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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



ג oilitz zgpd xcq
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: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§¦¨©¦§¥¨
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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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 ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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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¨
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המשך תהלים בעמוד טס 

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

קיום “חוקיך" באופן של “זמירות"
לשון הפסוק “זמירות היו לי חוקיך", מלמד שלמרות שכללות המצוות נקראות “חוקיך", 
רצון שלמעלה מטעם, וגם עבודת האדם היא באופן של “חוקה חקקתי גזירה גזרתי"1, ו"אין 
לך רשות להרהר אחרי'"2, ו"כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, מאבד את הונה 
תענוג,  מתוך  ושמחה  שירה  “זמירות",  של  באופן  נעשית  עבודתו  מכל־מקום  תורה"3.  של 
ובכלל זה הבנה והשגה ורגש שבלב )על־דרך מארז"ל4 “כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא 

זמרה, עליו הכתוב אומר5 וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'"(.

וב' ענינים אלו אינם בסתירה זה לזה, כיון שיש אצלו רק ענין אחד, להיות מסור ונתון 
היא  המלך  כשגזירת  ולכן  והשגה,  הבנה  התענוג,  כח  גם  זה  ובכלל  מציאותו,  בכל  למלך 

להשתמש בכוחות וחושים אלו, הוא ממלא זאת6.

וכמבואר בחסידות7 בענין עבד פשוט ועבד נאמן, שאמיתית ענינו של עבד הוא שאינו 
מציאות לעצמו כלל, “מה שקנה עבד קנה רבו"8, ואין זה באופן שעבודתו ללא תענוג, הבנה 
ונתון לאדונו לגמרי, הרי התמסרותו היא בכל הכוחות,  והשגה, אלא אדרבה להיותו מסור 

מהתענוג ועד עקב שברגל9.

1( תנחומא חוקת ג. במדב"ר רפי"ט. 
2( יומא סז, ב. פרש"י ר"פ חוקת.

3( עירובין סד, א )ובפרש"י(.
4( מגילה לב, א. 

5( יחזקאל כ, כה. 
6( ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 130 ואילך. 

7( המשך תרס"ו ע' שכה ואילך. 
8( פסחים פח, ב. 

9( משיחת י"ט כסלו ה'תשכ"א.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְִִֵֵַַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

זה  נאמר 4ׁשּלאחרי וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

הּמתחיל  ּדּבּור הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).)1 פרשתנו קיג.)2ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.)3ה'תשי"א כא.)4רמב"ן כז, ראה )5פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.)6לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב )7- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

דיבור  מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰ÏרקM‰Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ ¿»ƒ¬≈…∆«»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ
‰"aw‰ בעצמו המצוה Ìbואיננו .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ , «»»ְֶַ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ הכתוב בלשון נוסף ‡EÈÏ',דיוק eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó »ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆
L ש היא אלה  מילים LÓÏ‰משמעות ÔÓM‰ e‡È·i3,('EÈÏ‡') ∆»ƒ«∆∆¿…∆≈∆

˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰Ê È¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰ ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו
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  עם ביאורים שבתמסכת   )כ
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  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 קצב  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  פירותברכת הת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    עוד ביאור התורלקוטי   ) כג

 קצו  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כד

 גר  ................................................  אדמו"ר האמצעי 

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כה

 דר  .........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 זר  ................................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   העבודהקונטרס   )כז

 זר  ...............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כח

 יר  ...............................................  אדמו''ר מוהריי''צ
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 רכ  ..................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 כזר  .................  קודש-למנחת שבתקריאה התורה   ) לג

 כטר  .........................  דפרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 לר  .......................  פרשת חוקתלשבוע  לוח זמנים   ) לה

 אלר  ............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לו



l`xyiו ipa z` devz dz`e

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

סֹוף  אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר )8 רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.)9סי"א. יא, ס"ה.)10בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.)11ראה א.)12סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'כיוון‡e‰ ‰LnL את שיוצר זה ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆…∆

ש  זה הוא ‡ÔÈה'צוותא', ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈
ÛBÒ8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈

‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
a של [דרגתו .‰LÓ לכך הסיבה ¿…∆

היא  רבינו משה של שדרגתו שלמרות

שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
Èa e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ¿≈

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈכלומרeÙÈÒBiL ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן ¯ÚB‰כמו ‡e‰L∆∆
Â .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ השני הפירוש ∆¡»∆ƒ¿»≈¿

היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  בלהאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי מה ÈÓÈÙעימו .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר כן שאין

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית
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ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחת אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו )15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה )17אסת"ר

סט"ו. תרפ"ז הנ"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  ידי ועל עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו  ולהסבירה להבינה

רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל

האמונה  אודות מדובר כאשר כן כמו

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰Âek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
¯Bc ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï14 שבכל משה של (=להתפשטות ¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

של  נשמתו ומאירה מתפשטת שבהם צדיקים ישנם ודור דור בכל אשר דור)

מהימנא' 'רעיא בבחינת כן גם והם רבינו Ï‡¯NÈמשה ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰ ¯Bc ÏÎaL∆¿»≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL ‰eÓ‡‰L15‰È‰L , ∆»¡»∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף בכך כאמור הוא הדיוק

הוא  בשמן שהצורך אומרת שהתורה

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'«»¿…¿»ƒ
היא: זה של הפנימית המשמעות

בו  המצב על רומזת 'כתית' המילה

והמילה  בגלות, ישראל בני נמצאים

הם  לה ההתגלות על רומזת 'למאור'

כך. בעקבות דווקא »¿ÔÓÊaL∆ƒזוכים
L ,˙eÏb‰ אז˙Á‡Â „Á‡ Ïk «»∆»∆»¿««

,‡k„Â ¯aL ‡e‰ משמעות שזו ƒ¿»¿ƒ¿∆
'שבירה''È˙k˙'המילה של ,במובן »ƒ

דווקא ÌÈÚÈbÓהרי ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר שאינו ÂÓˆÚפירושו השמש אור בדוגמת הם ה'גילויים' זאת לעומת ,

ש  מה בבחינת Ï‚˙Ó‰אלא הם אלה דברים עצמה. השמש איננו אך ממנה

הנשמה  אודות מדובר כאשר האלוקית. הנשמה של התגלותה כלפי משל

קשורה  זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה האלוקית,

רובד  בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ׂשכלו האדם, של הגלויים ִבכוחותיו

'‚ÌÈÈÂÏÈה' ישנה זאת לעומת שלה. 'ÌˆÚ שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ואיננה  שייכת איננה הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה,

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל על נתפסת דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב CÈ¯ˆÂ¿»ƒידי
ÔÈ·‰Ïאת˙eÎiM‰ כ"ק של במאמר המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ««»
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זה  לפני (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּבכתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה ּב ּדמּתן היתה 19הּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּדר [ועל על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים מׁשה 26ׁשּבגלּות אל ׁשמעּו ולא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

הּנה  והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמּקצר

יׂשראל  ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאז

ּדוקא  אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), (החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבתכלית
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כג.)18 ט, ה'תשי"א )19אסתר היהודים וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט א.)20(סה"מ פח, כז.)21שבת ט, שבהערה )22אסתר ובתו"א בהמאמר הענינים מהמשך

בימי  ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה

"מאהבת ס"ט.qpdאחשורוש לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". צח,)23שנעשה מג"א בתו"א גם כ"ה

סה"מ  ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א

.4 הערה שם מלוקט )24מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' לישראל".)25ח"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ט.)26ראה ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השייכות  הריי"צ. n‰Ï·‡¯אדמו"ר '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»¿«¿…»

ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê ÈÙÏ (¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ שנאמר הפסוק ««¬»¿≈
אסתר ‰ÌÈ„e‰iבמגילת Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ

"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡18 ∆¬∆≈≈«¬
היא  הפסוק של הפשוטה משמעותו

מצוות  את עצמם על קבלו שהיהודים

כשם  הבאים לדורות הפורים חג

אך  הראשונה. בשנה לעשות שהחלו

הפסוק של הפנימית ‰e‡משמעותו
ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«

‰¯Bz ÔzÓc19 על קבלו הם כלומר ¿««»
אלא  הפורים מצוות את רק לא עצמם

יותר  ובאופן כולה, התורה כל את

במתן  זאת קבלו הם בה מהצורה נעלה

סיני  הר על Bz¯‰תורה ÔzÓ·c .ƒ¿««»
‰˙È‰רקelÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰ »¿»««¿»»≈≈

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ«¬ƒ≈¬«¿≈
‰˙È‰ (ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿ƒ«»»»¿»

‰Ïaw‰ השלימהÏa˜Â , ««»»¿ƒ≈
Â] .ÌÈ„e‰i‰ הוא זה פנימי פירוש «¿ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ20 «∆∆«¬««≈
˜eÒt‰ ÏÚ21 כן גם שנאמר ««»
אסתר  eÏa˜Âבמגילת eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»

להתערער  יכלה ‡LB¯ÂLÁזו ÈÓÈ·e eÏawLקּימּו22, ‰Ó23 ƒ≈¬«¿≈ְִ«∆ƒ¿
בתחילה  עצמם על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא זה 'קיום' ].משמעות

‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a ˜i„Óe24‰¯Bz ÔzÓ·c , ¿«≈¿««¬»∆ƒ¿»¿«∆∆ƒ¿««»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡ Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿»»»∆¿»ƒ¡…
ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈¿»
‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ»∆∆«∆««»

ÌÈÈelb eÈ‰רוחנייםÌÈÏÚ »ƒƒ«¬ƒ
Èelb‰ ,¯˙BÈaהאלוקי‰È‰L ¿≈«ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
Èelb‰ ‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈«ƒ
‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L∆»»ƒ¿«««»»»

[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb מכל אשר ƒ«¬∆≈
ישראל  היו תורה מתן שבשעת מובן זה

המעלה  eבתכלית זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»ƒ¿»≈
ÛÒBc ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈
L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
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ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹקּבלּו

ׁשּלהם ּדב  ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מסירּות  להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָּבמסיר ּות

ּבתֹורה  [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹנפׁש

עֹוׂשים 27אֹור  היּו לא ּדתם ממירים היּו ׁשּבאם ,ְְִִִִֶָָָָֹ

הּיהּודים, על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלהם

חּוץ  מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

קּיּום  על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], ְְִִֶֶֶַַַָָָָחס

ּומצוֹות  ּברּבים 28הּתֹורה קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְִִִִִֶַַַָָ

נפׁש ּבמסירּות ּתֹורה והתעֹוררּות 29ללמד .[ ְְְְְִִִִֶֶָֹ

מרּדכי  ידי על היתה ׁשּלהם נפׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמסירּות

את  הּיהּודים וקּבל וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹהּיהּודי,

רק  היתה ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

על  ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָההתחלה

ּתֹורה  על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידי

יֹותר  נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות

ּדוקא  אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ׁשהיּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּכמֹו

הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, ְְְִִֵַַַָָָָהיתה

‰¯B‡ÎÏÂ,לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר ּכתית ידי ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעל

ׁשּבזמן  זה על ּבאּור הּוא להּמאֹור, ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

הא  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ּבפנימּיּות.ּכתית ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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27(.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול )28מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.)29יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ אדמו"ר כ"ק ƒ¿«∆≈≈¿««»¿»≈»∆

‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c אז, דווקא BÂˆÓe˙הרי ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‰È‰ ¿ƒ¿««¿≈»»»ƒ«»ƒ¿
] .LÙ ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ביותר גדולה היתה נפשם ÛÒBcומסירות ∆»∆ƒ¿ƒ∆∆¿»

ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰L ‰ÊÏ¿∆∆»»»∆¿ƒ∆∆∆…ƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

‡Ï Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL∆¿ƒ»¿ƒƒ»»…
Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰»ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰«¿≈»»¿»«««¿ƒ
אלא  'יהודים' שאינם אלה על ולא

הכופרים  אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.

זרה  Ï‡בעבודה ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…
ıeÁ ˙·LÁÓ ÌzÚc ÏÚ ‰˙ÏÚ»¿»««¿»«¬∆∆

הדת  המרת אודות מחשבה »ÒÁכלומר
,[ÌBÏLÂ נפשם מסירות מזו ויתירה ¿»

בה' אמונתם עצם על רק לא היתה

LÙאלא ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿ƒ∆∆
‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb««ƒ«»

˙BÂˆÓe28„ÚÂ כך , כדי ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L השלימה ∆»ƒ¿«««»¿»≈»«¿»»¿»««»»
התורה  ‰ÌÈ„e‰i.של Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר את להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם בו ¿≈»ƒ
(‡k„Â ¯aL כך ידי על דווקא ƒ¿»¿ƒ¿∆

Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n‰' הרי «ƒƒ¿«»
קשור  איננו זה שעניין לומר ניתן היה

משה  של ועבודתו תפקידו הסברת עם

אלא מהימנא' 'רעיא בתור ‰e‡רבינו
‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»
LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ¿ƒ∆∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙB‡a30Èk . ¿∆«¬∆¿≈ƒ
‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓ הנובע דבר ¿ƒ∆∆ƒ

L ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ כאמור ƒ«∆∆«¿»»∆
בנפש  כזו דרגה היא ג' בסעיף

ÈelbÓ,ש  ‰ÏÚÓl נקראת היא אשר ¿«¿»ƒƒ
Óˆ‡בשם epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»

Ê‡ eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי »»¿vÓa·בעקבות

,(‡k„Â ¯aL) '˙È˙Î'c¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ƒ¿«»∆∆«¿»»»
ÌÈÈÚ‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ

¯Ó‡n‰a"היהודים "וקבל ¿««¬»
‡a '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ«»»

דווקא ‰ÔÈÚבמאמר È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»
,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c מכך ¿«¿»¿≈¿»

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ÔÈÚc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ«»
Ìb CiL'מהימנא ה'רעיא לתפקיד «»«

Ò¯ÙÓeכלומר ÔÊ ‰LnL ‰ÊÏ¿∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ
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l`xyiי ipa z` devz dz`e

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְֱֶֶַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית
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דהנשמה )31 חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא א.)32כמו ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמונה ‰) בהחדרת רבינו משה של עבודתו בין הקשר מבואר זה בסעיף

הנשמה. עצם גילוי לבין בפנימיות

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‡e‰ ‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך

אודות  ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה

אך  ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד

נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר

בעלת  היא בחיצוניותה אך אלוקה

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית'

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

הנשמה  של זה בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

רואה  איננה ולכן הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית.

את  רואה יותר העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי

הנשמה  של פנימיותה זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32 שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

כלומר ÏÚÓlL‰מהגוף, ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡ לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
ש  הבא חזקה¯‡i‰בסעיף להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlL על הנגרמת זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ

Ï‡aידי  ‰eÓ‡‰ ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ ,(ÏÎO.˙e˜ ≈∆¿∆≈¿«¿»»∆«»¡»∆¡…
¯e‡a „BÚÂ היהודי של האמונה נובעת ‰e‡מניין ‰eÓ‡‰ L¯Lc , ¿≈¿…∆»¡»

‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓגםÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ¿∆∆∆∆
dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿«¿ƒ∆≈»

‰aÒa ‰ÈeÏz חיצונית.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , ¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆
ממש, ממעל אלוקה חלק להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר

אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות ).כך
לקמן: האמורים הדברים הסברת

דרך  על זה הרי הנשמה של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

של  ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא,

הילד  ירד שונות. בצורות עצמו על

מאחורי  והסתתר סבו של מברכיו

פנה  סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

הילד  אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו

סבא" זהו "הנה,

כוללת  האדם מציאות הדברים: הסברת

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את

כל  הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד

שאר  של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים.

נשמת  זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם

בתוך  הנמצאת האדם של הפנימית

איננה  האדם נשמת כולם. האיברים

של  אחרת או כזו ב'תבנית' קשורה

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר

אך  מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים' למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת

המהות  היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד

כאמור  האדם. מאיברי אחד כל ושל הידיים ושל הרגליים של הפנימית

ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור,

הנמצא  נשמתו נמצא זוהי הסבא של כולו כל כולם. האיברים בתוך ומתגלה ת

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל

השונות  הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

שמעבר  הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

הדרגות  הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה איננה הנשמה' 'עצם אליהן.

מוגבל  שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות ב'תבניות' קשורות השונות

שלמעלה  הנשמה חלק האדם, של הגלויים בכוחותיו הקשורה ב'תבנית'

עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

זה  עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל מופשטת הנשמה' 'עצם זאת לעומת

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא הפנימית הנקודה היא הנשמה' 'עצם

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
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למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְְֱִִִִִֵֶַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּדכתית  הענין ידי על הּוא להּמאֹור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכל

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
המצומצמת  ב'תבניתם' להתקבל יכולה

ולכן הגלויים הכוחות È‰ƒ‡של
È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
‰ÓLp‰a) ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿«¿»»
‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰«¿À∆∆¿ƒ¿∆

˙eiÓÈÙa תתקבל שהאמונה כלומר ƒ¿ƒƒ
האדם  של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט

פעולותיו  בכל ‰e‡ותחדור דווקא ,

Èelb È„È ÏÚ יותר עמוקה נקודה «¿≈ƒ
שהיא ÈÓˆÚ˙בנשמה ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ

ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»ƒ∆∆
‰ÓLp‰ מהותה מצד היותה עם «¿»»

דווקא  אך שהיא, דרגה מכל למעלה

ÌˆÚ‰ ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆
,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«
‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈»¡»¿«¿»»

L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה קיימת «¿À∆∆¿«∆
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" B‡nÏ¯ביאור , (˙È˙k)„ ÔÈÚ‰ עצם של התגלותה שזו ∆»ƒ¿»¿»ƒ«»
ÓÈ‰Ó‡'הנשמה ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï CLÓ‰a ‡a דבר »¿∆¿≈¿≈»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»

ביניהם  קשר שיש ‰‡eÓ‰המוכיח ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»¿«¿≈∆»¡»
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆¿«∆∆∆∆

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰'ד בסעיף כאמור 'עצם אשר «¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
בשם נקראת הגלויים הכוחות לעומת ÏÚÓlL‰הנשמה' '¯B‡Ó'»∆¿«¿»

¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó בפסוק ≈«∆∆¡«
Óe·‡¯ּכתית" ,"¯B‡nÏ הרי ִָ«»¿…»

ÚÈb‰Ï È„ÎaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿≈¿«ƒ«
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ '¯B‡n'‰Ï¿«»«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'c דווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰ רבינו משה של בזמנו ולא «»

של  מצב היה לא אז אשר במדבר

בכך,'כתית' Èkהביאור ,‡e‰ƒ
מתבטאת  הנשמה שעצם למרות

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

ÌˆÚcוהביטוי‰Èelbעּקראך ִַ«ƒ¿∆∆
‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ מתגלה «¿»»»

B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
נפש, למסירות הנשמה עצם ∆¿Êc‰גילוי

‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈«¿«
‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê∆¿ƒ»¿»¡»

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL כאשר ∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  התחתונה ‰‡eÓ‰מדובר »¡»
הנובעת e‰L‡יותר, ‰Ê „vÓƒ«∆∆

Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓ תלוי קיומו שעצם חש שאיננו כיוון À¿»∆ƒ¿«¿«∆

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Lאם ‰Ê דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ¿∆∆»¡»
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l`xyiיב ipa z` devz dz`e

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

וׁשלֹום. חס ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי  ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה זה ידי ׁשעל ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש זה ּפי ועל הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל
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רפמ"ב.)34 תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.)35תו"א מנשמת )36סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם את

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«∆ƒ¿≈

L זה ברובד אשר הנשמה, מעצם נובעת ‰È‡היא ˙e˜Ï‡a ‰eÓ‡‰ ∆»¡»∆¡…ƒ
BlL ÌˆÚ‰ זה אלוקות אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה עצם מבחינת »∆∆∆

אלוקות  זה והיא ÔÎÏÂהיא ש , כזה באופן היא זו ÏÏkאמונה ¯LÙ‡ È‡ ¿»≈ƒ∆¿»¿»
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯tÎiL הוא וממילא ∆ƒ¿…«¿»

נפשו  את .מוסר
רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' בסעיף כאמור «¬»¿≈¿»

‡˙ג' Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰»¡»«¿≈«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï¿≈ƒ¿»≈∆¿»

בשם ( נקראים «¿»¿eËLt˙‡ƒ˙‡שהם
Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ
.˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ∆∆¿ƒ«»ƒ¿

‰¯B‡ÎÏc משה של עבודתו צורת ¿ƒ¿»
הצדיקים  של עבודתם וצורת רבינו

שונה  LnL‰שהרי,שלאחריו ‰Ê∆∆…∆
‡e‰ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nk)34 «¿»¿«»¿
BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÏÚ ( ¿«¿«¬»∆«¿«

˙Úc Ï‡¯NÈÏ ÚÈtLnL È„È¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈««
˙e˜Ï‡a בשכל הבנה להם שתהיה ∆¡…

באלוקות, בלב LÈ„Èוהרגשה ÏÚ∆«¿≈
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
של  התעסקותו שעיקר אומרת זאת

ברובד  היא ישראל בני עם רבינו משה

שלהם. הגלויים הכוחות ¿לעומת Âשל
ÏÎaLזאת  Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L ‰Ê∆∆≈ƒ¿»≈∆¿»

‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ ¯Bc¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( זה אין «¿»¿«¬»∆

אלא  הלב ברגש וליישבם בשכל הדברים את בלהסביר עוסקים שהם בכך

e¯ÈÒÓc˙תפקידם ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ

,LÙ שלמעלה הנפש עצם התעוררות עם קשורה נפש מסירות אשר ∆∆
הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ את . להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף ¿«ƒ««

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה האדם של הגלויים בכוחותיו האמונה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈׁשעּקר‰Ê ‡e‰ ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯c ÔÈÚ‰ ≈«ִֶַ»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»«¿»
של( תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ

„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות ‰), שתוכל ¿האפשרות
˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ

השכל Ú„a˙כלומר ( )ובהשגת ¿««
˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«ƒ¿«¿

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc הרי ¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆

Ê‰בכך ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ‰lb˙37¯˙BÈ „BÚ ( ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿ƒ¿»∆≈
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זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מקֹום מּכל ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא הרעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ידי  על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ[אּלא

ּכח  ׁשּגּלה ידי על זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהמׁשי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ויׁש ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמסירּות

ּבעל  ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּׁשּכתּוב

עצמֹו על הּדין את (40הּמאמר מהימנא הרעיא ׁשהּוא ,iENbA אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ§¦ְֵֶַָ

ַהּדֹור.

הּפסּוק ÏÚÂח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבני  את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

ידי  על סֹוף ) אין אֹור  (עם יׂשראל ּבני את  ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓƒ¿…∆«¿ƒ«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«
ÏÎaL diÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

,[‡¯c את דעת בלמדו משה של בעבודתו גם מתבטאת שהיא למרות הרי »»
אך ÏÚBÙaהעם, LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ ¯wÚ שהיה דבר ƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆∆¿«

הגלות  שבזמן בדורות דווקא .קיים
(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא

.(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙa¿ƒƒ¿«¿≈«»»
L,זאת לעומת LÙהרי ˙e¯ÈÒn‰ ∆«¿ƒ∆∆

(ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰kÁc«¬À»ƒ¿«¿≈«»»
e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»
ÔÓÊa LÙ ˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ·e»»¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ּבכל ¿≈«»»»¿»ְָ
Ï·‡¯יׂשראל  LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . ְִֵָ¿«ƒ∆≈¿»≈

L ‰Ó¯Ó‡n‰a ‡·en38 «∆»¿««¬»
L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L»¿¿…∆¿
למשה  דווקא מרדכי את משווים חז"ל

Lרבינו  Ì‚‰c של , העניין «¬«∆
‡e‰ "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"ƒ¿«¿»¿…∆

Bc¯קיים ÏÎa של בדורו רק ולא ¿»
‡È˙‡מרדכי, ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ»

ÈÎc¯nL(=מובא) L¯„na«ƒ¿»∆»¿¿«
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc)«¿»»»»¿
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk¿…∆¿¿≈«
מרדכי  דווקא שבהם הדברים שבין

הוא, רבינו למשה ∆אחת Lדומה
È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

) '‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏL ּכל ) ¿≈¿»ְִ∆ָ
עורר B¯B„aLיׂשראל שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור  אנשי בכל נפש המסירות .את
‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰LÓ ˙Ó‚„a¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»

L ו השפיע‰fÓ Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»≈∆¿«»«ƒ∆
‰Úc ¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡ Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL39‡l‡] . ∆∆…∆»«¿≈ƒ¿»≈»∆»

ו' בסעיף ¯ÈÚ‡כאמור ‡e‰L) ‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ‰LÓaL∆¿…∆»»ƒƒ¿»∆∆«¬»
ÈL‡ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈ ÏÎc ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»¿»ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««¿»«¿≈
ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e ,B¯Bc¿»¿¿«»»ƒƒ¿»
Ák ‰lbL È„È ÏÚ ‰Ê∆«¿≈∆ƒ»…«
ÈL‡ ÏÎaL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆¿»«¿≈
È„È ÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ .[B¯Bc¿≈«¿«¿≈

‡È·nL הריי"צ אדמו"ר כ"ק ∆≈ƒ
¯Ó‡n‰aשלו·e˙kM ‰Ó ¿««¬»«∆»
L¯„na,מרדכי של מעלתו אודות «ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»»
LÓk‰Ê È„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ ¿…∆¿«¿≈∆

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt כ"ק כלומר »«««««¬»
הריי"צ, ÏÚאותו‡˙אדמו"ר ÔÈc‰ ∆«ƒ«

BÓˆÚ40,כלומר‡ÈÚ¯‰ ‡e‰L «¿∆»«¬»
) ‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»

.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«
¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ)¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»

היהודים" ‰eÒt˜"וקבל ¯e‡·a (¿≈«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»
‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
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l`xyiיד ipa z` devz dz`e

מבאר  זה ּולאחרי האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

(אתּפׁשטּותא  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּגם

ּוכמֹו ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹּדמׁשה)

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה ׁשל מרּדכי אמּונתם את  ק ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

וקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְֲִִִֵַַָָָָֹיׂשראל

ּבכתית  הּפרּוׁש מבאר זה ּולאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהּמצוֹות,

לכאֹורה  ׁשּמדּבר ּתצּוה ואּתה (ׁשּבפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָלּמאֹור

ּבחינת  מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַֹֹּבמׁשה

על  ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּמאֹור

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָידי

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור  ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ

¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»

הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים
‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆

L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆
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Òp‰ È¯Á‡Ï ההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈
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מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



טו `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבנֹוגע  הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתית

ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסירּות  ידי על להּמאֹור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ּדר [ועל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל הּכתית ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

להּמאֹור. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה מקֹום, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכל
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והגזירה".)41 הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.)42להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.)44ראה ח, א.)45אסתר יד, עה"פ )46מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).)47קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈשל B‡nÏ¯',לעניין ˙È˙k' ≈«∆«∆∆∆¿≈«»ƒ«»

היא משמעותו ‰eÏb˙אשר ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿««»
‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc ,'¯B‡n‰'Ï ÌÈÚÈbÓ סוגי לשני הקשורים «ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆

הוא.תקופות  אחד 'È˙k˙'עניין ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆»ƒ
ÏÚ ˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓƒ«∆∆∆¿»¿≈«
BÓk) ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿
¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L∆»»ƒ¿«¬ƒ«««¬»
בזמן  הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על

המועצות, בברית הקומוניסטי המשטר

ובמהלך  מאסרו. לפני חדשים מספר

כן  וכמו המאמר נאמר בה ההתוועדות

הריי"צ  אדמו"ר תבע עצמו במאמר

נפש  Ê‰מסירות È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯c ÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆

L ·vn‰ אכןÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈
‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42, »¿ƒ¿»¿»ƒ»
המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל ¿«¿

˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆
נּתן  המן ּבית ִֵֶַַָָׁשּגם

Ìbכלומר,44לאסּתר  Ê‡ ‰È‰L ְְֵֶ∆»»»«
‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰ חשוכא ««¬»¿ƒ¿«¿»

לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות
L ‡l‡ נמצאים עדיין מקום מכל ∆»∆

הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות
"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«

אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈
(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ

Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«
'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ

Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï התגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â קשורה הגזירות בזמן נפש שמסירות שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בגלות  מהימצאותו ו'כתית' שבור היהודי היות גם כך הנשמה, עצם בגילוי

הנשמה, עצם גילוי את Óמעורר ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc עצם‰f ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒƒ∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba Ì‰L∆≈«»«¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈
"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»

והגלות  החורבן לתיקון שהאחריות

זמן  כל לכן אחד כל על מוטלת

היא  כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות

לכך  בנוסף כן ואם זה. ברגע מתרחשת

גילוי  אין בו המצב את להכיל שקשה

המחשבה  נסבלת בלתי הרי אלוקות,

נעשה  ואיננו בי תלוי ‰p‰שהדבר ,[ƒ≈
Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ BÓˆÚ ‰fÓƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ מזועזע (=הוא ¿≈¿¿
kלגמרי) Ì‚Â .'˙È˙k' אשר , »ƒ¿«¿

ביהודי  b¯„a‡מדובר ‡e‰L∆¿«¿»
L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ לכן¯È‡n «¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡∆¿ƒ¡…¿À¿«
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰47, «ƒ∆»»ƒ¿«««ƒ

˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ∆∆ƒ¿»
,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈≈ƒ«ƒ
¯È‡nL Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ»∆««ƒ∆≈ƒ
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l`xyiטז ipa z` devz dz`e

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

הּבלי  סֹוף אין אֹור ּגּלּוי  ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

ּתׁשּובה  ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָׁשלמה

ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵַַָׁשלמה

מאיר  ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְִִִֵֵֶֶֶָָוגּלּוי

נׁשּבר  הּוא סֹוף, אין אֹור עצמּות ּגּלּוי ְְְִִֵֶַָאצלֹו

ׁשחֹולה  הּידּוע ּדר [ועל ּכתית. ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָונדּכא,

ּבינה  ׁשערי מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם  מ"ט, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבגימטר ּיא

חֹולה  הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר וידּוע 50אּלא .[ ְֵֶֶֶַַַַָָָ

צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מּמֹורנּו51מה נׁשמע ׁשהיה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זע  וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָורּבנּו

וויל  אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ניסט ְְִִִִִִֵֶַַָגאר

אז  ניט מער וויל אי כּו' הּבא עֹולם דאיין ְִִִִֶַַַָָניט

זה  לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה ידי ועל אליין. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדי

[ּדפרּוׁש הּזקן ׁשּזה didמאדמֹו"ר הּוא נׁשמע  ְְֵֵֵַַָ¨¨ְִֶֶַ

ּדבר  היה ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהיה

ידי  על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרגיל],

ואחת  אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה'ּצמח

ועד  העצמּות, ּגּלּוי יהיה רצֹונֹו ׁשעּקר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּיׂשראל

ׁשּכן  ּומּכל זה, ּגּלּוי מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּכדי

(ּגּלּוי  הּגּלּוי אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבזמן

xF`,ּדכתית ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה (ְְְִִִֶַַַַָָָָ

ותחזינה  יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש

העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעינינּו
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תג.)48 ע' הקצרים אדה"ז יחזרון )49מאמרי דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי המשך )50בתשובה ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). (ע' פס"ג תרל"ז סע"א).)51וככה (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ BÏˆ‡∆¿ƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ≈«¿ƒ

Ïe·b ש בכך הוא גבול בלי שהינו לכך ÌB˜Ó,הביטוי ÏÎa ‡e‰ Èelb‰ ¿«ƒ¿»»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác ‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó BLiLÎe¿∆∆¿»∆»¬ƒƒ»ƒ««∆≈≈ƒ»
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈∆«ƒ«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‰ÈÏaומגלים ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»
ÌB˜Ó משיח בביאת שתהיה הגאולה . »

גבול  הבלי סוף אין אור בגילוי קשורה

פינה  תישאר לא זו שבגאולה כיון

תיגאל  שלא ÔÈ‡Lבעולם ‰fÓe .[ƒ∆∆≈
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Óשל˙eÓˆÚ ≈ƒ∆¿ƒ«¿

¯aL ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
C¯c ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«∆∆

L Úe„i‰ המילה'‰ÏBÁ' «»«∆∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a הדבר ומשמעות ¿ƒ«¿ƒ»

ÈOnLk‚הוא ÌbL את בנפשו ∆«¿∆«ƒ
של הרוחני È¯ÚLהגילוי Ë"Ó«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èa של הגילוי ƒ»∆»∆»≈
,Ô"ep‰ ¯ÚL ליבו שברון הרי «««

ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם
של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆

שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

סוף  אין אור בגילוי קשור הוא אלא

גבול  אור ].הבלי לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְֲעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„Ú B˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  „‡ÔÈÈבשעת ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«¿
¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ«¿»«»ƒƒ∆

"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ,שלך עדן הגן את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני ƒ«ƒ«≈
בלבד) אותך מלבד רוצה אינני שלך, העולםֿהבא את רוצה Âאינני ¿למרות .

