` ,onewn epw `le ,`kdl

.ozeptl xeq`e ,zexaw zpekya dil opiwfgn Ð

úåøá÷ úðåëù äæ éøä áø øîà àéùðî áø øîà
åøäéèå åàöî àìéò ùé÷ì ùéø øîà àîòè éàî

ìàøùé õøà úà,e`vn mizn ly rlv Ð

.`lir = rlv :(a ziy`xa) opinbxzncåøäèå
ìàøùé õøà úào`k oi`y it lr s` ,xnelk Ð

`id ef :opixn` Ð mixaw dyly elld `l`

xird zeaiaq x`ye ,xir ly zexaw zpeky

xne` ryedi iax `nh wtq :opiqxb ikd .xedh

.ddikäðùîãò áæä íé÷ãåá íéëøã äòáùá
äàîåèì ÷÷æð àìùizy d`x `ly cr Ð

.zei`xäéúùáå äìéëàádlik` aex zngn Ð

mc`d mi`ian o`k mixen`d mikxcd .dizye

daif icil.äàøîáå,xg` xac e` cy d`xy Ð

:(`,dl dcp) xn xn`e ,qpe` iede .ezngn cgtpe

.eqpe` zngn `le Ð "exyan"äáéæì ÷÷æðùî
.eze` oiwcea oi` aey Ð di`x d`x xaky Ð

øáãì íéìâøù`l` ,eqpe` zngn `a `ly Ð

.ynn daif zngnåòøæ úáëùå å÷éôñå åñðåàÐ

`la mdl xyt` i`c ,daif zngn mi`nh lkd

.daif igevgvøáãì íéìâøù øèåô äéîçð éáøå
dligzne li`ed ,d`kd zngn `a `ly Ð

.didy dnn lwidàøîâéìéî éðä àðîÐ

.eze` oiwcea oi` aey daif z`nehl wwfpyncåáåæ úà áæäå" àø÷ øîà ïúð éáø øîà
dawpl xkf aezkd yiwd ."eaef af" zeaif izy aezkd xn`y xg` "dawple xkfl Ð

`ied dqpe`n elit`e ,"dxyan" da aizk `lc dawp dn :jl xnel ,ziyily di`xl

z` d`x elit` ,dray z`nehl wwfpy minrt izy d`xy oeik ,xkf s` Ð d`nh

.oaxw iziine ,`nh ied Ð qpe`a `ly minrt izy `fgc oeik ,qpe`a ziyilydéáø
åúåà ïé÷ãåá úéùéìùá øîåà øæòéìàzeaif zngn zei`x izy d`x m`y ,oaxwd iptn Ð

.oaxw `ian epi` Ð qpe`a ziyilyd z`eåúåà ïé÷ãåá ïéà úéòéáøáoeik ,xnelk Ð

Ð qpe`a `id m` elit`e ,extq ini jeza ziriaxd z` d`xe ,qpe`a `ly yly d`xy

dcp zkqna yxtnck ,lkd z` oixzeq `l` ,`id eqpe` zngn m` eze` oiwcea oi`

.(`,dl) "mizek zepa" wxtaíéúà ùéøã øæòéìà éáø,izxz Ð "z`" ,`cg Ð "afd" Ð

.qpe`a elit` d`nhnc ,daiwpl ywzi` ziriaxle ,`zlz Ð "eaef"
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øîàiptn [i`d] `l Ð iyily `vne cer wcae ,gky`e wca dpte ipyd mb `vne wca `ax

ixz ipd `le .[my] x`yil (`l) ick edexaw oeekznay `zlin i`lbi`c ,mipy iabl

.xaw ea didy mewnl iyilyd lv` ,cg iabl xifgie mipy dptiy jixv oi` Ð cg iabl dptn

.dn` mixyr oldle myn wcea didiy :yexit .zexaw zpeky edl ieyne :`kd iqxbc zi`e

àëéàzeptl zeyx ozipy oeik ixn`cxaky Ð

dptn iyilyd s` ,md dylyy rciy mcew dpit

.zexaw zpeky owzp `l cg`ac ,dvxiy mewnl

on df lk `nye ,`id dkld m` :dyw zvwe

!dkldd

åäðéåùéìåiax xn` :ipyne .zexaw zpeky

e`vn `lir :yiwl oa oerny

d`neh wifgdl oi`e ,l`xyi ux` lk exdihe

.xingdle

÷ãái`n `vn `le dn` mixyrnon cg`lc Ð

`l df gexlc ikid ik opixn` in ,zegexd

,zegexd x`yl wecal wewf df `di `l Ð `vn

?`l e` `kil ef gexacn

øîàzexaw zpeky `iyxyn ax,xnelk Ð

xak e`vnpy dyly ly zexaw zpeky

`nrh i`n .wecal xzei jxhvi `l la` ,el yi Ð

zi` .l`xyi ux` z` exdihe e`vn `lir Ð

xetgl `diy edn Ð i`n `vn `le wca :iyxtnc

.dlezal e` rlql ribiy cr wneraìëwtq

xedh d`nehl wwfp `ly cr dligza mirbpÐ

dpyn d wxt) mirbp zkqnae .dizwfg` dinwe`c

zxda dfa ,odk lv` e`ay mipy ?cvik :yxtn (c

rlqk dfa reay seql rlqk zxda dfae qixbk

.xedh dyt [odn dfi`] rcei epi`e ,rlqk dfae

÷÷æðùîmipy ?cvik :yxtn mzd .d`nehl

dfae rlqk dfa ,odk lv` e`a

[rlqk] dfae ,cere rlqk dfa reay seql ,qixbk

rcei epi`e ,rlqk dfae dfa seql .oi`nh Ð cere

wifgiy cr ,mi`nh mdipy Ð ddik mdn dfi`

zwfga dinwe` cg lkc ,qixbk zeidl mdipyl

.d`neh

àðîilin ipdwtq d`nehl wwfp `ly crc Ð

(xne`) "exdhl" `xw xn` ?lwdl mirbp

.dligz dxdha aezkd gztc li`ed

éàinp d`nehl wwfpyn elit` ikd`l `dc Ð

d`nehl wwfp `ly crl `xw jixhvi`

wwfpl `l` ,dizwfg` dinwe`l dil wetizc

.mz epiax yexit .d`nehl

àìàryedi iaxc` (`ped) axc xnzi` i`

.d`nehl wwfp elit` xdhnc ,xnzi`

`l oia wwfp oia xn`p Ð [`kdc] oizipzn la`

.dizwfg` dinwe`c ,`xaqn ,wwfpéáøåryedi

ddik `nlce xdihe ddik ddik i`n ddik xne`

`nheddik `nlice :liiaxewn dcedi epiax axd yxite !`nw `pz epiid ok m`c :dnize Ð

`edy xnel `a ryedi iaxe ,wtqn [e`nhn] `nw `pzy .`nw `pz lr welgl `ae Ð `nhe

gzte li`ed "e`nhl e` exdhl" `xw xn`c ,ixnbl xdihe ddikc :jl ipyne .rxevn i`ce

.xenb `nh e` xenb xedh `l` rxevna dxn`p `l mlerl .dligz dxdha

äòáùá] wwfp `ly lr afd z` oiwcea mikxcaifl.dipy e` dpey`x di`xa enk Ð [d

ìëàîádf oiwwfp dy`e yi` d`xy Ð d`xna dvitwae `yna ,dzynae

dnda d`x elit` :xn`e ,dcedi iax biltc ,(a dpyn a wxt) oiaf zkqna rnyn oke .dfl

.xdxdn dfl df oiwwfp sere dig÷÷æðùîwxt ,opaxl ziyily di`xa enk Ð d`nehl

Ð xtqy dn xezqil ,xfril` iaxl ziriax la` .oaxw iaiignc (`,dl dcp) "mizek zepa"

ziyily` e` ,opaxl mizy` `l` i`w `l eqpe` zngn `le "exyan" `dc ,eze` oiwcea oi`

.xfril` iaxl

åñðåà.d`nehl wwfpyn `nh ,zeaif oilibxny opixn`c ray jpde .dzyne lk`n enk

å÷ôñ.`xnba yxtn Ð erxf zakyeéáøxacl milbxy xhet dingp.`kd dihwp "xacl milbxy" `pzc icii` .didy dnn lwide li`ed ,`ed dlegc Ðàðî[ozp] iax xn` ilin ipd

dawple xkfl eaef z` "afde" `xw xn`c.qpe`a d`nhn dawpe ,dawpl `pngx diyw` ,ziyily Ð "dawple xkfl" ,dipy di`x Ð "eaef z`" ,dpey`x di`x Ð "afde" Ðéáø
eze` oiwcea oi` ziriaxa eze` oiwcea ziyilya xne` xfrl`,izxz Ð "z`" ,`cg Ð "afd" :yixc xfrl` iax ,ibltinw miz`a `l` ,opixn`c dyxc dil zilc xfrl` iaxc `nrh i`n Ð

.ith cenlzd dil yxtn (`,dl dcp) "mizek zepa" wxtae .dawpl diiyw` ziriaxa ,`zlz Ð "eaef"
xn`
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¯ çkLàå ÷ãa ,äpôe ÷ãa ,äpôe ÷ãa :àáø øîà£©¨¨¨©¦¨¨©¦¨¨©§©§©
ðä éab déì épôî éàä àìéaâì éøz éðä àìå ,éøz C ¨©§©¥¥©¥¨¨§¥§¨¨¥§¥§©¥

úeLø äðzpL ïåék :àáø øîà ,éøîàc àkéà .ãç éàä©©¦¨§¨§¦£©¨¨¥¨¤¦§¨§
¯ !úBøá÷ úðeëL eäðéåLéìå ¯ .ïBäì äpôî ¯ úBpôì§©§©¤§§¦§¦§§©§¨
.ìàøNé õøà eøäéèå eàöî àléò :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¨¨§§¦£¤¤¦§¨¥
àéLðî áø øîà ?éàî ,àöî àìå änà íéøNòî ÷ãä©¥¤§¦©¨§Ÿ¨¨©¨©©§©§¨
?àîòè éàî ¯ .úBøá÷ úðeëL :áø øîà äéîøé øa©¦§§¨¨©©§©§¨©©£¨
õøà úà eøäéèå eàöî àléò :Lé÷ì Léø øîà ¯¨©¥¨¦¦¨¨§§¦£¤¤¤

.ìàøNéäðùî¯ øBäè äléçza íéòâð ÷ôñ ìk ¦§¨¥¨§¥§¨¦©§¦¨¨
B÷ôñ ¯ äàîeèì ÷÷æpMî .äàîeèì ÷÷æð àlL ãò©¤Ÿ¦§©§§¨¦¤¦§©§§¨§¥

.àîèàøîâøîà äãeäé áø øîà ?éléî éðä àðî ¨¥§¨¨¥¦¥£©©§¨£©
Ba çúôe ìéàBä ,"Bànèì Bà Bøäèì" àø÷ øîà :áø©¨©§¨§©£§©§¦¨©
÷÷æpMî eléôà ,éëä éà ¯ .äléçz äøäèa áeúkä©¨§¨¢¨§¦¨¦¨¦£¦¦¤¦§©
áøc øîzéà ék ,àlà ¯ !øBäè B÷ôñ éîð äàîeèì§§¨©¦§¥¨¤¨¦¦§©§©

:øîzéà àäà ¯ áø øîà äãeäéäîã÷ úøäa íà §¨£©©©¨¦§©¦©¤¤¨§¨
¯ úøäáì íãB÷ ïáì øòN íàå ,àîè ¯ ïáì øòNì§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¥§©¤¤
éàî .ääék :øîà òLBäé éaøå .àîè ¯ ÷ôñ .øBäè̈¨¥¨¥§©¦§ª©¨©¥¨©
ääék àîìéãå ¯ .øBäèå ääék :äãeäé áø øîà ?ääék¥¨¨©©§¨¥¨§¨§¦§¨¥¨
Bøäèì" àø÷ øîà :áø øîà äãeäé áø øîà ¯ ?àîèå§¨¥£©©§¨£©©¨©§¨§©£
.äléçz äøäèa áeúkä Ba çúôe ìéàBä ¯ "Bànèì Bà§©§¦¨©©¨§¨¢¨§¦¨

äðùîàlL ãò áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa§¦§¨§¨¦§¦¤©¨©¤Ÿ
,äöéô÷áe ,àOîa ,äzLîáe ,ìëàîa :äáéfì ÷÷æð¦§©©¦¨§©£¨§¦§¤§©¨¦§¦¨
ïéà ¯ äáéfì ÷÷æpMî .øeäøéäáe ,äàøîáe ,éìBçáe§¦§©§¤§¦§¦¤¦§©©¦¨¥
,íéàîè ¯ Bòøæ úáëLå ,B÷éôñe ,BñðBà .BúBà ïé÷ãBa§¦§§¥§¦§©©§§¥¦
äúéîì eäeãîàå Bøéáç úà äknä .øácì íéìâøL¤©§©¦©¨¨©©¤¤£¥©£¨§¦¨
,áéiç ¯ úîe ãéaëä ïàkî øçàì ,äéäM änî ì÷äå§¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¥©¨

.øácì íéìâøL ,øeèt :øîBà äéîçð éaøàøîâàðî ©¦§¤§¨¥¨¤©§©¦©¨¨§¨
¯ "BáBæ úà áfäå" àø÷ øîà :ïúð éaø øîà .éléî éðä̈¥¦¥¨©©¦¨¨¨©§¨§©¨¤
øæòìà éaø ,àéðúäå .äáé÷ðì L÷úéà úéLéìL äiàøì¦§¦¨§¦¦¦§©¦§¥¨§¨©§¨©¦¤§¨¨
ïéà ¯ úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa ¯ úéLéìMa :øîBà¥©§¦¦§¦¨§¦¦¥

téî÷ íézàa àlà ¯ !BúBà ïé÷ãBaøæòéìà éaø ,éâì §¦¤¨§¤¦¨¦©§¦©¦¡¦¤¤
."B÷éôñe BñðBà" .íézà éLøc àì ïðaøå íézà Léøc̈¥¤¦§©¨©¨¨§¦¤¦§§¥
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נזיר. הכותים אין להם - פרק תשיעי דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc xifp(ipy meil)

,àáø øîày mc`÷ãa,exivga xeawd zn `vneäpôe,myn eze` ¨©¨¨¨©¦¨
aeye ,ezeptl `ed i`yxy icigi zn `vend oick÷ãa,exivga ¨©

,oey`xl jenqa sqep zn `vneäpôeokn xg`le ,eze` s`÷ãa ¦¨¨©
aeyçkLàåz` dligzn `ven did eli`e ,iyily zn `vne - §©§©

zpeky oick mnewnn mzeptl eilr xq`p did ,cgi mzyly
mpn` ,df mewna mitqep mixawl yegl eilr did s`e ,zexaw

`ed oicd ,mipey`xd mipyd z` xzida dpit xaky xg`nyàìŸ
ðä éab déì épôî éàäéøz Ciyilyd z` zeptl dzr i`yx epi` - ©§©¥¥©¥¨¨§¥

,zeriawa df mewna xawpy xxazp ixdy ,mipey`xd mipyd lv`
ãç éàä éaâì éøz éðä àìåmipyd z` xifgdl aiegn epi` oke - §Ÿ¨¥§¥§©¥©©

epyiy rci `l mpity drya ixdy ,oey`xd mnewnl xak dpity
..mzeptl did i`yxe ,iyily zn

:`ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd,àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¨¨
äðzpL ïåékelúBpôì úeLødrya ixdy ,mipey`xd mipyd z` ¥¨¤¦§¨§§©

,iyily zn epyiy rci `l mpityïBäì äpôîzeptl `ed i`yx - §©¤§
,icigi zn df mewna xzep dzry iptn ,iyilyd znd z` s` dzr

..cg` zna zexaw zpeky oic oi`e
:`xnbd dywneäðéeLéìåk el` mixaw mewn wifgp -úðeëL §¦©¦§§©

,úBøá÷dnle ,mizn dyely o`k eidy ,`ed oky xxazpy oeik §¨
:`xnbd zvxzn .iyilyd z` zeptl el xzen,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àléòzhren daiq -eøäéèå eàöîz`,ìàøNé õøàevxy xg`ny ¦¨¨§§¦£¤¤¦§¨¥
,zexdh iyere mipdk zxdh jxevl ,d`nehn dxdhl minkg

:df ote`a elwd
oiay ghya mizn dyly exivga `vend mc`y ,dpyna x`azp

en s`e ,mzeptl eilr xq`p ,zen` dpenyl rax`wecal eilr lh
miznl aiaqny dn` mixyra mitqep mixaw xg` ytgle

:`xnbd zxxan :e`vnpy,éàî ,àöî àìå änà íéøNòî ÷ãam`d ¨©¥¤§¦©¨§Ÿ¨¨©
s`e ,zexaw zia df mewna did `ly xacd xxazpy mixne`
xeawl jxc oi` ixdy ,i`xw`a my exawp e`vnpy dylyd
mzeptl i`yx `di `linne ,zexaw ziaa cala mizn dyly
oic mdl yi dyly mdy oeik ,df ote`a s`y e` ,xg` mewnl

..mzeptl xeq`e zexaw zpeky
:`xnbd zhyet,áø øîà äéîøé øa àéLðî áø øîàzyly oic ¨©©§©§¨©¦§§¨¨©©
oick el` miznúBøá÷ úðeëLe`vnp `ly s` ,mzeptl xeq`e §©§¨

.maiaqn mitqep mixaweàöî àléò Lé÷ì Léø øîà àîòè éàî)©©§¨¨©¥¨¦¦¨¨§
ìàøNé õøà úà eøäéèå:( §¦£¤¤¤¦§¨¥

äðùî
íéòâð ÷ôñ ìkmc` lr xxerzdyäléçzazwfga `ed oiicryk - ¨§¥§¨¦©§¦¨

ewitqe dwfgd lr ecinrdl yi ,dxdh.øBäèepiide÷÷æð àlL ãò ¨©¤Ÿ¦§©
äàîeèì`l oiicr eiykr mbe ,dzr cr rbp ea did `ly ote`a - §§¨

j` .`nh `edy odkd hilgdäàîeèì ÷÷æpMîxaky xg`l - ¦¤¦§©§§¨
,sqep rbpa `nhp m` wtq xxerzde ,`nhpe rbp ea didB÷ôñ§¥