של  לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי

אך  הזקן, È‰L‰אדמו"ר È„È ÏÚ«¿≈∆»»
¯"BÓ„‡Ó ‰Ê ÔBLÏ ÚÓLƒ¿«»∆≈«¿

Le¯Ùc] Ô˜f‰היה 'הביטוי «»≈¿≈ָָ
‡Ï ‰È‰ ‰fL ,‡e‰ 'ÚÓLƒ¿«∆∆»»…
‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜«̄ƒ¿«ƒ¿À»ƒ∆»

ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL של בפיו ∆∆»»»»»»ƒ
הזקן  È¯Á‡Ïאדמו"ר Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

ÁÓv'‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈«∆«
„Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„∆̂∆ƒ««…«¿»∆»
BBˆ¯ ¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«¿

‰È‰Èשיהיה˙eÓˆÚ‰ Èelb של ƒ¿∆ƒ»«¿
Ckה' È„k „ÚÂ לו , נוגע יהיה ¿«¿≈»

Ê‰,הדבר  Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL ,∆¿∆≈≈ƒƒ∆
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓe אז ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

¯È‡Ó ÔÈ‡ ההתגלות דרגת רק לא ≈≈ƒ
שהיא  המשיח בביאת שתהיה

לא  אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות

היותר ‰Èelbדרגת‡elÙמאיר ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונה אֹור שלÈelbאשר ƒ

הוא  ברוך הקדוש של בלבד והארה

ממש  עצמותו של È‰L‰ולא (∆»»
,˙Èa‰ ÔÓÊa גורם זה חושך הרי ƒ¿«««ƒ

ש  È˙Îc˙,ליהודי ·vÓa ‡e‰¿«»¿»ƒ
e הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»≈
הגאולה  eÈÈÚאודות ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈

,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ
„ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«

.˙eÓˆÚ‰ Èel‚Ï הוסבר כאן עד ¿ƒ»«¿
שבור  הינו שיהודי לכך שהסיבה

הרי  בגלות הימצאותו מעצם ו'כתית'

בגילוי  הוא רצונו שכל מפני זה

ה'כתית' מדוע יובן זה פי על אלוקות.
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יז `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מּזה  ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

זה  ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

מאֹור  הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּדכתית  הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב )54תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסיבה  היא הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל של e‰ÊÂלכך הפנימי הפירוש ¿∆
'˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓ עצם‰f »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות הבא אלוקות דבר

לשאת  יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות

(„"ÂÈ כך אודות דובר הקודם בסעיף

ידי  על מתגלית הנשמה שעצם שכשם

גזירות  ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

על  רווחה בתקופת גם מתגלה היא כך

מעצם  הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

יבואר  זה בסעיף בגלות. ההימצאות

המתגלה  הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה

המתגלה  מזו יותר עוד נעלית היא בכך

בזמן  הנפש מסירות באמצעות

ÈÁaL˙ויׁשהגזירות. ,¯ÓBÏ ְֵ«∆¿ƒ«
ÓLp‰c‰ודרגת '¯B‡n'‰«»¿«¿»»

ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îc עצםÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba«»ƒ«¬≈≈
˙ÈÁaÓודרגת'¯B‡n'‰ ƒ¿ƒ««»

.LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם  של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים  שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.

˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
שהאירה  עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

מלמעלה  ∆Ê‰שהריעליהם
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך Ùk‰הקדוש ƒ¿≈∆»»

˙È‚È‚k ¯‰ Ì‰ÈÏÚ52, ¬≈∆«¿ƒƒ
שהאיר  היא זו כפייה ומשמעות

גדולה Èelbעליהם אהבה של אור ƒ
‰ÏÚÓÏÓ53 לעמוד יכלו לא אשר ƒ¿«¿»

eבפניו  זאת , ≈ÈÓÈ·ƒלעומת
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ של ¬«¿≈»¿»««»»

ÌÓˆÚהתורה „vÓ הם שהרי ƒ««¿»
ברצונם  הנפש את LÈÂמסרו .¿≈

,¯ÓBÏ אודות מדובר כאשר שגם «
מצד  יהודי אצל שקיימת האמונה

הרי Ï‡¯NÈcטבעו, ‰eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא ( זו אמונה ו' בסעיף כאמור

L ‰eÓ‡ באה‰aÒ „vn ¡»∆ƒ«ƒ»
שחוץ  דבר רואה הנשמה חיצונית,

מתוך  נובעת לא אמונה הימנה,

עצמה  C¯cהנשמה ÏÚ ‡e‰ («∆∆
'ÚÓL'Ï '‰NÚ' eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

(‰¯Bz ÔzÓa)זה vÓ„שהיה ¿««»ƒ«
‰ÏÚÓÏc Èelb‰54 מצד ולא «ƒƒ¿«¿»

עליון  אור זה היה תורה במתן עצמם.

בעמדם  מלמעלה עליהם שהאיר

למעלה  ובנשמה סיני, הר למרגלות

עליה  החופף ה' אור של הגילוי זה

הזמן  Âכל זאת, ÈÓÈaLלעומת ‰Ê ¿∆∆ƒ≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ»
˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…

L ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ∆ƒ«∆∆
,‰ÓLp‰ זו ו' בסעיף שכאמור «¿»»

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌLÈ ≈«∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»

‰Ï"pבזה  ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה
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l`xyiיח ipa z` devz dz`e

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי זה ידי [ּדזה 55על . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א  נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדם למדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר  יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

והיא  הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

הרגליים. של ה'נשמה'

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

הנשמה  אודות מדובר כאשר כן כמו

שהם  הגלויים כוחותיה ישנן עצמה.

עצם  וישנה האדם, של ורגשותיו שכלו

של  הפנימית המהות מבחינת הנשמה.

כח  כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

נפרד  בלתי חלק שהוא בכך היא

את  יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך כולה. מהנשמה

המייחדת  הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת הפרטית מהותו

באותה  שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את שמייחד מה אותו.

חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש החסד כח את שמייחד שמה מידה

הוא  בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית'

כל  ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'.

מבחינתה  אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות

לגביה  כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור'

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומת על הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa גזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון , ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚Baלמרות
הּגלּויים  עצם לּכחֹות של הגילוי ְִַַֹ

במציאותם  קשור איננו הנשמה

מבחינתם ולכן נחשב ‰e‡המוגבלת

מלמעלה ÛÒBש c·¯ּכמֹו .עליהם ְ»»»
‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L BÓÎe¿∆ƒ¿…«¿«»
ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL‡¬»ƒ∆ƒ¿»¿»
‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb ÌL eÈ‰L∆»»¿≈«»
˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓeƒ¿»»»∆¿ƒ
‰nÎÂ ‰nk CLÓ ÏÚÙa LÙ∆∆¿…«∆∆«»¿«»
Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈL»ƒ¿∆»««»
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÈ„ÓÏƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ
Ïk) Ì‰a ¯k ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰«¿»»≈ƒ»»∆»
‰È‰L LÙ ˙e¯ÈÒn‰ (Ck»«¿ƒ∆∆∆»»
e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿
‰nk CLÓ LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆∆∆«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
הגלויים  הכוחות מעשה ובשעת

הנשמה  עצם של הגילוי בפני התבטלו

Â אולם‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

הגורמת  והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

תשוקתה  זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את

שאינם  כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של

הרי  בגלות, ההימצאות עצם את לשאת ‰ÓLp‰יכולים ÌˆÚc Èelb‰«ƒ¿∆∆«¿»»
Óהמתבטא ‡k„Â ¯aL ‡e‰L ‰Êa עצם‡ˆÓ ‡e‰L ‰f »∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆ƒ¿»
˙eÏbaזה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰ מהותם רק לא «»∆«…«¿ƒ∆

גם  אלא Á„הּצּיּורהפנימית BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc(אחד=) ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
ÌˆÚ‰ ÌÚ56. ƒ»∆∆
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והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש זה ּפי ועל . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּדכתית  הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף
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ענין )56 לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

שהחיבור  אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ.

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לעצם  נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

דהתקשרות  הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו,

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד eze`ivnהעצמית mvrl[גם כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי מאירה עצמה העצמית מתחבר znbecaשהתקשרות עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור שעח.)57עם ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.)58ראה לעיל הובא - ד סעיף

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהתגלותה  האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

הזרע  מטיפת הנוצר בן בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה כפי "אלוקות היא

בלתי  חלק והייתה האבא של במוחו כלולה הייתה היא תחילה הרי אביו, של

ירדה  היא מכן לאחר ממנו, נפרד

בעלת  ונעשתה האבא של ממוחו

מציאותה  כן כמו לעצמה. ממשות

שיש  כזו היא הנשמה עצם של הגלויה

שהיא  אלא עצמה משל ממשות לה

ברוך  בקדוש לגמרי ומאוחדת דבוקה

בשורשה  האמיתית מציאותה אך הוא.

בפני  דבר שאיננה כזו היא העליון

ברוך  בקדוש כלולה היא אלא עצמו

ממש. cהוא ,¯ÓBÏ LÈÂ הסיבה ¿≈«¿
‰Ê‰ÓLp‰ל  ÌˆÚL כשלעצמה ∆∆∆∆«¿»»

˙BÁk‰c ¯eiv‰ÂכשלעצמםÌ‰ ¿«ƒ¿«…≈
ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) אשר נפרדים À¿«¿≈ƒ¿»ƒ

את  דורשת האחד של התגלותו

השני  של ÈÙÏהתבטלותו ‡e‰ ,¿ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL היותה עם ∆«∆∆«¿»»

כוחות  של המוגבלת מהתבנית למעלה

גם סוף סוף אך c‚Ó¯˙הנפש ‡È‰ƒÀ¿∆∆
¯„‚a מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' , ¿∆∆¿«∆∆

שהיא dlLוה'תבנית' זה עצם הוא ∆»
ש  בכך ÏÚÓÏ‰מוגדרת ‡È‰ƒ¿«¿»

„vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה הרי ,של À¿∆∆¿»«¿
מוגדר  איננו הוא ברוך שהקדוש כשם

ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

'בלי  של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת

הוא  מסויים דבר כאשר שהרי גבול',

ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא

ו'נושא  מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו גם הרי

כן  כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰ כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰cדרגתÌˆÚ ¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆ƒ∆∆

˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ

,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…
e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ כלומר ¿…∆∆∆«ƒ
Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈƒƒ¿«¿≈«

.‰LÓ לחשוב ניתן היה לכאורה …∆
בעבודה  כרוכה איננה זו שהוספה

באה  היא אלא ישראל בני של מיוחדת

מקבלים  שהם זה עצם ידי על ממילא

רבינו משה של השפעתו ¿אולם Âאת
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ»∆

קשור זה דבר »¬»B·Úa„˙כיצד
'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,Ì„‡‰»»»¿∆∆…∆¿«∆
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L ,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגת‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c ÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»
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l`xyiכ ipa z` devz dz`e

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹהּנׁשמה

) לעצם xEISdׁשּלהם מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ֶֶָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ

והֹוספה  יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבהם  ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה הּנׁשמה עצם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת

זה  ידי על ּכי ,(אלי (ויקחּו מׁשה ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹעל

האמ  ׁשרׁשּה ּבּה מׁשרׁשת מתּגּלה ׁשהיא ּכמֹו ּתי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֻ

ְְַָּבהעצמּות.

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

'חד' הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ְְְִִֵֶֶַַַַַֹׁשעל

הענינים  ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעם

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ּדעל 61ּפי , ¿«ְְֲִֶֶַַַַָָָ

עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָידי

ּתמיד, נר יהיה זה ידי על מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבמדרגת

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה נׁשמת 62ּדלכאֹורה, הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

על 63אדם  הּוא ׁשּנּוי), ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְִִִֶַָָָָ

מׁשה  ידי על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ואּתה

ידי  על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר 
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ששרשה )59 לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות לב.)60הוא פרק תניא ד.)61ראה כז.)62סעיף כ, משלי

סט"ו.)63 בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlLתהיה ‰ÓLp‰.היא ÌˆÚ „vÓ Ìb ∆¿«¿»»¡…«ƒ«∆∆«¿»»

של [ סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו משה של פעולתו

עצמם  לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם אלא הוא ברוך ÓBÏ¯,הקדוש LÈÂ¿≈«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

Èaהפסוק ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Ï‡¯NÈ מי עם בו שמוזכר ללא ƒ¿»≈

שלהם  והחיבור ה'צוותא' הרי נעשית

'ÂˆÓ‰'מכך ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…

ש  כזו בצורה להעמידם ¿eÈ‰Èƒהיא
ÏÚ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

(eÁ˜ÈÂתחילה ‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿ƒ¿
‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡≈∆ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ

.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈

.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆

וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ אתÌÙe‚ כËÏÙ60 לראות קשה זה באופן «¿»ƒ»¿»»≈
אחר  ליהודי אחד יהודי של שייכותו ומציאותו את לגופו השייכים בדברים גם

Âהפרטית  L¯LÓ˙אולם . ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
L ,˙eÓˆÚ‰a כאמורÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰ Ìb ‰Ê È„È ÏÚ ¿»«¿∆«¿≈∆««ƒ¿…«¿ƒ

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰ גם אזי «ƒ»∆∆
‡È‰ Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰ רק לא »«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם ‰ÌÈÈÚבעצם ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa Ìb ,Ì‰lL∆»∆«¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות הינם הנרות

אדם". נשמת

·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
¯Ó‡n‰a61"היהודים ,"וקבל ¿««¬»

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ)«¿≈¬»»¿«¿≈«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓדווקא‰È‰È …∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯≈»ƒ¿ƒ¿»∆

‰ÓLp‰c ¯p‰L אור כלומר ∆«≈¿«¿»»
ככתוב (הנשמה לנר "62¯הנמשלת ≈

"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰63‡e‰ ( ¬»»ƒ¿«»»
להאיר (יצליח „ÈÓz למרות כלומר »ƒ

אור  האדם, נתון בהם והירידות העליות

יאיר בכל ÂL‰אופן aהנשמה ¿»∆
המשתנים  ÈepL),המצבים ÈÏa ,¿ƒƒ

‡e‰ אלא עצמו האדם של בכוחו לא

ÌˆÚדווקא Èelb È„È ÏÚ«¿≈ƒ∆∆
CLÓpL ‰ÓLp‰ומתגלהÏÚ «¿»»∆ƒ¿««

) ‰LÓ È„È כאמור עבודתו שזו ¿≈…∆
,('‰eˆz ‰z‡Â' שלעומת כיוון ¿«»¿«∆

הנתונה  האדם של הגלויה מציאותו

הרי תמידיים שינויים ∆∆¿ÌˆÚ·cƒתחת
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ אולם «¿»»≈«»ƒ

¯'c ÔÈÚ‰L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰·¿««¬»≈∆»ƒ¿»¿≈
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כי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

.אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁש

חּלּוק  יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  זה ידי ׁשעל (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ּדנר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ÏÚÂ נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכי  גֹו', אלי לויקחּו ּבהמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָּבּכתּוב

הם  ׁשּיׂשראל זה ּגם נכלל לּמאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכתית

ּבּגלּות, ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשבּורים

ׁשּגם  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדענין

לעצם  מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכחֹות

על  ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּובחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

מׁשרׁשת  ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻידי

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ולכן ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָּבהעצמּות,

גֹו'. אלי ְְִִֵֶלויקחּו

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹמצּוה

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבכח  עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ּבאפן היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ '„ÈÓzישראל בני של בפעולתם קשור Ï‡¯NiLדווקא È„È ÏÚ »ƒ«¿≈∆ƒ¿»≈

,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«
‰ÓLp‰ ÌˆÚc Èelb‰aLהנעשהC¯„aשל 'ÏÚÓÏÓ‰ובצורה ∆¿«ƒ¿∆∆«¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»

'‰hÓÏאלא האדם של מצידו לא eˆz‰'כלומר ‰z‡Â' È„È ÏÚ כלומר ¿«»«¿≈¿«»¿«∆
רבינו  משה ידי elÁ˜אכן,על LÈ≈ƒ

שלÔÈaוהבדל רוחנית 'Ú¯·'תקופה ≈∆∆
e של כזו wÚL¯בין .'¯˜·'…∆∆ƒ«

dlL Èelb‰ הנשמה עצם של «ƒ∆»
«¿∆∆¿ÌLiLkדווקא‰e‡כשלעצמה

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ דברים כלומר «¬»¿∆¿≈ƒ
ומסתירים  ה'המעלימים מציאות על

רצון  את למלא מיהודי למנוע ומנסים

חושך(ה' של תקופה ∆∆'Ú¯·')זו
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák כאשר אך …««¿ƒ∆∆
נעלמת  'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של ¿BÓÎeהתגלותה
,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ ÌbL זמן ∆«≈∆∆ƒ¿««¿≈»
e¯ÈÒÓa˙'של  e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ∆∆¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן אם ∆»»»∆ƒ…∆«
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡(האמיתי (=הענין ¬ƒƒ»ƒ¿»

Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz ¯'c¿≈»ƒ∆≈«»
ÈepL של בתקופה גם להאיר וממשיך ƒ
Ì˙„B·Ú'בוקר' È„È ÏÚ ‡e‰ («¿≈¬»»

L Ï‡¯NÈ ÏL המוטלת העבודה ∆ƒ¿»≈∆
ש  לכך לגרום היא BÁk˙עליהם Ìb«…

„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰(אחד=)ÌÚ «¿ƒƒ¿«ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ הבאה ההוספה שזו ∆∆«¿»»

ידם ‡EÈÏ'.על eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
המוזכר  יובן האמורים הדברים פי על

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡ של משמעות ∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿
ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î'אלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק  Ê‰לא Ìb »ƒ«»ƒ¿»«∆

Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL עצםÌ‰L ‰f ∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba פועלים הם «»¿ƒ¿»∆«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

Ì‰lLש  ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ∆»∆
,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»
'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e¿ƒ««»¿«¿»»
ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈∆ƒ∆∆

p‰˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓL «¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆
Â ,˙eÓˆÚ‰a קשור שזה כיוון ¿»«¿¿

ישראל  בני של Ó‡¯בעבודתם ÔÎÏ»≈∆¡«
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k'»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
הם  מכן שלאחר כזה באופן רק לא

ללא  לבד עבודתם את לעבוד צריכים

זה אלא רבינו משה של ∆…¿ÔÙ‡aכוחו
L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆

ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר

Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
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l`xyiכב ipa z` devz dz`e

ׁשּנּוי  ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד נר ׁשּיהיּו ועד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעצמם,

הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ְִִַַַֹּגם

ÏÚÂ לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְִֵֶַַָָָֻ

אלקּות  ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹהאמּתית

והדלקת  הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּגם

ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי (ויקחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָהּנרֹות

ּבּגאּלה  הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻּגם

ּבקרֹוב  צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כח e„·ÚÈלהם Ck ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zay(iyiy meil)

déì øîà,minkge dcedi iax dfa ewlgp ixd ,iia`l sqei ax ¨©¥
eäãeäé éaøc àaélà ïðçBé éaø õøúî÷cîyxtn opgei iaxy jkn ± ¦§¨§¨¥©¦¨¨©¦¨§©¦§¨

,oldl x`eaiy enk ,dcedi iax zhiy z`dpéî òîLo`kn gken ± §©¦¨
yäãeäé éaøk äëìäzipevigd zrahd dwqtpy lcpqy xaeqd £¨¨§©¦§¨

elrple ektdl xyt`y s` ,zaya elhlhl xeq`e ,ilk epi` ely
.dipyd lbxa

:`xnbd zxxanàéä éàî.dxen`d minkge dcedi iax zwelgn ©¦
:`xnbd daiynàéðúc,milk z`neh iabl `ziixaaìcðñ`edy §©§¨©§¨

,`nhåéðæà ézL e÷ñôpLitlk zepetd ely mipf`d izy ekzgpy ± ¤¦§§§¥¨§¨
,elrepyk oda fge`y ,lbxd abåéúBiñøz ézL Bàody zerahd ± §¥©§¦¨

,zerevxd zriaw mewnBlL ókä ìk ìhépL Bàwlgd lk rxwp ± ¤¦©¨©©¤
dyrp `ed ixd ,lbxd sk zgzy,øBäè,epnn dgxt ez`nehy ¨

epnn dlha lwlwzde `nh didy ilke ,edepwzi `l aeyy meyn
wx dwqtp m` la` .xdhp `ede d`nehdBà ,åéðæàî úçàwxúçà ©©¥¨§¨©©

ìhépL Bà ,åéúBiñøzîwxBlL ókä áBøx`yp `ed ixd ,dlek `le ¦©§¦¨¤¦©©©¤
,àîèdrxwp m` s`e .`ed ilk oiicre ,epwzl milibxy meyn ¨¥

jxc oi`e xrekn lcpqd didi depwzi m`y ,zipevigd zrahd
xyt`y meyn ,ilk my epnn lha `l mewn lkn ,ok elrepl
zinipt zrah dze` dyrize ,dipyd lbxl lcpqd z` xiardl

.zxkip dpi`e ,zipevig `le,øîBà äãeäé éaøm`ä÷ñôðzrahd ©¦§¨¥¦§§¨
d,àîè ,úéîéðtzrahd dwqtp m` j` ,dpwzl jxcdy oeik §¦¦¨¥

,øBäè ,äðBöéçäelrepl xyt` i`y meyn ,lcpq zxezn `viy ©¦¨¨
.ilk eaiygdl ick dfa ic oi`e ,lbxl lbxn epktdi m` `l`

okid x`azi jk jezne ,`ziixad ixaca oecl dtiqen `xnbd
:dcedi iax zhiy z` opgei iax yxitàîézéàå ,àleò øîàåyie - §¨©¨§¦¥¨

z`f xn`y mixne`k ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaøyiy my ©¨©©©¨¨©©¦¨¨§
ú÷Bìçîdcedi iaxe opaxCk ,äàîeè ïéðòìyiú÷Bìçîmb mdipia ©£¤§¦§©§¨¨©£¤

,úaL ïéðòìepnn lha `l ipevigd cva rxwpy lcpq opax zrcly §¦§©©¨
epi`e ,ilk mydvwene ilk epi` dfk lcpq dcedi iaxle ,dvwen

.`edàì ìáàewlgp,äöéìç ïéðòìdnaid dkixv dvilg zevnay £¨Ÿ§¦§©£¦¨
lcpqa ewlgp `l df iable ,elbx lrn elrp z` mail uelgl
e` dvilgl xyke lrp my eilr yi m` ,zipevigd epf` dwqtpy
mdipyy e` mixiykn mdipyy ezpeek m` xxazd `l j`] `l

.[milqet

da ïðéeäå,ef `xnin xe`iaa epzpe ep`ype -àaélà [ïðçBé éaø] §©¦©¨©¦¨¨©¦¨
ïàîc,dvilg oiprl dcen `edy opgei iax xn` in zhiy itl ± §©

ïðaøc àaélà àîéìéàjke ,minkg zhiyl z`f xn`y xn`p m` ± ¦¥¨©¦¨§©¨¨
,xn`îjkäàîeè ïéðòìcc opax mixaeqéåä àðî`ed lcpqdy - ¦§§¦§©§¨¨¨¨¥
,ilk,éåä àðî énð úaL ïéðòì,dvwen epi`eì àì ìáàoipr,äöéìç §¦§©©¨©¦¨¨¨¥£¨Ÿ§£¦¨

opax micen dfay,àeä àðî åàìc,dyw ok m` .dvilgl leqte §¨¨¨
ïðúäådpyna epipy ixde ±(.`w zenai)zeidl dkixv dvilgdy , ©¨§©

m`e ,oini lbxaäöìçlrpìLlbxìàîNdlerp `idykïéîialy ¨§¨¤§Ÿ©¨¦
,maid,äøLk dúöéìçdwqtpy l`ny ly lcpq recn ok m`e £¦¨¨§¥¨

,oinia elreple epwzl leki ixd ,dvilgl leqt zipevigd epf`
.dxyk dvilgd didze

àlàåok xn` opgei iaxy xnel jixv,äãeäé éaøc àaélà,xn` jke §¤¨©¦¨§©¦§¨
îjkcdcedi iaxlåàì énð úaL ïéðòì ,àeä àðî åàì äàîeè ïéðòì ¦§§¦§©§¨¨¨¨§¦§©©¨©¦¨

ì àì ìáà ,àeä àðîiab,äöéìçdcedi iax dcen dvilg iably ¨¨£¨Ÿ§£¦¨
,àeä àðîcepipy ixde ,oini lbxa elreple epwzl lekiy meyn §¨¨

df yexit lr mb j` .dxyk dzvilg oinia l`ny ly dvlg m`y
oky ,dywïðéøîàc øîéàdpyna xn`p ote` dfi`a ±ìL äöìç' ¥©§¨§¦©¨§¨¤

àeä àðî déúléîìc àëéä ,'äøLk dúöéìç ïéîia ìàîNmewna ± §Ÿ©¨¦£¦¨¨§¥¨¥¨¦§¦§¥¨¨
xnelk ,dligzn dl crein didy lbxd iabl ilk `ed lcpqdy
eze` lrp `ede ,l`ny lbxa mb elrpl ozipe ,eipf` ewqtp `ly

la` ,oini lbxaàëä,zipevigd epf` dwqtpy lcpqa ,o`k - ¨¨
àeä àðî åàì déúléîìcrein didy lbxd iabl ilk epi` lcpqd ± §¦§¥¨¨¨

epnn lhae ,zil`nyd lbxa elrepl xyt` i` ixdy ,dligzn dl
,ilk myäãeäé éaø øîà àäcm`y zay iable d`neh iabl §¨¨©©¦§¨

àeä àðî åàì àîìà ,øBäè äðBöéçä ä÷ñôðlcpqy ezrcy gken - ¦§§¨©¦¨¨©§¨¨¨¨
dvlg m`y epipy dfk lcpq iabl mby oipne ,ilk aygp epi` dfk

.dxyk dzvilg oinia l`ny ly
epvxize,jk lríìBòìexn`p opgei iax ixac,äãeäé éaøc àaélà §¨©¦¨§©¦§¨

e ,opgei iax ixaca `qxibd z` zepyl yieàîéàixaca xn`pe ± ¥¨
opgei iax,'äöéìçì ïëå'mb leqt dfk lcpq dcedi iaxly epiidc §¥©£¦¨

.zaye d`neh iabl ilk epi`y myk ,dvilglïì òîLî÷ àäå± §¨¨©§©¨
,epicnll ick z`f xnel opgei iax jxvedeïðéøîà éëcdny ± §¦¨§¦©

m`y epipyy,äøLk dúöéìç ïéîé ìLa ìàîN ìL äöìçwx epiid ¨§¨¤§Ÿ§¤¨¦£¦¨¨§¥¨
àëéä¥¨
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המשך ביאור למט' שבת ליום שישי עמ' א



כג

fenz 'f ,zweg t"y .c"qa
.b"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ê‡ענּו באר עלי הּזאת הּׁשירה את יׂשראל יׁשיר »ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

וגֹו' נצחית 1לּה היא הּתֹורה הּנה ּכֹולל 2. , ְְִִִִֵֵַָָ

ׁשּמּכתּובים  מּובן ּומּזה וגֹו', הּזאת הּׁשירה ְְִִִִֶֶַַַָָֹּגם

הּמבֹואר  ּפי על ּובפרט נצחית. הֹוראה יׁשנּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאּלּו

היּו3ּבּגמרא  ׁשּבתֹות מׁשלׁש אחת ּדּבׁשּבת ְְִֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּבׁשיר ּבמנחה באר ּדעלי יׁשיר אז ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאֹומרים

יֹותר  עֹוד מּובן ׁשּמּזה הערּבים, ּבין ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתמיד

הראׁשֹונה, לּפעם רק לא אמרּו הּזה ּדׁשיר ְְִִֵֶַַַַַָָָֹאי

ּבין  ּתמיד ׁשל ּבׁשיר אֹותֹו אֹומרים היּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָׁשהרי

הֹוראה  היא ׁשּבזה ההֹוראה ּגם ולכן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהערּבים,

ואחד  אחד לכל היא ׁשּבזה וההֹוראה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָנצחית.

ׁשּקאי  יׂשראל, יׁשיר אז נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּיׂשראל,

זה  ּבענין ּובפרט מיׂשראל. ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל

ּבׁשירת  ּכי הּים, מּׁשירת ּגם יֹותר עֹוד זה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָהרי

נאמר  ּדמׁשה 4הּים יׂשראל, ּובני מׁשה יׁשיר אז ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבפני  סּוג הם ויׂשראל עצמֹו ּבפני סּוג ְְְְְִִִֵֵֵֵַָהּוא

הרי  גֹו' ּבאר ּדעלי ּבהּׁשירה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָעצמם,

מדּגׁש ּוביֹותר אחד. ּבסּוג נכללים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֻּכל

ּפי  על הּים), לׁשירת זֹו ׁשירה (ּבין ְִִִִֵַַַַָָהחּלּוק

ּבּגמרא  ּובני 5הּמבֹואר מׁשה יׁשיר ּדאז ּדהּפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קֹוראּה ׁשּמשה הּוא, הּים) (ּדׁשירת ְְְִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

ּדכל  זֹו ׁשירה ּכן ּׁשאין מה עֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָויׂשראל

ׁשההֹוראה  מּובן זה ׁשּמּכל אמרּוה. ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל

ואחד  אחד ּולכל נצחית, היא זֹו ְְְְִִִִֶֶָָָָּדׁשירה

ּׁשּנא  ּבמה והּנה גֹו'מּיׂשראל. יׂשראל יׁשיר אז מר ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

עלּית  ׁשהרי עתיד, לׁשֹון באר עלי ּׁשנאמר מה להבין, צרי לּה, ענּו באר ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעלי

עלי  נאמר למה ּכן אם הּׁשירה, אמר ּו לזה ׁשּבהמׁש זה לפני  היה ּכבר  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבאר

מעצמּה. לּה ענּו ׁשּפרּוׁשֹו לּה ענּו ענין מהּו להבין, צרי ּגם עתיד. לׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָבאר
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יז.1) כא, רפי"ז.2)פרשתנו תניא תתלט.3)ראה ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. לא, א.4)ר"ה טו, ב.5)בשלח כז, סוטה

ב. ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â dÏ eÚ ¯‡· ÈÏÚ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ¯ÈLÈ Ê‡1 »»ƒƒ¿»≈∆«ƒ»«…¬ƒ¿≈¡»¿

לעבור  היו עתידים ישראל, לארץ בדרכם מואב לגבול התקרבו שישראל בעת

כנען  מלכי שבעת צבאות השני. מול האחד גבוהים הרים שני בין בעמק

במערות  ארבו וחלקם עמק באותו חלקם הסתתרו בישראל, להלחם שנתכנסו

הר  את וזעזע נס ה' עשה ההר. שעל

גייסות  הסתתרו מערותיו שבתוך מואב,

להר  וקירבו המואבים של רבות

בליטות  כמין היו שממול בהר שמולו.

המערות, כנגד מכוונות שהיו

מעכו  לזה, זה ההרים שני וכשנצמדו

כל  את ומחצו שממול שבהר הבליטות

לשם  כשבאו במערות. המסתתרים

שנעשה  הנס גודל ידעו לא ישראל

הכניס  הנס, להם להראות וכדי להם,

ישראל  את שליוותה הבאר את הקב"ה

אותן  לתוך במדבר, מסעותיהם בכל

ולסחוף  להוציא החלו ומימיה מערות,

חשו  כאשר אברים. אברים המערות מן

שהיה  הנהר של בהיעדרותו ישראל

מחפשים  החלו תמיד, איתם הולך

ראו  לפתע, מחפשים, ובעודם אחריו.

ובתוך  ההרים מבין הפורץ גדול נהר

עתה  משנוכחו אויביהם. חללי מימיו

לומר  ישראל החלו להם, שנעשה בנס

אברי  את שהעלתה הבאר על שירה

שנפלו  ‰Bz¯‰אויביהם ‰p‰ .ƒ≈«»
˙ÈÁˆ ‡È‰2Ìb ÏÏBk , ƒƒ¿ƒ≈«

‰fÓe ,'B‚Â ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰«ƒ»«…¿ƒ∆
dLÈ el‡ ÌÈ·e˙knL Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»
Èt ÏÚ Ë¯Ù·e .˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰»»ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‡¯Óba ¯‡B·n‰3˙aLac «¿»«¿»»∆¿«»
eÈ‰ ˙B˙aL LÏLÓ ˙Á‡««ƒ»…«»»
¯‡· ÈÏÚc ¯ÈLÈ Ê‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ«¬ƒ¿≈
ÏL „ÈÓz ÏL ¯ÈLa ‰ÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ∆

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa היו ושבת שבת בכל ≈»«¿»ƒ
של  במנחה שירה פרקי ישראל אומרים

בין  של התמיד הקרבת (בשעת שבת

היה  השירות אמירת וסדר הערבים).

שירת  אמרו אחת שבשבת באופן

הים  שירת שלאחריה ובשבת האזינו,

אמרו שלישית ‰·‡¯ובשבת ˙¯È˘

CÈ‡ ¯˙BÈ „BÚ Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»≈≈
˜¯ ‡Ï e¯Ó‡ ‰f‰ ¯ÈLc¿ƒ«∆»¿…«

„ÈÓz ÏL ¯ÈLa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ È¯‰L ,‰BL‡¯‰ ÌÚtÏ«««»ƒ»∆¬≈»¿ƒ¿ƒ∆»ƒ
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ׁשנאמר  ּכמֹו יׂשראל ּכנסת על קאי ּבאר 6והּנה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

על  ׁשּקאי הינּו, גֹו', חּיים מים ּבאר ּגּנים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמעין

לב, ּפרק  ּבּתניא וכּמבֹואר יׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

טפל. וגּופם עּקר נפׁשם עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵַָָָָָּדיׂשראל

הּמלכּות. ספירת על קאי זה הרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּובּספירֹות

ÔÈ·‰Ïe מים ּבאר ּגּנים מעין ּכתיב הּנה זה ּכל ¿»ƒְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

זה  על ּומבֹואר לבנֹון, מן ונֹוזלים ְְְְִִִֶַַָָחּיים

ּתֹורה  מּלּקּוטי (מתחיל נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָּבדרּוׁשי

זֹו חמי 7ּפרׁשה מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד לדרּוׁשי עד ְְְִִִֵַַָָָָֻ

אדמֹו"ר 8אדמֹו"ר  קדּׁשת ּכבֹוד ּבדרּוׁשי ּובפרט . ְְְְְְִִֵַַַָֻ

זֹו ּבפרׁשה צדק מראי 9הּצמח ּבהֹוספת ׁשּכתבם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מעלת  על קאי זה ּדפסּוק כו'), וצּיּונים ְְְֲִִִֶַַַָָמקֹומֹות

מעין  למּטה. ירידתּה ותכלית הּנׁשמה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָמדרגת

ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה מדרגת ּבחינת על קאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּגּנים

חּיים  מים ּובאר למּטה. ירידתּה טרם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ּומתלּבׁשת  יֹורדת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָקאי

מעין  ּבין החּלּוק ׁשּזהּו הּזה. ּבעֹולם  למּטה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּגּוף

ׁשּלכן  ׁשמים, ּבידי ּבריאה הּוא ּדמעין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלבאר,

היא  ּובאר  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָקאי

ׁשחפרּו האבֹות (ּבדגמת אדם ּבידי ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻעׂשּויה

למּטה. הּנׁשמה עבֹודת על קאי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּבארֹות),

ׁשּלמעלה  הּנׁשמֹות על ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובאּור

הּנׁשמה 10נאמר  עמידת ּדמקֹום לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

נׁש ּכמאמר היא, טהֹורה ּבבחינת הּוא היא,למעלה טהֹורה ּבי ׁשּנתּתה מה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

הּכבֹוד  ּכּסא מּתחת חצּובֹות הם ׁשּנׁשמֹות מּזה ּגם למעלה ולכן 11ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבידי  העׂשּוי הּמעין ּבדגמת ׁשהיא מעין, ּבׁשם נקראֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנׁשמֹות

ׁשּמטהר, אֹופן ּבאיזה נפקאֿמּנּה, אין וּגם ׁשהּוא, ּבכל מטהר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשמים,

חמּורֹות  טמאֹות ּגם ּומטהר ּבזֹוחלין, ּגם על 12ׁשּמטהר קאי רּבים לׁשֹון ּגּנים, . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻ

ּכמבֹואר  סֹוף אין עדן ּגן ּבחינֹות ׁשּיׁשנם ּדאף הּתחּתֹון, עדן וגן העליֹון עדן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּגן

הּקדׁש הם,13ּבאּגרת ּבכללּות וגן אבל העליֹון עדן ּדגן סּוגים ּבב' נכללים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת על קאי ּדמעין גֹו' ּגּנים מעין וזהּו הּתחּתֹון. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעדן
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È‡˜ ¯‡a ‰p‰Â[מוסב=]¯Ó‡L BÓk Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ6ÔÈÚÓ ¿ƒ≈¿≈»ƒ«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆¡««¿»

È‡wL ,eÈ‰ ,'B‚ ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a ÌÈpb[מתייחס=]˙BÓL ÏÚ «ƒ¿≈«ƒ«ƒ«¿∆»ƒ«ƒ¿
ÌLÙ ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈc ,·Ï ˜¯t ‡Èza ¯‡B·nÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»««¿»∆∆¿ƒ¿»≈ƒ«¿»

È‡˜ ‰Ê È¯‰ ˙B¯ÈÙq·e .ÏÙË ÌÙe‚Â ¯wÚ[מוסב=]˙¯ÈÙÒ ÏÚ ƒ»¿»»≈«¿ƒ¬≈∆»ƒ«¿ƒ«
.˙eÎÏn‰ והתוכן המשמעות להבנת ««¿

אמרוה  ישראל שכל הבאר שירת של

מים  באר של ענינה עתה יבאר יחדיו,

מלמטה  בדרך האדם בעבודת חיים

למעלה.

·È˙k ‰p‰ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆ƒ≈¿ƒ
ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿»«ƒ¿≈«ƒ«ƒ
¯‡B·Óe ,ÔB·Ï ÔÓ ÌÈÏÊBÂ¿¿ƒƒ¿»¿»
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ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k¿¿À««¿«∆«
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Ó„¯‚˙[=מוסב] ˙ÏÚÓ ÏÚ««¬««¿≈«
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È‡˜ ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡·e .‰hÓÏ¿«»¿≈«ƒ«ƒ»ƒ

BÓk[=מוסב] ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿
Ûeba ˙LaÏ˙Óe ˙„¯BÈ ‡È‰L∆ƒ∆∆ƒ¿«∆∆«
e‰fL .‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆∆∆
,¯‡·Ï ÔÈÚÓ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«¿»ƒ¿≈
È„Èa ‰‡È¯a ‡e‰ ÔÈÚÓc¿«¿»¿ƒ»ƒ≈

È‡˜ ÔÎlL ,ÌÈÓL[מוסב=]ÏÚ »«ƒ∆»≈»ƒ«
.‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ¿«¿»
Ì„‡ È„Èa ‰ÈeNÚ ‡È‰ ¯‡·e¿≈ƒ¬»ƒ≈»»
e¯ÙÁL ˙B·‡‰ ˙Ó‚„a)¿À¿«»»∆»¿

È‡˜ ÔÎlL ,(˙B¯‡a[מוסב=] ¿≈∆»≈»ƒ
.‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬««¿»»¿«»
ÏÚ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈«

¯Ó‡ ‰ÏÚÓlL ˙BÓLp‰10 «¿»∆¿«¿»∆¡«
¯L‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬«»¡…≈ƒ¿»≈¬∆
˙„ÈÓÚ ÌB˜Óc ,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ»«¿ƒ¿»»∆¿¬ƒ«

‰ÓL ¯Ó‡Ók ,‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¬»¿»»
˙BÓLpL ‰fÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ e‰fL ,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa ‰z˙pL∆»«»ƒ¿»ƒ∆∆¿«¿»«ƒ∆∆¿»

„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ Ì‰11‰ÏÚÓlL ˙BÓLp‰ ÔÎÏÂ , ≈¬ƒ««ƒ≈«»¿»≈«¿»∆¿«¿»
Ó ÌLa ˙B‡¯˜È„Èa ÈeNÚ‰ ÔÈÚn‰ ˙Ó‚„a ‡È‰L ,ÔÈÚ ƒ¿»¿≈«¿»∆ƒ¿À¿«««¿»∆»ƒ≈

ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L ,ÌÈÓL»«ƒ∆¿«≈¿»
‡e‰L ארבעים כמות בו אין אפילו ∆

dpÓŒ‡˜Ùסאה  ÔÈ‡ ÌbÂ ,=] ¿«≈«¿»ƒ»
הבדל] ‡ÔÙBאין ‰ÊÈ‡a ,¿≈∆∆

Ìb ¯‰ËnL ,¯‰ËnL∆¿«≈∆¿«≈«
ÔÈÏÁBÊa שנגררים הזוחלים המים ¿¬ƒ

מטהרים, הם גם המעיין מן ונמשכים

המעיין, של כוחו מתבטא ובזה

זאת  (לעומת לו מחוץ גם שמטהר

פסולים) זוחלים מים - ,במקווה
˙B¯eÓÁ ˙B‡ÓË Ìb ¯‰ËÓe¿«≈«À¿¬
חטאת  מי מהם לקדש כשרים מעיין מי

טומאת  מטהרים שמהם הפרה) (באפר

– הטומאה אבות אבי שהוא מת,

ביותר  החמורה ÌÈpb,12טומאה .«ƒ
È‡˜ ÌÈa¯ ÔBLÏ[מוסב=]Ôb ÏÚ »«ƒ»ƒ««

,ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿¿«≈∆««¿
Ô„Ú Ôb ˙BÈÁa ÌLiL Û‡c¿«∆∆¿»¿ƒ«≈∆

ÛBÒ ÔÈ‡ מעלות וכמה כמה שיש ≈
עדן בגן b‡a¯˙ומדרגות ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ∆∆

L„w‰13˙eÏÏÎa Ï·‡ ,Ì‰ «…∆¬»ƒ¿»≈
Ô„Ú Ô‚c ÌÈ‚eÒ '·a ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈∆
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È‡˜ ÔÈÚÓc 'B‚ ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿»«ƒ¿«¿»»ƒ

‰ÓLp‰[=מוסב] ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««¿»»
dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk בתחילה ¿∆ƒƒ««¿»
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כה l`xyi xiyi f`

את  עֹוברת הּנׁשמה ּכאׁשר אבל עצמּה, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָמּצד

הּגן  את ּגם מיט זי נעמט אז עדן, ּדגן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּבחינה

מאיגרא  למּטה הּנׁשמה ּכׁשּיֹורדת ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעדן.

מים  ּבאר ּבבחינת היא אזי עמקּתא, לבירא ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָרמא

את  ּבֹוקעים ׁשהּמים הּוא ׁשהּבאר ׁשּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַחּיים,

עפר  את ּבֹוקעים הּנׁשמֹות כן ּכמֹו הארץ, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָעפר

למעלה. מּלמּטה ּומתעּלים כו' הּגּוף הּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָהארץ

מחלחלא  חלחּולי ּדארעא ׁשּיֹורדים 14והינּו ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

החפירה  ידי על ּכ ואחר הארץ, ּגידי ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמים

ועפר  ואבנים ארץ ׁשל הּכּסּוי את ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמסירים

לארץ  מּתחת ונֹובעים ׁשחֹוזרים ּבאר, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָנעׂשה

עבֹודת  ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָמּלמּטה

וההסּתר  ההעלם את להסיר למּטה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה

זה  ידי ועל ועפר, ואבנים ארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

חּיים. מים ּבאר ּבבחינת להיֹות הּנׁשמה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָמתעּלה

‰p‰Â ירידה היא למּטה הּנׁשמה ּדירידת ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִִַַַַָָָָָ

יֹותר צֹור נעלה למקֹום ׁשמתעּלית עלּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבאר  ּדבחינת מּובן ּומּזה ירדה, ׁשּמּׁשם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמּמקֹום

ּגּנים. מעין מּבחינת ּגם למעלה הּוא חּיים ְְְְִִִִִַַַַַַַָָמים

ּדזהּו חּיים. מים נקרא הּבאר ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוהענין

רק  הּוא ּבוא"ו ּדּבֹור לבֹור, ּבאר ּבין ְְְִֵֵֶַַָהחּלּוק

ּבאר  ּכן ּׁשאין מה מכּנסים, מים ׁשהם מים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻמקוה

מים  נקרא ׁשּלכן הּמעין, מן נֹובעים ׁשהּמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא

הארץ  ּגידי ּדר ׁשעֹוברים ידי על ּכי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחּיים,

מּמי  ּגם למעלה הם אּלּו ּומים חּיים . מים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָנעׂשים

מי  ּכן ּׁשאין מה מלּוחים, מים הם הּים ּדמי ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּים,

הארץ  ּגידי ּדר ׁשעֹוברים ידי על הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבאר

הּוא  זה ּדר ועל ח ּיים. מים מתּוקים, מים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַנעׂשים

ּכן  ּׁשאין מה מטהרים, אינם הּים ׁשּמי ּדברים ּדיׁשנם טהרה, לדיני ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּגם

הּטמאה  אבֹות אבי וּגם הּטמאֹות, ּכל מטהרים חּיים יּובן 15מים זה ּדר ועל . ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻ

את  להסיר למּטה הּנׁשמה עבֹודת ידי שעל למּטה, הּנׁשמה ּבירידת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּגם

חּיים  מים ּבבחינת להיֹות הּנׁשמה מתעּלית הּזה, ׁשּבעֹולם והסּתרים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָההעלמֹות

מּכמֹו ּגם למעלה מתעּלית היא ואז הּים, מּמי ּגם ׁשּלמעלה מתּוקים מים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהם

ּגּנים. מעין נקרא ׁשאז למעלה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה
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שמים  בידי העשוי מעין בחינת למעלה, במקורן נמצאות ישראל ‡·Ïנשמות ,¬»

ÈÊ ËÓÚ Ê‡ ,Ô„Ú Ô‚c ‰ÈÁa‰ ˙‡ ˙¯·BÚ ‰ÓLp‰ ¯L‡k«¬∆«¿»»∆∆∆«¿ƒ»¿«≈∆«∆¿ƒ
ËÈÓ[איתה לוקחת BiLk¯„˙[=היא Ck ¯Á‡Â .Ô„Ú Ôb‰ ˙‡ Ìb ƒ«∆««≈∆¿««»¿∆∆∆

‡z˜ÓÚ ‡¯È·Ï ‡Ó¯ ‡¯‚È‡Ó ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ לבור גבוה [=מגג «¿»»¿«»≈ƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ¿»
בתוך  להתלבש ומקורה משורשה עמוק.

גשמי] ÈÁ·a˙גוף ‡È‰ ÈÊ‡ ,¬«ƒƒ¿ƒ«
BÓkL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a¿≈«ƒ«ƒ∆¿
ÌÈÚ˜Ba ÌÈn‰L ‡e‰ ¯‡a‰L∆«¿≈∆««ƒ¿ƒ
ÔÎ BÓk ,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ˙‡∆¬«»»∆¿≈
¯ÙÚ ˙‡ ÌÈÚ˜Ba ˙BÓLp‰«¿»¿ƒ∆¬«
'ÂÎ Ûeb‰ ‡e‰ ı¯‡‰»»∆«

ÌÈlÚ˙Óe את האדם עבודת ידי על ƒ¿«ƒ
eÈ‰Âבוראו  .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«¿

‡ÏÁÏÁÓ ÈÏeÁÏÁ ‡Ú¯‡c¿«¿»«¿≈¿«¿¬»
(בוקעים  באדמה מחלחלים [=המים

מנוקבת  שהאדמה דרכה, ונוזלים)

(מאירי)] ככברה קטנים 14נקבים 

È„Èb C¯c ÌÈn‰ ÌÈ„¯BiL∆¿ƒ««ƒ∆∆ƒ≈
È„È ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰»»∆¿««»«¿≈
Èeqk‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒnL ‰¯ÈÙÁ‰«¬ƒ»∆¿ƒƒ∆«ƒ
‰NÚ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â ı¯‡ ÏL∆∆∆«¬»ƒ¿»»«¬»
ÌÈÚ·BÂ ÌÈ¯ÊBÁL ,¯‡a¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ
‰hÓlÓ ı¯‡Ï ˙ÁzÓƒ««»»∆ƒ¿«»
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בתוך  להתלבש הנשמה ירידת תכלית

האדם  עבודת לתכלית היא גשמי גוף

המים  מעבר שדווקא באר, לעשותה

וגורם  מזככם בעפר וחיכוכם הארץ דרך

מצוות  ידי על כך המים, למתיקות

האלוקית  הנפש והתעסקות גשמיות

הנשמה. מתעלית הגוף בחומריות

העולם  וגסות שחומריות יבאר בהמשך

להגיע  לנשמה מעבר בדרך רק היא

שהולך  כפי יותר, נעלית לדבקות

ומבאר.
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ÌÈÒpÎÓ ÌÈÓ Ì‰L ,ÌÈÓ ‰Â˜Ó ˜¯ ‡e‰ Â"‡Âa,אחד במקום ¿»«ƒ¿∆«ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ
סאה  ארבעים בו שיהיה צריך מטהר שיהיה a‡¯וכדי Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈¿≈

ÔÓ ÌÈÚ·B ÌÈn‰L ‡e‰∆««ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚn‰ למעלה מלמטה –ÔÎlL , ««¿»∆»≈

È„È ÏÚ Èk ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡¯˜ƒ¿»«ƒ«ƒƒ«¿≈
ı¯‡‰ È„Èb C¯c ÌÈ¯·BÚL∆¿ƒ∆∆ƒ≈»»∆

ו  ÌÈiÁמזדככים ÌÈÓ ÌÈNÚ מי - «¬ƒ«ƒ«ƒ
לשתיה  ויפים זכים ÌÈÓeמעיין .«ƒ

ÈnÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ Ì‰ el‡≈≈¿«¿»«ƒ≈
ÌÈÓ Ì‰ Ìi‰ ÈÓc ,Ìi‰«»¿≈«»≈«ƒ

M ‰Ó ,ÌÈÁeÏÓÈÓ Ôk ÔÈ‡ ¿ƒ«∆≈≈≈
ÌÈ¯·BÚL È„È ÏÚ ‰p‰ ¯‡a‰«¿≈ƒ≈«¿≈∆¿ƒ
ÌÈÓ ÌÈNÚ ı¯‡‰ È„Èb C¯c∆∆ƒ≈»»∆«¬ƒ«ƒ
C¯c ÏÚÂ .ÌÈiÁ ÌÈÓ ,ÌÈ˜e˙Ó¿ƒ«ƒ«ƒ¿«∆∆
ÈÈ„Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈«¿ƒ≈
ÈnL ÌÈ¯·c ÌLÈc ,‰¯‰Ë»¬»¿∆¿»¿»ƒ∆≈

ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈ‡ Ìi‰ שאינם «»≈»¿«¬ƒ
הפרה  אפר מי לקידוש כשרים

המצורעים, ולטהרת זבים ולטבילת

– חיים' 'מים טעונים אלו וכל הואיל

המעיין  מן הנובעים ÔÈ‡Mמים ‰Ó ,«∆≈
Ïk ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiÁ ÌÈÓ Ôk≈«ƒ«ƒ¿«¬ƒ»
˙B·‡ È·‡ ÌbÂ ,˙B‡Óh‰«À¿¿«¬ƒ»

‰‡Óh‰15Ô·eÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . «À¿»¿«∆∆∆»
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa Ìb«ƒƒ««¿»»¿«»
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ÈnÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ÌÈ˜e˙Ó¿ƒ∆¿«¿»«ƒ≈
˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ Ê‡Â ,Ìi‰«»¿»ƒƒ¿«≈
‰˙È‰L BÓkÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿∆»¿»

Ê‡L ‰ÏÚÓÏ הנשמה‡¯˜ ¿«¿»∆»ƒ¿»
.ÌÈpb ÔÈÚÓ למטה הנשמה עבודת «¿»«ƒ
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b"nyz'dכו ,fenz 'f ,zweg zyxt zay

ÌÓ‡ והסּתר ההעלם את להסיר הּנ"ל עבֹודה »¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

נעׂשית  ּזה ידי ׁשעל הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶַַַָּדעֹולם

והּתכלית  עדין, מסּפיק אינֹו חּיים מים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַּבבחינת

לבנֹון. מן ונֹוזלים לבחינת ּתּגיע ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּוא

ּובארּוכה  ּבּתניא, מבֹואר ּדהּנה הּוא, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָוהענין

לאדמֹו"ר  מֹואב את ּתצר אל הּמתחיל ְְְְִִֶַַַַַָָּבדּבּור

הּמּדֹות, עבֹודת להיֹות צרי ּדעכׁשיו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהאמצעי,

ּכתיב  לכן 16ּכי האלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

רק  עכׁשיו להיֹות צרי זה ׁשּבלעּמת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻּכׁשם

ּדּקני  והּכּבּוׁש רעֹות, מּדֹות ז' אּמֹות, ּדז' ְְְִִִִֵַַָֻהּכּבּוׁש

ּדוקא קנ  הּוא זה, ּדלע ּמת כח"ב  וקדמֹוני, יזי ְְְְְִִִִֶַַַָֻ

כן  ּכמֹו ,ּגבּול את ה' ירחיב ּכאׁשר לבא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹלעתיד

ּבעּקר  להיֹות צרי ׁשעכׁשיו ּבקדּׁשה ּגם ְְְְִִִִֶַַָָָָֻהּוא

רק  ּתהיה הּמֹוחין ועבֹודת הּמּדֹות, ְֲֲִִִֶַַַַַַעבֹודת

צרי אין ׁשעכׁשיו ּבזה הּכּונה ואין לבא, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלעתיד

ׁשהרי  ּכלל, הּמֹוחין עבֹודת ּבכדי 17להיֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ

לזה  מּקֹודם להיֹות צרי הּמּדֹות עבֹודת ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

ּבכדי  הרי ה' ּבאהבת ּוכמֹו הּמֹוחין, ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַעבֹודת

ּובכל  לבב ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה

מאד ּובכל לזה 18נפׁש מּקֹודם להיֹות צרי , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

וההתּבֹוננּות  וגֹו' יׂשראל ּדׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵַַַָההתּבֹוננּות

ההתּבֹוננּות  ידי על ּדוקא ּכי כו', ׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַָָּדּברּו

וכּמפֹורׁש ה', לאהבת ּכ אחר לבֹוא ְְְְֲֶַַַַַָָָָאפׁשר

ויראתֹו19ּברמּב"ם  לאהבתֹו הּדר היא ּדהיא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

הג' את [ּומפרט  וכּו' האדם ׁשּיתּבֹונן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשעה

חכמתֹו מהן ויראה כו' ׁשּיתּבֹונן חּב"ד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחינֹות

כו' לידע היא 20כו' ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ידי ועל ,[ ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

וכּידּוע  הוי', לאהבת ּכ אחר יבֹוא אדמֹו"ר 21ּכּדּבעי ּובאּור הּמּגיד הרב ּתֹורת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

על  צּוּוי ׁשּי אי ּדלכאֹורה גֹו', אלקי הוי' את ואהבּת ּׁשּנאמר ּבמה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּזקן,

ואף  ההתּבֹוננּות, על הּוא ׁשהּצּוּוי הּמּגיד הרב ּבזה ּומבאר ׁשּבּלב, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדברים

אדמֹו"ר  ּבזה מבאר ּדהתּבֹוננּות, הּמצוה ולא ּדאהבה, הּמצוה היא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה

לואהבּת, ּכ אחר ּבמילא יבֹוא ּכּדּבעי היא ההתּבֹוננּות ׁשּכאׁשר ּדמּכיון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזקן,
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כז l`xyi xiyi f`

הּמצוה  את מקּים הּוא ּבההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלכן

יׁשנּה עכׁשיו ׁשּגם מּובן, זה מּכל הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדואהבּת,

עבֹודת  הרי זאת ּבכל אבל הּמֹוחין ְֲֲֲֲִֵַַַָָֹעבֹודת

הּמֹוחין הּמֹוח  ּבחינת זה אין הּנ"ל, ּבאֹופן ין ְְִִִֵֶֶַַַַַ

אל  הּׁשּיכים מֹוחין ּבחינת רק והּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּבעצם,

ּדעכׁשיו  העבֹודה ּבין החּלּוק וזהּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּדֹות,

להיֹות   צרי ּדעכׁשיו לבא, ּדּלעתיד ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹלהעבֹודה

אל  הּׁשּיכים הּמֹוחין עבֹודת וּגם הּמּדֹות, ְֲֲִִִֶַַַַַַַָעבֹודת

עבֹודת  יהיה לבא לעתיד ּכן ּׁשאין מה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדֹות,

וזהּו עצמם. מּצד לבנֹון,22הּמֹוחין מן ונֹוזלים ְְְְְִִִִֶַַַָָ

והם  נו"ן, ל"ב הּוא לבנֹון ּכי כח"ב, על ְְְִִֵַָָּדקאי

והּפרּוׁש ּבינה, ׁשערי ונו"ן חכמה, נתיבֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָל"ב

ּבית  על ׁשּקאי  להּפרּוׁש נֹוסף הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּדלבנֹון,