,àîè:d`neh zwfga ecinrdl yiy ¨¥

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,dpynd oicl xewnd oipn -áø øîà §¨¨¥¦¥¨©©

àø÷ øîà ,áø øîà äãeäé(hp bi `xwie),mirbp z`neh iablBøäèì' §¨¨©©¨©§¨§©£
,äléçz äøäèa áeúkä [Ba] çúôe ìéàBä ,'Bànèì Bàjkay §©§¦¨©©¨§¨¢¨§¦¨

xfgl o`kn cenll yi ,d`nehl mcew dxdhd z` aezkd xikfdy
.xedh mwitq ok lre ,mirbpd zxdh xg`

:`xnbd dywnäàîeèì ÷÷æpMî eléôà éëä éàzwfga `ede ¦¨¦£¦¦¤¦§©§§¨
,d`nehénðy oicd didi,øBäè B÷ôñzwfga `ed xy`k ixdy ©¦§¥¨

migxkene ,`ed xedhy weqtd on cenll miwewf ep` oi` dxdh
zwfga mc`d cner xy`k s`y `ed weqtd on cenildy xnel

.mirbp wtqa exdhl yi d`neh
øîzéà ék àlà`xninløîzéà àäà áø øîà äãeäé áøclr `l - ¤¨¦¦§©§©§¨¨©©©¨¦§©

dpyna epipyy ,df oipr lr `l` xn`p epzpyn(`"in c"t mirbp)iabl
y ,oal xry ea yiy ely d`nehd oniqy ,zxda rbpúøäa íà¦©¤¤

ïáì øòNì äîã÷,jk xg` wx gnvyàîèíãB÷ ïáì øòN íàå , ¨§¨§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¥
,úøäáìxry izy eteba egnv dligzyokn xg`le ,zepal ze §©¤¤

,zxdad my dritedøBäè.`ed÷ôñ,mcw dnàîè.òLBäé éaøå ¨¨¥¨¥§©¦§ª©
.'ääék' øîà:`xnbd zxxanääék ,äãeäé áø øîà ,ääék éàî ¨©¥¨©¥¨¨©©§¨¥¨

øBäèåzxxan .`ed xedhy ,ed`xn ddkzpy rbpk epic df rbp - §¨
:`xnbd,àîèå ääék àîìéãårbp xdhl ryedi iaxl oipn ,xnelk §¦§¨¥¨§¨¥
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc xifp(ipy meil)

,àáø øîày mc`÷ãa,exivga xeawd zn `vneäpôe,myn eze` ¨©¨¨¨©¦¨
aeye ,ezeptl `ed i`yxy icigi zn `vend oick÷ãa,exivga ¨©

,oey`xl jenqa sqep zn `vneäpôeokn xg`le ,eze` s`÷ãa ¦¨¨©
aeyçkLàåz` dligzn `ven did eli`e ,iyily zn `vne - §©§©

zpeky oick mnewnn mzeptl eilr xq`p did ,cgi mzyly
mpn` ,df mewna mitqep mixawl yegl eilr did s`e ,zexaw

`ed oicd ,mipey`xd mipyd z` xzida dpit xaky xg`nyàìŸ
ðä éab déì épôî éàäéøz Ciyilyd z` zeptl dzr i`yx epi` - ©§©¥¥©¥¨¨§¥

,zeriawa df mewna xawpy xxazp ixdy ,mipey`xd mipyd lv`
ãç éàä éaâì éøz éðä àìåmipyd z` xifgdl aiegn epi` oke - §Ÿ¨¥§¥§©¥©©

epyiy rci `l mpity drya ixdy ,oey`xd mnewnl xak dpity
..mzeptl did i`yxe ,iyily zn

:`ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd,àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¨¨
äðzpL ïåékelúBpôì úeLødrya ixdy ,mipey`xd mipyd z` ¥¨¤¦§¨§§©

,iyily zn epyiy rci `l mpityïBäì äpôîzeptl `ed i`yx - §©¤§
,icigi zn df mewna xzep dzry iptn ,iyilyd znd z` s` dzr

..cg` zna zexaw zpeky oic oi`e
:`xnbd dywneäðéeLéìåk el` mixaw mewn wifgp -úðeëL §¦©¦§§©

,úBøá÷dnle ,mizn dyely o`k eidy ,`ed oky xxazpy oeik §¨
:`xnbd zvxzn .iyilyd z` zeptl el xzen,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àléòzhren daiq -eøäéèå eàöîz`,ìàøNé õøàevxy xg`ny ¦¨¨§§¦£¤¤¦§¨¥
,zexdh iyere mipdk zxdh jxevl ,d`nehn dxdhl minkg

:df ote`a elwd
oiay ghya mizn dyly exivga `vend mc`y ,dpyna x`azp

en s`e ,mzeptl eilr xq`p ,zen` dpenyl rax`wecal eilr lh
miznl aiaqny dn` mixyra mitqep mixaw xg` ytgle

:`xnbd zxxan :e`vnpy,éàî ,àöî àìå änà íéøNòî ÷ãam`d ¨©¥¤§¦©¨§Ÿ¨¨©
s`e ,zexaw zia df mewna did `ly xacd xxazpy mixne`
xeawl jxc oi` ixdy ,i`xw`a my exawp e`vnpy dylyd
mzeptl i`yx `di `linne ,zexaw ziaa cala mizn dyly
oic mdl yi dyly mdy oeik ,df ote`a s`y e` ,xg` mewnl

..mzeptl xeq`e zexaw zpeky
:`xnbd zhyet,áø øîà äéîøé øa àéLðî áø øîàzyly oic ¨©©§©§¨©¦§§¨¨©©
oick el` miznúBøá÷ úðeëLe`vnp `ly s` ,mzeptl xeq`e §©§¨

.maiaqn mitqep mixaweàöî àléò Lé÷ì Léø øîà àîòè éàî)©©§¨¨©¥¨¦¦¨¨§
ìàøNé õøà úà eøäéèå:( §¦£¤¤¤¦§¨¥

äðùî
íéòâð ÷ôñ ìkmc` lr xxerzdyäléçzazwfga `ed oiicryk - ¨§¥§¨¦©§¦¨

ewitqe dwfgd lr ecinrdl yi ,dxdh.øBäèepiide÷÷æð àlL ãò ¨©¤Ÿ¦§©
äàîeèì`l oiicr eiykr mbe ,dzr cr rbp ea did `ly ote`a - §§¨

j` .`nh `edy odkd hilgdäàîeèì ÷÷æpMîxaky xg`l - ¦¤¦§©§§¨
,sqep rbpa `nhp m` wtq xxerzde ,`nhpe rbp ea didB÷ôñ§¥

,àîè:d`neh zwfga ecinrdl yiy ¨¥

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,dpynd oicl xewnd oipn -áø øîà §¨¨¥¦¥¨©©

àø÷ øîà ,áø øîà äãeäé(hp bi `xwie),mirbp z`neh iablBøäèì' §¨¨©©¨©§¨§©£
,äléçz äøäèa áeúkä [Ba] çúôe ìéàBä ,'Bànèì Bàjkay §©§¦¨©©¨§¨¢¨§¦¨

xfgl o`kn cenll yi ,d`nehl mcew dxdhd z` aezkd xikfdy
.xedh mwitq ok lre ,mirbpd zxdh xg`

:`xnbd dywnäàîeèì ÷÷æpMî eléôà éëä éàzwfga `ede ¦¨¦£¦¦¤¦§©§§¨
,d`nehénðy oicd didi,øBäè B÷ôñzwfga `ed xy`k ixdy ©¦§¥¨

migxkene ,`ed xedhy weqtd on cenll miwewf ep` oi` dxdh
zwfga mc`d cner xy`k s`y `ed weqtd on cenildy xnel

.mirbp wtqa exdhl yi d`neh
øîzéà ék àlà`xninløîzéà àäà áø øîà äãeäé áøclr `l - ¤¨¦¦§©§©§¨¨©©©¨¦§©

dpyna epipyy ,df oipr lr `l` xn`p epzpyn(`"in c"t mirbp)iabl
y ,oal xry ea yiy ely d`nehd oniqy ,zxda rbpúøäa íà¦©¤¤

ïáì øòNì äîã÷,jk xg` wx gnvyàîèíãB÷ ïáì øòN íàå , ¨§¨§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¥
,úøäáìxry izy eteba egnv dligzyokn xg`le ,zepal ze §©¤¤

,zxdad my dritedøBäè.`ed÷ôñ,mcw dnàîè.òLBäé éaøå ¨¨¥¨¥§©¦§ª©
.'ääék' øîà:`xnbd zxxanääék ,äãeäé áø øîà ,ääék éàî ¨©¥¨©¥¨¨©©§¨¥¨
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`le ,`ed qep` `ny wecal yi ef di`xae ,af dyrp `ed day
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j`.afäáéæì ÷÷æpMî`la minrt izy aef zii`x d`x xak m` - ¦¤¦§©§¦¨
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BúBà ïé÷ãBa`ed oicd oky ,`l e` qpe`a dzid ef di`x m` zrcl §¦
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc xifp(iyily meil)

àæç àì ÷ôñ àæç ÷ôñ àîéz àì ,àáø øîàdpyndy xn`z l` - ¨©¨¨Ÿ¥¨¨¥£¨¨¥Ÿ£¨
xg`n ,`l e` aef zii`x d`x m`d wtzqpy mc`a zwqer

,afk wfgedy xg`l s` xedh ewitq i`ce df ote`ayàlàdpynd ¤¨
y mc`a zwqeràæç éàcåy wx ,aef zii`x d`x i`ce -÷ôñm` ©©£¨¨¥

äéiàø úîçî ÷ôñ òøæ úáëL úîçîd`xy aefd m` wtzqny - ¥£©¦§©¤©¨¥¥£©§¦¨
minid oipn z` xzeq epi` dfk ote`ae ,rxf zakya zaxern dzid
ef dii`xe ,da zaxern dzid `ly e` ,dzr cr dpny miiwpd

y ,dpny dxdhd ini oipn z` zxzeqäàîeèì ÷÷æpL ïåékxake ¥¨¤¦§©§§¨
,afk wfgedàîè B÷éôñ: §¥¨¥

s` zei`x izya afk wfgedy xg`ly :dpyna epipyBòøæ úáëL¦§©©§
äàîè:`id §¥¨

:`xnbd zxxanéàîìly erxf zaky zipecip d`neh efi` iabl - §©
.d`nhk afì àîéìéàz`neh oipr,òbîrbepd lk z` z`nhny ¦¥¨§©¨

,`ed heyt ,daøBäèc òøæ úáëMî òøb éîz` `id z`nhnd ¦¨©¦¦§©¤©§¨
.da rbepdàlày xnel dpynd zpeek gxkdaànèî áæ ìL Bòøæ ¤¨©§¤¨§©¥

s`,àNîaz` s` erxf zaky z`nhn ,afk wfgedy xg`ny §©¨
xedh mc` ly erxf zakyy cera ,da rbep epi`e dze` `yepd

.da rbepd z` `l` z`nhn dpi`
:`xnbd dgecøîàc àäì zòîL ïàîy xaeqd edin -òøæ úáëL ©¨©§§§¨§¨©¦§©¤©

øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,àpz éàä àîéìéà ,àNîa ànèî áæ ìL¤¨§©¥§©¨¦¥¨©©¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥
ànèî øîBà òLBäé éaøå ,àNîa ànèî Bðéà áæ ìL Bòøæ úáëL¦§©©§¤¨¥§©¥§©¨§©¦§ª©¥§©¥

dì øLôà éàL éôì ,àNîaerxf zakylàìazaxern `dzy §©¨§¦¤¦¤§¨¨§Ÿ
aéçeöçéö[zetih-],äáéæly dtih oick `yna z`nhn ok lre ¦§¥¦¨

ixd ,aeføîà àì òLBäé éaø eléôà`yna z`nhnyíeMî àlà £¦©¦§ª©Ÿ¨©¤¨¦
äáéæ éçeöçéöda miaxernd,déðéòa ìáà,`idy zenk -øîà àì ¦§¥¦¨£¨§¥¥Ÿ¨©

s` ,dnvr zngn d`nhy rnyn dpynd oeylne ,`nhzy
.aef zetiha zaxern dpi` xy`k

:`xnbd zx`an,äáäà øa àcà áø øîà àlàdpyndy dn ¤¨¨©©©¨©©£¨
,ixw ixg` daif d`exl dpeekd `nh erxf zakyy zxne`øîBì©

,da ïéìBz ïéàLepipyy s`y .aefd zii`x z` ,erxf zakya ¤¥¦¨
miaf zkqna(b"n a"t)rax`e mixyr jeza aef zii`x d`exdy
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אגרות קודש
]י"ג מרחשון, ה'תשל"ב[

ויהא בהצלחה.

במענה לשאלות: שמות המנדבים שהועד יחליט שראוי שיזכרו )וע"פ שו"ת הרשב"א הידועה( 

בביהכנ"ס כו' – לא בקיר הביהכנ"ס וכיו"ב כ"א בטבלא נפרדת שיתלוה במקום המתאים בביהכנ"ס.
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ïðú àäå àáø äéì øîàieb :oiaf zkqna Ð

ipze .cin daifa `nhn Ð xiibzpe ixw d`xy
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øéæð ïåùîùá äøåîàä äøåî äîmihtey) "ohad on xrpd didi midl` xifp ik" aizkc Ð

.(bi
àøîâ

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

øîàzngn wtq rxf zngn wtq `fg i`ce `l` `fg `l wtq `fg wtq `niz `l `ax

`nh ewtq d`nehl wwfpc oeike di`xwxta opixn`ck :wgvi epiax yxit Ð

`lc daif ,cg` mei `l` dxzq `l Ð rxf zaky dia `kiztc daif :(`,ak dcp) "zltnd"
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o`n .zrl zrn rnync ,lirl ziyixtck ixtqa inp opiyxccke ,zrl zrn cr epiide ,axrd

aizkc `d ,jci`e ."dlil"n wiic Ð enei xn`c o`ne ,"axr zeptl"n wiic zrl zrn xn`c

"axr zeptl" yxec jci`c xnel d`xpe .dlila `izinl ixwc digxe`c meyn Ð dlil

.zrl zrn lk dixg` ly daif xhet ixwc ,ixtiqa opiyxcckäîoeynya xen`d dxen
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קעו
miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtxifp

àøîâóåèç`dzy ,oenif zkxa jixae dkxa ly qek sehg Ðqekd lr jxal miiwn

.oenif zkxaàåä êë íéîùäiga rayie minyd l` epini mxie" my lr ,dreaya Ð

.jxand on lecb on` dperdy ,`ed jk .(ai l`ipc) "mlerdòãúå.jk `edy Ðéøäù
ïéøééìåâ,o`k s` .oigvepe oi`a mixeab jk xg`e ,dlgz dnglna oixbzn ,oiylg Ð

xnel .gvpne ,jxand xg`l `a on` dperd

.jxand on gaeyn on` dperdyàéä éàðúÐ

on gaeyn on` dperc xn`c o`nl `ki`c

.gaeyn jxandy xn`c zi`e ,jxandãçà
òîùîá êøáîä ãçàå äðåòäxn`py `xwc Ð

,dkxa Ð "iz` 'dl elcb" (cl mildz)

.on` Ð "eicgi eny dnnexpe"ïéøäîîù àìà
äìéçú êøáîì.xky ozil Ð

íäì ïéà íéúåëä êìò ïøãä
øéæð úëñî äì à÷éìñå úåøéæð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

óåèç.xkype fixf `dzy jxal xdn Ðïéøééìåâmiyxtd Ð oigvpn mixeabe oixbzn

.oixnebd miyxtd lr dnglnd oegvp mWe ,ok ixg` mi`ad¥

ãçàon` dperd cg`e jxand,xky ozil dligz jxanl oixdnny `l` ,xky lhep Ð

.jixae sehg dil opixn` ikdle

íäì ïéà íéúåëä êìò ïøãä
øéæð úëñî äì à÷éìñå úåøéæð
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éøáe óBèç:déøa äaøì àðeä áø déì øîà ïëå .C £§¦§¥£©¥©¨§©¨§¥
éøáe óBèçéãò Cøáîc àøîéîì ¯ .Céaø ,àéðúäå ?ó £§¦§¥§¨¦§¨¥£¦§¨©§¨©¦

øîàå .Cøáîä ïî øúBé "ïîà" äðBòä ìBãb :øîBà éñBé¥¥¨¨¤¨¥¥¦©§¨¥§¨©
búî íéøééìeb éøäL ,òãz .àeä Ck !íéîMä :éàøBäð éaø Bì¯ !ïéçöBð íéøBaâå äîçìna ïéø ©¦§©©¨©¦¨¥©¤£¥§¨¦¦§¨¦©¦§¨¨§¦¦§¦

.äléçz Cøáîì ïéøäînL àlà ,òîLîa "ïîà" äðBòä ãçàå Cøáîä ãçà :àéðúc ,àéä éàpz©¨¥¦§©§¨¤¨©§¨¥§¤¨¨¤¨¥§©§©¤¨¤§©£¦©§¨¥§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc xifp(iyily meil)

zkxa ly qeka oebk ,jxal migkepd cg` lr lheny mrt lka
,oefndéøáe óBèçCmiiwl ick ,jxand dz` zeidl fxcfd - £¨¥

.devndéøáe óBèç ,déøa äaøì àðeä áø déì øîà ïëåC.dywn §¥¨©¥©¨§©¨§¥£¨¥
:`xnbdàøîéîìxnel oekp m`d -éãò Cøáîcólr on` dperd on §¥§¨¦§¨¥¨¦
,dkxadìBãb øîBà éñBé éaø ,àéðúäåly exkyïî øúBé ïîà äðBòä §¨©§¨©¦¥¥¨¨¤¨¥¥¦

éàøBäð éaø Bì øîàå ,Cøánä,iqei iaxlíéîMäip` rayp -yCk ©§¨¥§¨©©¦§©©¨©¦¨
àeäxand on lecb on` dperdy ,xacd,jòãz,xacl di`x - ¥©

éøäLdíéøééìeb,miylgde miheytd miliigd -äîçìna ïéøbúî ¤£¥§¨¦¦§¨¦©¦§¨¨
,dligzådíéøBaâ,miyxtd ,mdixg` mi`adïéçöBð,dnglnd z` §¦¦§¦

,xacd `ed ok zekxa iabl s`e ,mdilr `xwp oegvpd mye
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on on` dperd lecby epipy ok` ef `ziixaay ,dperd e` jxand

,jtidl xaeqd `ziixaa `pz epivn j` ,jxandàéðúc`ziixaa §©§¨

aezkd z` zyxecd(c cl mildz)FnW dnnFxpE iY` 'dl ElCB'©§©¦¦§§¨§
zxne`e ,'eCgiyòîLîa ïîà äðBòä ãçàå Cøánä ãçàmdipy - ©§¨¤¨©§¨¥§¤¨¨¤¨¥§©§¨

eny dnnexpe' ,jxand epiid 'iz` 'dl elcb' ,df weqta millkp
,md miaeyg mdipye ,on` dperd epiid 'eicgiïéøäînL àlàozil ¤¨¤§©£¦

minyd on xkyäléçz Cøánìzrcly `vnpe .on` dperd iptl - ©§¨¥§¦¨
`ped axe axe ,on` dperd ipt lr jxanl zeticr dpyi df `pz
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íéaøîmdøîàpL ,íìBòa íBìL(bi cp diryi)éða ìëå'áøå 'ä éãenì C ©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

]מרת שפרה יהודית תי'[

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה, והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת, 

הפרטיים והכלליים, וכפי המדובר כמה פעמים תגדל כל ילידי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך 

פעמים  כמה  נדבר  בזה  טוב, שגם  בשידוך  עיקר שבקרוב ממש תסתדר  זה  וגם  ועוד  חסידותי,  נחת 

באריכות, ובעיקר שהרי זוהי הוראת תורתנו, הנקראת תורת אמת ותורת חיים – הוראה אמתית בחיי 

היום-יום.