ּגם  הּוא לבנֹון הרי  הּלבנֹון, ארזי ְְְְֲִֵֵַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּפׁשּוט  ּגון הּוא ּדלבן לבנּוניּות, ׁשּקאי 23מּלׁשֹון , ְְִִִֶַָָָָָָָ

ּכל  (ּכי ּפׁשיטּות ּבבחינת ׁשהּוא הּכתר ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָעל

מהּכתר), ׁשּלמּטה ּבהּבחינה מתחיל צּיּור ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחינת

מן  ונֹוזלים הּוא הּׁשלמּות ּׁשּתכלית מה ְְְְְִִִֵֶֶַַַוזהּו

ׁשלמּות  ּתכלית כח"ב, על קאי זה ּכי ְְְִִִֵֶַַָָלבנֹון,

לבא. לעתיד ׁשּתהיה ְֲִִֶֶֶָָָָֹהעבֹודה

‰p‰Â ירחיב ּכאׁשר לבא לעתיד יהיה זה ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

עבֹודת  ּתהיה ׁשאז ּגבּול את אלקי ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָֹהוי'

צרי עכׁשיו אבל לבנֹון, מן ונֹוזלים ְְְְֲִִִִַַָָָָהּמֹוחין,

מים  ּדבאר העבֹודה ׁשּזהּו הּמּדֹות, עבֹודת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָלהיֹות

ההעלמֹות  ׁשּמסיר החפירה ידי ׁשעל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּיים,

ׁשהם  חּיים, מים ּבבחינת נעׂשה זה ידי על הּנה הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהסּתרים

ּכּנ"ל. ּגּנים מעין מּבחינת ּגם ְְְְִִִַַַַַַַָָלמעלה

e‰ÊÂ קאי ׂשרים ּדחפרּוה העם, נדיבי ּכרּוה ׂשרים חפרּוה ּבאר ּׁשנאמר מה ¿∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

לׁשלׁשה  אּלא אבֹות קֹוראין ׁשאין ּומּכיון האבֹות, אחד 24על ּבכל ּכי , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

האבֹות  ׁשל זה ּבכח לכן האבֹות, מעבֹודת ּכח הּנתינת יׁשנּה מּיׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹואחד

ּכאן ּומפרט וכרּוה. ּדחפרּוה העבֹודה להיֹות וכרּוה,אפׁשר ּדחפרּוה ענינים ב' ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

העבֹודה  הּוא וכרּוה הרע, ּגּסּות את ּדּלהעביר העבֹודה על קאי ְְֲֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָחפרּוה
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b"nyz'dכח ,fenz 'f ,zweg zyxt zay

הרע  ּדּקּות את ּדשֹוגג 25ּדּלהסיר הענין ּבדגמת , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

הּבהמית  ּדנפׁש מהתּגּברּות ּבא ׁשהּוא 26ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

אחר  נעׂשה זֹו עבֹודה ידי ועל הרע. ּדּקּות ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָּבחינת

מים. ּבאר ְִֵַָּכ

‰p‰Â עבֹודת ידי על הּוא לזה ּכח הּנתינת ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַַַַָֹ

עבֹודת  לכל הקדמה ּדּבתֹור ְְְְֲִֶַַַָָָָהּתפּלה

ּוכמֹו הּתפּלה. עבֹודת להיֹות צרי ְְְֲִִִַַָָָָָהאדם

הּוא  הּתֹורה לּמּוד ידי על הרי הּתֹורה, ְְֲִִֵֵֶַַַָָדּבלּמּוד

רּבנן  מלכי מאן מציאּות, ּבבחינת לכן 27נעׂשה , ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשענינּה הּתפּלה, עבֹודת זה לפני להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָצרי

להיֹות  צרי זה לפני ועֹוד ּבמציאּות ְְְְִִִִִִֵֶָּבּטּול

תמיד  לנגּדי הוי' ּדׁשּויתי ּכמֹו28ההתּבֹוננּות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָ

ּדבר  [ׁשהּוא ּבסּדּורֹו הּזקן אדמֹו"ר ְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּכתב

להיֹות  צריכה זֹו ׁשהתּבֹוננּות נפׁש], לכל ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָהּׁשוה

הּטמאה  נׁשארה ּכאׁשר ידים נטילת לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּגם

הּתֹורה  לּמּוד ּדוקא זה ידי ועל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּבאצּבעֹותיו,

ּבעבֹודת  חסר ּדכאׁשר ּכּדּבעי, הּוא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלֹו

להיֹות  אפׁשר ׁשּלֹומד הּתֹורה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּתפּלה

ּכהלכה, ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים ּדמגּלה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאֹופן

חז"ל  ׁשהּתֹורה 29ּוכמאמר לֹו, נעׂשת לֹומר ׁשּדּיק כו', סם לֹו נעׂשת זכה לא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

אז  הּתפּלה, עבֹודת יׁשנּה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ּכזה, ּבאֹופן נעׂשת ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעצמּה

ּבאימה  ּלהּלן ּדמה ּבאֹופן הּוא לּמּודֹו ואֹופן הּתֹורה, ּברּכת מבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ּכאן  אף ּובזיע ּוברתת הּזקן 30ּוביראה אדמֹו"ר ּבזה ׁשּמבאר ּוכמֹו טעם 31, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל מׁשּום ׁשהיה 32הּדבר, ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכן  ּׁשאין מה ולּפידים קֹולֹות היּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדאף והינּו, ּתֹורה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבמּתן

האימה  הרי זאת ּבכל ולּפידים, קֹולֹות ּבזה אין עכׁשיו ׁשּלֹומד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבהּתֹורה

סיני  הר על הוי' וּירד מּצד היה ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיה כו' זה 33ויראה וענין , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

זה  ּׁשּכל ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל עכׁשיו, ּגם ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיׁשנֹו

לבית  הּכנסת מּבית ּכ ואחר הּתפּלה, עבֹודת הקּדמת ידי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָנעׂשה

ארץ 34הּמדרׁש ּדר מנהג ּבהם הנהג ּכ ואחר ,35. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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א. ב.31)כב, סז, יתרו תתרלד.32)תו"א רמז איכה יל"ש רפי"ח. כ.33)תדא"ר יט, א.34)יתרו סד, ברכות שם 35)ראה

ב. לה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú¯‰ ˙ewc ˙‡ ¯ÈÒ‰lc25‡a ‡e‰L ‚‚B˘c ÔÈÚ‰ ˙Ó‚„a , ƒ¿»ƒ∆«»«¿À¿«»ƒ¿»¿≈∆»

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙e¯ab˙‰Ó אף בחטא יכשל שאדם האפשרות עצם ≈ƒ¿«¿¿∆∆««¬ƒ
ישנה  ובסיבתה ובהתגברות, בתוקף הבהמית שנפשו מעיד בשוגג, זאת שעשה

החטא  26BÊעלילות ‰„B·Ú È„È ÏÚÂ .Ú¯‰ ˙ewc ˙ÈÁa ‡e‰L ,∆¿ƒ««»«¿«¿≈¬»
הרע  דקות את גם «¬»NÚ‰שמסיר
ÌÈÓ ¯‡a Ck ¯Á‡.חיים ««»¿≈«ƒ

‡e‰ ‰ÊÏ Ák ˙È˙p‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ«…«»∆
¯B˙ac ‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««¿ƒ»∆¿
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÎÏ ‰Ó„˜‰«¿»»¿»¬«»»»
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¬««¿ƒ»

וההכנעה  הביטול BÓÎeענין .¿
È„È ÏÚ È¯‰ ,‰¯Bz‰ „enÏa„∆¿ƒ«»¬≈«¿≈
‰NÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»«¬»
ÈÎÏÓ Ô‡Ó ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ««¿≈

Ôa¯ מפני מלכים קרואים חכמים «»»
התורה  בחכמת 27ÔÎÏשעוסקים ,»≈

˙„B·Ú ‰Ê ÈÙÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿≈∆¬«
Ïeha dÈÚL ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ
CÈ¯ˆ ‰Ê ÈÙÏ „BÚÂ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ
È˙ÈeLc ˙eBa˙‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¿¿ƒƒƒ

„ÈÓ˙ Èc‚Ï 'ÈÂ‰28BÓk ¬«»¿∆¿ƒ»ƒ¿
ecÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kLB¯ ∆»««¿«»≈¿ƒ

ÏÎÏ ‰ÂM‰ ¯·c ‡e‰L]∆»»«»∆¿»
‰ÎÈ¯ˆ BÊ ˙eBa˙‰L ,[LÙ∆∆∆ƒ¿¿¿ƒ»
ÌÈ„È ˙ÏÈË ÈÙÏ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ«»«ƒ

‰‡Óh‰ ‰¯‡L ¯L‡k שדבקה «¬∆ƒ¿«»«À¿»
השינה  ÏÚÂבשעת ,ÂÈ˙BÚaˆ‡a¿∆¿¿»¿«

‰¯Bz‰ „enÏ ‡˜Âc ‰Ê È„È¿≈∆«¿»ƒ«»
ÈÚack ‡e‰ BlL[כראוי=], ∆ƒ∆»ƒ

שלומד  יודע כי עול, בקבלת שלומד

ה' B·Úa„˙תורת ¯ÒÁ ¯L‡Îc¿«¬∆»≈«¬«
‰lÙz‰ הביטול ‰¯Èענין «¿ƒ»¬≈

˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ „ÓBlL ‰¯Bz‰«»∆≈∆¿»ƒ¿
‰¯Bza ÌÈt ‰l‚Óc ÔÙB‡a¿∆∆¿«∆»ƒ«»

,‰ÎÏ‰k ‡lL,ישותו מצד ∆…«¬»»
ופניותיו  «¬»¿Ó‡ÓÎe¯מציאותו

Ï"ÊÁ29‰ÎÊ ‡Ï על תורה שלומד ««…»»
ולהתגאות  להתגדל BÏמנת ˙NÚ«¬≈

בה ÌÒהתורה  שאין החיים. (היפך «
NÚ˙חיים) ¯ÓBÏ ˜icL ,'ÂÎ∆ƒ≈««¬≈

˙NÚ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L ,BÏ∆«»«¿»«¬≈

Ê‡ ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú dLÈ ¯L‡k Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆«∆≈≈«¬∆∆¿»¬««¿ƒ»»
‰Óc ÔÙB‡a ‡e‰ B„enÏ ÔÙB‡Â ,‰¯Bz‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰¿»≈ƒ¿««»¿∆ƒ¿∆¿«

ÚÈÊ·e ˙˙¯·e ‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Ôl‰l תורה מתן ‡Ûבשעת ¿«»¿≈»¿ƒ¿»¿∆∆¿ƒ««
Ô‡k30 למודו ‰Ô˜fבזמן ¯"BÓ„‡ ‰Êa ¯‡·nL BÓÎe ,31ÌÚË «¿∆¿»≈»∆«¿«»≈««

‡¯Bw‰ ÏÎc ÌeLÓ ,¯·c‰«»»ƒ¿»«≈
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰BLÂ¿∆«»»≈¿∆

Bc‚k32ÔzÓa ‰È‰L BÓk , ¿∆¿¿∆»»¿««
ÔzÓaL Û‡c ,eÈ‰Â .‰¯Bz»¿«¿¿«∆¿««
‰Ó ÌÈ„ÈtÏÂ ˙BÏB˜ eÈ‰ ‰¯Bz»»¿«ƒƒ«
„ÓBlL ‰¯Bz‰a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿«»∆≈
˙BÏB˜ ‰Êa ÔÈ‡ ÂÈLÎÚ«¿»≈»∆
È¯‰ ˙‡Ê ÏÎa ,ÌÈ„ÈtÏÂ¿«ƒƒ¿»…¬≈
‰È‰L 'ÂÎ ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡‰»≈»¿ƒ¿»∆»»
„¯iÂ „vÓ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa¿««»»»ƒ««≈∆

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰33‰Ê ÔÈÚÂ , ¬«»««ƒ«¿ƒ¿»∆
בתורה  הגנוז האלוקות ¿∆BLÈגילוי

‡¯Bw‰ ÏÎc ,ÂÈLÎÚ Ìb««¿»¿»«≈
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰BLÂ¿∆«»»≈¿∆

‰Ê ÏkM ,Bc‚k האלוקות גילוי ¿∆¿∆»∆
˙„B·Ú ˙Óc˜‰ È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¿»«¬«
˙ÈaÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿««»ƒ≈

L¯„n‰ ˙È·Ï ˙Òk‰ מהתפלה «¿∆∆¿≈«ƒ¿»
תורה  ללמוד ילך הכנסת בבית בציבור

המדרש  ‰‰‚34בבית Ck ¯Á‡Â ,¿««»«¿≈
ı¯‡ C¯c ‚‰Ó Ì‰a יעסוק »∆ƒ¿»∆∆∆∆
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כט l`xyi xiyi f`

e‰ÊÂ ׁשּתהיה ּדבכדי וגֹו', יׂשראל יׁשיר אז ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

עלי  גֹו', וכרּוה חפרּוה ּדבאר ְְֲֲֲִִֵָָָָָָהעבֹודה

הּתפּלה  עבֹודת הקּדמת ידי על הּוא גֹו', ְְְְֲִֵֵַַַַַָָבאר

הּתפּלה, ענין הּוא הּׁשירה ּדענין יׁשיר אז ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּדזהּו

ּביחד, יׂשראל ּכל ּכאן ּׁשּכֹולל מה ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדזהּו

ידי  ועל ּבצּבּור, להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְִִִִִֵַַָָּכי

עבֹודת  וכרּוה ּדחפרּוה העבֹודה ּכ אחר להיֹות צריכה הּתפּלה עבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָהקּדמת

עבֹודת  יהיה לבא ׁשּלעתיד ועד לּמּדֹות, הּׁשּיכים מֹוחין ּבחינת וגם, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמּדֹות,

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו עצמם, מּצד ּבֹוראם,36הּמֹוחין ּדעת יּׂשיגּו לבא ּדּלעתיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשלם  ּבלב ועבדהּו (ּבכדי) אבי אלקי את ּדדע הענין רק לדעת 37לא ּגם אּלא , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

עצמֹו. מּצד הוי' ְֲִֶַַַָאת

‰p‰Â עכׁשיו ועבֹודתינּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לבא ּדּלעתיד הּגלּויים ׁשּלכן 38ּכל , ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הענינים  מעין עצמם, ׁשּמּצד הּמֹוחין עבֹודת להיֹות צריכה עכׁשיו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגם

הּבחינה  לבא לעתיד ימׁש מצוה, ּכנגד מצוה הּנה זה ידי ועל לבא, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻּדּלעתיד

ּגבּול את אלקי הוי' ּדירחיב וקדמֹוני, קניזי האמּתית 39ּדקני ּבּגאּלה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוהּׁשלמה

מּמׁש. ְַָָּובקרֹוב
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בסופו.36) מלכים הל' ספ"ט. תשובה ט.37)הל' כח, רפל"ז.38)דה"א תניא ובפרש"י 39)ראה ח. יט, שופטים כ. יב, ראה

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·c ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL È„Î·c ,'B‚Â Ï‡¯NÈ ¯ÈLÈ Ê‡ e‰ÊÂ¿∆»»ƒƒ¿»≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ¿≈
˙Óc˜‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ,'B‚ ¯‡· ÈÏÚ ,'B‚ ‰e¯ÎÂ ‰e¯ÙÁ¬»»¿»»¬ƒ¿≈«¿≈«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯ÈM‰ ÔÈÚc ¯ÈLÈ Ê‡ e‰Êc ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»¿∆»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»ƒ¿»
Èk ,„ÁÈa Ï‡¯NÈ Ïk Ô‡k ÏÏBkM ‰Ó Ôk Ìb e‰Êc ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆«≈«∆≈«»ƒ¿»≈¿««ƒ

,¯eaˆa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙„B·Ú ˙Óc˜‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»«¬«
¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿««
‰e¯ÎÂ ‰e¯ÙÁc ‰„B·Ú‰ Ck»»¬»«¬»»¿»»
˙ÈÁa ,Ì‚Â ,˙Bcn‰ ˙„B·Ú¬««ƒ¿«¿ƒ«
„ÚÂ ,˙BcnÏ ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBÓƒ««»ƒ«ƒ¿«

L הגלות משך זמן כל עבודתינו ידי ∆על
-˙„B·Ú ‰È‰È ‡·Ï „È˙Úl∆»ƒ»…ƒ¿∆¬«

BÓk ,ÌÓˆÚ „vÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ««¿»¿
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL36„È˙Úlc ∆»«»«¿»∆∆»ƒ

‡Ï ,Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈ ‡·Ï»…«ƒ««¿»…
È˜Ï‡ ˙‡ Ú„c ÔÈÚ‰ ˜«̄»ƒ¿»¿«∆¡…≈
·Ïa e‰„·ÚÂ (È„Îa) EÈ·‡»ƒƒ¿≈¿»¿≈¿≈

ÌÏL ששייכת כמו המוחין בחינת »≈
שבלב  המדות עבודת לשלמות ומביאה

37'ÈÂ‰ ˙‡ ˙Ú„Ï Ìb ‡l‡ ,∆»«»««∆¬«»
BÓˆÚ „vÓ מצד המוחין ענין ƒ««¿

.עצמו 
„È˙Úlc ÌÈÈeÏb‰ Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»«ƒƒƒ∆»ƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz ‡·Ï»…¿ƒ¿«¬≈

ÂÈLÎÚ eÈ˙„B·ÚÂ המעשים «¬»≈«¿»

ידיעת  של הנפלאים לגילוים המביאים הם הגלות זמן במשך שלנו וההכנות

לבוא  לעתיד שיתגלו עצמו מצד ˆ¯38‰ÎÈה' ÂÈLÎÚ Ìb ÔÎlL ,∆»≈««¿»¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚÓ ,ÌÓˆÚ „vnL ÔÈÁBn‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««ƒ∆ƒ««¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
CLÓÈ ,‰ÂˆÓ „‚k ‰ÂˆÓ ‰p‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡·Ï „È˙Úlcƒ∆»ƒ»…¿«¿≈∆ƒ≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»À¿»

‡·Ï „È˙ÚÏשלמות‰ÈÁa‰ ∆»ƒ»…«¿ƒ»
·ÈÁ¯Èc ,ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜ È˜c¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰39 ¬«»¡…∆∆¿¿
ÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»«
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»
˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ

.LnÓ ·B¯˜·e ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»«»

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zay(iyiy meil)

dì ìháîxywd eze`y `vnpe ,mixywdn cg` lhaiy yeygp ± §©¥¨
xeywl xeq` didi lhai dfi` mircei oi`y oeike ,`niiw ly `ed

,mdipy z`ïì òîLî à÷z` xeywl xzene ,dfl miyyeg oi`y ¨©§©¨
.migztd ipy

e 'eke dwelg gztn dy` zxyew :dpyna epipyøNa ìL äøéã÷. §¥¨¤¨¨
:`xnbd dywnàèéLtixdy ,dxicwd ita xyw xeywl xzeny §¦¨

:`xnbd zvxzn .mei lka exizdl cner `ed,àëéøö àì`l` Ÿ§¦¨
dxicwaàëàìL dì úéàc,fxa oirk sqep gzt dciva dl yiy ± §¦¨§¨¨

dxicway dn z` ekxc `ivedl xyt`y,ìháî éìeha àîéúc eäî©§¥¨©¥§©¥
dì,'`k`ly'd jxc dkezay dn z` `iveie ,dxicwd itay xywl ¨

exywl xeq`e `niiw ly `ed dxicwd itay xywdy `vnpe
,zayaïì òîLî à÷ita xyw zeyrl xzene ,jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨

.dxicwd
:dpyna epipy'åë [ïéøLB÷] (äøùå÷) ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦

.`vz `ly liaya dndad iptl
:`xnbd dywnàèéLt`ed ixdy ,dndad ipta xeywl xzeny §¦¨

:`xnbd zvxzn .mei lka exizdl cnery xywúéàc ,àëéøö àìŸ§¦¨§¦
éøñéà ézøz dìlrn df ,milag ipy gztd agexa xyew `edy ± ¨©§¥¦¨¥

,dfàîéúc eäî©§¥¨
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המשך ביאור למט' שבת ליום שישי עמ' ב



ל

.b"nyz'd fenz 'f ,zweg t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הגאולה ‡. התחלת - תמוז ג' שלאחרי השבת היינו, תמוז, לי"בֿי"ג  תמוז ג' שבין השבת היא זו שבת
כו'], למפרע מילתא איגלאי כן לאחרי הרי הגאולה, התחלת שזוהי ידעו לא הראשונה שבפעם אף [שהרי

הגאולה. שלימות - תמוז י"בֿי"ג שלפני והשבת
שלפניו: לימים והן שלאחריו, לימים הן שייך השבת יום דהנה,

זו  לא [כלומר: יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' הוא השבת יום של ענינו שהרי - שלאחריו לימים
- הוא השבת יום של ענינו אלא השבוע, ימי כל מתברכים שממנו נוסף ענין ישנו השבת שביום בלבד
המיוחדים  הימים ובפרט השבת, שלאחרי השבוע ימי כל על דקאי השבוע], ימי לכל הברכה המשכת

תמוז; י"בֿי"ג הגאולה ימי - שבו

("יאכל  השבת ענין שכללות היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי - שלפניו ולימים
אם  כי ששי), (יום כפשוטו שבת ערב על רק לא דקאי שבת, דערב ההכנה עבודת ע"י נפעל בשבת")
ובזה  השבת, יום לקראת שנעשים ענינים אודות שמדובר מכיון ראשון, מיום החל השבוע, ימי כל על גם
התחלת  זו), שנה (בקביעות תמוז ג' - טוב כי בו שהוכפל - בשבוע השלישי ביום מיוחד עילוי ישנו גופא

הגאולה.

הגאולה. שלימות תמוז, לי"בֿי"ג והן הגאולה, התחלת - תמוז לג' הן שייך השבת שיום נמצא ועפ"ז

בזה:·. והענין
בזה: שאין בזה ויש מהם, אחד בכל מיוהד עילוי יש - תמוז וי"בֿי"ג תמוז לג' בנוגע

כפשוטו. האסורים מבית יציאה - הגאולה ענין התחלת הוא תמוז ג'

ובג' כפשוטו, האסורים בבית ישב שבהם מכיון תמוז, ג' שלפני לימים ביחס רק לא עילוי ישנו ובזה
לא  וגם כפשוטו, האסורים בבית אסור הי' לא ששם גלותו, לעיר ונשלח האסורים, מבית יצא תמוז
שליטה  לו אין הגלות שענין שהכריז שלאחרי נשיאינו, מרבותינו אחד אודות המסופר [ע"ד בית" ב"מאסר 
בעל  של דבריו אודות הידועה ברשימה (כמובא ומצוותי' התורה ועניני בנ"י של נשמותיהם על כלל

בג' להתאכסן הגאולה בחר שבו המלון על משמר שהציבו היינו, בית", ב"מאסר אותו הושיבו - תמוז)
שבת, (תחום כולה העיר כל - יותר וגדול רחב בשטח להסתובכ יכול הי' אלא חפשי)], אדם (בתור
לגבי  אפילו תמוז בג' עילוי ישנו - זאת עוד אלא שלפניו, הימים לגבי תמוז דג' העילוי שזהו וכיו"ב),

תמוז: י"בֿי"ג הגאולה ימי

שלימותו  לגבי גם הענין בהתחלת מיוחד עילוי ישנו הרי - הגאולה התחלת הוא תמוז שג' מכיון
על  בפרש"י גם [המובא חז"ל ובלשון הגאולה. ענין לכללות הדרך פתיחת נפעלה שאז מכיון וסיומו,
לגמרי. חדש ענין ("דורכברעכן") לפעול צריכים שאז מכיון קשות", התחלות "כל ה)]: יט, (יתרו התורה

התחילה  שאז תמוז, בג' הגאולה התחלת לאחרי רק נפעלה תמוז די"בֿי"ג הגאולה שלימות כלומר:
תמוז. בי"בֿי"ג הגאולה לשלימות עד קימעא", ד"קימעא באופן הגאולה

ניתנה  גאולה הגאולה, שלימות נפעלה שאז - תמוז ג' לגבי תמוז בי"בֿי"ג מיוחד עילוי ישנו כן וכמו
רק  היתה הגומל" "ברכת שאמירת מזה גם וכדמוכח ההיא). המדינה בגבולות הי' שעדיין (אף לגמרי לו
בנוגע  הזקן אדמו"ר לפס"ד בהתאם - תמוז) מג' הקריאה ימי כמה עברו שכבר (אף תמוז י"בֿי"ג לאחרי
היינו, ס"ה), פי"ג הנהנין ברכת (סדר לגמרי" לבוריו שיחזור עד החולה יברך ש"לא שנתרפא, לחולה

דוקא. תמוז בי"בֿי"ג היתה לגמרי, לבוריו שחזר באופן הגאולה ששלימות

גם  הענינים לב' שייכותו מפני - תמוז לי"בֿי"ג תמוז ג' שבין השבת דיום העילוי גודל מובן ומזה
תמוז. בי"בֿי"ג הגאולה שלימות והן תמוז, בג' הגאולה התחלת הן יחד,
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בזה ‚. יש אלא בעלמא, מקרה זה אין שומע או רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ידועה והנה,
אמורים  הדברים ואם קוני". את לשמש נבראתי "אני - בריאתו ותכלית עיקר שזהו לקונו, בעבודתו הוראה
התורה, הפצת ומצוותי', תורה עם הקשורים לענינים בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי העולם, עניני לכל בנוגע

וכיו"ב.
עוז  וביתר שאת ביתר להוסיף צריכים - תמוז לי"בֿי"ג תמוז ג' שבין השבת ביום בעמדנו ובעניננו:

ובהקדים: תמוז. י"בֿי"ג הגאולה ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל

"מקדש  שמברכים כביו"ט ולא השבת", "מקדש מברכים בשבת ולכן וקיימא", "מקדשא ששבת אע"פ
עצ  מצד וקיימא" "מקדשא שבת משא"כ לזמנים", דקדשינהו אינהו ד"ישראל משום והזמנים", מה ישראל 

שע"י  היינו, לקדשו", השבת יום את "זכור כמ"ש בשבת, עילוי תוספת נפעל בנ"י עבודת ע"י הרי -
באופן  "לקדשו", - השבת ביום קדושה תוספת נפעל - השבת" יום את "זכור הציווי את מקיימים שבנ"י

וקיימא". "מקדשא עצמו, מצד השבת דיום הקדושה מאשר יותר נעלה

תוספת  שפועלים רק לא כלומר: השבת, ביום התענוג המשכת נפעלת בנ"י עבודת ע"י מזו: ויתירה
לשבת  "וקראת כמ"ש התענוג, המשכת - לגמרי חדש ענין המשכת שפועלים זאת, עוד אלא קדושה,
של  עבודתו לולי הי' שלא חדש, (ענין השבת ביום התענוג ענין את וקורא ממשיך שיהודי היינו, עונג",

יהודי).

המתענג  "כל נאמר לא שהרי - כו'" השבת את המענג "כל א): קיח, (שבת חז"ל בלשון גם וכמודגש
ענין  את וממשיך פועל שהוא היינו, השבת", את "המענג אלא בשבת, עצמו את שמענג היינו בשבת",

השבת. ביום התענוג

חצות, לאחרי השבת דיום הזמן עם כו'") השבת את המענג ("כל זה דמארז"ל מהשייכות [ולהעיר
שנאמר  מצרים, בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג "כל הוא: שם המאמר שסיום מכיון - דרעוין רעוא
ונגבה", וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שכתוב כיעקב . . אביך יעקב נחלת והאכלתיך גו' ה' על תתענג אז
האבות  ג' כנגד הם דרעוין, ורעוא דשבתא יומא שבתא , מעלי השבת, דיום הזמנים שג' בכ"מ מבואר והרי
בלי  "נחלה - שענינו אבינו, ליעקב ביותר שייך דרעוין דרעוא שהזמן היינו, ויעקב, יצחק אברהם

מצרים"].

השבת  דיום העבודה שע"י כך כדי ועד העבודה, ענין כללות להיות צריך השבת ביום שגם ומכיון
נמצאים  שכאשר מובן, - עונג" לשבת ד"וקראת העילוי לתכלית עד יותר, גדול עילוי השבת ביום פועלים
הגאולה  שלימות והן תמוז, בג' הגאולה התחלת (הן הגאולה ענין כללות עם ביותר הקשור השבת ביום

תמוז. די"בֿי"ג הגאולה לעניני בקשר העבודה להיות צריכה אזי תמוז), בי"בֿי"ג

במה „. ולחפש להתייגע צורך אין - תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי עם הקשורה לעבודה בנוגע והנה,
אותי  ש"לא הידוע במכתבו בעצמו וביאר זו, טירחא חסך הגאולה שבעל מכיון זו, עבודה מתבטאת
אשר  את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד

ה  זה שיום לבאר וממשיך כו'", יכונה ישראל צריכים בשם ולכן התורה", הרבצת עוסקי גאולת חג "יום וא
הנלמדת  נוספת הוראה ישנה גופא שבזה אלא כו'"; היהדות והחזקת התורה בהרבצת אומץ "להוסיף

כדלקמן. תמוז, לי"בֿי"ג תמוז ג' שבין השבת מיום
הגאולה: ענין כללות עם השבת יום של הקשר ביאור - ובהקדים

קשר  יתרו) פ' בתו"א אדה"ז מדרושי (החל חסידות בדרושי בכ"מ כמבואר תורה, - ענינו שבת
ותורה. שבת שבין הענינים

תפלות  ישן), ויין שמן (בשר כפשוטו ושתי' באכילה שבת עונג ענינים: כמה ישנם גופא בשבת והנה,
הענין  את מדגישים שכאשר מובן, תורה, הוא השבת ענין שכללות ומכיון דשבת. התורה ולימוד השבת,
מכיון  החסידות, תורת התורה, פנימיות על בעיקר קאי זה הרי שבתורה, תורה היינו, שבשבת, דתורה

החול. לימי בערך השבת יום בדוגמת זה הרי דתורה לנגלה בערך התורה שפנימיות
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למעשה  בנוגע דהלכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בשקו"ט עוסק דתורה בנגלה הלימוד בזה: והענין
עוסקים  שבהם החול, דימי העבודה כללות בדוגמת - וכיו"ב דנזיקין", "מילי העולם, בעניני בפועל
- הוא ענינו וכל העולם, לעניני כלל שייך אינו - התורה בפנימיות הלימוד אבל העולם. עניני בבירור
הוא  השבת שיום מכיון - השבת ענין עם הקשר וזהו אביך". אלקי את "דע כמ"ש אלקות, והשגת ידיעת
את  לדעת אלא העולם כל עסק יהי' "לא שאז העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום ובדוגמת מעין

מלכים). הל' סוף (רמב"ם כו'" בוראם דעת וישיגו . . בלבד ה'

הגאולה: ענין כללות עם השבת דיום הקשר מובן ועפ"ז

ממילא  (ובדרך הגזירה שעיקר כידוע - התורה דהרבצת הענין כללות עם קשורה תמוז י"בֿי"ג גאולת
לא  - היא ההדגשה עיקר שאצלם הקטנים, ישראל ילדי עם התורה ללימוד בנוגע היתה הגאולה) גם -
ולנטוע  להחדיר היינו, התורה, לימוד על אם כי במצוות), עדיין חייבים שאינם (מכיון המצוות קיום על
הענין  כללות שזהו חד), כולא (שהם ישראל ואהבת התורה אהבת ויראתו, ה' אהבת ה', אמונת בהם

החסידות. תורת התורה, בפנימיות חדורה שהיא כפי - גופא ובתורה התורה, וחפצת דהרבצת

ימי  עם הקשורה העבודה שכללות - תמוז) לי"בֿי"ג תמוז ג' (שבין זו משבת הנלמדת ההוראה וזוהי
לשבת  "וקראת - תעגוג של באופן עבודה היינו, השבת, דיום העבודה באופן להעשות צריכה הגאולה

עונג".