כמובן פלא גדול בעיני ששואלת תגובתי בנוגע לפעולותי' לטובת האלמנות והיתומים שליט"א 

אשר באה"ק ת"ו, אף שבשיחתנו כאן הדגשתי גודל החשיבות של פעילות זו בכלל, ובפרט כשנעשית על 

ידי אדם במצב דומה וכו', ובמיוחד כשהפעולות חדורות אור וחיות חסידותיים.

עידוד  המביאה  פעולה  כל  בתוככי  האמורות  פעולות  ערך  בגודל  ז"ל  חכמינו  דברי  וידועים 

לאלמנות ויתומים, וכמצווה עלינו מאבי יתומים ודיין אלמנות הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

בנחת  טובים,  בנישואין  ולהסתדר  בפעולותי'  יצליחה  בטחון שהשי"ת  מוסיף  גם האמור  הוא. אשר 

אמתי חסידותי מהילדים שיחיו, כאמור לעיל.

אשר להערתה-שאלתה במכתבה מהו הביאור להסבל והצער וכו' של הנ"ל, באמת הרי זה חלק 

משאלה כללית מהו הביאור והטעם למציאות הצער והסבל בעולם בכלל, שהרי בורא עולם ומנהיגו 

הוא עצם הטוב, ובסגנון הידוע, מטבע הטוב להיטיב.

וכמה נסיונות נעשו בפתרון שאלה האמורה, ומהם מהעקריים והמובנים ביותר הוא בלשון 

נקודתו  שכל  שלנו,  מכתבי-קודש  אחד  שהוא  איוב,  שבספר  וכו',  וכו'  תמצא  אלו-ה  החקר  הכתוב: 

לא  כאילו  האמורות,  שאלות  השואלים  על  קצת  פלא  שלכן  שלה,  ופתרון  במענה  האמורה  בשאלה 

נשאלו ולא נידונו וכו'.

המשך בעמוד הבא



קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc xifp(iyily meil)

zkxa ly qeka oebk ,jxal migkepd cg` lr lheny mrt lka
,oefndéøáe óBèçCmiiwl ick ,jxand dz` zeidl fxcfd - £¨¥

.devndéøáe óBèç ,déøa äaøì àðeä áø déì øîà ïëåC.dywn §¥¨©¥©¨§©¨§¥£¨¥
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,dligzådíéøBaâ,miyxtd ,mdixg` mi`adïéçöBð,dnglnd z` §¦¦§¦

,xacd `ed ok zekxa iabl s`e ,mdilr `xwp oegvpd mye
devnd z` xneby on` dperde ,devna ligznd `ed jxandy
md eidiy mdipal mi`xen`d exn` recne ,jxand on xzei aeyg

:`xnbd zvxzn .mikxandàéä éàpz,sicr in mi`pz ewlgp - ©¨¥¦
on on` dperd lecby epipy ok` ef `ziixaay ,dperd e` jxand
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eny dnnexpe' ,jxand epiid 'iz` 'dl elcb' ,df weqta millkp
,md miaeyg mdipye ,on` dperd epiid 'eicgiïéøäînL àlàozil ¤¨¤§©£¦

minyd on xkyäléçz Cøánìzrcly `vnpe .on` dperd iptl - ©§¨¥§¦¨
`ped axe axe ,on` dperd ipt lr jxanl zeticr dpyi df `pz

.df `pzk exaqíéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦
íéaøîmdøîàpL ,íìBòa íBìL(bi cp diryi)éða ìëå'áøå 'ä éãenì C ©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©

éða íBìL'Cicinlzy ,'jipea `l` jipa ixwz l`' minkg eyxce , §¨¨¦
mlerd ipea mdy minkgd:mlera mely md miaxn
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ועוד להוסיף אשר בודאי שהאמונה בהשי"ת היא בטבע כל איש ואשה הישראלים ועד לתינוק 

ישנו  ואמנם  כן.  גם  תינוקות  ומתקבל בשכלם של  פשוט  ביאור  ישנו  ותינוקת, שזה מכריח שבודאי 

גם ביאור שכזה, והוא ובהקדם דוגמא הידועה: משל לאיש שאין לו כל ידיעה כלל בחכמת הרפואה 

וטיפול רפואי, ונכנס למחלקת הניתוחים שבבית חולים, ורואה קבוצת אנשים לבושי לבנים ועל פניהם 

מסוה, ובידיהם כל מיני סכינים ואזמלים וכלים מכלים שונים, ועומדים סביב איש המונח על שולחן 

כשידיו ורגליו קשורות אליו ברצועות, והאנשים לבושי המדים מרדימים את האיש ומנתחים אותו, 

כל הסביבה  ויזעיק את  עיניו  זה האיש שנזדמן לשם למראה  יזדעזע  וכו'. שבודאי  וכו'  ודמו שותת 

למעשה איום כזה וכו' וכו'. ואין פלא שהרי אין לו כל מושג ניתוח מה הוא, שאף שהוא גורם נזק קל 

לפי שעה, מציל הוא את חיי האדם ומביאו לחיים בריאים ושלמים עשיריות בשנים, וגם אין הדבר 

מתקבל בשכלו שאיך אפשר הדבר שעל ידי שפוצעים את הגוף והגוף שותת דם ולאחרי זה סובל כאבים 

וגם בשעת מעשה מוכרחים להרדימו וכו', הרי לכאורה אין מקום לומר שדוקא על ידי זה יתרפא הגוף 

ויהי' בריא ויוסיף חיים.

הנמשל בנידון שלנו מובן. שהרי בן אדם אינו יודע אלא המתרחש למראה עיניו משך חייו עלי 

אדמות, שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ואין לו מושג מה שהי' 

לפני זה ומה שיהי' לאחרי זה, אשר בערך הזמן שלאחרי ה"ניתוח" )הסבל והצער( הרי זה רגע קטן, 

ואיך זה אפשר שיהי' חשבונו חשבון צדק?

עוד  ויש  עצמו.  כי אם אמתי מצד  תינוקות  בשביל  רק  לא  ביאור  זה  הרי  לומר  ואם תמצא 

להאריך בזה, ואין כאן מקומו.

וראוי לצטט בכגון זה דברי רבנו הזקן )אף שכתבם בנוגע לשאלה אחרת( וזה לשונו הקדוש: 

"היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים שהלכו בתמימות עם 

ה' בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ".

בברכת הצלחה רבה בפעולותי' הכי נעלות בהתאם למדתו של הקב"ה עליו נאמר יתום ואלמנה 

יעודד, ולב אלמנות ירנן, ובכללות עניני' הפרטיים וגם הכלליים בכל הכתוב לעיל, ולבשורות טובות.

נ.ב. בודאי מתכננים פעולה רחבה בקשר עם ימי החנוכה הבאים, ויהי רצון שתהי' בהצלחה 

רבה.

המשך מהעמוד הקודם



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(iriax meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
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wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ
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.àì älçzëìxnF` xfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤¥

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn.úBàp÷ì øeñà §©¥¨¨§¦§©¦§©¦¨§©
lEEp icil FYW` z`e xbY icil Fnvr `iaOW¤¥¦©§¦¥¨¨§¤¦§¦¥¦

:dxFdh `id 'it`e.çút [äåä] ék`A didWM ©£¦¦§¨¦£¨¨©§¤¨¨¨

:dhFq zWxtA WFxcl.åéNòî éôì äMà ïéâeæî ¦§§¨¨©¨§©§¦¦¨§¦©£¨
:rWxl dvExtE wiCvl drEpvèáL çeðé àì ék §¨§©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäzlWnn bEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥¤§¤¤

:wiCv lxFbA rWx.ïéL÷å:mFwOd iptl.íâeæì ¤©§©©¦§¨¦¦§¥©¨§©§¨
:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦

:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦

.úBøLBka íéøéñà àéöBîl`xUi z` `ivFd ¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥

WiTn ,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨©¦

:mixvn z`ivil micigi bEEf.éðéàitl bEEf ied in ¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦

rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx(:fh sC)mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ,eiUrn itl §¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨

:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáà §¨¤§©§¨§¦¤¥¨©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA micr Wi m`.úàîèpL:dxizq DzF`Aãò ïîéäîc ïìðî ¦¥¥¦§¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥

.ãçàdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåmicre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦

onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨

:xar.ãçà àlà Bðéà Bà:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wCì"ú ¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨

.'Bâå 'à ãò íe÷é àì:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
òîùîî

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

.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia

nikd xninl dil `hiyt `kidn iziinc 'ipzn

lr s` dxizqe iepiwn d`neh dil `ticrc l"ie

:xacl milbxc meyn mler xeqi` dzxqe`c ab
lk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àìŸ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨
úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL óeñ íé©¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦
øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka íéøéñà£¦¦©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©
úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø©©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥

âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt úa úøîBàå§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª
éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL âeæa àä ïBLàø¦¨§¦ª¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦

òîùîî

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

סוטה. המקנא - פרק ראשון דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

א ַקֵנּ ַהּמְ



קפ
oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq

.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨

.äàð÷l` `lA ipE`Pw md FnM qrM(al mixaC)iM ¦§¨©©§¥¦§¦§Ÿ¥§¨¦¦

xaB zng d`pw(e ilWn):.àn÷c éàî:miWp`d on zlcFA FGW eiWkr rxi` dn ,Epiptl WI dn.dì ép÷c éòãé àîìò élëå:DzF` oi`pFU opi`e xaCd oiNbn micrdWãáòéîì éúàc eäéàå ¦§¨£©¨¤¦§¥©§©¨©¥§¨¥¨¥©©§¨¤¤¤¦¨£¨¦§ª¥¨§¨¨§¥§©¦¨¤¨¥¦§©¦©¨¨§¥¨§¦¨§¦§¨¦§¤¡©
.dãäa äàð÷:DcWFgW lr EYhipwn FGW ¦§¨©£¥¤©§¦©©¤§¨
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ìëytpa dpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn(dl xacna)

zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)lr znei `le micinlzd on dyixca

cg` cr it(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc(:e sc)d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl

cr `ede aizk zecrd zreay iabc `iyw la` df oelgn d`ex cg`e df oelgn(d `xwie)

opzck cg` elit` oiaiigne(:`l sc zereay)xtk

zreayc l"ie aiig xtekd cg` dcede cg`

opitlick driaza `l` dxez daiig `l zecrd

oenn eciqtnc `kid lk jklid i`xwn mzd

:`zlin `ilz oenn cqtdac aiigin

éàîdil witn inlyexia .ryedi 'xc `nrh

ik ryedi iaxc `nrh i`n i`xw ipdn

ef xac dxizqd ef dexr xac zexr da `vn

lr oldl xen`d xac dn xac xac opitlie iepiwd

dcedi 'xa iqei iax ipz mipy t"r o`k s` mipy it

d`ivn oi`e `vn ik xn`p mipy t"r dwyn 'eke

iax miiwn dn micr it lr `l` mewn lka

dexr icil `al libxn `edy xac xac xfril`

'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia cer

y`x zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly

xar dni` ly xac jezn `l` ze`b jezn `le

zxn` z` dn elld mixacd zngn dl `piwe

iepiw eiepiw devn xn`z m` aekirl e` devnl

`pn iax xn` iepiw eiepiw oi` aekirl xn`z m`

:akrn dxez dweg xn`py mewn lk `cdk `iz`
iax
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àeäL òãBé éðéà Léàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦¥¦¥©¤
íB÷î ìk áà äða äæ ãçà øîBì ãeîìz äî ãçà¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨¨¨
áeúkä Cì èBøôiL ãò íéðL ïàk éøä 'ãò' øîàpL¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
àéäå" .ãç àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ,ãçà¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨©§¦
ãò íe÷é àì áéúëc àîòè àlà äøeñà "äNtúð àìŸ¦§¨¨£¨¤¨©§¨¦§¦Ÿ¨¥
äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä ,Léàa ãçà¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨
,àøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàå ,àeä ãç©§¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨

éøèöéàïîàð ïéà 'da ïéà ãò' àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò éòa éàî àlàå da ïîàð ïéà ,dä¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
àðàå ,ïBînî 'øác' 'øác' àéúàc dépéî àø÷ ÷BzLéì¦§§¨¦¥§¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
éøèöéà ,äøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî àðòãéC ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨¦§§¦

éøäL øácì íéìâøc éðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¨©¦§©§©¦©¨¨¤£¥
úéöî éîe ãçà ãò da ïîéäúéì äøzñðå dì àpé÷¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥¤¨¦¨¦
àåäå áéúëcî àäå àéøLå da ïîàð ïéàc zøîà̈§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨§¨¦¦§¦§¦

éøèöéà ,äøeñàc ììkî äNtúð àìCzòc à÷ìñ C Ÿ¦§¨¨¦§¨©£¨¦§§¦¨§¨©§¨
àéä énð éøúáe éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà àðéîà£¦¨¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦
àîòè éàî :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø :ïì òîLî à÷ äNtúð àìc§Ÿ¦§¨¨¨©§©¨©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§©©£¨
àìå da ,øîBà øæòéìà éaøå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da ,'da' àø÷ øîà ,òLBäé éaøc§©¦§ª©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§Ÿ
.äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc äàîeèì L÷zéà äøéúñ ,äøéúña àìå 'da' àîéàå .éepé÷a§¦§¥¨¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨
.da àðîçø èòéî àä ,äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc ,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨¨¦¥©£¨¨¨

éãò éepé÷ äaøcà .äàîeèk dzøñBà ïkL àôéãò äøéúñ àøazñî ,úéàø äîeøwéò ïkL ó ¨¨¦¨¦§©§¨§¦¨£¦¨¤¥©§¨§§¨©§©¨¦¨¦¤¥¦¨
éëä eléôà ,éðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàå ,àkéà éî éepé÷ äøéúñ åàì éà ,dì íøb̈©¨¦¨§¦¨¦¦¦¨§¦¨¦§¦¨©©¨¥£¦¨¦
éaøa éñBé éaø àéðúc àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .àéä äàîeèc àzìçúàc àôéãò äøéúñ§¦¨£¦¨§©§©§¨§§¨¦©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨©¦¦§©¦

p÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì à §¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥¤¨©¦©§
éàî .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä .íéðL ét ìò dì ä÷Lîe©§¤¨©¦§©¦¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©
,éepé÷a àìå 'da' àîéàå .äøéúña àìå da 'da' àø÷ øîà ,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§©¦§¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦
äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ .äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¦¨©¦¦§©§§¨
eáéLä .àúàc àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ,äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨§¨¨¥¦
.éàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc ,eäéð éàî ,óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©¦§¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
óñBé øa ÷çöé áø øîà ,øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîæ ,óBñ øácì Lé eðéúðLîì àä̈§¦§¨¥¥©¨¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©¨©©¦§¨©¥
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ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll

÷ìñàðéîà Czòc àcg` cry ,xen`k weqtd z` yxtlïîàð ïéà ¨§¨©§¨£¦¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò da.äNtúð àìc àéä énð éøúáeweqtd jynde - ¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨

dpi` ,dlrapy micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide'
.cifna dziid dlirad m` `l` d`nhïì òîLî à÷`l' weqtdn ¨©§©¨

cry dxezd dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi
.dxqe`l on`p cg`

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn

' `wecyda'on`p cg` cr d`nhpy cirdl -éepé÷a àìå' oke ,da' ¨§Ÿ§¦¨
äøéúña àìåx`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l` - §Ÿ¦§¦¨

,`xnbd zx`an .dxezay zeiecrøæòéìà éaøåiably xaeqd §©¦¡¦¤¤
,cg` cr liren dxizqdøîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå. ¥¨§Ÿ§¦

,`xnbd zl`eyäøéúña àìå 'da' àîéàåmb micr ipy jixvpe §¥¨¨§Ÿ¦§¦¨
,daiyne .dxzqpy÷zéà äøéúñáéúëc äàîeèì L"äøzñðå §¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨

äàîèð àéäåmicnele ,d`nehl dxizq dkinqd dxezd - " §¦¦§¨¨

dxizq iabl jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn
.cg` cr lirenixd ,`xnbd zl`ey,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨

ipy jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr
,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨

ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iying meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥

Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
BzLà úà àð÷å,`xnbd zx`an ."çeø éàîz` d`ian gex dfi` - §¦¥¤¦§©©

.iepiw icil mc`däàîeè çeø éøîà ïðaødvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨
.daixn icil e`aie ezy`l `pwiy ,e`ihgdlçeø øîà éMà áø©©¦¨©©

äøäè,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z` `peyy - ¨¢¨
äøäè çeø øîàc ïàîk àøazñîe,iy` ax ixack xazqn - ¦§©§¨§©§¨©©¨¢¨

.dxdh gex ea dqpkpy l`rnyi iax iac `pz ixac z` yxity
meynàéðúc" xn`py dn ,`ziixaa epipy -BzLà úà àð÷å"oi` §©§¨§¦¥¤¦§

`l` ,da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr daegy dxezd zpeek

úeLø,dl `pwl el xzen -ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøwleg §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
eøîBà,äáBç.da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr`xnbd zx`an ¥¨

,`ziixadn di`xd z`àîìLa zøîà éàmeyn `pwn mc`y ¦¨§©§¦§¨¨
ea zqpkpyäøäè çeø,øétLe` ze`pwl aiig m`d ewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦

,ecia zeyxzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`yäàîeè çeø ¤¨¦¨§©§©§¨
xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
ici lr `pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex

.dxdh gex ea qpkpy
àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§

úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl
,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §

,mdlìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàdeevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl eilr

"eãáòz íäa íìòì,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ," §Ÿ¨¨¤©£Ÿ
`l`úeLø,mlerl mcaryl xzen -ìàòîLé éaø éøác.éaø §¦§¥©¦¦§¨¥©¦

¯ äáBç øîBà àáé÷ò`le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn £¦¨¥¨
.zewelgnd zyely z` `xnbd x`az oldle .exxgyl

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåmixne` yie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdyàáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -ìàòîLé éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦¦§¨¥

éâéìt éëä dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøålk iabl miwleg - §©¦£¦¨§¨©¨¨¨¦§¦¥
,dxezay dyr zeevnäáBç øîà øîe úeLø øîà øîciaxly - §©¨©§©¨©¨

`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi
.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨

éâéìt éàø÷al`rnyi iax wleg el` miweqt dylya `wec - ¦§¨¥§¦¥
lka j` ,miweqtdn gken jky xaeqy iptn ,zeyx mdy xaeqe
z` `xnbd zx`ne .daeg mdy dcen dxezay dyr zeevn

" ,dpey`xd mzwelgnBzLà úà àð÷å"ìàòîLé éaø éøác úeLø, §¦¥¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaø,`xnbd zl`ey .éaøc àîòè éàî ©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦

ìàòîLéyxec o`k eli`e mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkay ¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`yàpz éàä ék dì øáñiax xaeq - ¨©¨¦©©¨

,oldly `pzk l`rnyiétìk øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥
xg`n -äøBz äøîàL"éçà úà àðNú àìEááìa E"xeq`e ¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

,d`py icil `eal envrl mexblìBëémby xnel mileki epiid -ïBâk ¨§
Bæick dl ze`pwl xeq` didi ,xg` mr zcgizn ezy` z` d`exy -

.eze` `pyz `lyøîBì ãeîìz"úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤
BzLà'`pyz `l' lr xaer epi`e ze`pwl el xzen - ".xaeq jkle ¦§

dkxvedy `l` ,ze`pwl aiigy weqtdn cenll oi`y l`rnyi iax
la` ,'`pyz `l' lr dfa xaer epi`e ze`pwl xzeny aezkl dxezd
,`xnbd zl`ey .mniiwl daegy i`ce dxezay dyr zeevn x`ya

àáé÷ò éaøåcenll weqtd z` jixv ixd ,ze`pwl deevny el oiipn §©¦£¦¨
,daiyne .ze`pwl xzenyáéúk àðéøçà éepé÷dxezd dxfg - ¦©£¦¨§¦

dltky jkne ,"d`nhp `l `ide ezy` z` `pwe" ztqep mrt dazke
,`xnbd zl`ey .daeg `l` zeyx ef oi`y micnel ,dxezdéaøå§©¦

ìàòîLézelitkdn cenll oi` ,daiyne ,zelitkdn cnli dn ¦§¨¥
`l` ,`pwl eilr daegyázëéîì éòác éãéiàdkxvedy oeik - ©§¥§¨¥§¦§©

aezkl dxezdàéäå' 'äàîèð àåäå''äàîèð àìmby epcnll - §¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
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:FziaAW zFxiarA zF`xl.Bzîc÷îFzzin iptl ¦§©£¥¤§¥§©©§¦§¥¦¨

:eiptl zfxkn.Bzôtìî:FYkxFM.íúä ïðz'tA ©§¤¤§¨¨§©©§©§§©¨¨§

`PTW in(.`l oOwl)cg` cr xn` ipYwC i`O` ¦¤¦¥§©¨©©§¨¨¥¨©¥¤¨

:dzFW dzid `l d`nhPW dizi`x.ïéca äéäL §¦¦¨¤¦§§¨Ÿ¨§¨¨¤¨¨©¦
:`xw aizkC e`l i` Fpin`dl `NW.äðBLàøä ¤Ÿ§©£¦¦¨¦§¦§¨¨¦¨

:dxizq.íìBò øeqà dzøñBà ïéàdYWY m`W §¦¨¥©§¨¦¨¤¦¦§¤

:dnExzle Dlral zxYn dxFdh `vOzeïéà §¦¨¥§¨ª¤¤§©£¨§¦§¨¥
.íéðMî úBçôa úîi÷úîxaC xnbinl opiracM ¦§©¤¤§¨¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¨¨

:oFnOn xaC.äðBøçàäxg` `idW d`nh ¨¨¦¨¨©£¨ª§¨¤¦©©

:dxizQd.da LiL ìkon`p DA WIW zEcr lM ©§¦¨¨¤¥¨¨¥¤¥¨¤¡¨

`we ,cg `N` ixY DA oi` cre lirl opiWxccM¦§©§¦¨§¥§¥¥¨§¥¤¨©§¨

`ide wilq DPn `dC i`w d`nH`e dxEq` xn`̈©£¨§©ª§¨¨¦§¨¦¨§¦§¦

:DA oi` cre d`nhp.øîçå ì÷crA miIwzYW ¦§§¨§¥¥¨©¨Ÿ¤¤¦§©¥§¥

:cg`.øîBì ãeîìzDA `vn iM zlwlwn dX`A ¤¨©§©§¦¨§©§¤¤¦¨¨¨

aYknl il dOl opikxtE :'eM oNdlE xaC zexr¤§©¨¨§©¨©§¦¨¨¨¦§¦§¨

:deW dxfbA Dtlinléòaéî 'åk éep÷a àìå da §¥§¨¦§¥¨¨¨¨§Ÿ§¦¦¨¥
.déì'ixnB `le `Ed `hErin DA aizkC oeikC ¥§¥¨¦§¦¨¦¨§Ÿ©§¦

EdiizNnA Edl Enwe DPn dX`C zFIcr x`W§¨¥ª§¦¨¦¨§¨§§¦§©§

:dxFYAW zFIcr lkM.øîà÷ énð éëädeW dxfbE §¨¥ª¤©¨¨¥©¥¨¨©§¥¨¨¨

`xQgin ixEqg oizipznE ,hwp izixg` `zNnl§¦§¨©£¦¦¨©©§¦¦£¥¦©§¨

dxfbE dxizqE iEPwA `le DA l"z Dil `pY ikde§¨¥¨¨¥¨§Ÿ§¦§¦¨§¥¨

DlrA Dl `Pw `NW `nlrC dX` z`nhl deẄ¨§ª§©¦¨§¨§¨¤Ÿ¦¥¨©£¨

`lC d`nhPW dizi`x ip` xn`e cg` cr `aE¨¥¤¨§¨©£¦§¦¦¨¤¦§§¨§Ÿ

bxC mEXn onidnC `Ed `kde onidn:xacl mil §¥¨§¨¨¦§¥¨¦§©§©¦§¨¨
éãë

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

éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw
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elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc
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סוטה. המקנא - פרק ראשון דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
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`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
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mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
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ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
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epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨
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.zene` drayn epi` a`de
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"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey
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,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

`ed dnk `ziixad,d`ia zligz onfì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
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]מרחשון ה'תשל"ב[

במענה למכתבו מיום י"ד חשון היעשה ניתוח כו' – ישאל רב מורה הוראה ַהמותר לעשותו 

וכהוראתו יעשה.

בטח לומד תורתנו הקדושה בהתמדה ומקיים מצותי' ככל הדרוש וה' יצליחו.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
in
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ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå',dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå' øîàpL¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨
éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå ,'úBàNðä©¦¨§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦
éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä úçà ìà àð̈¤©©©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨
äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò øëN äìBò áéø÷î íãà̈¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨
áeúkä åéìò äìòî äìôL BzòcL éî ìáà ,Bãéa§¨£¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨©¨
íéäìà éçáæ' øîàpL ílek úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦
,úñàîð Búléôz ïéàL àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø©¦§¨¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
øîàå .'äfáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
,äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©
àlà 'íNå' éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå'§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨
,àéL÷ àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå'§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨©§¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà̈§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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סוטה. המקנא - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(ycewÎzay meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei

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



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(ycewÎzay meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iying meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.ãøeaöa äçðî ìltúiL øçà ìëàì Bì øLôàL Bîöòa òãBiL éî ìáà[iøeaöa äçðî ìltúiL áBè £¨¦¤¥©§©§¤¤§¨¤¡Ÿ©©¤¦§©¥¦§¨§¦¤¦§©¥¦§¨§¦
ïéâäBpL Bîk 'â äcòñ ìëàé Ck øçàå äìçz27Bì øLôà éàL úaL éàöBîa áBè-íBé ìç íà elôàå §¦¨§©©¨Ÿ©§ª¨§¤£¦©£¦¦¨§¨¥©¨¤¦¤§¨

úéøéNò äòMî áBè-íBé áøòa äcòñ òa÷lî òðnäì äeöî éøäL áéøòîì äçðî ïéa 'â äcòñ ìëàì¤¡Ÿ§ª¨¥¦§¨§©£¦¤£¥¦§¨§¦¨©¦¦§Ÿ©§ª¨§¤¤¦¨¨£¦¦
äìòîìe28úaL áøòa Bîk29úcòñ ÷ìçì Bì ïéà úéøéNò äòL íã÷ ìëàì ìëeiL òãBé íà íB÷î-ìkî §©§¨§§¤¤©¨¦¨¨¦¥©¤©¤¡ŸŸ¤¨¨£¦¦¥§©¥§ª©

ì ø÷BaäCøöì àlL úBëøáa äaøî íeMî ïàk LiL íéøîBà LiL éôì ïBænä úëøa ÷ñôä éãé ìò íézL ©¤¦§©¦©§¥¤§¥¦§©©¨§¦¤¥§¦¤¥¨¦©§¤¦§¨¤Ÿ§Ÿ¤
ì d÷ìçå øáò íàåéøö ïéàå àöé íézLáøò àeäL ïéa Bì øLôàL ét-ìò-óà 'â äcòñ ìëàìå øæçì C §¦¨©§¦§¨¦§©¦¨¨§¥¨¦©£Ÿ§¤¡Ÿ§ª¨©©¦¤¤§¨¥¤¤¤

áBè-íBé30:áBè-íBé áøò BðéàL ïéa¥¤¥¤¤
ד  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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dkld ixe`ia
øåáöá äçðî [é כך לצורך בצבור מנחה להפסיד שאין משמע עליו 26- - ביחיד מנחה יתפלל בכלֿאופן אם אך ,

שלישית. סעודה קודם מנחה להתפלל

zetqede mipeiv
בחלוקת 26) הצורך ימנע יחיד תפילת עלֿידי אם אף

צריכה. שאינה ברכה וחשש שחרית סעודת
ס"ב.27) כדלעיל
Ò"·כדלקמן28) ËÎ˜˙ 'ÈÒ סעודה מלקבוע להמנע מצוה :

יו"ט  סעודת שיאכל כדי ולמעלה עשירית משעה יו"ט בערב
סעודה  לאכול שצריך שבת הוא יו"ט ערב ואם לתיאבון...
ולא  עבר או שכח ואם עשירית שעה קודם יאכלנה שלישית

כך. אחר יאכלנה עשירית שעה קודם אכלה
Ë"Òכדלעיל29) ËÓ¯ 'ÈÒ בימות בה שרגיל סעודה :

עשירית  שעה מתחלת מלקובעה להמנע מצוה החול...
סעודת  ויאכל לאכול תאב כשהוא לשבת שיכנס כדי ואילך

לתיאבון. שבת
סעיפים 30) (עלֿפי שלישית סעודה בקיום הזהירויות

גֿדֿה):
‰Ò‚ ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ לאכול ‡. אין ולעולם ג', סעודה דוחה

גסה  אכילה חשש וכשיש ג', סעודה לצורך גסה אכילה
לחלק  רשאי חצות), (אחר שחרית סעודת באמצע ואוחז
שאינה  ברכה מחמת לכתחילה שאינו (אף לשתיים סעודתו

צריכה).
(אם  ג' לסעודה פירות או מזונות יאכל חצות קודם וכשהוא
(אם  שלישית סעודה כלל יאכל שלא או גסה), אכילה אינו

לשנים  שחרית סעודת יחלק ואז גסה, אכילה הוא פירות גם
חצות). קודם אפילו

˙·˘· ˙ÈÚ˙ ¯ÂÒÈ‡ סעודת ·. ידחה ולא , ג' סעודה דוחה
גדולה, מנחה בזמן לשנים לחלקה מנת על חצות עד שחרית
סעודת  (ויחלק ג' לסעודה לאכול מה כלל לו אין ואפילו

חצות). קודם לשנים שחרית
‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡˘ ‰Î¯· ¯ÂÒÈ‡ אם ‚. ולכך ג' סעודה דוחה אינו

(אפילו  לשניים סעודתו לחלק רשאי - אח"כ לאכול יכול לא
בפת  המצוה לקיים שרוצה אלא ופירות מזונות לו יש
סעודה  לאכול שיכול שאף יו"ט ערב לענין (כדמשמע
ומכלֿמקום  מזונות, במיני עשירית שעה אחר שלישית

פת)), לאכול כדי סעודתו מחלק
גסה) אכילה של במקרה (או ג' לסעודה כלום לו וכשאין
סעיף  על (ראה חצות קודם אף שחרית סעודת לחלק רשאי
שבזה). הספק משום במוסגר זו שהלכה נחמיה מהדברי ה
לאכול  שיוכל כגון תדחה לא (בפת) ג' סעודה אם אבל

שא"צ. ברכה לאיסור יחוש מנחה אחרי נוספת סעודה
Ë"ÂÈÚ· ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ ¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ דוחה „. אינו -

שלא  המנהג אבל ס"ב, תקכט מסי' (כדלעיל ג' סעודה
בסעודה  פת אכילת דוחה בערבֿפסח עשירה מצה לאכול

ס"ד). תמד מסי' כדלהלן שלישית

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

פלוני ‡ משקה זה כלי לי  מלא בשבת לחבירו לומר מותר
מיוחד  הוא הכלי אפילו השבת אחר לך ואשלם והשקיני
בזה  ואין ולמכור) בו למדוד המוכר שרגיל (פירוש למדה
את  המשקה שאף מפני כך בשביל בשבת קנין קונה משום
בכלי  להשקותו לפעמים ג"כ דרכו מתנה בדרך חבירו

למדה. המיוחד

אלא  כלל ממנו קונה אינו אפילו מדה שם לו כשמזכיר (אבל
כלל  לאסור שאין יין מדה השאילני לו ואומר ממנו שואל
עובדין  משום איסור יש מכלֿמקום וממכר מקח משום
כמו  ממנו שמבקש המדה לו מודד שהמשאיל במה דחול
מפני  בשבת דבר שום למדוד שאסור ש"ו בסי' שנתבאר
שם  לו מזכיר כשאינו אבל לשבת וזלזול חול מעשה שהוא
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

למדידה  כמתכוין נראה אינו סתם זה כלי לי מלא אלא מדה
משום  בו ואין בלבד ממנו שמבקש הכלי למלאות אלא

דחול). עובדין

של  מדה השואל) (או הלוקח כשנוטל אמורים דברים במה
אם  לומר צריך ואין לביתו ומוליכה משאיל) של (או מוכר
והמוכר  זה כלי לי מלא לו ואמר מביתו מדה הלוקח מביא
בכלי  תחלה למדוד אבל זו כמדה שאינו אחר מכלי ממלאהו
השואל) (או לוקח של בכלי אח"כ ולשפוך למדה  המיוחד
משום  בו (ויש למדידה מתכוין שהוא ניכר שבזה מפני אסור

דחול). עובדין

לגמרי  המדה ומצמצם מכוין שאינו שכל לומר מקילין ויש
מפני  גזל משום בו ואין מותר מעט מוסיף או שממעט
נהגו  וכן ויו"ט בשבת בכך רגילין שהכל לבעלים שידוע

מוקצה. שאינו דבר שאר או במדה טבעת להטיל

שלא  רק מדה ושם דמים שם להזכיר אפילו מתירין ויש
תן  לו יאמר שלא דהיינו מדה סכום או דמים סכום לו יזכיר
ויהיה  וכך כך בעד בידי לך יש וכבר מעות וכך כך בעד לי
מדות  וכך כך או מדה לי תן במדה וכן וכך כך בידי לך
שכיון  וכך כך בידי לך ויהיה וכך כך בידי לך יש וכבר
מקח  שהוא ניכר לו שחייב המעות בסכום לו שמזכיר
חול  דרך זה הרי המדות בסכום כשמדקדק וכן וממכר
לו  לומר אסור מחבירו השואל (ואפילו וממכר למקח ודומה
כך  בעד לי תן כשאומר אבל וממכר) למקח שדומה לפי כן
שמודיע  אלא כלל וממכר למקח שמתכוין נראה אינו וכך
אלא  אינו לו שמזכיר וכך כך והמעות לו צריך כמה לו