ג  מודגש זה יומין":וענין כולהו מתברכין ש"מיני' בזה ם

כללות  זהו והרי המוכרח. מכפי יותר הוספה, של באופן יותר, נעלית המשכה - ענינה אמיתית ברכה
מילוי  - ד"חסרונן" הענין שישנו נפשות": "בורא ברכת ובלשון המוכרח. מכפי יותר - התענוג ענין
המוכרח. מכפי שלמעלה תענוג עניני - חי" כל נפש בהם ד"להחיות הענין וישנו המוכרח, באופן החסרון

עניני  בכל נוספת ברכה המשכת פועל השבת שיום היינו, - יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' מה וזהו
תענוג. של באופן תהי' אלו בענינים העבודה שכללות הגאולה,

מהענינים ‰. הוראה גם ישנה השבת, יום של מענינו הנלמדת הכללית ההוראה על נוסף והנה,
ושלימות  הגאולה התחלת - שבינתיים) השבת היא זו שבת (שהרי תמוז וי"בֿי"ג תמוז דג' הפרטיים

הגאולה:
להמשיך  עבורו שמספיק לחשוב יהודי יכול - והיהדות התורה בהפצת העבודה אודות מדובר כאשר
להתייגע  עליו מה לשם אבל כו', שלימות לידי ולהביאם בהם להמשיך בהם, התחילו שכבר ענינים באותם

קשות". התחלות ד"כל באופן חדש, בענין לעסוק ולהתחיל

המיוחד  העילוי מודגש שבזה הגאולה, התחלת - תמוז דג' מהעילוי הנלמדת ההוראה באה זה על הנה
גם  להתחיל - והיהדות התורה בהפצת ההתעסקות להיות צריכה כזה ובאופן הענין, ופתיחת דהתחלת

חדש. בענין

גיסא: לאידך כן וכמו

עליו  - לגמרי חדש ענין מתחילים כאשר הוא והחידוש הקושי שעיקר שמכיון לחשוב יכול יהודי
שבזה  מכיון עבורו, תפקיד זה אין - הענין ושלימות להמשך ובנוגע חדשים, ענינים להתחיל רק לחפש

חדש. ענין כבהתחלת שלו, והחידוש הכח ניכר לא

העילוי  מודגש שבזה הגאולה, שלימות - תמוז די"בֿי"ג מהעילוי הנלמדת ההוראה באה זה ועל
גם  לעסוק צריכים חדש, ענין בהתחלת ההתעסקות מלבד ולכן, הענין, ושלימות בסיום שיש המיוחד

בהם. התחילו שכבר הענינים ושלימות בהמשך

הענין  ושלימות בסיום מודגש התורה) הפצת - (ובעניננו לתורה בקשר השמחה ענין עיקר ואדרבה:
מתחילים  גם בשמח"ת אמנם תורה". של לגמרה שמחה ש"עושים תורה", ד"שמחת השמחה בדוגמת -
היא  זו שמחה של שעיקרה מובן, כו', המנהגים ובטעמי בזהר המבואר ע"פ אבל מחדש, התורה את

תורה". של ל"גמרה בקשר
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התחילו  שכבר ענין ושלימות המשך והן תמוז), דג' (ההוראה חדש ענין התחלת הן - אלו ענינים וכל
השבת. דיום העבודה כללות שזוהי תענוג, של באופן - תמוז) די"בֿי"ג (ההוראה בו

.Â התורה הפצת - שכללותם הגאולה, ימי עם הקשורים העבודה עניני בכל יוסיף שכאו"א ויה"ר
המצטרך, בכל הברכות כל את לקבל - כולכם" הכן "עמדו במכתבו: הגאולה בעל ובלשון חוצה, והיהדות

הגאולה. בעל של שליחותו מילוי ע"י
שאז  אריבער", ד"לכתחילה ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך תהי' אלו ענינים בכל וההתעסקות

גדר. פורצת ששמחה מכיון - והגבלה ממדידה שלמעלה באופן היא העבודה

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה - לפנינו" הפורץ "יעלה היעוד לקיום זוכים ועי"ז
ממש. בימינו במהרה
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9

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

xn`p okn xg`l(g a my)iYA YrnW `Fld zEx l` frA xn`Ie' ,©Ÿ¤Ÿ©¤£¨©©§¦¦
dGn ixEarz `l mbe xg` dcUA hwll iklY l`íò ïé÷aãú äëå ©¥§¦¦§Ÿ§¨¤©¥§©Ÿ©£¦¦¤§Ÿ¦§¨¦¦

,'éúøòð,jk lr denzl yie,íéLpä íò ÷acì æòBa ìL Bkøc éëå ©£Ÿ¨§¦©§¤©¦©¥¦©¨¦
`l`àæçc ïåék ,øæòìà éaø øîàdwac zexy frea d`xy oeik ± ¨©©¦¤§¨¨¥¨©£¨

xn`py enk ,dxiibzde inrpa(ci ` my)úeøå dúBîçì ätøò ÷Mzå'©¦©¨§¨©£¨§
,øîà ,'da ä÷ácok m`da é÷eacéàì éøL,zexa weacl xzen ± ¨§¨¨¨©¨¦§¦©¥¨

eny xnelk.ldwa `al `id zxz
xn`p jynda(ci a my),íìä éLb ìëàä úòì æòá äì øîàiå'Ylk`e ©Ÿ¤¨Ÿ©§¥¨Ÿ¤Ÿ¦£Ÿ§¨©§§

iyb' xnel el did ice ,zxzein 'meld' zaiz dxe`kle ,'mgNd on¦©¤¤
`l` ,'mgld on zlk`e,øæòìà éaø øîà,freaa dwxfp ycewd gex ¨©©¦¤§¨¨

edì æîø æîøy ,el` mixaca,Cnî úàöì ãåc úéa úeëìî äãéúò ¤¤¨©¨£¦¨©§¥¨¦¨¥¦¥
déa áéúëcoeyld cec zia zeklna dxn`py ±øîàpL ,'íìä' ¦§¦¥£Ÿ¤¤¡©

(gi f 'a l`eny)'ä éðãà éëðà éî øîàiå ,'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå'©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦£Ÿ¨
,'íìä ãò éðúàéáä ék éúéá éîedl fnx ef oeyl hwpy jkae ¦¥¦¦£¦Ÿ©¦©£Ÿ

.cec zia zekln dpnn z`vl dcizry
mgNd on Ylk`e' ,frea dl xn`y xn`p weqtd eze` jynda§¨©§§¦©¤¤

.'õîça Czt zìáèå`id unega zt ixd ,denzl yi dxe`kle §¨©§§¦¥©Ÿ¤
`l` ,dfa epcnll weqtd `a dne ,milret lv` ievn lk`nøîà̈©

ïàkî ,øæòìà éaøepcnl df weqtn ±,áøMì äôé õîBçäLxnelk ©¦¤§¨¨¦¨¤©¤¨¤©¨¨
.uneg lk`iy aeh mc`l el mg xy`kyéðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦

dì æîø æîø ,øîày ,el` mixaca zexl freaïa ãéúò[`v`v-] ¨©¤¤¨©¨¨¦¥
epîe ,õîBçk ïéL÷ åéNònL Cnî úàöìjlnd ,`ed ine ±äMðîoa ¨¥¦¥¤©£¨¨¦©¤©§©¤

`ihgde 'd ipira rxd dyre ,eia` ixg` dcedi lr jlny ,diwfg
`e ,dcedi z`,lral dxf dcear cearl zegafn cinrd s

ziaa eze` mye dxy` lqt dyre ,minyd `av lkl deegzyde
.ycwnd

,weqtd jynda xn`p,øæòìà éaø øîà ,'íéøöBwä ãvî áLzå'yi ©¥¤¦©©§¦¨©©¦¤§¨¨
frea daiyedy ,weqtd oeyla wcwclCBúa àìå 'íéøöBwä ãvî'¦©©§¦§Ÿ§

,íéøöBwäoia daiyed `le ,dpial epia ewiqtd mixvewd lky ©§¦
e ea dwxfp ycewd gexy epcnll ,eil` jenqa e` mixvewdæîø¤¤

÷lçúzL ãåc úéa úeëìî äãéúòL ,dì æîø,zeiekln izyl ¨©¨¤£¦¨©§¥¨¦¤¦§©¥
aex ea ecxn ,eizgz epa mragx jlnede jlnd dnly znyky
,mixt` xda hap oa mraxi z` mdilr ekilnde ,l`xyi ihay
dwlgp f`ne ,oinipae dcedi ihay lr wx milyexia jln mragxe

.l`xyi zeklne dcedi zekln ,mipyl zeklnd

,xn`p weqtd eze` jyndaìëàzå éì÷ dì èaöiå','xzYe rAUYe ©¦§¨¨¨¦©Ÿ©©¦§©©Ÿ©
øæòìà éaø øîàlr zfnxnd oeyl `id 'xzeze rayze lk`ze' , ¨©©¦¤§¨¨

,o`kn yexcl yie ,xyer,äîìL éîéa 'òaNzå' ,ãåc éîéa 'ìëàzå'©Ÿ©¦¥¨¦©¦§©¦¥§ŸŸ
,äi÷æç éîéa 'øúBzå'zex ly drxfn eidy elld miklnd zylyy ©©¦¥¦§¦¨

x`d ikln lk eidy ,mixiyr eid.dgpn mdl mi`ian uàkéàå§¦¨
éøîàc,xg` ote`a df weqt eyxcy yie -éîéáe ãåc éîéa 'ìëàzå' §¨§¦©Ÿ©¦¥¨¦¦¥

éaø éîéa 'øúBzå' ,äi÷æç éîéa 'òaNzå' ,äîìL,`iypd dcedi iax - §ŸŸ©¦§©¦¥¦§¦¨©©¦¥©¦
,c`n xiyr dide ,cec zia i`v`vn did `ed mby,øî øîàc§¨©©

éaøc déøéøeäà,iax ziaa zecxtde miqeqd lr dpennd -äåä £§¨¥§©¦£¨
àkìî øBáMî øéúò.qxt jln xeayn xzei xiyr did ±àúéðúîa £¦¦§©§¨§©§¦¨

àðz,zxg` dyxc df weqt lr epipy `ziixaa -íìBòa 'ìëàzå' ¨¨©Ÿ©¨¨
.àáì ãéúòì 'øúBzå' ,çéLnä úBîéì 'òaNzå' ,äfä©¤©¦§©¦©¨¦©©©¤¨¦¨Ÿ

iaxe xfrl` iaxe opgei iax eyexita ewlgpy weqt d`ian `xnbd
ediryi z`eapa xn`p :ipngp xa l`eny(fh i)jln aixgpq lr

'd oFc`d gNWi okl' ,dlila e`av z` bxd j`lndy ,xey`¨¥§©©¨¨
,oFfx eiPnWnA zF`av'Là ãB÷ék ã÷é ã÷é Bãák úçúåewlgpe . §¨§¦§©¨¨§©©§Ÿ¥©§Ÿ¦¥

,weqtd xe`iaa mi`xen`dàìå ,'BãBák úçúå' ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§©©§§Ÿ
,Lnî BãBák,aixgpq ly e`ava j`lnd bxd xy`ky xnelk §©¨

zgzn `l` ,etxyp `l mdicba la` ,sxyp miyp`d ly mteb
,`xnbd zx`ane .mteb z` dtxye y`d dcwi micbalïðçBé éaø©¦¨¨

déîòèìezhiyl ±(`"r lirl),cixdéúBãaëî déðàîì éø÷ ïðçBé éaø §©§¥§©¦¨¨¨¥§¨¥§©§©
aezkd zpeek ok m`e ,ize` micaknd ,'icakn' eicbal `xew did ±

e .y`d dxra micbal zgzny ,'cewi cwi eceak zgz'øæòìà éaø©¦¤§¨¨
,øîBàz` j` ,etxyp `l mdicbae sxyp mteby did jk ok` ¥

y ,xg` ote`a x`al yi weqtd'BãBák úçúå'epiidBãBák úçz §©©§©©§
,Lnîzaize ,micbad `le ,envr sebd `ed 'eceak'y xnelk ©¨

xt` my eid ezxenze sebd mewnay ,oitilg oeyln `id 'zgz'
eli`e .y` cewik dtixye'BãBák úçz' ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©©©§

`id dpeekdïläl äî ,ïøäà éða úôéøNkoxd` ipa lv`y myk ± ¦§¥©§¥©£Ÿ©§©¨
wx dzid `edia`e acpå ,äîLð úôéøNd eli`óeâx`yp mdly §¥©§¨¨§

ïàk óà ,íéi÷wx dzid aixgpq `avaå ,äîLð úôéøNd eli`óeâ ©¨©¨§¥©§¨¨§
x`yp mdly,íéi÷z` dtxye y`d dxra sebl zgzny xnelk ©¨

.mznyp
micba zyialay zcnlnd ztqep `xnin d`ian `xnbd

:ceak jxc yi micgein,ïðçBé éaø øîà àaà øa àçà éaø øîà̈©©¦£¨©©¨¨©©¦¨¨
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מעתיק 1עה"פ ‡. נחושת" נחש משה "ויעש
"לא  ומפרש: נחושת", "נחש התיבות את רש"י
הקב"ה  משה אמר אלא נחשת של לעשותו נאמר
על  נופל לשון נחשת של אעשנו ואני נחש קוראו

לשון".
לעשותו  לו נאמר "לא רש"י שכתב מה והנה
– (ולומר לדייק בפשטות כוונתו נחשת", של
ציווהו  שהקב"ה מצינו לא בקרא הרי בתמי'):

נחשת  של של 2לעשותו טעמו רש"י מבאר וע"ז -
נחש  קוראו ש"הקב"ה מכיון נחשת, שעשהו משה

לשון". על נופל לשון . . .

להבין: וצריך

של  לעשותו לו נאמר "לא הלשון אריכות א)
רש"י  של דרכו אין הרי – וכו'" אלא נחשת,
הוא  שאותו הכתוב בהבנת הקושי את להקדים

בפירושו? ומיישב מבאר

לו  נאמר ש"לא זה אשר בנדו"ד בפרט ב)
מלישנא  המוכח דבר הוא נחשת" של לעשותו
ותו  גו'" שרף לך עשה משה אל ה' "ויאמר דקרא
הקב"ה  משה "אמר בקיצור לפרש לרש"י הו"ל לא,

וכו'"? נחש קוראו

קוראו הקב"ה משה) "(אמר כותב רש"י ygpג)
של אעשנו אני לשון)"zygpו(לכן) על נופל לשון ,

בקרא  מפורש הרי "(עשה 3– קראו שהקב"ה

?sxy"4לך)

נחושת" "נחש תיבות רש"י מפרש מדוע ד)
את  הנחש נשך אם "והי' התיבות שמפרש לאחרי

הכתוב  סדר היפך – וגו'" והביט ?5איש

בזה:6והביאור ·.
הנחשים 7לעיל  את גו' ה' "וישלח עה"פ

ששורפים  – השרפים "נחשים פרש"י: השרפים",
שתיבת  היינו, שיניהם". בארס האדם את
"הנחשים  כלומר, לנחשים, תואר הוא "השרפים"
"עשה  למשה הקב"ה שאמירת ומכיון ששורפים".

גו' ה' ל"וישלח בהמשך הוא שרף" miygpdלך
mitxydשרף של שפי' מובן, הרי ,"o`k שם) הוא

(ולא שריפה מל' צ"ל oinהתואר) ולכן נחש)
שרף" נחש לך "עשה אמר שם 8שהקב"ה – (נחש

– ).sxeydהעצם

לך "עשה בקרא מפורש שלא שרף":ygpומה

מובן  מקרא של פשוטו התורה 9ע"פ שאין ,
למשה  הקב"ה שאמר הדברים פרטי כל מפרטת
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ט.1) כא, פרשתנו
שהקב"ה 2) ח) (פל"א, וב"ר ה"ט) פ"ג (ר"ה וכבירושלמי

נחשת). של (שיהי' פירש" ולא שרף לך "עשה למשה אמר
(ועד"ז 3) הרע"ב שביאר ומה כאן. הרמב"ן שהקשה וכמו

במשה, שדיברו מה כנגד הוא שהשרף ועוד) לדוד, במשכיל הוא
הרמז  ע"ד הוא עיי"ש, וכו' בהקב"ה שדיברו מה כנגד ונחש

הפשט. ע"ד ולא (שבפרש"י), והדרוש
שהקב"ה  אף מנחשת, משה שעשהו (שמה כאן ברמב"ן והנה
ולכאו' לו". אשר העצם שם אחר משה הלך "כי הוא) שרף, אמר
עשה  למשה לו הקב"ה "אמר – (שם כבב"ר היא ברמב"ן הכוונה
על  נופל לשון נחשת של עושה אני הרי . . פירש ולא שרף לך

ששרף והיינו בלה"ק"). תורה שניתנה מכאן . . נחש.epiidלשון
קה"ע  (ראה הוא" נחש לא "עיקרה שם) (ר"ה הירושלמי ובל'

במין פרטי שם הוא ששרף – שם) לב"ר הרד"ל ובפי' illkdשם.
כאן). שפ"ח (וראה נחש של
" מפורש: בפרש"י e`xewאבל d"awd(*ygp מוסיף ואינו ."

d"awd" wiicn okle ,l"pdk `id i"yx zpeeky xnel oi` קוראו *)
`l epiid) "ygp שאמר`l` ,ok el שנקרא`qxibdy f"r sqep ik ,(ok

d"awd `id (i"yx ly ipy qetca `ed f"cre) m"anxa `aend i"yxa
לי  (אמר ,"ygp `ed (illkd) eny" l"led ,ygp וכיו"ב" `le הקב"ה ),

."ygp e`xew

מסתבר אין בפשש"מ כי (והטעם וכו' פירושו לומר שזהו
ש  לפי נחשת של עשה ומשה שרף, לעשות אמר oeylשהקב"ה

על שלoeylנופל אלא) הקב"ה, של וכו').my(לא העצם
הוא4) נחש" קוראו "הקב"ה כי – קשה רש"י ztqedביותר

הנ"ל. וב"ר בירוש' נמצא ולא –
(הקודמו)5) מד"ה חלק כ"א חדש ד"ה אינו הדפוסים ברוב

ובנשיכת  בעלמא ראי' אותו וראה כאן נאמר לכך . . - הנשוך "כל
שלא  וגו' והביט איש את הנחש נשך אם והי' והביט נאמר הנחש

וכו'". ממהר הי'
אינו  דאל"כ וכ"נ, חדש. ד"ה שהוא משמע ראשון בדפוס אבל

נאמר הנחש "ובנשיכת הלשון כפל א) אם hiadeמובן: והי' (*
וגו' הנחש (הבא hiadeנשך הפסוק לשון אריכות שמביא מה ב) ,

cin" `mלאח"ז ): 'ide(הנחש `yi(נשך z`(והביט)'ebe– "
.16 הערה לקמן וראה ד"ה. אותו של לענינו נוגע שאי"ז

וישלח6) זה: לפני להנאמר רש"י שכוונת י"ל ied'לכאורה
את אלmiygpdבעם התפלל גו' את ied'השרפים מעלינו ויסר

ygpd– (ולא "קוראו" התורה) – (ולא "הקב"ה" הל' אבל – גו'
כנ"ל. רש"י הוספת שזהו ובפרט דוחק. שלח)

שם.7) ושפ"ח רא"ם ראה וא"ו. בפסוק
ולהעיר 8) יג). (כ, לוירא גם ומציין כאן. תמימה בתורה כ"פ

i"yxtay אלא הוא) קצר ל' (שעפ"ז אונקלוס בפי' מתחיל שם
כו'. עוד ליישב ויש שמוסיף:

כו'.i"yxtראה9) המקראות מן אחד זה טו): (ד, בראשית

lk my `aed la` ,"hiade" zaiz `zil i"yx i"zkae ipy qetca (*
miptay 'ade `iyewd xzeia n"` f"try ,"ige . . m` 'ide" weqtd oeyl

.dxrdd
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lka פעמים כמה ומצינו וציווי; שציווי 10ציווי
כללי  באופן אלא בתורה נאמר לא למשה ,11הקב"ה

לבני  משה ע"י הציווי נמסר (כאשר אח"כ ורק
פרטי  מתבארים הציווי) של קיומו בעת או ישראל,
ציווה  לא רבינו שמשה שברור מאחר [ז.א. הציווי.
מפי  ששמע מבלי עצמו, דעת על כלום עשה ולא

הציווי 12הגבורה  פרטי כל שגם בודאי הרי ,
בקיומו) או לבנ"י, משה (באמירת בתורה שנתוספו
אלא  ע"ז, שציווהו בעת הגבורה מפי למשה נאמרו

בתורה  שם נתפרשו ].13שלא

בנדו"ד: ועד"ז

לעשות  לו אמר למשה הקב"ה של בציוויו
"ygp14sxy וישלח" בו שנאמר העונש לעומת – "

mitxydגו' miygpd פרטה לא שהתורה אלא – "
נחושת" ה"נחש עשיית והטעם: "שרף". אלא
השרפים, הנחשים של מהעונש להצלה היתה

" עי"ז באה הפורענות שכל את oitxeyyומכיון
לכן "עשה azkpהאדם" האמירה: עיקר רק בתורה

בסמיכות sxyלך הנאמר על שסומך שי"ל ובפרט ."
iptle."השרפים "הנחשים זה

פירושו ‚. מקדים שרש"י מה ג"כ יבואר עפ"ז
וגו'", והביט וגו' נשך אם "והי' התיבות על

נחושת": "נחש התיבות על לפירושו

בתורה  נכתב שלא שאף – לעיל המבואר עפ"י
לעשות למשה אמר שכן ygpשהקב"ה מובן מ"מ ,

לי' מנא גיסא: לאידך להקשות יש בציוויו, לו אמר
הרי  נחושת", של לעשותו לו נאמר ש"לא לרש"י

לעשות לו שאמר שכשם שלא ygpאפ"ל (אלא
של לעשותו לו אמר כמו"כ בתורה), ,zyegpנתפרש

פירשה  ולא קיצרה שהתורה ?15אלא

על  פירושו רש"י מקדים זו סברא לבטל ובכדי
וגו'" והביט גו' נשך אם "והי' "שלא 16התיבות –

בו  מביט אא"כ להתרפאות הנחש נשוך ממהר הי'
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ס"פ 10) תו"א וראה אומרים"). ("ויש ח טז, קרח רמב"ן ראה
ד). (ס, בא

למשה 11) הקב"ה ציווי בכלל נאמר לא לפעמים – מזו יתרה
הקודמת. בהערה בהנסמן ראה לבנ"י. משה אמירת רק כ"א

שאין  עד הוא פשוט הנ"ל כלל פשש"מ, ע"פ שהוא ולפרש"י
שאין  מה בפשטות מובן ועפ"ז שם). (כברמב"ן לפרשו  צריך
לכם  "קחו משה ציוה איך וֿז) שם קרח (בפ' כלום מפרש רש"י
שהקשו  כמו – גו'" קטרת עליהן ושימו . . עדתו וכל קרח מחתות

התורה. ממפרשי כמה
אלא i"yxtראה12) מלבו כלום אומר משה אין יג): יז, (קרח

הגבורה. מפי
(וכיו"ב),13) בנ"י אל משה ויאמר סתם נאמר כאשר אפילו

ה'. בשם משה שאמר בתורה מפורש כאשר וכ"ש
– וגו' אמר "כה כז) לב, (תשא לפרש רש"י שהוצרך ומה

xn` okide אמר שבתחלה מכיון י"ל: כו'", יחרם לאלקים זובח
את שיכלה היינו יו"ד) (שם, "ואכלם" א"א mlekהקב"ה הרי ,

לומר  מסתבר ולא העגל. שעבדו מקצתם את להרוג שציוה לומר
ש"וינחם". לאחרי שציוה

דיבר  היכן – גו' דיבר אשר "הוא ג) (י, שמיני ובפרש"י
" בהלשון כי – וגו'" שמה `xyונועדתי `ed"לאמר ה' דבר

שהוא לאהרן.משמע גם הידוע דבר
"הקב"ה14) ראה e`xewומש"כ – לי" "אמר (ולא נחש"

לפי  הוא מנחשת משה שעשהו שמה מכיון כי ,(3 להערה שוה"ג
עלoeylש" "קוראו"oeylנופל אמר ע"כ "oeyl yibcny הציווי

כללות רק גם אפ"ל שהמכוון לי" "אמר הציווי.okezולא

ח).15) פל"א, (ב"ר מיפ"ת להעיר
(16" תיבות גם רש"י שמעתיק `mומה 'ide הנחש (נשך

לפירושו  שייכות אינן שלכאו' אף – (5 הערה לעיל (ראה וגו')",
ממית"*). נחש "וכי השאלה (גם) תובן עי"ז כי –

" הל' `mוהביאור: 'ide משמעותו גו'" איש את הנחש נשך
) dxwnש"אם dxw'גו והביט (אז) איש את הנחש ש)נשך כזה

בלי f"reוחי". להמית יוכל נחש האם – ממית" נחש "וכי קשה:
הקב"ה  רצון

מה  מובן וכו' חטא של במצב היו כשישראל דבשלמא -
mraש" 'd glyie העם ש"ויבא אחרי אבל השרפים"; הנחשים את

(ראה  חטאם להם נמחל מחילה בקשת וע"י – חטאנו" ויאמרו גו'
" עוד הי' ולא שם) c'פרש"י glyie גירוי) גו'" הנחשים את בעם

נחש  "וכי (כנ"ל) מובן אינו בהנחשים) (מהקב"ה) מיוחד
ממית"**).

כלפי  מסתכלין ישראל שהיו בזמן "אלא התירוץ: בא וע"ז
ואם  מחי'") ה"נחש שלא מובן ולכן ֿ) מתרפאים היו וכו' מעלה
בהעדר  רק המיתה הנחש שנשיכת היינו – נמוקים" היו לאו
להם  ונמחל מחילה שבקשו אף ולכן וכו'. מעלה כלפי הסתכלות
מחילה  בקשת על נוסף כי איש" את הנחש ש"נשך קרה חטאם
ומשעבדים  מעלה כלפי הסתכלות גם להיות צריך בפרט, זה בעוון

שבשמים. לאביהם לבם את
"ואמרו ע"ז כותב שרש"י אינו epizeaxומה בפשש"מ א) כי ,"

כמ"ש  הנחש טבע זהו שהרי ממית", נחש "וכי כ"כ קשה
"ואיבה טו) ג, eb'(בראשית ziy`– עקב" תשופנו ואתה (***

שאין  "רבותינו" ע"פ משא"כ שם). (פרש"י תמיתנו" משם "ואף
וש"נ). ב. קנא, (שבת כבהמה לו שנדמה עד באדם שולטת חי'

) הכבוד ענני נסתלקו אהרן משמת שבפשש"מ i"yxt[ובפרט

zzin) "zygpd ygp"l rbepa dpi` "zinn ygp ike" `iyewd ixdc (*
i"r i"pan mikeypd העדרxnel jiiy oi` ik ,zygpd ygpa dhadd

" f"r נחש`l ixdy ."zinn הנחש`l` (dhadd xcrd `"k ,zind
(zkiyp i"r i"pa zzin) lr השרפים qxibdy`הנחשים oaen f"tre .

ygp ike" (`"k "'ign e` zinn ygp ike" `l) `id i"yxta dpekpd
e` zinn נחשly oey`x qetca d"ke .(` ,hk) d"x dpynak) "'ign

.'igdy ygpd eze` epi` zindy ygpd ik ± (i"yx i"zkae ,i"yx
znie 'eb ekypie 'eb mra 'd glyie" aizkc e"`e weqta lirl okle (**

eicd ik ± "zinn ygp ike" dywn epi` "'ebyiprd dnl wx `ed my w
f"ir 'd mze` ששלחz` הנחשיםxg` yper e` drx 'ig i"r `le ,

."'ek ygp `ai" m`hgl miygpd zekiiy (my) yxtn f"re .'eke
i"yxtn k"b xirdle .(a ,h) gp d`x ± 'eke zeig x`y k"`yn (***

.(d ,h) gp .(myie d"c) eh ,c .(ecxie d"c) ek ,` ziy`xa
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נחש  או ממית נחש וכי רבותינו ואמרו 17בכוונה,

מעלה  כלפי מסתכלים ישראל שהיו בזמן אלא מחי'
היו  שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין
שאין  מוסבר דבזה נמוקים". היו לאו ואם מתרפאין
[כי  הנשוך את לרפאות נחושת" "נחש של פעולתו
לעשותו  טעם איזה שיש שכשם לומר מקום הי' אז
"נחושת"] לעשותו טעם יש כמו"כ "נחש" בציור

מעלה  כלפי שיסתכלו בנ"י את לעורר 18אלא

ירפאם, שהקב"ה בכדי לשמים, לבם את וישעבדו
מאיזה  נפק"מ אין הרי ה"נחש" של זו ולפעולה
שהקב"ה  לומר סברא שום אין ולכן יעשוהו, חומר

לעשותו לו בא zyegpאמר לא שבתורה (אלא
במפורש).