מעות. וכך כך ששוה כמה לו שצריך בעלמא לסימן

שאין  בדבר אלא כלל דמים שם להזכיר שאסור אמרו ולא
תן  לו לומר שאסור מהטבח בשר הלוקח כגון ידוע מקחו
שאינו  לומר אפשר שאי לפי ת"ק בסי' כמ"ש בשר בדינר לי
כמה  יודע אינו שהרי צריך הוא בשר כמה לו מודיע אלא
שמקחו  דבר אבל בזה כיוצא בכל וכן דינר בעד לו יתנו
להזכיר  איסור אין במדה וכן דמים שם להזכיר מותר ידוע
תן  לו שאומר כגון ידוע מדתו שאין בדבר אלא מדה שם
למדוד  רגילים שאין מדברים בהם וכיוצא אגוזים מדה לי
צריך  יהיה אם יודע ואינו המדה מחזקת כמה יודע אינו שאז
לו  מודיע אלא שאינו לומר אפשר אי כן ואם לאו אם יותר
לידע  כדי דוקא במדה ליקח שמתכוין וניכר צריך הוא כמה
אבל  וממכר למקח ודומה חול דרך זה והרי לו לפרוע כמה
להזכיר  מותר בהם וכיוצא ושכר יין כגון ידוע שמדתו דבר
אבל  מדות וכך כך לי תן לו שיאמר (ובלבד מדה שם לו
שמתכוין  ניכר שאז מדות וכך כך לי מדוד לו יאמר לא

לי). מדוד לו שאומר כיון דוקא במדה ליקח

אלו  במדינות כן פי על ואף הראשונה כסברא והעיקר
בדבר  דמים שם בהזכרת להקל זו כסברא המנהג נתפשט
 ֿ ומכל ידוע שמדתו בדבר מדה שם ובהזכרת ידוע שמקחו
כמ"ש  לגמרי המדה לכוין שלא ליזהר צריך המוכר מקום
והמוכר  ביתו מתוך מדה הביא הלוקח אם (ואפילו למעלה
מדה  שם לו מזכיר שהלוקח כיון לגמרי יכוין לא לו ממלאה

למעלה): שנתבאר כמו

אותו · נמדוד ולמחר זה כלי לי מלא לחבירו לומר מותר
מקח  כדרך זה אין ידוע מדתו אין שעכשיו (שכיון

שבחול): וממכר

לומר ‚ וכן במנין ואגוזים ביצים לי תן לחבירו לומר מותר
ואין  אגוזים חמשים או ביצים עשרים לי תן לחנוני
לידע  כדי מנין לו שמזכיר וממכר למקח דומה שזה אומרים
דרכו  ביתו בתוך הבית בעל שאף לפי לו לפרוע יתחייב כמה

הצורך. כפי אלא יטול שלא נוטל הוא כמה מונה להיות

לך  יש הרי לו יאמר שלא מנין סכום לו להזכיר אסור אבל
מאה  בידי לך ויהיה חמשים עוד לי תן אגוזים חמשים בידי

בעל  של דרכו אין ביתו שהרי בתוך כך מצמצם להיות הבית
בפירוש  אומר אפילו (ואסור וממכר למקח דומה זה והרי

השאילני):

מבוי „ דרך למקום ממקום לסעודה יין כדי המביא
ה' או ד' לתוכן לתת ובקופה בסל יביאם לא המעורב
וזלזול  משאות לשאת חול כמעשה שנראה מפני כדים
(וגם  בו מצויים שרבים במבוי כן כשעושה הוא לשבת
אחד  יביאם אלא החול) לצורך משאות שנושא יחשדוהו
מדרך  לשנות בזה וכיוצא כתפו על או בידו ב' ב' או אחד
לשנות  צריך במשא קלות בשינוי אין אם ואפילו החול
במבוי  לשבת הדין והוא יו"ט לענין תק"י בסי' כמ"ש

בזה. הם ששוין המעורב

וצריך  הרבה אורחים שזימן כגון לשנות לו אפשר אי ואם
מותר: לפניהם להביאם למהר

באותה ‰ לבית מבית או לזוית מזוית יין כדי המביא אבל
בסל  להביאם טוב יותר שם מצויים רבים שאין חצר
מפני  עצמו בפני ואחד אחד כל מלהביא אחת בבת ובקופה

בהילוך: שמרבה

Â סעודה עדיין לו שנשאר כגון היום לצורך כלים מדיחים
סעודה  אחר מיד אפילו להדיחם מותר בהם לאכול
כלי  להדיח אסור שלישית סעודה לאחר אבל שלפניה
שתיה  כלי אבל לחול משבת ומכין שטורח מפני אכילה
יודע  אם אבל לשתיה קבע שאין מפני היום כל להדיח מותר

אסור: עוד להם יצטרך שלא בבירור

Ê:שותה מהם באחד יצטרך שאם כוסות עשרה מדיחין

Á אפשר היה אפילו בשבת חדש כלי להטביל מותר
ומן  הואיל כלי כמתקן חשוב ואינו שבת מערב להטבילו
טבילתו  חיוב ואין טבילה בלא בו להשתמש מותר התורה

סופרים. מדברי אלא

לא  אפילו ואסור כמתקן חשוב כן פי על שאף אומרים ויש
מותר  ביו"ט (אבל שבת מערב להטבילו אפשר היה
כמו  יו"ט מערב להטביל לו אפשר היה כשלא להטבילו

תק  בסי' האומרים שיתבאר לדברי לומר צריך ואין "ט)
שזהו  ק"כ סי' בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת
שדומה  מפני חכמים ואסרוהו הכל לדברי חשוב תיקון
ש"ב. בסי' שנתבאר כמו מלאכה אב שהוא ממש כלי למתקן

ויחזור  במתנה לנכרי הכלי ויתן כולם את יצא שמים וירא
מתנה  ליתן שמותר כלל טבילה צריך אין ואז ממנו וישאלנו
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

ומכלֿמקום  ש"ו בסי' כמ"ש השבת לצורך כשהיא בשבת
בי"ד  שנתבאר כמו ברכה בלא להטבילו צריך השבת אחר

שם.

המקוה  מן מים ימלאנו מים בו למלאות שראוי כלי הוא ואם
ניכר  הדבר שאין מפני כמתקן נראה ואינו טבילה לו ועלתה
היה  הללו מים לשאוב אומר שהרואה להטבילו שמתכוין
יברך  ולא עדיין הטבילו שלא יודעים הכל אין שהרי צריך

טבילה. לשם שמתכוין ניכר יהא שלא כדי זו טבילה על

כדברי  שהעיקר יטביל לא אלו בתקנות אפשר אי ואם
שם. בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת האומרים

אותו  קונסין אין בשבת כלים והטביל עבר אם ומכלֿמקום
בשבת  מלאכה העושה כדין ביום בו בהם להשתמש שלא
כמו  לערב עד ממנה ליהנות לו שאסור דבריהם של אפילו

לכתחלה: אפילו מתירין שיש כיון שי"ח בסי' שנתבאר

Ë ואינו היום לצורך להדיחו מותר יין נכרי בו ששתה כוס
היתר  הכלי גוף שהרי הכל לדברי כלי כמתקן חשוב
אלא  מתקנו אינו ממנו וכשמסירו אוסרו שהיין אלא הוא
יש  אם אף זה כוס לטלטל ומותר רעי של גרף ממנו כמסיר
בהנאה  אסורין שהן ביין הנכרי בו ששרה פת פירורי בו
לגמרי  הכוס לגבי בטלים הן מכלֿמקום לכלום ראויים ואינן

כלל: טלטולו אוסרים ואין

È צ"ט סי' בי"ד שנתבאר ע"ד בהיתר לבטלו שמותר איסור
מותר  אבל מזה גדול תיקון לך שאין בשבת לבטלו אסור
כל  להורות וכן שבת מערב נתערב אפילו ששים לשער
מתוקן  היה זה דבר שהרי כמתקן חשוב ואינו להיתר הוראה
והורה  המורה שבא עד להשואל ידוע היה שלא אלא מאליו

לו:

‡È כדי בטלטול המותר דבר בכל הכלים לשפשף מותר
שהוא  בגרתקון כסף מכלי חוץ היום לצורך לצחצחם
הכסף  את מגרר שהוא מפני ונתקשו שנתייבשו יין שמרי
מלאכות  מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף וממחקו

ש  מכלֿמקום ואף בלבד לצחצחו אלא לגררו מתכוין אינו
כלי  אפילו לשפשף מותר אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק
הם  שגם אע"פ יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר כסף
כיון  מכלֿמקום לפעמים אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר:

·È כשחופף נמחה שהמלח לפי במלח כלים חופפין אין
מותר  אבל ש"כ בסי' שנתבאר מטעם ואסור בחזקה
ידיו  ליטול שמותר כמו מלח עם מעורבים במים להדיחן

שם: שנתבאר מטעם מהם

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק

בשבת  וטבילתן ותיקונן

ולא ‡ לארץ המוץ שיפול בכברה התבן את כוברין אין
כבורר  זה שהרי המוץ שירד כדי גבוה במקום יניחנו
נופל  שהמוץ ואע"פ האבוס לתוך ונותנו בכברה נוטלו אבל
ולא  לכך מכוין שאינו כיון הכברה נקבי דרך מאליו לפעמים

מותר: הוא רישיה פסיק

משער · אלא בהמתו לפני לתת שעורים אדם ימדוד לא
דחול  עובדין משום אסורה שהמדידה מפני דעתו באומד

ש"ו: בסי' שנתבאר כמו וממכר מקח במקום שלא אף

שאינן ‚ מדברים הוא שהמורסן שכ"א בסי' נתבאר כבר
מן  פטור שהוא אומרים יש בשבת גבלו ואם גיבול בני
או  לבהמה מורסן לגבול סופרים מדברי אסור אבל התורה
מעט  לגבלו כגון שינוי ע"י אלא בחול כדרכו לתרנגולים
שלא  אלא אחת בבת הרבה אפילו או שם שנתבאר כמו מעט
מעביר  אלא בחול כדרכו לתוכו המים שנתן אחר בידו ימרס
שיתערב  עד פעמים כמה אפילו וערב שתי מקל או תרווד בו
המקל  או התרווד יסבב ולא בידו ממרס שאינו שכיון יפה
שינוי  זה הרי וערב שתי מעבירו אלא בחול כדרכו בסביב
יפה  שיתערב עד כלי אל מכלי לנערו כן גם ומותר גמור
ואפילו  כור אפילו אחד בכלי זו בדרך המורסן לערב ומותר

ו  היום לבהמותיו שצריך מה כפי בכלים כוריים אותו מחלק
ובהמה. בהמה כל לפני ונותן הרבה

ואפילו  התורה מן חייב המורסן שהמגבל האומרים ולדברי
זהו  המים נתינת כי חייב גיבול בלא בלבד מים בנתינת
בשבת  למורסן מים ליתן אסור שם שנתבאר כמו גיבולו
אין  אזי שבת מערב המים בו נתן אם אלא שינוי ע"י אפילו
סופרים  מדברי אלא התורה מן איסור בשבת בגיבולו
שיש  שם נתבאר וכבר שנתבאר זו בדרך שינוי ע"י והתירוהו

נוהגין: וכן זו כסברא להחמיר

להתירן „ מותר מקומות וג' בב' שאגדו שבלים של קשים
של  קשר אינו אם הבהמה מהם שתאכל כדי בשבת
שעושים  כדרך בידים בהם לשפשף אסור אבל קיימא
דבר  שכל מפני לאכלם נוחים שיהו כדי בהמה  באוכלי
אסור  תיקון בלא לאכילה ראוי שהוא דהיינו אוכל שהוא
דבר  אבל בעלמא לתענוג יותר ולתקנו להכשירו בו לטרוח
תיקון  איזה בלא לאכילה ראוי שאינו דהיינו אוכל שאינו
עצים  כגון אוכל ולעשותו לתקנו מותר מלאכה סרך בו שאין
לבהמה  אותם מאכילין ויש יום מבעוד האילן מן שקצצן
שאינם  להאכילם בידים בהם ומשפשפים לחים בעודם
דלועים  וכן בשבת לשפשפם מותר שפשוף בלא ראויים
יכולה  שאינה הבהמה לפני לחתכם מותר קשים שהם
אם  אבל יום מבעוד שנתלשו והוא חתיכה בלא לאכלם
אסורים  לעצמו שתלשן נכרי ע"י אפילו בשבת נתלשו

שכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בטלטול

ואין ‰ היום נתנבלה אפילו הכלבים לפני נבילה מחתכין
מבעוד  כלל חולה היתה לא אפילו מוקצה משום בה
מפני  יום מבעוד לכלבים כלל עליה דעתו היה שלא יום
כן  אם אלא ממנו דעתו אדם שהסיח בדבר מוקצה שאין

ש"י. בסי' שנתבאר כמו בידים דחאו

לאכלה  להם אפשר שאי הקשה בנבלה אמורים דברים במה
חתיכה  בלא הדחק ע"י להם נאכלת ואפילו חתיכה בלא
(ועיין  למעלה שנתבאר כמו יותר להם לחתכה לטרוח מותר
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לפני  דק דק חי בשר לחתוך מותר אם שכ"א (ס)סי'
העופות).

דקה  בין גסה בין בהמה לפני וחרובים שחת חותכים אין וכן
בזה: כיוצא כל וכן חתיכה בלא להם ראויים שהם מפני

Â כל הרבה בידו שמאכילו דהיינו הגמל את אובסין אין
שלא  טורח שזהו כאבוס מעיו בני שמרחיבים עד כך

דורס  ולא היום בגרונו לצורך מאכל לו שדורס דהיינו ים
אבל  יותר טורח ג"כ שזהו להחזירו יכול הגמל שאין למקום
יכול  שהוא למקום המאכל לתחוב דהיינו אותו מלעיטים
דהיינו  אותם מאמרין אין העגלים וכן כשירצה להחזירו
למקום  מלעיטין אבל להחזירו יכולים שאינן למקום לתחוב
הדין  וכן לפטמן כדי שכוונתו אע"פ להחזירו שיכולים
למקום  בפיהם המאכל לתחוב שמותר ותרנגולים באווזין

בייתיות: ביונים וכן להחזירו שיכולים

Ê לטרוח התירו בבית הגדלות חיות או עופות שאר וכן
אין  אבל עליך שמזונתן מפני ומים מזונות להם ליתן
עלייה  ויוני שובך ליוני ולא לדבורים מזונות ולא מים נותנין
עליך  מזונותן שאין מפני אסור לפניהם להשליך ואפילו

בשדה. ואוכלים שיוצאים

כלב  ואפילו עליך שמזונותיו כלב לפני מזונות נותנין אבל
יש  מצוה קצת מכלֿמקום בביתו מגדלו שאינו הפקר  של
שמזונותיו  על עליו חס הקב"ה שהרי מזונות מעט לו ליתן

ימים. ג' במעיו אכילתו ומשהה מועטים

עליך  מזונותיו שאין מפני חזיר לפני מזונות נותנין אין אבל
חזירים: שמגדל מישראל האיש ארור אמרו שהרי

Á ואינו שירה בשבת העופות לפני חטים לתת נוהגים יש
עליך: מזונותיהם אין שהרי נכון

Ë שאין עליך שמזונותיו לפי המשי תולעת להאכיל מותר
האדם: שיאכילו מה אם כי שיאכל מה לו

È להניחה מותר בהמתו שביתת על מצווה שאדם אע"פ
וגו' שורך ינוח למען שנאמר בשבת מהמחובר שתאכל
גבי  על בידיו להעמידה אפילו ומותר שלה נייחה היא וזו

בידיו  מהם יתלוש שמא חוששים ואין מחוברים עשבים
הבריות. בעיני חמור איסור שהוא לפי להאכילה

מדברי  בטלטול האסור דבר גבי על יעמידנה לא אבל
שמא  וחוששים הבריות בעיני קל שאיסורו מפני סופרים

ולא  להאכילה בידיו ממנו על יטול להעמידה אלא אסרו
להטות  תוכל שלא בענין בפניה לעמוד מותר אבל ממש גבה
סמוך  עומד שאינו שכיון מעצמה ותאכל שם דרך אלא

לחוש: אין לעשבים

‡È מפני שור לפני ונותנין חמור מלפני מאכל נוטלין
מה  ואין רירין מטיל אינו שהחמור לו הוא שראוי
אבל  השור לפני לתת[ו] (לחתכו) הוא וראוי נמאס שלפניו
ברירי  שנמאס מפני חמור לפני ליתן שור מלפני נוטלין אין
לודאי  וקרוב הדחק ע"י אלא לחמור עוד ראוי ואינו השור
ג"כ  מחמירים ויש בשבת בחנם טורח ונמצא יאכלנו שלא
אחרת  לפני וליתן אחת מלפני יטול שלא בהמה מיני בשאר

היתר: הנוהגין ביד למחות ואין מינה שאינה

·È לתת שלפניו האבוס וגורפים אותו שמפטמין שור
עפרורית  בהם יתערב שלא והשעורים התבן לתוכו
כלי  של אבוס הוא אפילו בשבת לגרפו אסור במאכלו ויקוץ
שמא  לחוש יש ושבקרקע שבקרקע אבוס משום גזרה
כדי  במתכוין הגומות אותן ישוה גומות בו ויראה כשיגרפו
מלפניו  התבן לסלק ג"כ ואסור לתוכן השעורים יפלו שלא
שנמאס  תבן בו שיש מפני ברעי ידרסנו שלא כדי רב כשהוא

בטלטול: אסור והוא עוד לו ראוי ואינו רגליו במדרס

בשבת  לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

שאסור ‡ אע"פ בשבת עמו לאכול לביתו נכרי לזמן מותר
כמו  בשבילו לבשל ירבה שמא גזרה משום ביו"ט
ומותר  לזה לחוש אין בשבת אבל תקי"ב בסי' שיתבאר
מזונותיו  שאין ואע"פ בלבדו נכרי לפני מזונות ליתן אפילו
דרכי  מפני נכרים עניי שמפרנסים כיון מכלֿמקום עליך

עליך: כמזונותיו חשוב שלום

ישראל  בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אפילו תוכןתוכןתוכןתוכן מישראל, אחד כל של היכולת

למטה  יתברך שכינתו להמשיך הדיוט,

בחינת  על ההסתר מסירים כיצד שנתבאר [לאחרי

את ישראל " זה, בפרק לבאר ימשיך - שבנשמה "

הרצוי' התשובה.התוצאה בעבודת זו ממדריגה

ובהקדמה:

שעיקר  היא, כה עד שנתבארה העיקרית הנקודה

בחינת  על המבדיל המסך להסיר הוא, התשובה ענין

"ישראל " שהיא שבאדם, חד " אשר כולא אלקות, עם "

כדי עד אהבה לה שתהי' מוכרח נפש מחמתה מסירת

ית'.ממש  עבורו

אכן  האדם אם האמיתית שהבחינה מובן, מזה

רק  לא לו, איכפת אם - היא באמת, זו לתשובה הגיע

כמה עד הפרטי (הרוחני) אל הוא מצבו יותר קרוב

האם"השי  בעיקר, אלא - הקב"ה ת של וחפצו רצונו

כדבעי. מתמלאים

שהקב  היא הבריאה תכלית כיצד יבאר ה "להלן

כולו,נתאווה " העולם כל את תמלא ית' ששכינתו "
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הקב  אל השב של "ולפיכך, הפנימי תוכנה לפי ה

בכל תשובה " אלקות לגלות ונפש לב בכל יעסוק - "

שעי  כולו, הקב "העולם של וחפצו רצונו ממלאים ה "ז

העולם. בבריאת

שימשיך:] וזה

åîë ,íåìë äùòé àìù êëá øàùé àì êà
ùéùë úåîéìùä úéìëú åäæù íìåòä ïéøáåñù

.äáäà èòî åì
ה' בעבודת השלימות שתכלית סובר ה"עולם"

- שבלב היא .הרגש

מצוות  קיום ובוודאי בפועל התורה לימוד כי
הנעשים  ממש" "פועל של ענינים רק הם מעשיות,

אדם  להיות ויכול האדם, של החיצוניים בכוחות
וקדושה  לרוחניות רגש שום לו אין שבפנימיותו
אלא  גשמיות), לתאוות כאש בוער לבו (ואדרבה,
ללמוד  עצמו את וכופה תאוותיו את כובש שלפועל

מצוות. ולקיים תורה

באמת  מרגיש ובלבבו שבנפשו אדם משא"כ
יותר  באמת נעשה הוא הרי להקב"ה, אהבה
תכלית  זוהי כן, ואם - הקב"ה אל וקרוב "רוחני"

האדם. בעבודת השלימות

האהבה  דאין נכון, זה אין דבר של לאמיתו אך
השלימות. תכלית עצמה

התכלית:] באמת מהי ומסביר [והולך

d wxt miwnrnn zelrnd xiy d"c
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daeyz ixry

יקבצך È˙Î·(א) משם השמים בקצה נדחך יהיה אם
ביחיד  קיבוץ ענין שייך איך להבין ויש כו'.
מ"ש  הנה אך ברבים. רק שייך אינו וקיבוץ שהאסיפה
אחת  הנפש אור חלקי ניצוצי פיזור בחי' הוא נדחך
אסיפה  שצריך עד מאד ורחוקים זרים רבים במקומות
גליות  קיבוץ ענין עיקר וזהו יחיד בכל גם וקיבוץ
לבחי' שקודמת תתאה תשובה בחי' הנקרא והוא כידוע
דוכתי) בכמה (וכמבואר כמשי"ת עילאה תשובה
שהיא  התשובה בחי' בשורש להקדים יש זה ולהבין
שהתשובה  רז"ל וכמאמר התורה מבחי' גם למעלה

לע  אבל קדמה ג"כ לעולם קדמה שהתורה (והגם ולם
שצדיקים  ממה ברורה וראיה יותר) קדמה התשובה
במקום  לעמוד יכולים אינם ומצות בתורה גמורים
שעיקר  לפי ידוע הדברים ושורש כידוע בע"ת ומדרגת
בחכמה  ענין שהוא ורע טוב בין לברר רק אינו התורה
הטמא  אבל כו' לטהור טמא בין להבדיל רק אתברירו
אבל  התורה משפט ע"פ לעולם יבורר ולא יקרא טמא
והטמא  לטוב עצמו הרע גם המהפך הוא התשובה
תשובה  ידי על הנה גמור רע שעשה גם שהרי יטהר
ביו"כ  כמו באמת לו ונסלח נמחל דלבא מעומקא
הרע  ונהפך נתברר הרי כידוע כזכיות נעשו שהזדונות
וכד  כו' ואתהפכא אתכפייא בבחי' אם לטוב עצמו

יותר  יש שבזה דקב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפייא
ידי  שעל ורע טוב מבירור הפשוט העליון תענוג
רבי  בכה דורדייא בן ר"א שבתשובת וזהו התורה.
נשמתו  שיצאה לפי אחת בשעה עולמו קונה יש ואמר
בו  נתקנא ע"כ כו' לטוב הרע גם נהפך שבזה בבכיה
שלא  מה א' בשעה עוה"ב בחיי עולמו שקנה ואמר רבי
בדורו  ויחיד הראש שהי' רבי כמו גמור צדיק גם יזכה
מעלת  עוצם להפלגת ברורה ראיה ומזה ומצות בתורה
ענייני' בזה יש אך דוקא. דלבא מעומקא התשובה
בשורש  תחלה להקדים יש כולם ולהבין רבים פרטים
הוסד  שע"ז לגמרי הטמאות דקליפות הרע עצם בחי'
מעבירות  התשובה כמו התשובה ענין יסוד עיקר
ההפרש  עיקר ומהו לגמרי ואסורי' שטמאים חמורות
האסורים  הדברים כל שהן לגמרי הטמאות קליפות בין
המותרי' דברים שהן נוגה קליפת בחי' ובין לגמרי
טוב  חציה דנוגה הקבלה ובספרי בזוהר וכמ"ש כידוע
שמתהפכת  המתהפכת החרב להט ונק' לרע נוטה וחצי'
ולפעמים  לרע מתהפכת ולפעמים לטוב כולה פעמים
בהיות  דהיינו הרע ובין הטוב בין ממוצע בחי' כמו היא
תמיד  מתהפך שבה הטוב וחלק ורע טוב מעורב שנוגה
לסט"א  תמיד מתהפך שבה הרע וחלק דקדושה לסטרא

כו': הטמאות דקליפות

daeyzd xry zncwd

•

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



קצט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ואם כבנים אם עם, שנק' עבדים בחי' הוא עם
בבחי' הוא עבודתו עיקר עבד והנה כעבדים,
כלל, טו"ד בלי עומ"ש עליו שמקבל ובעומ"ש יראה
שבפ' כו' לבבכם בכל לעבדו שני' בפ' מ"ש שזהו
הוי' את ואהבת אהבה בחי' רק כתי' לא ראשונה
ראשונה  שפ' לפי כלל, עבודה בחי' שם נז' ולא אלקיך
בפ' רק אהבה, בבחי' עבודתו שהוא בן בבחי' מדבר
והנה  כו'. ולעבדו עבד, עבודת בחי' גם שם נז' שני'
אך  בן, מבחי' למטה הוא עבד מדריגת שלכאורה  אף
עבד  שעבודת בבן, שאינו מה בעבד מעלה יש מ"מ
יש  דהנה בן, עבודת מבחי' למעלה מגיע יראה בבחי'
נק' ששניהם עבדי, דוד עבדי, משה עבד, בחי' שני
יראה  בחי' שני שיש והיינו יראה, בחי' הוא ועבד עבד
במציאות  ביטול בחי' יר"ע בחי' הוא משה ויר"ת, יר"ע
שהוא  יר"ת בחי' הוא ודוד שמו, מה מה, ונחנו ממש
נתב"ס  כי יר"ע מבחי' הוא יר"ת שרש אך מל', בחי'
מבחי' למעלה מגיע יראה בחי' וע"כ דוקא, ממש
על  זכאי בן ר"י שא' מה וזהו בן. בחי' שהוא אהבה
כעבד  והוא המלך לפני כשר אני דוסא בן חנינא ר'
ברכיו  בין ראשו ב"ז ר"י הטיח ואלמלא המלך, לפני
נענה  דוסא בן חנינא ור' עליו משגיחין הי' לא היום כל
מגיע  עבד שמדריגת לפי עבד בבחי' שהוא לפי מיד
כמו  חכ' מבחי' הוא בן שרש כי בן מבחי' למעלה
ח"ע, מבחי' נמשכו נש"י כך האב ממוח נמשך שהבן
שאינו  חכ' מבחי' למעלה מגיעים עבד עבודת ע"י אבל

לו  שני ואין אחד יש וכמ"ש בן, בחי' לומר שם שייך
בחי' לא כלל לומר שם שייך שאינו לו, אין ואח בן גם
שאא"ס  לפי ורעי, אחי למען וכמ"ש אח, בחי' ולא בן
וקראן  הקדב"ה שחיבבן אלא חכ' מבחי' למעלה הוא
שייך  ושם חכ' בבחי' ונתלבש שנמשך דהיינו בנים
לומר  שם שייך אינו עצמו באא"ס אבל בן בחי' לומר
עבד  עבודת ע"י זהו זו לבחי' שיגיע וכדי בן, בחי' כלל
אתכפי' ע"י דהיינו עבודין עורות ל' הוא עבד כי דוקא
עצמו  באא"ס למעלה מגיע עי"ז מנה"ב ואתהפכא
מבחי' הוא נה"ב ששרש לפי חכ', מבחי' שלמעלה
ורב  מ"ש וזהו כו'. חכ' בחי' לתיקון שקדם התהו עולם

אלא  בנייך א"ת בנייך דוקא שלום בונייך שע"י בונייך
קנית  זו עם מ"ש וזהו כו'. שלום ורב מבחי' ממשיך
הוא  וזהו כו', עם שנק' מחמת עם בבחי' הוא שהקנין
מה  למעלה הוא אלקים כי לעם, לו ואני לאלקי' לי
אב  שנק' מה מבחי' למעלה שהוא כלל בערך שאינו
עבד  עבודת כו' עם בחי' ע"י דוקא לזה ומגיעים כו',
מגיעים  עם שע"י הוי' עמך יעבור עד מ"ש וזהו כו'.
שם  מבחי' הוא בן בחי' כי הוי', שם מבחי' למעלה
עד  כתי' בעם אבל כו' להוי' אתם בנים וכמ"ש הוי'
מ"ש  וזהו כו'. הוי' שם מבחי' למעלה הוי' עמך יעבור
כי  עבד, עבודת היראה מדרגת שהוא אחד קנין ישראל
הוא  אהבה בחי' שהוא בן בחי' הוא אברהם של קנין
קנית  זו עם עבד מדריגת הוא ישראל וקנין קניך, אביך

וד"ל.
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¯Â‡È·Â צ"ל דהנה הקרבנו' ענין בהקדם יובן הענין
מה  על לו מתכפר בהמה קרבן המביא איך
לא  אשר ה' ממצות אחת בעשותו או במ"ע, שפגם
לה' קרבן שמקריב ע"י יתכפר האיך ואשם, תעשינה
נפש  שרש דהנה הוא הענין אך הצאן. ומן הבקר מן
שמקריב  וע"י שבמרכבה, שור פני מבחי' הוא הבהמה
ומקורה  לשרשה מתעלית היא עי"ז המזבח על הבהמה
החיות  זה ובירור זו עלי' וע"י מהשמאל, שור פני
אדם  בחי' עם הכסא את ומגביהים הכסא את נושאות

נמשך  עי"ז לכן אדם, שלא אוא"ס לבחי' הכסא שעל
שפגם, הפגם למלאות האור ונמשך והמחילה הסליחה
זאת  כמ"ש אדם מבחי' הם מ"ע הרמ"ח כל שורש כי
אברין  רמ"ח הם פקודין שרמ"ח וכנודע אדם, התורה
בחי' ענין וזהו גידי' שס"ה הם ל"ת ושס"ה דמלכא,
לבחי' זה אדם בחי' את שמגביהים וע"י בכלל, אדם

הו  אדם לא שכי אור אוא"ס וריבוי תוס' נמשך עי"ז א
כו'. הפגמים כל למלאות

Í‡ את להגביה החיות ביכולת הוא איך צ"ל עדיין
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לעולם  קדם התהו עולם בחי' כי נודע הענין אדם, בחי'
בבחי' שקדם לומר שייך אינו קדם וענין ופי' התיקון,
מארז"ל  וע"ד ומדריגה, במעלה שקדם כיֿאם הזמן
הקדימה  וענין שפי' לעולם תורה קדמה שנה אלפי'
העולמות  ענין ושורש דאו"א, מוחין מבחי' להיותה
חסד  עולם אמרתי כי וכמ"ש דז"א המדות מבחי' הוא
המה  מעולם כי וחסדיך רחמיך זכור וכתי' יבנה
ברא  אשר בד"ה באורך מזה וכמ"ש המוחין, משא"כ
שקדם  תהו ענין יובן ועד"ז (ך"ח). לעשות אלקי'
דתיקון  האור ומיעוט דתהו האור ריבוי ענין כי לתיקון
כי  התיקון בבחי' נתמעט דתהו זה שאור הפי' אין
לגבי  דתיקון האור מיעוט בחי' כלל ערוך אין באמת
באורך  מזה וכמ"ש בריבוי שהי' דתהו האור בחי'
זה  ויובן (ך"ו), ובהביאור בחוקתי אם בד"ה

מביט  אדם הי' ראשון ביום שנברא אור ממשארז"ל
שאין  רואי' אנו וכשמיעטו סופו ועד העולם מסוף
ערוך  שאין כו' פרסה ערך רק לראות האדם ביכולת
שמיעטו  קודם שהי' איך להאור המיעוט שאחר האור
שנפל  רק כו', דתהו האור ריבוי ענין יובן ועד"ז כו'.
להם  יש שהבהמות למטה רואים אנו ולכן בשבה"כ,
התהו  מבחי' הוא שרשן כי להיות האדם מן יותר כח
התהו  מבחי' ג"כ הם המרכבה חיות וד' לתיקון, שקדם
הבהמה  נפש בהעלות לכן נתברר, שכבר מה שהם רק
הבירור  ע"י אזי שבמרכבה, שור פני בחי' לשרשה
בבחי' דתהו אורות מבחי' ועוז כח מתוסף וההעלאה
בחי' עם הכסא את מעלים הם הנה עי"ז לכן שור, פני
שכי  אוא"ס לבחי' התיקון בחי' שזהו הכסא שעל אדם

הוא. אדם לא

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`

.[a"l ,(xnera b"l axr) xda t"y] c"qa
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úåãîá àåä ïëå שנשאר רושם יש השכל מכח רק לא -
בהם, התעורר שהאדם במידות גם אלא äøàùðùתמיד,

àðååâ éàäëå äáèää(הדרך זו ועל מאותו ,(- כלומר,
רושם, נשאר בו  התעורר שהאדם להיטיב ïéàåרגש

äòôùää åðééäã) ùîî ìòåôá äáèää ìò äðååëä
,(åì òéôùîù úåéîùâäשהכסף צדקה, שנתן אדם כמו

לאח גם נשאר  לעני  שנתן  הסתלקהגשמי  שהאדם  רי
ברור, שזה  äæáù,והלך, éðçåø çëä íà-éëעצם גם

במציאות, נשאר האדם, בו שהתעורר להיטיב הרגש
åøîàù åñééôîå äôé íéðô øáñá åì ïúåðù äî åîëå

à"éá åñééôîäå ì"æ åðéúåáø21,'åë שנותן שאדם -
שמפייס אדם ואילו ברכות, בשש מתברך לעני  פרוטה

ברכות, עשרה באחת זוכה בדבריו  äùåòאותו ñåéôäã
,'åë êë øçà íâ øàùð åæ ääáâäã ,ìá÷îäá ääáâä-

שמעודדת הפיוס עלֿידי  קיבל שהעני  ההגבהה תחושת
עצמו. הצדקה מעשה לאחר גם  בו  נשארת  רוחו, ïëåאת

.'åë úåøåáâá àåäמזה נשאר וכדומה, שכועס אדם
נחלשה. שהמדה לאחר גם רושם

הדברים: äî,מסקנת øáã øàùð úåçëä ìëî éøä
ïë ìò ùôðäî õåçì ïîöòì úåàéöî úðéçáá ïäù éðôîã

,'åë øáã íäî øàùð íäî ú÷ìúñî ùôðäùë íâ כיון -
הנפש, לעצם מעבר פרטי  ענין שהוא איזה להם  שיש 
מאותו  רושם נשאר מהענין הנפש בהסתלקות  גם הרי 

פרטי . כח
ïë åðéà ïåöøá ìáàזה בענין  במהותו שונה הרצון כח -

הכוחות, ìúñîùë÷מכל äðä øáã äæéà äöåøùëã
àåä ïåöøäù éôì ,íåìë øàùð àì äæî ùôðäכח לא

אלא עצמו ïëבפני  ìòå ,ùôðä úëùîäå úééèä ÷ø
.'åë äîåàî øàùð àì äæî ÷ìúñî ùôðäùë אינו הרצון

ולכן  עצמה , הנפש הטיית  אלא הנפש, מעצם  נפרד כח
בלתי שהוא כיון הרצון, גם יסתלק עצמה הנפש  בסילוק
רצון, מכילה לא הנפש  אחרות: במילים ממנה. נפרד

הנפש. הטיית הוא הרצון אלא
פנימי רגש כח זה הרי  כועס, או אוהב אדם כאשר
מזה נשאר ולכן  עצמה , הנפש זה אין  אך האדם שבתוך
ואילו  הרגש . פעולת שמסתלקת  אחרי גם וקיום רושם
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icqen mler zeaxg jnn epae 'ebe jytp zegvgva riayde cinz 'd jgpe
.'ebe mnewz xece xec
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ולא הנפש הטיית הוא ענינו שכל כיון הרצון, כח
הכוחות כמו אותו נושאת  לאהפנימייםשהנפש אותם,
שמסתלק. לאחר מאומה בו  נשאר

משה רצה אדם שכאשר במוחש , שנראה  מסוייםוכמו ו
מאותו  רושם שום נשאר לא בו , לרצות  הפסיק כך ואחר

כלל. היה  לא וכאילו רצון 
úåçëä ìëù éôì åðééäåהפנימייםøáã úåàéöîá ïä

ïîöòá, הנפש עצם מלבד -äùòðù àåä çëä úìåòôáå
äî øáãשכל של בענין הכח, עלֿידי  ענין איזה  נפעל -