בזה  התועלת הרי נחש בדמות עשייתו משא"כ
הדבר  את הנשוך רואה כאשר בפשטות: מובנת
לחזור  ביותר אותו מעורר גופא זה שהזיקו,

חטאו  על ע"י 19בתשובה שהעונש בנדו"ד, ובפרט .
וכמו עצמו, להחטא שייך – דוקא i"yxtyהנחש

דבה  הוצאת על שלקה נחש "יבוא ו): (בפסוק
וכו' המינין שכל נחש יבוא דבה, ממוציאי ויפרע
שע"י  שפיר ומובן וכו'". טובה מכפויי ויפרע
כלפי  להסתכל ביותר נתעוררו ה"נחש" על ההבטה
ולכן  שבשמים. לאביהם לב על לשעבד מעלה
על  למשה הקב"ה שבציווי כנ"ל, נותנת, הסברא
רק  (ולא "נחש" (שמו) ג"כ נאמר "השרף" עשיית

תוארו),

רש"י  חוזר הנ"ל, מפרש"י כ"ז שמבואר ולאחר
yxtl לו נאמר "לא נחושת נחש התיבות על

שום  בזה שאין מכיון – נחושת" של לעשותו
ה"נחש".ezlertlנפק"מ של

משה  עשה למה השאלה: מתעוררת שכן, מכיון
הנחש שמשה zyegpnאת מפרטת שהתורה ועוד –

אלא  רש"י: ממשיך ולזה דוקא? מנחושת עשהו
על  נופל לשון וכו' נחש קוראו הקב"ה משה, אמר
מודיעה  שהתורה לזה הטעם גופא וזהו לשון".
להשמיענו  – מנחושת הנחש את משה שעשה

הלכה – לשון" על נופל ד"לשון .dyrnl20הלימוד
הוא  מילתי' שמא אשר ג"כ ידענו גם 21ומזה -

לפועל. בנוגע

המרומזים „. תורה" של ד"יינה מהענינים
זה: בפרש"י

נחושת  של הנחש את עשה שמשה שזה מכיון
(בפנימיות  הוכחה גופא הא בתורה, נאמר –

יש זה פרט שגם ענין הענינים) לכללות שייכות לו
ה"נחש". ע"י שבא הרפואה

ע"י  בנ"י רפואת ענין ביאור בהקדים זה ויובן
ה"נחש":

– הנחשים ע"י שנושכו mizinnyאלו
וגו' "והביט שבלי מכיון מתים,igeבנשיכתם, היו "

בבחי' היו הנחשים נשיכת עצם שמצד מובן הרי
על 22מתים  מורה עצמו "נחש" בחי' לזה: [נוסף

הנחש  שע"י עה"ד חטא מצד שהרי המיתה, ענין
שלא  הד' אלה שאפילו ועד – בעולם מיתה נגזרה

של בעטיו – חטא בהם ולכן 23מתו ygpהי' [
גו' "והביט להיות המשכתigeהוצרך – "zeig

זה. לאדם

אל  "(והביט הנחש שנשכו שמי מובן, ומזה
הנחושת) מעיןigeנחש בו נתקיים "miznd ziigz,

מתים. היו מצ"ע שהרי

ידוע  א"א 24והנה המת את "להחיות שהכח
מבחי' נמשך miigdלהיות xewn"25 לאחר" כי ,

ונמשך  חוזר שיהי' א"א החיות נסתלק שכבר
בחי' כ"א המת את להחיות עצמה זו ממדרי'
מבחי' שלמעלה אוא"ס דעצמות רבים רחמים

החיים" ומשו"ז 25מקור שוים וחיים מות "דשם ,
גם .26לחיות"zndיכול
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) הנחשים הורגים שהיו א) כא, לד).i"yxtפרשתנו י, בהעלותך
"רבותינו" ע"פ משא"כ העננים****). שחזרו ע"ע מפורש ואינו
(מסעי  גו"א וראה א. ט, (תענית משה של בזכותו שחזרו שמפורש

וכו')]. להלחם הכנעני שבא רושם שעשו לאחר שחזרו מ) לג,
בכ"מ  מצינו כי – מחי'" נחש "וכי קשה אינו הפשט ע"ד ב)
בזה  לשאול "ואין דבר. איזה ע"י וכו' הרפואה שלח שהקב"ה
ראב"ע  וראה כאן. בפרש"י (גו"א הנסים" מפעולות הוא כי טעם

כאן).
"אא"כ  שמ"ש לבאר הוא כאן, זו דרשא מביא שרש"י ומה

בו ה"dpeekaמביט על הבטה (לא פירושו "ygp,בכוונה נחשת"
וכו'. מעלה כלפי הסתכלות אלא)

הגירסא 17) כ"ה שלפענ"ד הקודמת, להערה הא' הערה ראה
הנכונה.
פרש"י).18) (ראה נס" על אותו "ושים הציווי הי' שלכן
שם.19) גו"א

.jli`e 256 'r g"ig y"ewl d`x la` (****

טו.i"yxtaמשא"כ20) ג, כג. ב,
שמות".21) דורש ר"מ הי' "מיכן דמסיים שם בירוש' ראה
להוא 22) – עקב תשופנו אתה דמשווה טו ג, בראשית ראה

ראש. ישופך
ב.23) נה, שבת
ועוד.24) פ"א. תש"א מיומיים יחיינו ד"ה עת"ר. נ"ח ד"ה
שם.25) יחיינו ד"ה
שם.26) נ"ח ד"ה
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אל  ש"והביט עי"ז היתה בנ"י שרפואת מה וזהו
עצמות  מבחי' שנמשך מכיון כי וחי", הנחשת נחש

ד"ש  ב"ה נעשה אוא"ס שוים", וחיים מות ם
שענינו  ה"נחש", שגם הקצה, אל מהקצה אתהפכא

נתהפך  המקום27מיתה, בו .miig28שיעשה

את  להפך ב"ה אוא"ס דעצמות זו והמשכה
"(וכי) – ל"חיים" מיתה) (בחי' ign'ה"נחש" ygp"

בנ"י  (ותשובת) עבודת הקדמת ע"י הוא –
שישראל  "(אלא) ההמשכה: פעולת של בדוגמתה

את ומשעבדין מעלה כלפי לאביהם malמסתכלין
היצה"ר,ceariyשבשמים". גם כולו הלב היינו ,

שבו  "נחש" מנגד 29בחי' שהוא זה (שתמורת
משועבד) להיות מהפכו הוא הרי לקדושה

("הנחש 30לאלקות  בקדושה חיות עי"ז ונעשה ,
בחי' פועלת זו עבודה – סט"א `ktdz`מחי'")

יאיר  עצמו שהחשך עד ה"נחש"31בעולם, שגם -
עלֿידו  נמשכת להיות ייהפך מות, שענינו עצמו,

החיים  .32בחי'

לה"נחש"‰. ד"נחושת" השייכות מובנת עפ"ז
מורה  נחושת גם כי לבנ"י, החיות נמשך שעלֿידו

בקליפות  המתלבשת בחי' הטעם 33על גופא וזה ;

נופל  "לשון – הרע) (ענין נחש מל' הוא שנחושת
של  חיותו על מורה דבר של שמו שהרי לשון", על

ההוא  שבעולם 34הדבר "נחש" בחי' בהתהפך ולכן .
אתהפכא  גם נעשה האדם), עבודת (ע"י לקדושה

"הנחושת". בבחי'
.Â לא שבתורה מה הטעם לבאר יש עפ"ז

לך "עשה בלשון הציווי אע"פ ygpנתפרש "
קוראו ".ygpש"הקב"ה

מרז"ל 35נתבאר  מה 36בפי' חוטא לתורה "שאלו
להקב"ה  שאלו לו. ויתכפר אשם יביא א"ל עונשו,
דלכאורה: – לו" ויתכפר תשובה יעשה א"ל . .
צ"ל  כו'" אשם "יביא התורה מענה ע"פ גם הרי
והביאור  הקרבן). מכפר דוקא (שאז תשובה יעשה
התשובה  מועלת דתורה, המענה ע"פ בזה:

לגמרי" שנתכפר ולא "כשגגות נעשים 37שהזדונות

כשגגות  שנעשו (ולאחרי אשם" "יביא צ"ל ולכן
השוגג" נתכפר הקרבן שע"י הקרבן, וזהו 38"מהני ,(

ויתכפר  תשובה "יעשה הקב"ה במענה החידוש
ועד  הזדונות, על גם מכפרת שהתשובה לו",

כזכיות. שנעשים

ושיעור, מדידה ישנם תורה, מצד לזה: והטעם
הזדונות. על (לגמרי) לכפר התשובה בכח אין ולכן
מדידה  מכל למעלה שהוא הקב"ה מצד משא"כ

תעשה" מה לו יאמר "מי כי – "ורבו 38והגבלה ,
לו" תעשה מה גם 39פשעיך התשובה) (ע"י ולכן –

לזכיות. יהפכו הזדונות

בנדו"ד: ועד"ז

לך) "(עשה וגו'ygpהציווי "והביט שעי"ז "
igeמפורש אינו ,"dxeza התורה כח מצד כי לרמז ,

ונהפכים  נעשים ומיתה) "נחש" (בחי' הזדונות אין
"הקב"ה אבל (חיים); (לזה e`xewלזכיות

הנחש  שגם הכח – נחש" וחי) עליו שכשמביטים
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נחש 27) משה  ויעש ד"ה (פרשתנו בלקו"ת מהמבואר וצע"ק
נפרד  שהנחש יחשוב "שלא עי"ז הוא מחי' שהנחש שמה נחשת)
בהגבהתו  הנחש את כשיחשוב אבל וכו' ממש רע הוא א"כ

(סב,eyxyaלמעלה מלמע'" יורד רע אין א"כ כו' נפרד שאינו
" ד) (סא, שם ועיין נמתקין jetdlב). הדינין . . למתקא מרירו

oyxya."
שהן 28) אפיקורסין של שמם ימחה עה"פ): (חקת יל"ש ראה

נחש צורת הרי תח"מ אין המקוםzinnאומרים בו miigעשה
כו'. המתים תחיית

יצה"ר.29) דא כו' והנחש ב) (לה, זח"א ראה
אדה"ז 30) בשו"ע ועד"ז ס"ה. סכ"ה (או"ח משו"ע להעיר

" תפלין: הנחת בכוונת סי"א) (הנשמה caryieשם להקב"ה
וגם) במח zee`zdשהואaldשהיא xwir."והמחשבות

את 31) להפוך שהכח פל"ד תרצ"ה ר"ה מהמשך להעיר
כמו  והחשך האור כי ית'. עצמותו מצד רק הוא לאור החשך
להאיר  שלא וביכלתו להאיר שביכלתו מה – בעצמו נושאם שהוא
וראה  יכול. כל ית' שהוא מה אחד, ענין כ"א ענינים ב' אינם –

" להיות שכדי ואילך), ג (לט, תצא הקללה jetdieלקו"ת את גו'
שבמאציל". הוי' "שם מבחי' הוא לברכה"

הוא  לנהורא חשוכא דאתהפכא האדם, בעבודת הוא ועד"ז
"הזזת לקו"ת mvrע"י וראה בסופו. שם תרצ"ה (המשך הנפש"

תתקצד). ע' ריש תצא אוה"ת רע"ד. לט, שם
"להראותם 32) הנחש) בהבטת הו' (רמז כאן אוה"ח גם ראה

לו  יעמוד אדרבה אלא החטא מחילת לבד לא כי . . התשובה כח
זכות".
ע'33) תרומה ובאוה"ת שב. ע' פקודי (להצ"צ) ביאוה"ז

בקליפות, המתלבשת בקדושה בחינה (לא היא שנחשת – א'תיג

בקליפות בחינה היא onvrכ"א) שבקליפות נחשת שבחינת (ושם,
158 ע' ח"ו לקו"ש וראה דקליפה). וכסף זהב מהבחינות למטה

שם. ובהערות ואילך
שעהיוה"א 34) ואילך). ב (ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

כאן. גו"א גם וראה פ"א.
ס"ע 35) יו"כ אוה"ת ע"פ בהערה, 1152 ע' ח"ד לקו"ש

ואילך. א'תקנז
תשב).36) (רמז כה לתהלים יל"ש
שם.37) באוה"ת הצ"צ לשון
ד.38) ח, קהלת
ו.39) לה, איוב



zwegלח zyxt - zegiy ihewl

גקה"ט  בחי' שגם [היינו, חיים של לענין יהפך
התורה, נותן – הקב"ה מבחי' נמשך לטוב], יהפכו

מהתורה  .40שלמעלה

(h"kyz n"ehn ,(fenz a"i) a"eg t"y zegiyn)

1

2

3

4

הנחשת"40) ד"נחש הענין בין השייכות תובן כהנ"ל ע"פ
"מי  – אדומה שבפרה החידוש כי אדומה. פרה – חקת לפרשת
כמבואר  הוא – פרשתנו) ריש רבה (מדרש מטמא" טהור יתן

ש"הטמא מה סע"ד) (נט, פרשתנו*) הענין jtdpבלקו"ת לטהור",
מבחי' הוא לזה והכח ה"בירור". מענין שלמעלה ד"אתהפכא"

כמבואר  מהתורה, שלמעלה שם) מדרש (ראה עולם" של "יחידו
א). (ס, שם בלקו"ת

y"nre" :oiivn (` ,aq) my z"ewla zygpd ygp dyn yrie d"ca (*
."`nhn xedh ozi in oipra dxezd zwg z`f d"cq

zweg zyxt - zegiy ihewl

גקה"ט  בחי' שגם [היינו, חיים של לענין יהפך
התורה, נותן – הקב"ה מבחי' נמשך לטוב], יהפכו

מהתורה  .40שלמעלה

(h"kyz n"ehn ,(fenz a"i) a"eg t"y zegiyn)

1

2

3

4

הנחשת"40) ד"נחש הענין בין השייכות תובן כהנ"ל ע"פ
"מי  – אדומה שבפרה החידוש כי אדומה. פרה – חקת לפרשת
כמבואר  הוא – פרשתנו) ריש רבה (מדרש מטמא" טהור יתן

ש"הטמא מה סע"ד) (נט, פרשתנו*) הענין jtdpבלקו"ת לטהור",
מבחי' הוא לזה והכח ה"בירור". מענין שלמעלה ד"אתהפכא"

כמבואר  מהתורה, שלמעלה שם) מדרש (ראה עולם" של "יחידו
א). (ס, שם בלקו"ת

y"nre" :oiivn (` ,aq) my z"ewla zygpd ygp dyn yrie d"ca (*
."`nhn xedh ozi in oipra dxezd zwg z`f d"cq

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

:`xnbd dgecéîòèéìåCl`eny ixacn gikedl yiy jzhiyle ± §¦©§¨
ok m` ,mxn` eia`yïéòä áb ìò eléôà ìôz ÷Bø ,ìàeîL øîàc àä̈§¨©§¥¨¥£¦©©¨©¦

øeñà,[lirl dxkfedy dipyd `xnind efy]ïànî déì àòéîLc± ¨¦§¦¨¥¦©
,df oic l`eny rny inndeáàî déì àòéîLc àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨¦§¦¨¥¥£©

,eia`n ernyyøîà àãç àìå éåì àlàelit` xn` `l iel ike ± ¤¨¥¦§Ÿ£¨¨©
,lirl epxn`y itk ,iel mya xn`p cg` oic `lde ,cg` oicàlà¤¨

wxe ,l`eny ly eia` xn` dn o`kn gikedl oi`déì àòéîL àãç£¨§¦¨¥
éålî déì àòéîL àãçå deáàîcg` oice eia`n rny cg` oic ± ¥£©©£¨§¦¨¥¦¥¦

,ielnéålî éä deáàî éä ïðéòãé àìårny oic dfi` mircei eppi`e ± §Ÿ¨§¦©¥¥£©¥¦¥¦
.ieln dfi`e eia`n

:zaya d`etx oipra sqep oic d`ian `xnbdøîà àá÷eò øî øîà̈©©§¨¨©
íãà äøBL ,ìàeîLminaïéøBìé÷mipnnq e` miayr ipin ± §¥¤¨¨¦¦

,mipird z` xi`dl milirene mina gk mipzepyïúBðå ,úaL áøòî¥¤¤©¨§¥
LLBç Bðéàå úaMa åéðéò áb ìò.zaya d`etx meynéåä éàåéì øa ©©¥¨©©¨§¥¥©¦©£¥

dén÷ éà÷eipta cnr ±çúôe õééî äåäc dééæç ,àá÷eò øîcd`x ± ¨¥©¥§©§¨©§¥©£¨¨¦¨©
,eipir z` gzete mvere oixeliw ozep i`eil xa z` `awer xnøîà̈©

déì,`awer xnéàä élekjk ick cr -àøL àì éàcå[xizd-]øî ¥¥©©©Ÿ§¨©

,ìàeîL.d`etxl ok dyery gken ik §¥
:oixeliwd oipra dyrn d`ian `xnbdøîì éàpé éaø déì çìL̈©¥©¦©©§©

ðäî øî ïì øcLéì ,àá÷eòìàeîL øîc ïéøBìé÷ Cxn epl glyi ± §¨¦©©¨©¥¨¨¦¦§©§¥
,l`eny ly oixeliwdndéì çìL,`awer xnCì àðøcLî éøecL± ¨©¥©¥§©©§¨¨

,oixeliwd z` jl gley ip`àîéz àìcxn`z `ly -,àðà ïéò øö §Ÿ¥¨©©¦£¨
àlàc rczéëä[jk-]ïðBö útéè äáBè ,ìàeîL øîàeipira zzl ¤¨¨¦¨©§¥¨¦©¥

,íìBòaL ïéøBìé÷ ìkî úéáøò ïénça íéìâøå íéãé úöéçøe úéøçL©£¦§¦©¨©¦§©§©¦§©¦©§¦¦¨¦¦¤¨¨
.oixeliwn xzei mipird z` mixi`n el` mixacy

éëä énð àéðz,l`eny xn`y enk `ziixaa ok epipy ±àéaø øî ©§¨©¦¨¦¨©©¦
íéãé úöéçøe úéøçL ïðBö útéè äáBè ,äãeäé éaø íeMî àðeî¨¦©¦§¨¨¦©¥©£¦§¦©¨©¦

.íìBòaL ïéøBìé÷ ìkî úéáøò íéìâøå§©§©¦©§¦¦¨¦¦¤¨¨
:`pen iax mya ztqep `ziixa d`ian `xnbdàeä[`pen iax-]

ãé ,øîBà äéäzrbepdïéòìmc`l el gep ,zixgy eici lehiy mcew ¨¨¥¨¨©¦
yõöwézdlihp mcew cid lr dxey drx gexy ,oira rbiz `le ¦¨¥

oke ,ezxeerneíèBçì ãémc`l gep ,zixgy eici lehiy mcew ¨©¤
y,õöwézokeäãeñçì ãé ,õöwéz ïæBàì ãé ,õöwéz ätì ãémewnl ± ¦¨¥¨©¤¦¨¥¨¨¤¦¨¥¨©£¨

mcd zfwd awpãé ,õöwéz úòaè éôì ãé ,õöwéz änàì ãé ,õöwéz¦¨¥¨¨©¨¦¨¥¨§¦©©©¦¨¥¨
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המשך ביאור למט' שבת ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zay(ipy meil)

éða déì äeî÷Bì àì,mipa el eidi `l ipxrvny in ±äåä ïëåjke ± Ÿ§¥¨¥§¥£¨
.zepa izy m` ik mipa l`enyl eid `ly did

:mi`pz zwelgna dlind mewn lr cenild z` dlez `xnbd
ïàk øîàð .íB÷î BúBàaL äìéîì ïéépî ,éàpúkdlina,'Búìøò' §©¨¥¦©¦§¦¨¤§¨¤¡©¨¨§¨

ïläì øîàðådrihp iablóà ,éøt äNBòL øác ïläl äî ,'Búìøò' §¤¡©§©¨¨§¨©§©¨¨¨¤¤§¦©
éøö Bðéà ,øîBà ïúð éaø .äiLàé éaø éøác ,éøt äNBòL øác ïàkC ¨¨¨¤¤§¦¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦

,dnvr dlin lv` xn`pdn ok cenll yi `l` ,df cenilléøä£¥
àeä[aezkd-]øîBà(ci fi ziy`xa),dlin oiprlàì øLà øëæ ìøòå ¥§¨¥¨¨£¤Ÿ

,Búìøò øNa úà ìBnéa dlin miyery dfn micneløképL íB÷î ¦¤§©¨§¨¨¤¦¨
.úeá÷ðì úeøëæ ïéa¥©§§©§

miig ilran wx oilitz zeyrl jixvy `ziixa d`ian `xnbd
:mixedhïðaø eðz,`ziixaaäîäa øBò éab ìò ïéléôz ïéáúBk ¨©¨¨§¦§¦¦©©¥§¥¨

ïälL úBôøèe úBìáð øBò éab ìòå äøBäè äiç øBò éab ìòå äøBäè§¨§©©¥©¨§¨§©©¥§¥§¥¤¨¤
,[zexedhd ly±]åoilitzd zeiyxtïøòNa úBëøëðel` ly §¦§¨¦§¨¨

,mizal oqipkn jk xg`e zexedhdåadoilitzd ly mizúBøtúð §¦§¨
ïãéâa,zexedhd lyïøòNa úBëøëð ïéléôzäL éðéqî äLîì äëìäå §¦¨©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©§¦¦¦§¨¦§¨¨

ïãéâa úBøtúðå,ze`nhd ly `le zexedhd lyàì ïéáúBk ïéà ìáà §¦§¨§¦¨£¨¥§¦Ÿ
éøö Bðéàå ,äàîè äiç øBò éab ìò àìå äàîè äîäa øBò éab ìòC ©©¥§¥¨§¥¨§Ÿ©©¥©¨§¥¨§¥¨¦

øîBìmiazek oi`yïälL äôøèe äìáð øBò éab ìò[ze`nhd ly-] ©©©¥§¥¨§¥¨¤¨¤
ïãéâa úBøtúð ïéàå ïøòNa ïéëøëð ïéàå.ze`nhd ly §¥¦§¨¦¦§¨¨§¥¦§¨§¦¨

ly zexer lr `l` miazek oi`y oipn zx`ane dkiynn `ziixad

:zexedhdïéépî ,éñøbä òLBäé éaø úà ãçà éñBúéa ìàL äìéàL Bæå§§¥¨¨©©§¦¤¨¤©¦§ª©©©§¦¦©¦
.äàîè äîäa øBò ìò ïéléôz ïéáúBk ïéàL,ryedi iax el aiyd ¤¥§¦§¦¦©§¥¨§¥¨

áéúëc(h bi zeny)éôa 'ä úøBz äéäz ïòîì','Ejkn micnele ¦§¦§©©¦§¤©§¦
wx oilitz miyeryéôa øzeîä øácî.E,iqeziad l`yàlà ¦¨¨©¨§¦¤¨

úBôøèe úBìáð øBò éab ìò ,äzòîzexedhd ly,eáúké ìàixdy ¥©¨©©¥§¥§¥©¦¨§
.dlik`a mixeq`Bì øîà,ryedi iaxøácä äîì ìLî Eì ìBLîà ¨©¤§§¨¨§¨©¨¨

ì ,äîBc,Cìî Bâøä ãçà ,úeëìnì äâéøä eáéiçúpL íãà éða éðL ¤¦§¥§¥¨¨¤¦§©§£¦¨©©§¤¨£¨¤¤
øBèéì÷tñéà Bâøä ãçàå,migahd xy ±éåä ,çaeLî ïäî äæéà §¤¨£¨¦§§¨¦¥¤¥¤§¨¡¥
,Cìî BâøäL äæ ,øîBàici lr ebxdpy zetixhe zeliapd s`e ¥¤¤£¨¤¤

dmiazek m`e ,mc` icia ehgypy el`n zeaeyg xzei `xea
lk ,mc` icia ehgypy zexedh dige dnda xer iab lr oilitz
,iqeziad el`y .odly zetxhe zelap xer iab lr miazeky oky

eìëàé äzòî àlà.zeaeyg ody itl ,zetixhe zeliapd,déì øîà ¤¨¥©¨¥¨§¨©¥
äøîà äøBzä(`k ci mixac).eìëàé úøîà zàå ,'äìáð ìë eìëàú àì' ©¨¨§¨ŸŸ§¨§¥¨§©§¨§©¥¨§

Bì øîà,iqeziadñBìà÷.gaeyn df mrh ± ¨©¨

äðùî
:zaya gln in ziiyr xeqi`a zwqer epzpynéîìéä ïéNBò ïéà± ¥¦¦§¦

miaexn gln in,úaMa,carnk d`xpy iptn ©©¨
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zweg zyxt - zegiy ihewl

גקה"ט  בחי' שגם [היינו, חיים של לענין יהפך
התורה, נותן – הקב"ה מבחי' נמשך לטוב], יהפכו

מהתורה  .40שלמעלה

(h"kyz n"ehn ,(fenz a"i) a"eg t"y zegiyn)

1

2

3

4

הנחשת"40) ד"נחש הענין בין השייכות תובן כהנ"ל ע"פ
"מי  – אדומה שבפרה החידוש כי אדומה. פרה – חקת לפרשת
כמבואר  הוא – פרשתנו) ריש רבה (מדרש מטמא" טהור יתן

ש"הטמא מה סע"ד) (נט, פרשתנו*) הענין jtdpבלקו"ת לטהור",
מבחי' הוא לזה והכח ה"בירור". מענין שלמעלה ד"אתהפכא"

כמבואר  מהתורה, שלמעלה שם) מדרש (ראה עולם" של "יחידו
א). (ס, שם בלקו"ת

y"nre" :oiivn (` ,aq) my z"ewla zygpd ygp dyn yrie d"ca (*
."`nhn xedh ozi in oipra dxezd zwg z`f d"cq

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zay(ipy meil)

éða déì äeî÷Bì àì,mipa el eidi `l ipxrvny in ±äåä ïëåjke ± Ÿ§¥¨¥§¥£¨
.zepa izy m` ik mipa l`enyl eid `ly did

:mi`pz zwelgna dlind mewn lr cenild z` dlez `xnbd
ïàk øîàð .íB÷î BúBàaL äìéîì ïéépî ,éàpúkdlina,'Búìøò' §©¨¥¦©¦§¦¨¤§¨¤¡©¨¨§¨

ïläì øîàðådrihp iablóà ,éøt äNBòL øác ïläl äî ,'Búìøò' §¤¡©§©¨¨§¨©§©¨¨¨¤¤§¦©
éøö Bðéà ,øîBà ïúð éaø .äiLàé éaø éøác ,éøt äNBòL øác ïàkC ¨¨¨¤¤§¦¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦

,dnvr dlin lv` xn`pdn ok cenll yi `l` ,df cenilléøä£¥
àeä[aezkd-]øîBà(ci fi ziy`xa),dlin oiprlàì øLà øëæ ìøòå ¥§¨¥¨¨£¤Ÿ

,Búìøò øNa úà ìBnéa dlin miyery dfn micneløképL íB÷î ¦¤§©¨§¨¨¤¦¨
.úeá÷ðì úeøëæ ïéa¥©§§©§

miig ilran wx oilitz zeyrl jixvy `ziixa d`ian `xnbd
:mixedhïðaø eðz,`ziixaaäîäa øBò éab ìò ïéléôz ïéáúBk ¨©¨¨§¦§¦¦©©¥§¥¨

ïälL úBôøèe úBìáð øBò éab ìòå äøBäè äiç øBò éab ìòå äøBäè§¨§©©¥©¨§¨§©©¥§¥§¥¤¨¤
,[zexedhd ly±]åoilitzd zeiyxtïøòNa úBëøëðel` ly §¦§¨¦§¨¨

,mizal oqipkn jk xg`e zexedhdåadoilitzd ly mizúBøtúð §¦§¨
ïãéâa,zexedhd lyïøòNa úBëøëð ïéléôzäL éðéqî äLîì äëìäå §¦¨©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©§¦¦¦§¨¦§¨¨

ïãéâa úBøtúðå,ze`nhd ly `le zexedhd lyàì ïéáúBk ïéà ìáà §¦§¨§¦¨£¨¥§¦Ÿ
éøö Bðéàå ,äàîè äiç øBò éab ìò àìå äàîè äîäa øBò éab ìòC ©©¥§¥¨§¥¨§Ÿ©©¥©¨§¥¨§¥¨¦

øîBìmiazek oi`yïälL äôøèe äìáð øBò éab ìò[ze`nhd ly-] ©©©¥§¥¨§¥¨¤¨¤
ïãéâa úBøtúð ïéàå ïøòNa ïéëøëð ïéàå.ze`nhd ly §¥¦§¨¦¦§¨¨§¥¦§¨§¦¨

ly zexer lr `l` miazek oi`y oipn zx`ane dkiynn `ziixad

:zexedhdïéépî ,éñøbä òLBäé éaø úà ãçà éñBúéa ìàL äìéàL Bæå§§¥¨¨©©§¦¤¨¤©¦§ª©©©§¦¦©¦
.äàîè äîäa øBò ìò ïéléôz ïéáúBk ïéàL,ryedi iax el aiyd ¤¥§¦§¦¦©§¥¨§¥¨

áéúëc(h bi zeny)éôa 'ä úøBz äéäz ïòîì','Ejkn micnele ¦§¦§©©¦§¤©§¦
wx oilitz miyeryéôa øzeîä øácî.E,iqeziad l`yàlà ¦¨¨©¨§¦¤¨

úBôøèe úBìáð øBò éab ìò ,äzòîzexedhd ly,eáúké ìàixdy ¥©¨©©¥§¥§¥©¦¨§
.dlik`a mixeq`Bì øîà,ryedi iaxøácä äîì ìLî Eì ìBLîà ¨©¤§§¨¨§¨©¨¨

ì ,äîBc,Cìî Bâøä ãçà ,úeëìnì äâéøä eáéiçúpL íãà éða éðL ¤¦§¥§¥¨¨¤¦§©§£¦¨©©§¤¨£¨¤¤
øBèéì÷tñéà Bâøä ãçàå,migahd xy ±éåä ,çaeLî ïäî äæéà §¤¨£¨¦§§¨¦¥¤¥¤§¨¡¥
,Cìî BâøäL äæ ,øîBàici lr ebxdpy zetixhe zeliapd s`e ¥¤¤£¨¤¤

dmiazek m`e ,mc` icia ehgypy el`n zeaeyg xzei `xea
lk ,mc` icia ehgypy zexedh dige dnda xer iab lr oilitz
,iqeziad el`y .odly zetxhe zelap xer iab lr miazeky oky

eìëàé äzòî àlà.zeaeyg ody itl ,zetixhe zeliapd,déì øîà ¤¨¥©¨¥¨§¨©¥
äøîà äøBzä(`k ci mixac).eìëàé úøîà zàå ,'äìáð ìë eìëàú àì' ©¨¨§¨ŸŸ§¨§¥¨§©§¨§©¥¨§

Bì øîà,iqeziadñBìà÷.gaeyn df mrh ± ¨©¨

äðùî
:zaya gln in ziiyr xeqi`a zwqer epzpynéîìéä ïéNBò ïéà± ¥¦¦§¦

miaexn gln in,úaMa,carnk d`xpy iptn ©©¨
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zweg zyxt zegiy ihewl יג כרך

"זאת ‡. פרשתנו בריש שנאמר למה בהמשך
במדרש  מביא התורה", יתן 2הפסוק 1חוקת "מי

בעניני  דוגמאות בכמה וממשיך מטמא", טהור
[בהרת  והיפוכו דבר בהם מוצאים שאנו טומאה

טהור  בכולו פרחה טמא, באדם ועוד]3כגריס .
עולם  של יחידו לא כן גזר מי כן צוה מי ומסיים:
אתה  אי גזרתי גזרה חקקתי חוקה הקב"ה אמר . .