וכדומה. רגש  או 
המוסגר: במאמר נ"ע הרבי מבהיר שמיד (ïéàåאלא

÷éçá äæ ïéà éøäù éùîî øáã äæéà äùòðù äðååëä
'åë ììë íéàøáðäמציאות ליצור כלל מסוגל לא נברא -

מיש' 'יש  לשנות רק זה לעשות שיכול מה וכל חדשה,
מאין', 'יש à÷åãולא åäæ éùîî øáã äæéà úååäúäå)

øîàîëå ,ïéà úðéçáîרבים במקומות המובא
22ùéבחסידות äàéøá êì ïéà éðçåøäî éîùâä úååäúäã

,('åë äæî ìåãâ ïéàî אינו גשמי  דבר רוחני  מדבר ליצור
הנבראים. ביכולת  דבר כלל איזה שנפעל שהתבאר ומה

וגשמי , ממשי  דבר שנעשה הפירוש אין הכח, ֿ ידי על
éðçåø øáã äùòðù äðååëä ÷ø או השכל, בתחום -

אחרת , או זו åë').במידה àåää çëä úåäî éôë
úåãîáå äìëùä úåàéöî äùòð ìëùä çë úìåòôá åîëå

äîåãëå äáèää äùòðלעיל שהוסבר åðééäåכמו  ,
íúåéäìשבנפש הפנימיים הכוחות  -úåàéöî úðéçáá

,'åë íöòá
øáã äùòð åðéà ïåöøá ïë-ïéàù-äîפועל לא הרצון -

הרצון , גילוי בעצם דבר úðéçááשום åðéàù éôì
ïéà úðéçáá àåäå íöòä ïî éåìéâ ÷ø íöòá úåàéöî

,'åë íöòá" וה "יש המציאות  הוא הנפש עצם  כלומר -
כיון  'אין' אלא נוסף משהו לא הוא והרצון האדם, של

עצמאי , משהו  ולא העצם גילוי הוא ענינו ïëשכל ìòå
ïåöøäì åðùéù úòá רצו לאדם שיש בשעה שהוא,- כל ן 

ùé àì(אין -)øàùð àì ÷ìúñîùëå øáã úåàéöî äæéà
.'åë äîåàî

לשאר  הרצון  כח בין  הבדלים ב' על למדנו  לסיכום ,
שכל כיון בלבד כ'אין' לנפש  מתייחס הרצון א. הכוחות:
שאר  ואילו  הנפש, והטיית העצם גילוי  היא מציאותו
של המציאות  בתוך הכלולים 'יש' בחינת הם הכוחות
שאר  כאשר ב. נוסף : הבדל נובע ומזה הנפש. עצם
עצמי וקיום רושם לה יש פעולה, איזו פועלים הכוחות
פועל הרצון  כשכח ואילו הכוחות, הסתלקות לאחר גם
רושם נשאר לא הרצון גילוי כשמסתלק פעולה, איזו 
בפני מציאות  שאינו כיון היתה, וכלא מהפעולה כלל

עצמו.
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דרושים 22. המחקר). חכמי (בשם ד כ, ראה פ' תורה לקוטי
כ"ג  פרק א (מאמר העיקרים ספר בשם וראה ב. נה, השנה לראש
קנט. ע' תרכ"ט שפז. ע' תרכ"ז המאמרים ספר ג). פרק ד ומאמר

(ע' קנ"ז פרק תרל"ו רבים מים המשך עדר. ע' א' חלק תרל"ב
ועוד. א'קמג. עמוד ב' חלק (תער"ב) זה המשך קעג).
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מיעוט  האור. עצם – דתהו האור ריבוי דתיקון. לאור קדם דתהו החושך העולם, בבריאת
האור  התפשטות – דתיקון האור

ÌÓ‡הּנפׁש ׁשל ּכחֹו ורב ּגדֹול ּבמה להבין צרי »¿»ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
לבחינת  ּבאים וזּכּוכֹו ּברּורֹו ׁשעלֿידי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהּבהמית,
למּטה, נׁשמה ּתרד אׁשר הּדבר ׁשּכדאי עד ּגבּול, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבלי
יֹורדת  מּכלֿמקֹום סּכנה, ּבחזקת הּדרכים ּדכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהגם

ּבׁשב  אמרּולמּטה ּדהּנה הּוא, הענין א זֹו. עלּיה יל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
והּדר  חׁשֹוכא ּבריׁשא עֹולם, ׁשל "ּכברּיתֹו ז"ל, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָרּבֹותינּו

היתה יב נהֹורא" "והארץ ּכדכתיב הּוא חׁשֹוכא ּבריׁשא , ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
"וּיאמר  ּכדכתיב נהֹורא והדר כּו', "וחׁש ובהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹֹּתהּו
ּתהּו ענין הּוא ּונהֹורא חׁשֹוכא והּנה אֹור". יהי  ְְְְֱֲִִִִֵַָָֹֹאלקים
ּדהּנה  אֹור. ּבחינת ותּקּון ,חׁש ּבחינת ּדתהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַֹֹותּקּון,
היה  ּדבתהּו ידּוע, הּוא ותּקּון ּתהּו ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹּכללּות
האֹור  מעּוט הּוא ּובתּקּון הּכלים, ּומעּוט האֹור ְִִִִִֵַָָרּבּוי
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האֹור  ּומעּוט ּדתהּו האֹור רּבּוי וענין הּכלים, ְְְְִִִִִֵַַָָֹורּבּוי
ּברּבּוי  ׁשהּוא רק האֹור אֹותֹו ׁשהּוא זה אין ְְִִֵֶֶֶַָּדתּקּון
ּדאֹורֹות  לגמרי, אחר ּבאפן הּוא ׁשהאֹור ּכיֿאם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹּומעּוט,
אֹורֹות  ּכמֹו ּכלל ערֹו ׁשּבאין נעלים אֹורֹות היּו ְְְְֲֲִֵֶַָָֹּדתהּו
מאֹור  ׁשּנקראים הּלבנה ואֹור הּׁשמׁש אֹור ּוכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדתּקּון,
נעלה  אֹור הּוא הּׁשמׁש אֹור הרי הּקטן, ּומאֹור ֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
אֹור  הּסּוג ּבאֹותֹו זה הרי ּומּכלֿמקֹום ּכלל, ערֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשּבאין
הּנה  ראׁשֹון, ּביֹום ׁשּנברא האֹור אמנם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָעלּֿכלּֿפנים.
ּומּביט  צֹופה הראׁשֹון אדם ׁשהיה ז"ל רּבֹותינּו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
מּסֹוף  מהּו זה על ּומקׁשים סֹופֹו, ועד העֹולם ְְִִִֶַַַַָָמּסֹוף

למימר  ליּה ּדהוה סֹופֹו, ועד העֹולם יג העֹולם מּתחּלת ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּדאתּכסיא  עלמא מּסֹוף ׁשהּוא הּוא והּתרּוץ סֹופֹו, יד ועד ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ּדאתּגליא  עֹולם סֹוף ּדאתּכסיא טו עד עלמא מּסֹוף והינּו , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ
ּדאתּכסיא  עלמא ּתחּלת ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָמּלמּטה
ּדאתּגליא  עלמא סֹוף הּוא סֹופֹו ועד למּטה, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָמלמעלה
מּלמּטה  ּדאתּגליא עלמא ּתחּלת ׁשּזהּו למּטה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבׁשני  ׁשּלֹו והּבטה הראּיה ׁשהיה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה.

ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא ּדעלמא (ׁשּזה העֹולמֹות, ְְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

העֹולמֹות) ּכל אֹור ּכֹולל ּבחינת ּגּלּוי ׁשהיה מּפני וזהּו . ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה אֹור ׁשּזהּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנברא
אֹור  ׁשהּוא והינּו לעצמֹו, ׁשהבּדילֹו ּבירּוׁשלמי ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוכדאיתא

ּבכל  ההּבטה היה זה ּבאֹור ּכן ועל לעצמֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמאיר
ּבבחינת  הּוא ּבעֹולמֹות, התחּלקּות ׁשּיׁש ּדזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולמֹות.
חּלּוק  יׁש ּדבזה העֹולמֹות, ער לפי ונקצב ׁשּנמּדד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָהאֹור
ּדאתּגליא, ּדעלמא והּגּלּוי ּדאתּכסיא ּדעלמא ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמהּגּלּוי
אבל  ׁשּבֹו, הּמדרגֹות ּבפרטי ּבפרט עֹולם ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן
חּלּוקי  יׁש לא מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה אֹור מאיר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר
זה  ותחת הּזה האֹור נגנז ּכאׁשר ּכ ואחר ּכלל. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמדרגֹות
ּכער רק הּוא ּבֹו האדם ראּית הרי הּׁשמׁש, אֹור ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנּתן
הּקֹודמת  והּבטה ראּיה ּבער ׁשאינֹו יֹותר, ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמיל
הּגּלּוי  הּוא הּׁשמׁש ּדאֹור ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָּכלל.
ּתחת  חדׁש ּכל "אין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּדסדר
ּׁשּנמּדד  מה ּכיֿאם חדׁש אֹור ּגּלּוי זה ׁשאין ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש",
סדר  ּדבחינת הּגּלּוי ּדהינּו הּמּדה, קו מאמר ּפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָעל
לבד  מעּוט זה אין האֹור ּׁשּנתמעט מה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
האֹור  ּדמעּוט יּובן, כן ּוכמֹו ּכלל. ערֹו ׁשּבאין אם ְְְְֲִִִֵֵֶָָָּכי
האֹור  רּבּוי ּבחינת לגּבי ּכלל ערֹו ׁשּבאין הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּדתּקּון
הּוא  ּובתּקּון האֹור, עצם ּבחינת ּגּלּוי היה ּדבתהּו ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹּדתהּו,
ספירה  ׁשּבכל ּדהינּו ּבלבד, האֹור התּפּׁשטּות ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָרק
ּדאֹותּה האֹור התּפּׁשטּות ּבחינת רק הּוא ְְְְְִִִַַַָָּבתּקּון
עצמּות  ּבחינת ׁשּזהּו הּכתר ּבחינת היה ּובתהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּספירה,

ָהאֹור.
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לומר.יג. לו המכוסה.יד.שהיה המגולה.טו.עולם

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.·È.נצחי הוא רוחני ואילו ונפסד, הוה הוא גשמי
נצחי  רוחני הוא הרבי אל נכנס שחסיד ה"יחידות" .ענין
ב"יחידות" רבי אצל שהיה שחסיד הדבר ודאי
הקודש  שדברי בלבד זו לא הנה שנים, עשרות לפני
שהיו  כפי ותקפם באורם הם הרבי של והברכות
החסיד  את המקשר החבל גם הם אלא ממש, בעתם
שהיתה  ב"יחידות" בזכרון מתעמק וכשהחסיד לרבי,
שנשמתו  למעלה, הזכרון מעורר הרבי, אצל לו
הוא  קודש היכל באיזה הבדל בלי הרבי, של הקדושה
כפי  בהוה, החסיד של עניניו על לב  נותנת נמצא,

ב"יחידות" הרבי אצל היה כשהחסיד אז .שהיה
.‚È יוכל בה עצמית, פינה לו שתהיה צריך חסיד

תכונות  למחשבה קדם. מימי בזכרונותיו להתבודד
הוה,  לשעה  מהעבר לעשות יכולה שהיא משלה,
אירוע  לדמות האדם יכול המחשבה העמקת ידי ועל

בהוה. חי כמחזה הרחוק מהעבר
בהיותו  בעבר שחווה ממה בהוה מחזה זכרון

של  בסביבה שחיו האור ימי תמימים, תומכי בישיבת
ממשפיעים  ששמעו מה ועובדים, משכילים חסידים
איך  הרבי, את וראו ששמעו מה החסידים, וזקני
בשעת  ה"יחידות", לפני הרוח מצב ל"יחידות", נכנסו

ה"יחידות", ואחרי ה"יחידות"
טבילה  בית אמיתית, עבודה הוא מחזה זכרון
פחות  ורוחץ, ההוה, של המעופש האויר את המטהר
מחאה  ומהווה הגס  הבוץ את על־כל־פנים יותר, או
לגמרי. להשתנות שצריכים ההוה, חיי על מסויימת

.„È ואנו משיחא עקבות של בזמן אנו חיים
האמונה  תוקף שהיא רגלים גודל 62בבחינת נוגע לא .

על  חזק לעמוד צריכים אלא והמדות, המוחין
להיכנע. ולא דבר משום לסגת צריכים לא הרגלים.
לסגת. לא אבל הזולת את לקרב  אמנם צריכים
עומד  והזולת האמצעיות במדריגות כשעומדים
יש  אלא אליו, לרדת צריכים לא הראשונה, במדריגה

אליו  אותו ולמשוך הזולת אל היד את .לפשוט
y"z'd ,oqip 'h
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תר"ץ  ניסן, כ"ד ב"ה

נעלה, והכי הנכבד הרה"צ ש"ב כבוד

מדות  בעל טוב, דבר על משכיל

כש"ת  בנשק"ע תרשישים, גזע תרומיות,

שליט"א  ליב יעקב מוהר"ר

וברכה! שלום

הנוסחאות, ענין גודל שליט"א כת"ר לש"ב נודע בטח

הקדושים  רבותינו אבותינו כ"ק הוד הזהירו אשר

וכנודע  לשנותם, לבלי באזהרה זי"ע נבג"ם זצוקללה"ה

הדרכה  בשפעת להשפיע הקדשים בקדש מעבודתם

וארחי  החסידות בדרכי בקדש, ידועות במסילות והנהגה

לו. המיוחד בשער שבט לכל ונתיבות במנהגים החיים

ברכה  שפע להמשיך בתפלתם, אל בית עולים יחד וכ[ו]לם

בגו"ר. והצלחה

יחיו  ספרד מאנשי בהכנ"ס ליסד חפץ שליט"א כת"ר

תפלה  בתי ויתרבו השי"ת ויתן הדבר, נכון ספרד, בנוסח

בזה  אבל ברבים. לתורה זמנים קביעות שמה ויוקבעו

ונקרא  הקבוע, הנוסח את לשנות חב"ד בבהכנ"ס שנוגעים

מזה  למנוע צריך שליט"א כת"ר יצ"ו, הוסדו מיום בשמו

לעשות  ואחד אחד כל על ואדרבה למשמעתו, הסרים את

יושר  בדרכי ההולכים את לחזק בשביל שבידו מה כל

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד לנו סללו אשר הנתיבות באותם

בזה, בקשתי וגודל זי"ע, נבג"ם זצוקללה"ה הקדושים

מבוקשי, שליט"א כת"ר ימלא בטח אשר אפונה ולא

למפרע. אמורה ותודתי

יהי' והשי"ת שליט"א, כת"ר משלום לדעת אתענין

בגו"ר. בעזרו

ומברכו  מכבדו הדו"ש ש"ב והנני

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יעקב שי' רוזנטל

רח' אמצי' 8, ירושלים

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מכ"ח בתשרי והקודמו, עם המצורף בהם.

אלו  מעין  בידיעות  אני  מעונין  כמה  עד  להדגיש  למותר  שהרי  לבבו,  שימת  על  ת"ח  ות"ח 

שבמכתבו ובהמצורף. ומובן שאתענין לקבל מה שקורא ה"פרוטוקול" מביקורו הידוע.

ולעצם הביקור, ידוע הכלל שבתורה שקודם המעשה אפשר שיהיו חילוקי דעות אם רצוי וטוב 

או להיפך וכו', אבל אחרי המעשה, נוסף על ההוראה ד"גם זו לטובה", או על כל פנים "כל מה דעביד 

רחמנא לטב עביד", הרי הוראות אלו צריכות להתבטא לכל לראש בהשתדלות לעשות כל האפשר לנצל 

המאורע, ובנידון דידן הביקור, לטובה במידה המקסימלית.

ויהי רצון, כיון שכתב בסיום חודש תשרי, שסיום הימים טובים המיוחדים שבו הוא ב"שמחת 

תורה", והרי תפקיד החגים ומועדים לקחת השפעתם על כל השנה כולה – תהא זו שנה של "שמחת 

תורה" בשני הפירושים: יהודים שמחים בתורה, והתורה אף היא שמחה עם היהודים שומרי תורה 

ומצוה. שהרי כל יהודי, להיותו אחד מבני עם חכם ונבון, לא יהי' סותר לעצמו, שבשמחת-תורה מרקד 

עם התורה, ומחר ולאחר זמן יעשה ענין נגד התורה, שלא כהלכה, וכו'. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך 

באריכות.

בכבוד ובברכה.
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:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ



רה iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



iriaxרו - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦®̈§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤
áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈

:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬
:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²

Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ
:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²
:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹

úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨
EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬

ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤
-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦

ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨®̈©¨´¤½¥−

:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−
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éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´

íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤
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äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤
çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½

:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«
æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½

äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬
:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬

:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ
íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬



רט xihtn - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
:äërî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰‡¯È '‰ ¯‰a(יד (כב, ¿«≈»∆
˙Ba¯˜ Ô‡k ·È¯˜‰Ïe B˙ÈÎL Ba ˙B¯L‰Ï(רש"י)˙‡¯L‰ ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿»«¿»«

‰ÈÎM‰ עֹולה ּבקדּׁשת ׁשּנתקּדׁש ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) «¿ƒ»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד ˜¯Ba˙עלֿידי ׁשּיכת ‰˜¯·˙ - (ּפֹועל) ְְֱִֵֵֶֶַַַַַ«¿»«»¿»ֵֶֶַ

הּמזּבח. על יחידֹו ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלאברהם,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



רי

øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåã ÷øô á íéëìîá

ãàíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â
éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö̈«£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ
àøé äéä Ecár ék zrãé äzàå úî¥½§©¨´¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−
éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯

:íéãárì Bì éãìéáäéìà øîàiå §¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨
-äî éì éãébä Cl-äNrà äî òLéìà¡¦¨Æ¨´¤«¡¤½̈©¦´¦¦½©

ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Liìë EúçôL ¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ
:ïîL Ceñà-íà ék úéaaâíéìk Cì-éìàL éëì øîàiå ©©½¦¦−¦¨¬¨«¤©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ

éðëL-ìk úàî õeçä-ïî:éèérîz-ìà íé÷ø íéìk Cãúàáe ¦©½¥¥−¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−©©§¦«¦À̈
éða-ãráe Cãra úìcä zøâñåälàä íéìkä-ìk ìr z÷öéå C §¨©³§§©¤¸¤Æ©«£¥´§©¨©½¦§¨©¾§§©¬¨©¥¦−¨¥®¤

:éréqz àìnäåäãráe dãra úìcä øbñzå Bzàî Cìzå §©¨¥−©¦«¦©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ©¤½¤©«£−̈§©´
:ú÷öBî àéäå äéìà íéLébî íä äéðaåúàìîk | éäéå ¨¤®¨¥²©¦¦¬¥¤−¨§¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ

äéìà øîàiå éìk ãBò éìà äLébä dða-ìà øîàzå íéìkä©¥¦À©³Ÿ¤¤§¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦©Ÿ́¤¥¤½¨
:ïîMä ãîriå éìk ãBò ïéàæíéýìûä Léàì ãbzå àázå ¥¬−¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½

éLð-úà éîlLå ïîMä-úà éøëî éëì øîàiåéðáe zàå CC ©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤§©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦
:øúBpa ééçzçäMà íLå íðeL-ìà òLéìà øáriå íBiä éäéå ¦«§¦−©¨«©§¦̧©¹©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¥À§¨Æ¦¨´

änL øñé Bøár écî éäéå íçì-ìëàì Ba-÷æçzå äìBãâ§½̈©©«£¤−¤«¡¨¨®¤©§¦Æ¦¥´¨§½¨ª¬¨−¨
:íçì-ìëàìèLéà ék ézrãé àð-äpä dLéà-ìà øîàzå ¤«¡¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¬

îz eðéìr øáò àeä LBã÷ íéýìû:ãééøé÷-úiìr àp-äNrð ¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−¨¦«©«£¤¨³£¦©¦Æ
Bàáa äéäå äøBðîe àqëå ïçìLå ähî íL Bì íéNðå äpè÷§©½̈§¨¦̧¬¨²¦¨¬§ª§−̈§¦¥´§¨®§¨¨²§Ÿ¬

:änL øeñé eðéìààéäiìrä-ìà øñiå änL àáiå íBiä éäéå ¥¥−¨¬¨«¨©§¦¬©−©¨´Ÿ¨®¨©¨¬©¤¨«£¦−̈
:änL-ákLiåáéúàfä úénðeMì àø÷ Børð éæçéb-ìà øîàiå ©¦§©¨«¨©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½§−̈©«©¦´©®Ÿ

`xenl iy
(à,íéàéápä éðá éLpîúLà ¦§¥§¥©§¦¦¥¤

.äúéä äéãáBò,äLBpäåàeä ©§¨¨§¨§©¤
eäåìî äéäL ,áàçà ïa íøBäé§¨¤©§¨¤¨¨©§¥

ïfM äî úéaøaäàî úà äéãáBò §¦¦©¤¨©§¨¤¥¨

.áàçà éîéa íéàéápä(á,Ceñà ©§¦¦¦¥©§¨¨
ìò Ck àø÷ðå .ïîMä éìk íL àeä¥§¦©¤¤§¦§¨¨©

.äëéñì ïîL íéç÷Bì epnnL íL¥¤¦¤§¦¤¤§¦¨

(ã,éòéqz àìnäåàlL ,øîBìk §©¨¥©¦¦§©¤Ÿ

äNòî ék .Ceñàä íò dîB÷nî æeæz̈¦§¨¦¨¨¦©£¥

éLîé ñpä.Ba ìéçúäL íB÷na C ©¥©§¦©¨¤¦§¦

(æéLð úà éîlLå,Cúà éòøôe §©§¦¤¦§¥¦§¦¤

.CáBç(ç,äìBãâ äMàdúBçà ¥¦¨§¨£¨

ìL Bnà ,äúéä úénðeMä âLéáà ìL¤£¦©©©¦¨§¨¦¤

.àéápä àBãò(âé,énò CBúa ¦©¨¦§©¦

mixn zxhr
àíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå.(ì"åç) ,áàçà íò äéäL) äéãáBò úLàòLéìà-ìà ä÷rö(eäiìà øçà àéáð)äzàå úî éLéà Ecár øîàì §¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¥¤©§¨¤¨¨¦©§¨¨«£¨̧¤¡¦¹̈¨¦©©¥¦¨¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´

äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár ék zrãéáàçà ïa íøBäé àeä:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àaáCl-äNrà äî òLéìà äéìà øîàiå ¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½§¨¤©§¨À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ¨´¤«¡¤½̈
ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Li-äî éì éãébäúéaa ìë EúçôLíeìk ïéàïîL Ceñà-íà ékì ïè÷ éìk:ïîLâíéìk Cì-éìàL éëì øîàiå ©¦´¦¦½©¤−̈©®̈¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¥§¦−¦¨¬¨«¤§¦¨¨§¤¤©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ

õeçä-ïîCúéáì õeçL íéLðà ïîéðëL-ìk úàîéèérîz-ìà íé÷ø íéìk C:íéìk äaøä íà-ék èòî éìàLz ìàãCãra úìcä zøâñå úàáe ¦©½¦£¨¦¤§¥¥¥¥−¨§¥®̈¦¥¦¬¥¦−©©§¦«¦©¦§£¦§©¦¦©§¥¥¦À̈§¨©³§§©¤¸¤Æ©«£¥´
éða-ãráeCàáì àeä ñpä ãBák §©¨©½¦§©¥¨Ÿ

òðöäaz÷öéåïîMä Ceñàîìr §¤§¥©§¨©¾§§¥¨©¤¤©¬
àìnäå älàä íéìkä-ìk̈©¥¦−¨¥®¤§©¨¥−

éréqz,BîB÷nî éæéæz àì ïîL Ceñàäå ©¦«¦§¨¨¤¤Ÿ¨¦¦¦§

BúBà äNò àeä-Ceøa-LBãwäL éôì§¦¤©¨¨¨¨

:BîB÷nî æeæì ïéòî Cøc ïéàå ,ïéòîk§©§¨§¥¤¤©§¨¨¦§

äúìcä øbñzå Bzàî Cìzå©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ©¤½¤
íéLébî íä äéða ãráe dãra©«£−̈§©´¨¤®¨¥²©¦¦¬

äéìàíé÷éøä íéìkä úààéäå ¥¤−¨¤©¥¦¨¥¦§¦¬
:ú÷öBîåíéìkä úàìîk | éäéå ¨«¤©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À

äìàL øLàdða-ìà øîàzå £¤¨£¨©³Ÿ¤¤§¨Æ
éìk ãBò éìà äLébääòãé àì ék ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦¦Ÿ¨§¨

ílek eàlîúð øák øLàøîàiå £¤§¨¦§©§¨©Ÿ́¤
ïîMä ãîriå éìk ãBò ïéà äéìà¥¤½¨¥¬−¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤
:ïîL Ceñàä ïî ãBò CtLð äéä àìŸ¨¨¦§¨¦¨¨¤¤

æíéýìûä Léàì ãbzå àázå©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½
ïîMä-úà éøëî éëì øîàiå©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤

éLð-úà éîlLåéðáe zàå CC §©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦
øúBpa ééçzéîc ìò ïîMä éîcî ¦«§¦−©¨«¦§¥©¤¤©§¥

:áBçäçíBiä éäéåíBiä àaøáriå ©©§¦̧©¹¨©©©«£¯Ÿ
ìà òLéìàøéòíLå íðeL- ¡¦¨´¤¦¥À§¨Æ
äìBãâ äMàäáeLç äMà-÷æçzå ¦¨´§½̈¦¨£¨©©«£¤

éäéå íçì-ìëàì Baàeää íBiî −¤«¡¨®̈¤©§¦¦©

-ìëàì änL øñé Bøár écî äàìäå̈¨§¨Æ¦¥´¨§½¨ª¬¨−¨¤«¡¨

:íçìè-äpä dLéà-ìà øîàzå ¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥
ézrãé àðBa éðà äøékîLéà ék ¨´¨©½§¦©¦¨£¦¦²¦¬

eðéìr øáò àeä LBã÷ íéýìû¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−
îzãéì éeàøäî ïéàå:ãçé eðzà úáL ¨¦«§¥¥¨¨¨¤¤¦¨©©

éäpè÷ øé÷-úiìr àp-äNrð©«£¤¨³£¦©¦Æ§©½̈
íéðáà øé÷a äéeða äpè÷ äiìòíéNðå £¦¨§©¨§¨§¦£¨¦§¨¦̧

àqëå ïçìLå ähî íL Bì¬¨²¦¨¬§ª§−̈§¦¥´
øeñé eðéìà Bàáa äéäå äøBðîe§®̈§¨¨²§Ÿ¬¥¥−¨¬

änL:ãáì Bøãça ããBaúäìàééäéå ¨«¨§¦§¥§¤§§¨©§¦¬
änL àáiå íBiäúà äúNòL éøçà ©−©¨´Ÿ¨®¨©£¥¤¨§¨¤

äiìòä-ákLiå äiìrä-ìà øñiå ¨£¦¨©¨¬©¤¨«£¦−̈©¦§©
:änLáéBørð éæçéb-ìà øîàiå ¨«¨©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½

dì-àø÷iå úàfä úénðeMì àø÷§−̈©«©¦´©®Ÿ©¦̧§¨½̈
:åéðôì ãîrzåâéBì øîàiå ©©«£−Ÿ§¨¨«©´Ÿ¤À

| zãøç äpä äéìà àð-øîà¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧¨©´§§
úàfä äãøçä-ìk-úà eðéìà¥¥»»¤¨©«£¨¨´©Ÿ¼



ריי

:åéðôì ãîrzå dì-àø÷iåâéBì øîàiå ©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ§¨¨«©´Ÿ¤À
eðéìà | zãøç äpä äéìà àð-øîà¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧¨©´§§¥¥»»
Cì úBNrì äî úàfä äãøçä-ìk-úà¤¨©«£¨¨´©Ÿ¼¤µ©«£´½̈
øN-ìà Bà Cìnä-ìà Cì-øaãì Léä£¥³§©¤¨Æ¤©¤½¤−¤©´
:úáLé éëðà énr CBúa øîàzå àávä©¨¨®©¾Ÿ¤§¬©¦−¨«Ÿ¦¬¨«¤

ãééæçéb øîàiå dì úBNrì äîe øîàiå©¾Ÿ¤¤−©«£´¨®©´Ÿ¤¥«£¦À
:ï÷æ dLéàå dì-ïéà ïa ìáàåèøîàiå £¨²¥¬¥¨−§¦¨¬¨«¥©−Ÿ¤

:çúta ãîrzå dì àø÷iå dì-àø÷æèäfä ãrBnì øîàiå §¨¨®©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ©¨«©©ÀŸ¤©¥³©¤Æ
íéýìûä Léà éðãà-ìà øîàzå ïa ú÷áç zà äiç úrk̈¥´©½̈©−§Ÿ¤´¤¥®©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ¦´¨«¡Ÿ¦½

:EúçôLa áfëz-ìàæéäfä ãrBnì ïa ãìzå äMàä øäzå ©§©¥−§¦§¨¤«©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³©¤Æ
:òLéìà äéìà øac-øLà äiç úrkçéíBiä éäéå ãìiä ìcâéå ¨¥´©½̈£¤¦¤¬¥¤−¨¡¦¨«©¦§©−©¨®¤©§¦´©½

:íéøöwä-ìà åéáà-ìà àöiåèééLàø | éLàø åéáà-ìà øîàiå ©¥¥¬¤¨¦−¤©«Ÿ§¦«©¬Ÿ¤¤¨¦−Ÿ¦´Ÿ¦®
:Bnà-ìà eäàN ørpä-ìà øîàiåëBnà-ìà eäàéáéå eäàOiå ©¸Ÿ¤Æ¤©©½©¨¥−¤¦«©¦̧¨¥½©§¦¥−¤¦®

:úîiå íéøävä-ãr äékøa-ìr áLiåàëeäákLzå ìrzå ©¥¯¤©¦§¤²¨©©¨«¢©−¦©¨«Ÿ©©̧©Æ©©§¦¥½
:àözå Bãra øbñzå íéýìûä Léà úhî-ìráëàø÷zå ©¦©−¦´¨«¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ©«£−©¥¥«©¦§¨»

úçàå íéørpä-ïî ãçà éì àð äçìL øîàzå dLéà-ìà¤¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ¤¨´¦©§¨¦½§©©−
:äáeLàå íéýìûä Léà-ãr äöeøàå úBðúàäâërecî øîàiå ¨«£Ÿ®§¨²¨©¦¬¨«¡Ÿ¦−§¨«¨©ÀŸ¤©ÂÂ©

:íBìL øîàzå úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìà úëìä zà©´§Ÿ¤³¤¥¨Æ©½Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©¨®©−Ÿ¤¨«
ãëéì-øörz-ìà Cìå âäð dørð-ìà øîàzå ïBúàä Láçzå©©«£Æ¨¨½©¬Ÿ¤¤©«£−̈§©´¨¥®©©«£¨¦´

:Cì ézøîà-íà ék ákøìäëíéýìûä Léà-ìà àázå Cìzå ¦§½Ÿ¦−¦¨©¬§¦¨«©¥À¤©¨²Ÿ¤¦¬¨«¡Ÿ¦−
ãâpî dúBà íéýìûä-Léà úBàøk éäéå ìîøkä øä-ìà¤©´©©§¤®©Â§¦Â¦§¸¦«¨«¡Ÿ¦³¨Æ¦¤½¤

:ælä úénðeMä äpä Børð éæçéb-ìà øîàiååëàð-õeø äzr ©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½¦¥−©«©¦¬©¨«©¨»«¨´
ãìiì íBìLä CLéàì íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå dúàø÷ì¦§¨¨¼¤«¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬§¦¥−£¨´©¨®¤

:íBìL øîàzåæë÷æçzå øää-ìà íéýìûä Léà-ìà àázå ©−Ÿ¤¨«©¨ºŸ¤¦³¨«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©©«£¥−

`xenl iy
éðéàå éì ÷éfî íãà ïéà ,øîBìk§©¥¨¨©¦¦§¥¦

äàøe .àávä øNì àìå Cìnì äëéøö§¦¨©¤¤§Ÿ§©©¨¨§¥

úéLàøa àøBnì éLa ,øçà Leøt¥©¥§©©¨§¥¦

."àø÷nä úðáä" íLa é,âë(æèìà §¥£¨©©¦§¨©
,EúçôLa áfëzìà ,øîBìk §©¥§¦§¨¤§©©

.àîé÷ ìL ïa àlà éì ïzz¦¥¦¤¨¥¤§¨¨

(ãë,Cìå âäð.úeæéøæa ,øîBìk §©¨¥§©¦§¦

,ákøì éì øöòz ìàøéöôz ìà ©©£¨¦¦§Ÿ©©§¦

úëìBä äúéä dLôð øîa ék .ákøàL¤¤§©¦§©©§¨¨§¨¤¤

.ìâøä¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"א מ"ח, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי מדייק ככל הדרוש במצות תפילין. ובפרט שעלי' נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

ככל התלוי בו – שכל חבריו  נקרא עליך ויראו ממך, ובמקומו ובסביבתו עתה בטח מוסיף ומשתדל 

שליט"א יעשו ככה. והרי זה טובת היחיד וטובת הרבים וטובת הכלל. ונאמר והי' מחנך קדוש – אשר 

אז )ככתוב בתחלת הפסוק( ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך.

בברכה.

לכתבו אודות השידוך – באם החליטו שניהם, הוא וכן המדוברת תי' לייסד ביתם בישראל על 

יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים,

יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שלישי, י"ד מרחשון 



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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05:5105:5508:0208:0408:3608:3809:3309:3516:5916:5317:2517:2016:3417:30באר שבע )ח(

05:5105:5608:0108:0308:3608:3809:3309:3416:5916:5317:2317:1716:2417:28חיפה )ח(

05:4905:5408:0008:0208:3408:3609:3209:3317:0116:5617:2317:1816:1717:28ירושלים )ח(

05:5205:5608:0208:0408:3608:3809:3409:3516:5916:5317:2517:1916:3417:30תל אביב )ח(

06:2806:3808:1708:2109:0109:0609:5509:5816:4816:3817:2217:1316:2217:26אוסטריה, וינה )ח(
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07:2207:3309:0509:0909:5209:5710:4510:4817:3017:1918:0617:5617:0218:10בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:2207:3209:0509:1009:5209:5710:4510:4817:3117:2018:0717:5617:0318:10בלגיה, בריסל )ח(

05:2605:2108:0308:0108:3608:3409:4209:4118:2118:2418:4118:4518:0518:55ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1505:1007:5207:4908:2508:2209:3109:2918:0318:0718:2818:3217:4818:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4106:5108:2308:2809:1009:1610:0310:0616:4916:3717:2417:1316:2417:27בריטניה, לונדון )ח(

06:5407:0508:3108:3609:2109:2710:1310:1716:5116:3917:3017:1816:2617:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:4907:0008:2908:3409:1809:2310:1010:1316:5316:4117:2917:1816:2517:32גרמניה, ברלין )ח(

07:0307:1308:4808:5209:3409:3910:2710:3017:1517:0417:5117:4016:4817:54גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2405:1908:0207:5908:3608:3309:4209:4018:2618:3018:4518:4918:1118:59דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3606:3808:5708:5709:2709:2810:2710:2718:0918:0618:3318:3017:4818:39הודו, מומבאי )ח(

06:3106:3408:5308:5309:2309:2410:2310:2318:0618:0318:3018:2617:4518:36הודו, פונה )ח(

06:1606:2508:0608:1008:5008:5409:4409:4616:3916:2917:1217:0316:1217:16הונגריה, בודפשט )ח(

06:2206:2908:2308:2609:0109:0509:5709:5917:0616:5817:3617:2816:4117:40טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4306:4908:4708:5009:2409:2710:2010:2217:3517:2818:0417:5717:1118:08יוון, אתונה )ח(

06:3606:4508:2708:3109:1009:1510:0410:0717:0116:5117:3417:2516:3417:38מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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