גזרתי. על לעבור רשאי
חוקיים  ענינים כמה במדרש ומדהביא
החוקה  עם מחתא בחדא וטהרה שבטומאה

אדומה  דפרה שנאמר 4(דפרשתנו) למה ובהמשך ,
מפרש  שהמדרש מינה שמע התורה", חוקת "זאת
החוקה  (רק) (לא נרמז התורה" חוקת שב"זאת
ענין  שבכללות ה"חוקה" גם)) אלא אדומה, דפרה
שבכל  השווה" "צד שהיא וטהרתן, הטומאות

אדומה. פרה ענין גם כולל - הדוגמאות

רק  לא היא אדומה דפרה שה"חוקה" היינו,
הגזירה  גם אלא הפרה, דיני שבפרטי הגזירה
ידי  על הבאה וטהרתה דהטומאה הכללי שבענין

חז"ל  וכמאמר – ולא 5הפרה מטמא המת "לא
כו' חקקתי חוקה הקב"ה אמר אלא מטהרין המים

התורה". חוקת זאת דכתיב

הרמב"ם  ובלשון יותר ברור 6ובכללות דבר :
ואינן  הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי
מכלל  הן והרי מכרעתו, האדם של שדעתו מדברים

החוקים.

התורה" חוקת דב"זאת היות עם אומרת, זאת
וטהרתה, מת לטומאת בשייכות הוא המדובר
על  גם לרמז בא זה הרי הכתובים, וכפשטות

וטהרה. דטומאה הענין שבכללות החוקה

הוראה ·. בו יש שבתורה ענין שכל ידוע,
מקום  בכל ישראל מבני ואחד אחד כל בעבודת

וכהלש  זמן, וגם 7ון ובכל נצחית". היא "והתורה

שבית  בזמן רק שנוהגים התורה ודיני המצוות
לקיומן  בנוגע רק זה הרי כו', קיים המקדש
למעלה  הן אלו מצוות גם ברוחניות אבל בגשמיות,

ומקום  דזמן .8מההגבלות
דידן: בנדון כן טומאה xwirוכמו דיני קיום

קיים  המקדש שבית בזמן הוא תוכן 9וטהרה אבל ,
זמן  בכל ושייך קיים הוא הרוחנית בעבודה ענינם

ומקום.

התורה" חוקת ד"זאת ההוראה בזה: נקודה ועוד
ידעי  ד"לא אלו לכגון גם ואחד, אחד לכל שייכת
התורה  ברכת מברכים הם גם שהרי קאמרי", מאי

-d`xed(שבכתב (בתורה זו פרשה כשקוראים -10,
מברכין  - שבעלֿפה בתורה הפרטים בלימוד אבל
לכל  ההוראה אשר מובן מזה הלימוד. כשמבין רק
למעלה  (שהם מהפרטיֿדינים לא היא ואחד אחד
הענין  מכללות אלא הפשוט), האיש של מהשגתו

התורה". חוקת ד"זאת

הידוע ‚. הפירוש בהקדים זה במה 11ויובן
ליה  הוה (דלכאורה התורה" חוקת "זאת שנאמר
דפרה  שהמצוה הפרה"), חוקת "זאת למימר
וזהו  בכלל, ב"התורה" הנמצא תוכן בה יש אדומה
שהיא  שבפרה החוקה זאת - התורה" חוקת "זאת

כולה. דהתורה החוקה
בארוכה  בזה מצוה 12ומבואר תליא: בהא דהא ,

" להיותה המצוות dwegזו שאר בערך (ואפילו "
) לכן החוקים), teb`שבסוג dfae כל כללות היא (

המצוות.

הוא מהותן המצוות כל העליון,oevxוהטעם:
שיש  המצוות וגם וטעם. חכמה מבחינת שלמעלה

הענין אין הרי טעם, החכמה,ozednyעליהן הוא
נמשך ברוךֿהוא העליון שרצון yalzpeאלא

גם  העצמי, מהותן אבל וטעם, חכמה בבחינת
הוא ההתלבשות, .13העליון oevxלאחר
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פרשתנו.1) ריש יל"ש במדב"ר, ג. פרשתנו תנחומא
ד.2) יד, איוב
מ"ב.3) פ"ח מנגעים – 1 שבהערה מקומות
מטהרת 4) גופה היא בגדים מטמאין כו' בפרה ד"העוסקים

מ"ד). פ"ד ופרה ממשנה – 1 שבהערה (מקומות בגדים"
שם.5) יל"ש ח. פי"ט, במדב"ר ח. שם תנחומא
מקואות.6) הל' סוף
רפי"ז.7) תניא

(8.16 ע' לעיל גם ראה
שם.9) ובהנסמן 985 ע' ג' כרך לקו"ש ראה

בסופו.10) סי"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
כאן.11) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש בלקו"ת אדה"ז
(ובהנסמן 12) ואילך 1056 ע' ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 129 ע' ח' כרך שם).
ובפשיטותו 13) במהותו נשאר טעם עליו כשיש גם הרצון כי

קונטרס  – ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה (ראה
א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ כז).
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של קיומן המובנות lkולכן אותן גם - המצוות
דוקא: זה באופן להיות צריך - ודעת טעם פי על

לקיימן אלא l`צריך מחייבן, והדעת שהשכל מפני
מפני  - ש''צוונו" מפני המצוות) ברכות (כנוסח

העליון.xfbשכך רצון

" הכתוב כוונת dxezdוזוהי zweg z`f עם :"
חוקים  סוגים, לג' כלל בדרך נחלקות שהמצוות

ומשפטים  כל 14עדות של העצמית מהותן הרי ,
היא dxezdמצוות - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא עוד ולא z`f"חוקה":
שאפילו  אדומה דפרה החוקה - (התורה)" חוקת
אחכמה  אמרתי זה על אמר אדם מכל החכם שלמה

ממני  רחוקה למעלה15והיא -ixnbl.החכמה מגדר

.„- שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
המצוות, בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה מצינו

חז"ל  שאמרו ושוקל 16ועד יושב תהא לא
כו': תורה של במצוותיה
מקומות  בכמה הרצון 17מבואר כח בין ההפרש

של  הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
בהתחלקות  "הן בהתחלקות באה החכמה האדם):
והן  לחבירו, דומה אחד שכל דאין כללי
דוקא  שבאה גופא השכלה בכל פרטי בהתחלקות

אינ  והרצון פרטים, לא בריבוי התחלקות, בבחינת ו
והיינו  פרטי, בהתחלקות ולא כללי בהתחלקות

הענינים" בפרטי התחלקות בו שאין זאת ,18דלבד
"כמו  בשווה, הוא בו שרוצה הדבר של פרט שבכל
בהענינים  כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן
באופן  הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון
הרצון  אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי .18משתנה

רצון  דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת  "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא  מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.19ככולה"

הדין ‰. בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
חוקת  ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה דטומאה

על (גם) קאי והטהרות):lkהתורה" הטומאות
dxezdא) on על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף  מאבריו)20מקצת (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא המטמא, הגוף.lkבדבר

בטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
המטמא  להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
התוקף  באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל –

טמא  דבר באכילתו נטמא .21שהוא

נפקא  אין - עצמה זו בנגיעה יותר : בעומק ג)
אפילו  או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין מינה

פטרי'" ד"רחמנא - .22באונס

בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
אם  כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו אלא
היתה  שהרי - מאד רחוקה שייכות של "נגיעה"
נטמא  זאת בכל – רצונו היפך גם או בכוונתו שלא

ידה. על

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין  לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו  פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל  נפסקה עלֿידיֿזה, יוצא שהוא אלא לקדושה,
אסור  - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש  דבר להיות 23לאכול יכול אין קודש של (דבר
לא  המקדש "ואל יותר ועוד כבשרו): ובשר דם

`az"24.

מאיר  וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העליון בגלוי ieliba25רצון בהם וניכר נראה ולכן ,

הפרש  אין למעט: רב בין והשינוי החילוק העדר
ידי  על שגם להטומאה, האדם שייכות אופן מצד
והן  בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן חיצונית שייכות
הרי  הטומאה, לדבר לאונסו) אפילו - ברוחניות

נטמא כאחד,ixnblהוא גופו כל - בגשמיות (הן
לקדושה). גלויה שייכות הפסק - ברוחניות והן
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רמב"ן 14) וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון
פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי וספורנו.

ובכ"מ.
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
תרצ"ה 17) באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

יגדל  ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ועוד. תרס"ה.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה

אבות 20) הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת
וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח. הטומאה

ב). כא, עירובין ב. יד, (שבת
ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
לאוכל 23) אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י כו'
שם.24) תזריע
מקיפים 25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת
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.Â:ואחד אחד כל בעבודת הנ"ל ענין
רז"ל  מצוותיה 16אמרו ושוקל יושב תהא "לא

כבחמורה" קלה במצוה זהיר "והוי תורה", -26של
ומצוה מצוה בכל זהיר להיות האדם .deyaדעל

שיזהר  יתכן איך לטעון: מקום שיש ואף
שיש  הזהירות באותה סופרים דברי של קל בדקדוק
איֿהזהירות  והרי שבחמורות"? ב"חמורה לדקדק

"נגיעה"lwב"דקדוק היא גופא) סופרים (בדברי "
לאיֿהזהירות  לדמותה שייך ואיך ברע, לבד
ד"קלות" זה חילוק והרי שבחמורות"? ב"חמורות

תורת שהיא בתורה נאמר .`znו"חמורות"

בחינת  מצד הטומאה: מענין ההוראה באה ולזה
במצוות  מדריגות חילוקי יש שבמצוות ודעת טעם
מצד  וחמורות); קלות ומשפטים; עדות (חוקים

zednשהוא בהן oevxהמצוות, אין העליון,
חילוקים.

ערך  "לפי המצוות: את המקיים האדם ובעבודת
חילוקי  הם כך כו' בנפש הפגם בחינת וחלוקי

כו'" והעונש המירוק לענין 27בחינת זה דרך (ועל
כו' מצוה של 28שכר העיקרית נקודה מצד אבל ,(

(מצוה  נעשה המצוות של קיומן ידי שעל המצוות,
וחיבור  צוותא בכל 29מלשון) זה הרי הקב"ה, עם

שהוא 30המצוות  בדבר קלה" "נגיעה גם ולכן ;
היא נוגעת העליון רצון התקשרותו zellklהיפך

.31באלקות 

.Ê- נדרשת גם ובמילא - שייכת הנ"ל הוראה
[ולכן  שבפשוטים מהפשוט גם ואחד, אחד מכל
טומאה  דדיני הנושא מכללות זו הוראה באה
שייכת  כי - שבזה) מהפרטיֿדינים (ולא וטהרה
סעיף  (כנ"ל קאמרי" מאי ידעי ד"לא לאלו גם היא

ב)]:
זהירות  שגם - המצוות בקיום הנ"ל הרגש
התקשרותו  לכללות הנוגע דבר הוא קל בדקדוק

מבחינת  שלמעלה הנשמה עצם מצד בא - באלקות
ודעת  הידוע 32טעם וכפתגם רוצה 33. אינו יהודי :

והרגש מאלקות, נפרד להיות יכול הוא dfואינו
ישראל  מבני ואחד אחד כל .34אצל

- זו בדרגא לעמוד כמובן, אפשר, שאי ואף
עצם  מצד להקב"ה התקשרותו בגלוי אצלו שתאיר
כל  ובמשך השנה כל עבודתו במשך - נשמתו
- דוקא מסודר באופן היא ה' עבודת שהרי היום,

בשנה  מיוחדים בזמנים בנפשו זה כשמעורר
על  הוא שאז בתורה, זו פרשה כשקוראים - (ומהם
עולה"), הקריב כאילו עולה בתורת "העוסק דרך
במשך  ודעת טעם פי שעל בעבודתו ניכר ורישומו
החומר  גודל מרגיש אז היום, וכל השנה כל

רצוי. בלתי בדבר משהו בנגיעת והחסרון

.Áגם ישנה הנ"ל עם הוראה האדם בעבודת
הזולת:

לה' ישראל בני של לבן את לקרב כשמתעסק
יעלה  שאם בלבו ויהרהר יתכן ומצותיו, ולתורתו
או  חמורות, במצוות שיזהר הזולת על לפעול בידו
שישתדל  הכרח ואין דיו. ומצוותיה התורה כללות
גם  נזהר הזולת שיהי' והרבה הגדולה בההשתדלות

הנפש. מיצוי עד סופרים דברי של קל בדקדוק

הנ"ל: המענה באה זה ועל

נגיעה  ידי דעל הבלתיֿרצוי, בצד שהוא כשם
חסֿושלום  לפגוע עלול זה הרי רע בדבר קלה
בצד  הוא זה דרך על להקב"ה: ההתקשרות בכללות
זהירות  הזולת על שיפעול ידי שעל יתכן, הטוב:
"נגיעה" בבחינת שהוא ומצוות תורה של בענין
תחת, בעומק ממצבו זה ידי על יוציאו קלה,

רום  לעומק עד מעלה, מעלה .35ויעלהו

(b"lyz ,dxt zyxt ,ev zyxt zay zgiyn)
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מ"א.26) פ"ב אבות
בהגה"ה.27) פכ"ד תניא
ואילך.28) 1191 ע' אבות) (פרקי ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה
ג.29) מה, בחוקותי לקו"ת
וצונו.30) במצותיו קדשנו אשר המצות: כל ברכת וכלשון
ובכ"מ.31) ואילך. פ"ג מ"ג ומעין קונט' פכ"ד. תניא ראה

(לקו"ת 32) הפי' עם התיווך שזהו 12 שבהערה בלקו"ש וראה
בחוקותי) ר"פ שם גם וראה שם. בחיי גם וראה פרשתנו. ריש
החוקים  ענין כי חקיקה, מלשון שהוא – התורה" חוקת ב"זאת

בנ  חקיקה בחי' מצד הנשמה.בא עצם – פש
תמוז).33) (כה עג ע' יום היום
ובכ"מ.34) ואילך. פי"ח תניא ראה
ס"ד):35) לעיל (הובא תרס"ח כסאי השמים ד"ה ראה

לקו"ש  גם ראה עיי"ש. כו', ככולה היא מהמצוה חלק ולפעמים
ואילך. 366 ע' ח"ב



מב

עשרה  כזאת  שלח  ולאביו   – כג  מה,  בראשית 
חמרים1* נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת 

בר ולחם ומזון לאביו לדרך

ק

יוסף שלח יין ישן )מגילה טז, ב(, "יוסף" בגי' "כוס יין", רמז 
לגאולת מצרים - ד' כוסות יין לנגד ד' לשונות של גאולה

יש לומר, היין ישן ששלח יוסף )שהוא גימט' כוס2 

יין( ליעקב כדרז"ל3 על ולאביו שלח כו' מטוב מצרים, 

מאד  גבוה  הזה  היין4  ששרש  כוסות,  דהד'  היין  הוא 

דגן  אי'  יאמרו  לאמותם  ע"פ5  ברשימה  וכמ"ש  נעלה, 

שמות- לזהר,  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה  חמרים,  עשרה   )*1

דברים סוף עמוד קצא.

2( יוסף בגי' 156, וכן כוס )86( + יין )70( = 156.

3( מגילה טז, ב. “נושאות מטוב מצרים, מאי טוב מצרים רבי בנימין 

בר יפת אמר רבי אליעזר שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו". 

ראה הביאור לעיל סימן צט.

4( ראה לעיל סימן צט הערות 6. 8. 9.

5( איכה ב, יב. ראה הערה 5.

ויין ע"ש6.

יעקב  כשירד  ישן  היין  לשלוח  יוסף  שהקדים  וזהו 

כדי  שנה,  רד"ו  מצרים  גלות  מתחיל  שמאז  למצרים, 

שעי"ז יהי' הגאולה אח"כ, כי הד' כוסות הם לנגד הד' 

לשונות של גאולה7.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רצט

הוא  באב*  שתשעה  באב,  בתשעה  שקורין  איכה  במגלת  “וזהו   )6

דפסח  א'  ליל  לנגד  הוא  באב  וליל תשעה  דפסח,  א'  ביום שחל  בו 

הרוני  במרורים  השביעני  ע"פ  יח(  רבתי  דאיכה  )פתיחתא  וכדרז"ל 

והיין  ויין הוא הלחם דמצה  דגן  ואי'  לענה, שם הוא לענין המרור, 

שהבן  דפסח  א'  בליל  הקושיות  ששאלו  התינוקות  ואותם  דכוסות. 

ויין, והיינו שהדגן  אומר מה נשתנה כו', הם הם ששואלים אי' דגן 

והיין הזה הוא מבחי' אי"ה, וכמ"ש בארוכה בהרשימה הנ"ל ב"ה" 

)לקוטי לוי יצחק כאן(.

פג.  א'  א'מה.  עמוד  נ"ך  א'שפז.  עמוד  מסעי  התורה  אור  ראה   )*

לקוטי שיחות חלק יח עמוד 313. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז 

חלק ד עמוד 301. ועוד.

7( ראה ירושלמי פסחים פ"י ה"א. “מנין לארבע כוסות, ר' יוחנן בשם 

ר' בנייה כנגד ארבע גאולות )שמות ו, ו( לכן אמור לבני ישראל אני ה' 

והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר, והוצאתי והצלתי 

וגאלתי ולקחתי". שמו"ר פ"ו, ד. ב"ר פפ"ח ס"ה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zay(iyily meil)

,milebn min dzyy cg` mc`làøëéLc àúñBk ãçå ,àìéìk ãç©§¦¨§©§¨§¦§¨
,zg` xkiy qeke cg` cxe ±déúé÷Léàå ,d÷ìLeze` dzwyde ± ©§¨§¦§¦¥

,dfadézôøâe àøepz àøâLåmilgbn eze` dtxbe xepz dwiqde ± §©§¨©¨§©§¥
,zvw ophviy ickdéåeâa àzðéáì déúéáúBàådpial dgipde ± §§¦¥§¥§¨§©¥

,deki `le dilr ayiy ick ,ekezaà÷øé àöeäk ÷ôðå`iwde ± §¨©§¨©§¨
.wexi alel ly dlrk d`xp dide ,rlay qx`d z` mc` eze`

:milebn min dzeyl zetqep ze`etx d`ian `xnbd,øîà àéåà áø©©§¨¨©
dzyi ,milebn min dzeydàzøeéç àféòî àáìçc àúòéáø± §¦£¨©£¨¨¥¦¨¦©§¨

.dpal frn alg ziriax
,øîà äãeäé øa àðeä áø,milebn min dzyy inàâBøúà éúééì ©¨©§¨¨©©§¥¤§¨

àúéìç,wezn bexz` `iai ±àLáec déélîéìå dé÷éiçìåwewgie ± £¦¨§¦©§¥§¦©§¥§¨
e ,ekeza,yac ea `lnidéìëéìå àøeðc éìléî éa dáúBìåz` gipie ± §§¨¥¦§¥§¨§¥§¥

.eplk`ie yaca bexz`d lyaziy zeygel milgb iab lr bexz`d
,øîà àðéðç éaødzyi ,milebn min dzyy inéða íéìâø éî ©¦£¦¨¨©¥©§©¦§¥

íBé íéòaøà.mei mirax` mdilr exary ±àøeaéæì àðéæøaqek ± ©§¨¦©§¦¨§¦¨
,`txzie ,drxiv ezkypy in dzyi milbx in mze`n c`n dphw

àaø÷òì äàòéáø,axwr evwry in dzyi bel ziriax ±àbìt §¦¨¨§©§©¨©§¨
àéeléâì àòáéø,milebn min dzyy inl bel ivg ±eléôà àòáéø ¦§¨§¦¨¦§¨£¦
eìòî íéôLëì.mitykl elit` liren mly bel ± ¦§¨¦©£

ïBøâéðà ,ïðçBé éaø øîà,oicxz ly zewly in ±øâðáàåzewly in ± ¨©©¦¨¨£¦§©£©§¨
,ixbpa `xwpd ayr oin lyä÷ééøéúå,ixv ±ïéa àéeléâì ïéa elòî §¦©§¨§©¥§¦¨¥

íéôLëì.mitykl oiae milebn min dzyy inl oia liren ± ¦§¨¦

:ygpn wefipl ze`etx d`ian `xnbdàéåéç òìác ïàî éàäin ± ©©§¨©¦§¨
,ygp rlayàçìéîa àúeLk déìëBì,glna zeyk eze` elik`i ± §¥§¨§¦§¨

éìéî àúìz déèäøéìå.lin dyly eze` evixie ±,éMà øa éîéL áø §¦©£¥§¨¨¦¥©¦¦©©¦
àéåéç òìác àøáb àeääì dééæç,ygp lk`y cg` mc` d`x ± ©§¥§©©§¨§¨©¦§¨

àLøôk déì éncéàqtezy yxtk iy` xa iniy ax eipta dncp ± ¦©¥¥§¨¨¨
,mxqiine miyp`àçìéîa àúeLk déìëBàiniy ax elik`d ±xa §¥§¨§¦§¨

,glna zeyk iy`éìéî àúìz dén÷ déèäøàåeiptl evixde - §©§£¥©¥§¨¨¦¥
,lin dylyéaeb éaeb dépéî ÷ôðåzekizg epnn ygpd `vie ± §¨©¦¥¥¥

,mngzne egek z` miyizn zeykde dvexnde cgtdy ,zekizg
.ekeza ygpd zne

,éøîàc àkéàyéMà øa éîéL áøenvràéåéç òìa[ygp-]àúà- ¦¨§¨§¦©¦¦©©¦¨©¦§¨£¨
`aàLøôk déì éncéà ,eäiìà,yxtk edil` eipta dncp ±déìëBà ¥¦¨¦©¥¥§¨¨¨§¥

àçìéîa àúeLk,glna zeyk elik`d ±àúìz dén÷ déèäøàå §¨§¦§¨§©§£¥©¥§¨¨
éìéî,milin dyly eiptl evixde ±éaeb éaeb dépéî ÷ôðå`vie ± ¦¥§¨©¦¥¥¥

.zekizg zekizg epnn ygpd
àéåéç dé÷øèc ïàî éàä,ygp ekypy in ±àøîçc àøaeò éúéì ©©§¨§¥¦§¨¥¥¨¨©£¨¨

àúøeéç,dpal dxeng irnn xaer `iai ±déåléò déáúBìå déòø÷éìå ¦©§¨§¦§§¥§§¥¦¨¥
.xaerd z` eilr egipie eprxwie ±éléî éðäåepxn`y el` mixac ± §¨¥¦¥

`l` mpi` eze`txl liren xaerdyäôøè çëzLéà àìcm`dy ± §Ÿ¦§§©§¥¨
.dtixh z`vnp `l

:ef d`etx oiprn dyrn d`ian `xnbdàeää©
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מג

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  ניתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הניתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  מקל־וחומר 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על־אחת־כמה־וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת

כאשר יש גזירות על בני־ישראל . . בכוחו של יהודי לבטל גם את הגזירות שמצד למעלה.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז
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èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¸̈£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ׁשהּׂשטן ואּמֹות àלפי …À««»ְְִֶַָָֻ

הּזאת  הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את מֹונין ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהעֹולם
ּבּה יׁש ּטעם ּגזרה áּומה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ? ְְִֵֵַַַַָָָָָָֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, eÁ˜ÈÂ.היא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿

EÈÏ‡∑(רבה ׁשמ(במדבר על נקראת היא ּפרה âלעֹולם : ≈∆ְְְִִִֵַָָָ
מׁשה  ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר ãׁשעׂשה ‰n„‡∑ ׁשּתהא ְִֶֶַָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

ּבאדמימּות  ׂשערֹות äּתמימה ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם , ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּפסּולה åׁשחֹורֹות  –. ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה

אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»

minkg izty

èé(a)àaizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦
.mdipW 'dxFYd' zNnE 'zTg' zNn¦©ª©¦©©¨§¥¤
cEgl cg` 'dxFYd' F` 'zTg' i`CeC§©©ª©©¨¤¨§
minrR dAxd `dC ,i"Wxl dWw `lŸ¨¤§©¦§¨©§¥§¨¦
'gqRd zTg z`f' FnM ,dxFYA aizM§¦©¨§Ÿª©©¤©
,'dxFYd' zNn mbe ,'izFTgA m`' FnkE§¦§ª©§©¦©©¨
,'z`Hgle dlFrl dxFYd z`f' FnM§Ÿ©¨¨¨§©©¨
aizM o`M la` ,'dlFrd zxFY z`fe'§Ÿ©¨¨£¨¨§¦
il dOl dWw 'dxFYd zTg z`f'Ÿª©©¨¨¤¨¨¦
'zTg' KinqdW ,cFre .EdiieexY©§©§§¤¦§¦ª©
cg`dW xnFl Kixv oM lr .'dxFz'l§¨©¥¨¦©¤¨¤¨
dxFYdW xn` EN`M ,ipXl WExiR `Ed¥©¥¦§¦¨©¤©¨
ded `le .dTg `id dxR lW z`Gd©Ÿ¤¨¨¦ª¨§Ÿ¨¥
Fpi` mzdC ,'izxFze izFTg'C `inEC§¨§ª©§Ÿ©§¨¨¥
lkC aB lr s`e .dxFzl miTg KEnq̈ª¦§¨§©©©§¨
`kd ,KlOd zxifB `id DNEM dxFYd©¨¨¦§¥©©¤¤¨¨
wx llM mrh dfA oi`W ricFdl `Ä§¦©¤¥¨¤©©§¨©
mrh oi`W s` DlAwl iE`xe ,dxifBd©§¥¨§¨§©§¨©¤¥©©
i"Wx WxiRW Edfe ,l`xUil rcFp llM§¨¨§¦§¨¥§¤¤¥¥©¦
,xn`Y m`e .'eke ohVdW itl uxznE§¨¥§¦¤©¨¨§¦Ÿ©
zTg z`f' aizM iOp oicn ilM iAB©¥§¥¦§¨©¦§¦Ÿª©
i`w iOp mzdC xnFl Wie .'dxFYd©¨§¥©§¨¨©¦¨¥
dCp inA K`' aizkC ,dxR xt` ©̀¥¤¨¨¦§¦©§¥¦¨
mpFxkf EpizFAx Wxcn itlE .'`Hgzi¦§©¨§¦¦§©©¥¦§¨
dCp inA K`' `xw i`wC dkxal¦§¨¨§¨¥§¨©§¥¦¨

on oxiWkdl s`W ,dliaH` '`Hgzi¦§©¨©§¦¨¤©§©§¦¨¦
,zFkYn ilkl dliah oirhd xEQi`d̈¦¦§¦§¦¨¦§¥©¨
`id Dnvr dliaHd mbC xnFl Kixv̈¦©§©©§¦¨©§¨¦
lirFi `l dOl ,mrh mdA oi`W ozF`n¥¨¤¥¨¤©©¨¨Ÿ¦
dliah mFwnA `NW d`q sl ¤̀¤§¨¤Ÿ¦§§¦¨
:m"`x .dewn inC d`q mirAx`M§©§¨¦§¨§¥¦§¤§¥

áltM i"Wx hwp dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¨©©¦¤¤
Wi mrH dnE z`Gd devOd dn' ,oFWl̈©©¦§¨©Ÿ©©©¥
l`xUi z` oipFn dOl ,dWw cFre ,'DÄ§¨¤¨¨¦¤¦§¨¥
ixdW ,zFvn x`WAn xzFi Ff devnA§¦§¨¥¦¦§¨¦§¤£¥
oFbM ,mrh mdA oi`W opWi zFvn dOM©¨¦§¤§¨¤¥¨¤©©§
.dfA `vFIke mixaC x`W F` mi`lM¦§©¦§¨§¨¦§©¥¨¤
oipFn od Ff devnaC ,xnFl Wie§¥©¦§¦§¨¥¦
`id ixdW ,Ff devO dn mixnF`e§§¦©¦§¨¤£¥¦
dxR xt`C ,iccd` ixzq Dnvr©§¨¨§¦©£¨¥§¥¤¨¨
xt` `UFPW xFdhe ,mi`nHd xdhn§©¥©§¥¦§¨¤¥¥¤
DA Wi mrH dn ,cFre .F`Ohn dxR̈¨§©§§©©©¥¨

:mi`nh xdhl dlFkIWâ,uxzl FpFvx ¤§¨§©¥§¥¦§§¨¥
rnWn 'Lil`'C ,'Lil`' aizM dOl̈¨§¦¥¤§¥¤©§©
aizM KEnqaE ,dxRA wQrzi dWOW¤¤¦§©¥©¨¨§¨§¦
iAB la` .'xfrl` l` DzF` mYzpE'§©¤¨¤¤§¨¨£¨©¥
x`iA `NW ,'zif onW Lil` Egwie'§¦§¥¤¤¤©¦¤Ÿ¥¥
xnFl Wi ,wQrzn did in aEzMd©¨¦¨¨¦§©¥¥©
aizM Kkl ,FA wQrzn did dWOW¤¤¨¨¦§©¥§¨§¦

:'zif onW Lil` Egwie'ãitl §¦§¥¤¤¤©¦§¦

Eid ,xAcOA Ff dxR dWn dUrWMW¤§¤¨¨¤¨¨©¦§¨¨
mipdkl dgWOd xdl dPOn oigiPn©¦¦¦¤¨§©©¦§¨§Ÿ£¦
oiWCwOW zFxg` zFxtl milFcB§¦§¨£¥¤§©§¦
FpFvx ,KEnqA i"Wx WxitcM ,dPOn¦¤¨¦§¥¥©¦§¨§
axrl mikixv Eid zFxR lkA xnFl©§¨¨¨§¦¦§¨¥
,DzF` oiWCwn dfaE dWn lW dxRn¦¨¨¤¤¨¤§©§¦¨
Kkl ,dxR xt`l dlEqR ikd e`l i`e§¦©¨¦§¨§¥¤¨¨§¨

:dWn lW oNEM oi`xwpä,uxzl FpFvx ¦§¨¦¨¤¤§§¨¥
xnFl oi`W ,'dninY' aizM dOl̈¨§¦§¦¨¤¥©
`icdA `d ,mEn `lA dninY `dYW¤§¥§¦¨§Ÿ¨§¤§¨

:'mEn DA oi` xW`' aizMå,xn`Y m`e §¦£¤¥¨§¦Ÿ©
Wie .iOp cg` xrU ENit` `nlC¦§¨£¦¥¨¤¨©¦§¥
aizM ded `NWM s` `dC ,xnFl©§¨©§¤Ÿ£¨§¦
ded calA 'dOc`' `N` 'dninY'§¦¨¤¨£ª¨¦§¨£¨
,dOc` DNEM `dYW KixvC `prcï©§¨§¨¦¤§¥¨£ª¨
xrU `N` DA did `l m` ENit`e©£¦¦Ÿ¨¨¨¤¨¥¨
aEzMd xfge ,dlEqR dzid xFgW cg ¤̀¨¨¨§¨§¨§¨©©¨
DNEM `dYW cOll 'dninY' azke§¨©§¦¨§©¥¤§¥¨
m` `d rnWnC ,zEninc`A dninY§¦¨§©§¦§©§©¨¦
,dlEqR xFgW cg` xrU ENit` DA Wi¥¨£¦¥¨¤¨¨§¨
hErin oi`e hErin xg` hErin dede§¨¥¦©©¦§¥¦
dlEqR mipW ,zFAxl `N` hErin xg ©̀©¦¤¨§©§©¦§¨
iYW WxiR m"`xd la` .dxWM cg`e§¤¨§¥¨£¨¨§¥¥¥§¥

:ipiQn dWnl dkld zFxrUb dxez §¨£¨¨§¤¦¦©



מה zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k oey`x meil inei xeriy
למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל
יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל

לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה
טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,

מצוה  לכל־הּפחֹות ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּבהּנחה  ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה", טעם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁש"הּׂשיג

לאלֹוקּות. הּבּטּול ְִֵַָּפׁשּוטה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש

ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות
מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים

מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין
טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
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נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),
ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)מצותּהæ ּבּסגן.‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח לׁשלׁש(יומא ‡˙d.מחנֹות çחּוץ ËÁLÂ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»
ÂÈÙÏ∑(מב ׁשֹוחט (יומא רֹואה èזר ואלעזר ,. ¿»»ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ּבמזרחֹו הּזאת éעֹומד ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

minkg izty

(b)æaFYkl ,i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦¦§
,obQA Dzevn `N` .'odMd l` mYzpE'§©¤¤©Ÿ¥¤¨¦§¨¨©§¨
EpiidC ,lFcB odM lW obQA xnFl FpFvx§©©§¨¤Ÿ¥¨§©§
did m`W ,'obq' mWA `xwpe .xfrl ¤̀§¨¨§¦§¨§¥§¨¤¦¨¨
cFarl FnFwnA df did `nh lFcB odMŸ¥¨¨¥¨¨¤¦§©£
,obQA Dzevn WxiRX dnE .dcFar£¨©¤¥¥¦§¨¨©§¨
,obQA Dzevn Ff dxR `weC xnFl FpFvx§©©§¨¨¨¦§¨¨©§¨

miWxtn Wi zFxg` zFxR la``nFi) £¨¨£¥¥§¨§¦¨

(a"nFnvr lFcB odM ici lr ziUrPW¤©£¥©§¥Ÿ¥¨©§
aizM KklE ,KEnqA i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¨§¨§¦
DzF` xnFl FpFvx ,'DzF` mYzpE'§©¤¨§©¨

zFxg` la` ,obq EpiidC xfrl` dUri©£¤¤§¨¨§©§§¨£¨£¥
:milFcB mipdM ici lr zFUrp©£©§¥Ÿ£¦§¦

ç`kdC 'dpgOl uEgn' opitliC§¨§¦©¦©©£¤§¨¨
zWxtA aizkC 'dpgOl uEgO'n¦¦©©£¤¦§¦§¨¨©
uEgnC `icdA gkEn mzde ,rxFvn§¨§¨¨¨§¤§¨§¦
ccA' aizkcM ,ixii` zFpgn WlWl§¨©£©§¦§¦§¦¨¨
xnFl FpFvx ,'ebe 'dpgOl uEgn aWi¥¥¦©©£¤§©
,FOr aWFi `nh mEW oi`W ccA aWIW¤¥¥¨¨¤¥¨¥¥¦

:`xwIe zWxtA mW oiIrèaizkCn ©¥¨§¨¨©©¦§¨¦¦§¦
hgWe' xninl Dil dedC ,'eiptl'§¨¨©£¨¥§¥©§¨©
xg` `N` ,il dOl 'eiptl' ,'DzF`¨§¨¨¨¨¦¤¨©¥

`Ed in aEzMd WxiR `lCnE .hgFW¥¦§Ÿ¥¥©¨¦
xfA ENit` rnWn ,hgFXd©¥©§©£¦§¨

:dxWMc dxez §¥¨
(c)éaizM `xTA `dC ,uxzl FpFvx§§¨¥§¨©§¨§¦

WlWl uEg dxRd hFgWl KixvC§¨¦¦§©¨¨§¨
i`w df lre ,lirl ziWixtcM zFpgn©£§¦§¦¦§¥§©¤¨¥
zFGdl s`C rnWn ,'ebe 'xfrl` gwle'§¨©¤§¨¨©§©§©§©
oM m`e ,zFGdl Kixv zFpgn WlWl uEg§¨©£¨¦§©§¦¥
.'crFn ld` ipR gkp' KiIW K`id¥¨©¨Ÿ©§¥Ÿ¤¥
ld`d ipR gkp `xTd ixiin `l ,uxznE§¨¥Ÿ©§¥©§¨Ÿ©§¥¨Ÿ¤

:'eke cnFr `N` ,WOn crFnd dxez ¥©¨¤¨¥



מז zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k oey`x meil inei xeriy

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
זב  אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ ּומצרע ëמׁשּלח קרי .ּובעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: ìסרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה îלׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑'חּטּוי' ּכפׁשּוטֹו;ðלׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
להאסר  .ּבהנאה ñּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

minkg izty

(f)ëdpgnA xYEn zn `nh ENit`e©£¦§¥¥¨§©£¥
xYEOW Fnvr zOn xnge lw ,dIel§¦¨©¨Ÿ¤¦¥©§¤¨
sqFi lW zFnvr ixdW ,dIel dpgnA§©£¥§¦¨¤£¥£¨¤¥
did dIel dpgnA dWnE ,dWn mr Eid̈¦¤¤§©£¥§¦¨¨¨
`nhPW in oMW lM ,did iel ixdW¤£¥¥¦¨¨¨¤¥¦¤¦§¨
dn oM m`e ,dIel dpgnA xYEOW dxRA©¨¨¤¨§©£¥§¦¨§¦¥©
dpgn df 'dpgOd l` `ai xg`e' aizkC¦§¦§©©¨Ÿ¤©©£¤¤©£¥

:dpikWìrnWn `xTaC ,i"Wxl dWwC §¦¨§¨¤§©¦§©§¨©§©
dpgnl `al xYEn eicbA qAMW xg ©̀©¤¦¥§¨¨¨¨Ÿ§©£¥
,axrd cr `nh `Ed oiicr la` dpikW§¦¨£¨£©¦¨¥©¨¤¤
dpgnl `al xYEn `dIW df KiIW ike§¦©¨¤¤§¥¨¨Ÿ§©£¥
`de ,eilr d`nEHdW drWA dpikW§¦¨§¨¨¤©§¨¨¨§¨

m` lFk`l Fl oi` dnExY zlik` ENit £̀¦£¦©§¨¥¤¡¦
qpMi `NW oMW lM ,FWnW aixrd `lŸ¤¡¦¦§¨¤¥¤Ÿ¦¨¥
,FWnW aixrd `l m` dpikW dpgnl§©£¥§¦¨¦Ÿ¤¡¦¦§

:'eke `xwOd qxql Kixv oklg dxez ¨¥¨¦§¨¥©¦§¨
(h)îsC dxtC iWilW wxtA opzcM§¦§©§¤¤§¦¦§¨¨©

dWlXd EWxiR `YtqFYaE ,e"k©¤§¨¥§©§¨
FpFxkf i"Wx mWxiRW FnM miwlg£¨¦§¤¥¥¨©¦¦§
il d`xpe ,azM m"`xde .dkxal¦§¨¨§¨§¥¨©§¦§¤¦
dWlWl miwNgOW Exn`W wENgdW¤©¦¤¨§¤§©§¦¦§¨
iR lr s` iM ,mciA dlAw `Ed miwlg£¨¦©¨¨§¨¨¦©©¦
Wi` sq`e' dNgY aEzMd xn`W¤¨©©¨§¦¨§¨©¦
zcrl dzide' xn`e xfg ,'ebe 'xFdḧ¨©§¨©§¨§¨©£©

dUrI dn ricFdl icM 'ebe 'l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¥§¦©©¥¨¤
wEqRde ,xFdh mFwnA DzgPdA DÄ§©¨¨¨§¨¨§©¨
l`xUi ipal dzide' xn`W iWilXd©§¦¦¤¨©§¨§¨¦§¥¦§¨¥
oiC `dIW ricFdl `A 'ebe 'xBd xBle§©¥©¨¨§¦©¤§¥¦
cr ,cinY dGd xcQd iR lr bdFp df¤¥©¦©¥¤©¤¨¦©

:FpFWl o`Mð,FrnWnM z`Hg `l ¨§Ÿ©¨§©§¨
:zxRkn dzid dn lrWñ,xn`Y m`e ¤©¤¨§¨§©¤¤§¦Ÿ©

,xnFl Wie .dPOn oixdhn Eid `lde©£Ÿ¨§©£¦¦¤¨§¥©
Wie .d`pdA dxEq` ligAW df¤¤©¥£¨©£¨¨§¥
KM ,dxRkl oi`AW miWcwM ,miWxtn§¨§¦§¨¨¦¤¨¦§©¨¨¨
mEW oi`e ,KixSW in xdhl `A xt`d̈¥¤¨§©¥¦¤¨¦§¥

:iz`vn .dPOn zxg` d`pdi dxez £¨¨©¤¤¦¤¨¨¨¦



zwegמח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)òּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,ôלהֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ö(ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

עב)ּדם nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה ÷אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוøּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכùמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי úעם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

minkg izty

(ai)òxninl Dil dedC ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¨¥§¥©
okl ,dxR` i`w `dC ,dawp oFWl 'DA'¨§§¥¨§¨¨¥©¨¨¨¥
,xt`` i`wC xnFl FpFvx ,xt`A WxiR¥¥§¥¤§©§¨¥©¥¤

:`Ed xkf oFWl xt`ebi dxez §¥¤§¨¨
(bi)ô,'znA' aizMW oeiM ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¤§¦§¥

`EdW ,uxznE .'WtpA' `EdW `hiWR§¦¨¤§¤¤§¨¥¤
rbFPd lM :xnFlM ,'znA' lr WExiR¥©§¥§©¨©¥©
.'eke mc` Wtp lW ,zn dfi`e ,znA§¥§¥¤¥¤¤¤¨¨
znA' aizM oM mB lirlC iR lr s`e§©©¦¦§¥©¥§¦§¥
aizM lirlC xnFl Wi ,'mc` Wtp lkl§¨¤¤¨¨¥©¦§¥§¦
znA' aizM EN`M iede ,'Wtp lkl znA'§¥§¨¤¤§¨¥§¦§¦§¥
FWExiR iedC ,'mc`d Wtp lM lW¤¨¤¤¨¨¨§¨¥¥
inl' glWIe zWxtC c"nlM c"nlC§¨¤§¨¤§¨¨©©¦§©§¦
LCarl' c"nlM mbe ,dY` in lW 'dY ©̀¨¤¦©¨§©§¨¤§©§§
la` ,awri LCar lW WExitE 'awril§©£Ÿ¥¤©§§©£Ÿ£¨
mr odiYW 'Wtp' zNnE 'zn' zNn o`M̈¦©¥¦©¤¤§¥¤¦
'rbFPd' zNOW d`xpe ,z"iA zF`¥§¦§¤¤¦©©¥©
daiYd KxcM ,odiYW mr dwEaC§¨¦§¥¤§¤¤©¥¨
Kkl ,dixg`NW z"iA mr zxAgzOd©¦§©¤¤¦¥¤§©£¤¨§¨
zNn dwEaC Dpi` ok iR lr s`W xn`̈©¤©©¦¥¥¨§¨¦©
`EdW WxiR okl ,'znA' mr wx 'rbFPd'©¥©©¦§¥¨¥¥¥¤

:'znA' lr WExiRö,zOd on `vFId ¥©§¥©¥¦©¥
Kixve draW z`nEh `nhi FA rbFPdW¤©¥©¦§¨§©¦§¨§¨¦

didi df itlE .iriaWE iWilW diGd©¨¨§¦¦§¦¦§¦¤¦§¤
WxiR okle ,FrnWnM z"iAd WEOiW¦©¥§©§¨§¨¥¥¥
,dWw xg` xaC itlE .'eke xg` xaC̈¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
oeiM ,'ebe 'WtpA F`' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤¤¥¨
okl ,'znA' zNnl xE`iA 'WtpA' oi`W¤¥§¤¤¥§¦©§¥¨¥

:oFW`xd mrhl mB WxiR÷mEXn ¥¥©§©©¨¦¦
oMWn z` `Oh `nhp `EdWM rnWnC§©§©§¤¦§¨¦¥¤¦§©
`Ed m` `nh oMWOd `di dOle ,'d§¨¨§¥©¦§¨¨¥¦
xg`e `nhPWM ixiinC uxznE .`nḧ¥§¨¥§©§¦§¤¦§¨§©©
m`e .`HgzIW mcFw dxfrl qpkp KM̈¦§©¨£¨¨¤¤¦§©¨§¦
oMWOl qpkp m` Wxtl Fl did ,xn`YŸ©¨¨§¨¥¦¦§©©¦§¨
rnWn ied oM m`C ,xnFl Wie .'ek§¥©§¦¥£¥©§©
xEq` f` `nh `EdW `YWd `weC©§¨©§¨¤¨¥¨¨
xYEn dxdh zrWA la` ,mW `al̈Ÿ¨£¨¦§©¨¢¨¨
mW axwil xEq` xf `de ,mW qpMil¦¨¥¨§¨¨¨¦§©¨
ENit`' WxiRX dnE .dxdh zrWA s ©̀¦§©¨¢¨©¤¥¥£¦
`weC `nlC zFWwdl oi` ,'dliahA¦§¦¨¥§©§¦§¨©§¨
zqipkA xEQi` Wi dliah `lA§Ÿ§¦¨¥¦¦§¦©
KlFde Dil Wxtn Fnvr i"Wx .dxfrd̈£¨¨©¦©§§¨¥¥§¥
aizkCn xnFl FpFvx ,'Fa Fz`nh cFr'ª§¨§©¦¦§¦
Fnvr xdHW rnWn 'Fa Fz`nh cFr'ª§¨©§©¤¦¥©§
zvw oicrW `N` ,Ff d`nHn zvw§¨¦ª§¨¤¨¤£©¦§¨
iWilW z`Gd dGd `NW ,eilr d`nhª§¨¨¨¤Ÿ¦¨©¨©§¦¦

laHWM s` rnWn oM m` ,iriaWE§¦¦¦¥©§©©§¤¨©
aizkCn ,iOp i` .mW qpMil xEq` xaM§¨¨¦¨¥¨¦©¦¦¦§¦
rnW 'ebe 'eilr wxf `l dCp in iM'¦¥¦¨ŸŸ©¨¨§©
ded lah `l i`C ,laHW ixiinC DPin¦¨§©§¦¤¨©§¦Ÿ¨©£¨
wxf `le miOA ugx `le' xninl Dil¥§¥©§Ÿ¨©©©¦§ŸŸ©
iR lr s` ixiin KgxM lr `N` ,'eilr̈¨¤¨©¨§¨©§¥©©¦

:laHWci dxez ¤¨©
(ci)øld`dW xn`Y `NW iwER`l§©¥¤ŸŸ©¤¨Ÿ¤

.zOd EPOn `vIW s` mlFrl `Ohn§©¥§¨©¤¨¨¦¤©¥
Fpi` `d ,`nhi i`OnC ,`Ed `xaqC¦§¨¨§¦©¦§¨¨¥
m` `nlWA .d`nEh mEW `UFpe rbFp¥©§¥§¨¦§¨¨¦
ld`d lM ENi`M dUrp ,ld`A zOd©¥¨Ÿ¤©£¨§¦¨¨Ÿ¤
d`nEHd oi`W oeiM ,d`nEh `ln̈¥§¨¥¨¤¥©§¨
dlFre zrwFA didYW `id dvEvx§¨¦¤¦§¤©©§¨
Dpi`WM la` ,ld`A zhXRzn Dpi`e§¥¨¦§©¤¤¨Ÿ¤£¨§¤¥¨
`Ade ,ld`A zhXRzn `id dvEvx§¨¦¦§©¤¤¨Ÿ¤§©¨
,Dnvr d`nEHA rbp ENi`M ld`d l ¤̀¨Ÿ¤§¦¨©©§¨©§¨

:oiadl lweeh dxez §©§¨¦
(eh)ùipinW zWxtA EpivOW oeiM¥¨¤¨¦§¨¨©§¦¦

`N` FABn `OHn Fpi` qxg ilkC¦§¦¤¤¥¦©¥¦©¤¨
:'eke Kkitl ,Fxie`nú,xn`Y m`e ¥£¦§¦¨§¦Ÿ©

ilEYtp' WxiR `vIe zWxtA lirl `de§¨§¥§¨¨©©¥¥¥¥©§¥
FWxiR wExq oA mgpn ,'iYlYtp midl ¡̀Ÿ¦¦§©§¦§©¥¤¨¥§



מט zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ipy meil inei xeriy

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם àרּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופ ׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq 'l ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוáהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'âאם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

minkg izty

z`n mixEAg ,'lizR cinv' zxAgnA§©§¤¤¨¦¨¦¦¦¥¥
FWxtn ip`e ,'eke iYxAgzp mFwOd©¨¦§©©§¦©£¦§¨§
xnFl wgFce .'eke 'lYlztE WTr' oFWl§¦¥§©§Ÿ§©©
oA mgpn lW FWExiR itl WxiR o`M iM¦¨¥¥§¦¥¤§©¥¤
Wie .Dil `xiaq `l DilC oeiM wExq̈¥¨§¥¨§¦¨¥§¥
ip`e' lirl WxiRX dn iM Wxtl§¨¥¦©¤¥¥§¥©£¦
lr WExiR `Ed 'eke 'WTr oFWl FWxtn§¨§§¦¥¥©
`xzA 'iYlYtp' la` ,'midl` ilEYtp'©§¥¡Ÿ¦£¨¦§©§¦©§¨
o`ke ,'lizR cinv' oFWNn FWxtn `Ed§¨§¦§¨¦¨¦§¨
iYxAgzp 'iYlYtp' oM mB Wxtn `Ed§¨¥©¥¦§©§¦¦§©©§¦
df oi` iM ,wEgC d`xp la` .izFg` mr¦£¦£¨¦§¤¨¦¥¤

oiIre .oEIr Kixve ,i"Wx zErnWnxEbA) ©§¨©¦§¨¦¦§©¥§

(dix`:Kix`d mW iMfh dxez ©§¥¦¨¤¡¦

(fh)àipR lr md minrR aFxW¤§¨¦¥©§¥
lr oYiPd sCd `Ed 'llFB' .dcVd©¨¤¥©©©¦¨©
ixw zFptCAW ozF`e ,iEQikl oFx`d̈¨§¦§¨¤©§¨¨¥

'wtFC' Edl(oiCd xnbp wxR oixcdpqA i"Wx)Wie . §¥©¦§©§¤§¦¤¤¦§©©¦§¥
aizkcM daSOd `Ed 'llFB' miWxtn§¨§¦¥©©¥¨§¦§¦
WExitM `Ed 'wtFc'e ,'oa`d z` Ellbe'§¨§¤¨¤¤§¥§¥

:oFW`xfi dxez ¦
(hi)áFzxdh `weC ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦©§¨¨¢¨

iriaXd mFIn xzFi la` ,iriaXd mFIA©©§¦¦£¨¥¦©§¦¦
xnFge lw `AxC` ,xdHl lFki oi ¥̀¨¦©¥©§©¨©¨¤
`xw opirnW`l `A `lC ,WxtnE .`Ed§¨¥§Ÿ¨§©§§¦©§¨
,iriaXd mFIA Fzxdh xnbC `N ¤̀¨¦§©¨¢¨©©§¦¦
EN`kE ,iriaW mFIn zFgR iwER`l§©¥¨¦§¦¦§¦

:'Fzxdh xnB mFiA' xn`k dxez ¨©§§©¨¢¨
(k)âWCwn iAB xn`p m` ,xnFl FpFvx§©¦¤¡©©¥¦§¨

xnge lw ,d`nEhA qpMil xEq`W¤¨¦¨¥§§¨©¨Ÿ¤
.dgWOd onWA gWnp `EdC ,oMWOA©¦§¨§¦§©§¤¤©¦§¨
xn`p `le oMWn xn`p EN` ,uxznE§¨¥¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©
`Ed oMWOd lr :xnF` iziid ,WCwn¦§¨¨¦¦¥©©¦§¨
oi`X dn ,dgWOd onWA gWnPW aiIg©¨¤¦§©§¤¤©¦§¨©¤¥
onWA gWnp `NW WCwOA oM¥©¦§¨¤Ÿ¦§©§¤¤
ded WCwn xn`p m`e .dgWOd©¦§¨§¦¤¡©¦§¨£¨
zXEcw FzXEcTW WCwON dn `pin`̈¦¨©©¦§¨¤§¨§©
oi`W oMWn oM oi`X dn ,mlFr¨©¤¥¥¦§¨¤¥
,drW itl `N` mlFr zXEcw FzXEcw§¨§©¨¤¨§¦¨¨

:ol rnWn `w`k dxez ¨©§©¨



zwegנ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ipy meil inei xeriy

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ãׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,ä חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה טמא –ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ

לֹומר  "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּׁשאיןּֿכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

‡ÓËÈ 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ טעּון ּבגדים åואין .ּכּבּוס ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה æ"הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֶֶַַָָ
"יטמא" ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ ּבטמא .מת çּבֹו ְִֵַָ¿«∆∆«…««ְִֵֵ

·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz∑ אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן ƒ¿»«»»∆ְֲֲִִֵֶַַָָ
זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה,

והלכֹותיה  מׁשמעּה לפי אּגדה .ּפרּוׁשּה ּומדרׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹהעּתקּתי

(á)EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ∑ נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל .הּזהב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‰n„‡ ‰¯Ù∑ׁשפחה לבן ׁשל מׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף »»¬À»ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מלè ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

העגל  על ׁשם∑‡„n‰.ּותכּפר א)על "אם (ישעיה : ְֵֵֶַַָ¬À»ִֵַ
אדם  קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", על ∑ÓÈÓz‰.יאּדימּו ְְִֵֶַַַָָָֹ¿ƒ»ַ

– מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשם
לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ÏÚ‰.ּתבא ‡Ï ְְְְְֲֵֵֶַַַָָֹ…»»

ÏÚ ‰ÈÏÚ∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ּכׁשם »∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
(â)Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶֶַַֹ

העגל, את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן,
נעׂשה  קּטיגֹור ׁשאין עלֿידֹו, זֹו עבֹודה נעׂשית ֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֹלא

‡˙t‰Œ¯‰(ã)סּניגֹור: Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ּכׁשם ֵַ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ
(å)˙ÚÏB˙ ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑הּללּו מינין ׁשלׁשה ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְִִַָָֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

minkg izty

(`k)ãlr xFdHd dGde' aizkCn¦¦§¦§¦¨©¨©
m`C ,xFdh `EdW `hiWR '`nHd©¨¥§¦¨¤¨§¦
,miOd z` `Ohn oM m` `Ed `nḧ¥¦¥§©¥¤©©¦
:`Ed xFdh dGdW iR lr s` xnFl `N ¤̀¨©©©¦¤¦¨¨

äl` ,xnFl FpFvx .rbFpA oM oi`X dn©¤¥¥§¥©§©©
'dGnE' `xwC ziWixtC dn il dWwY©§¤¦©¦§¦¦¦§¨©¤
`UFp m` `nh `UFPdW cOll `A 'ebe¨§©¥¤©¥¨¥¦¥
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lMn `nh `UFPd m` ,'rbFPde' aYknl§¦§©§©¥©¦©¥¨¥¦¨
'ebe 'dGnE' `xwC ,WxtnE .rbFPd oMW¤¥©¥©§¨¥¦§¨©¤
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`nh FA rbFPW ilkE cbA lkl iOp oiCd©¦©¦§¨¤¤§¦¤¥©¨¥

zrWA dfhwpC `de ,oi`OhOA FxEAig ¤¦§©¦©§©§¦§¨§¨©
zrWA eilr md `nzQnC ,'eilr'¨¨§¦§¨¨¥¨¨¦§©
d`nEh `nHX dnE .oi`OhOA FxEAig¦©§©§¦©¤¨¥§¨
KxFvl `NW `UFPWM Epiid dxEng£¨©§§¤¥¤Ÿ§¤
KxFvl la` ,ozevn EUrW mcwe diGd©¨¨§Ÿ¤¤¨¦§¨¨£¨§¤
oixFdh ozevn dUrPW xg`l F` diGd©¨¨§©©¤©£¨¦§¨¨§¦
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Dil ded oM m` ,`UFp `Ed 'dGn'C oeiM¥¨§©¤¥¦¥£¨¥
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o`ke cgi `UFpe rbFp lFlkl `xwOd©¦§¨¦§¥©§¥©©§¨

:'eke oi`W `N` ,owNgak dxez ¦§¨¤¨¤¥
(ak)æzNn iM ,`nh dfi` ,xnFlM§©¥¤¨¥¦¦©

rbFPd `Ede ,xMfPd lr dxFn '`nHd'©¨¥¨©©¦§¨§©¥©
rbFpA oi` `dC ,Fpi` dfe ,z`Hg inA§¥©¨§¤¥§¨¥§¥©
Ki`e ,axr z`nEh `N` dCp inA§¥¦¨¤¨§©¤¤§¥
dGd `nHd ,uxznE .mc` `Ohi§©¥¨¨§¨¥©¨¥©¤
m`W ,xnFl FpFvx ,`Ohi znA `nhPW¤¦§¨§¥§©¥§©¤¦
zNn siqFde .milMd `Ohi milkA rBi¦©§¥¦§©¥©¥¦§¦¦©
WxitE ,rbp mFwn dfi`A zFxFdl 'FA'§§¥¤¨¨©¥¥
'FA' `l ,zn `nhA dxFn 'FA' zNOW¤¦©¨¦§¥¥Ÿ

:zn `nhA rbFPAçmc` ,xnFl FpFvx ©¥©¦§¥¥§©¨¨
cr `nhY ,dGd zn `nhA rbFPd xg ©̀¥©¥©¦§¥¥©¤¦§¨©
milM `nlWA ,i"Wx dWwnE .axrd̈¤¤©§¤©¦¦§¨¨¥¦
`Ed zn `nHW itl `Ohl lFkï§©¥§¦¤§¥¥
la` ,oFW`xn E`nhp milke oFW`x¦§¥¦¦§§¥¦£¨
`di dOl `nHA rbFPd xg` mc`̈¨©¥©¥©©¨¥¨¨§¥
oFW`xn `nhp Fpi` mc` ixde ,`nḧ¥©£¥¨¨¥¦§¨¥¦
o`Mn uxznE ,d`nEHd a`n `N ¤̀¨¥©©§¨§¨¥¦¨

:'eke Ecnlèoi` `de ,xn`Y m`e ¨§§¦Ÿ©§¨¥
`peeB i`dkC ,xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥¦§©©§¨

xEq`C adf icbA iAB opixn` iOp©¦¨§¦©©¥¦§¥¨¨§¨
mEXn miptA odA dcFar zFUrl©££¨¨¤¦§¦¦
iOp ikd ,adf ici lr d`A dxiarC©£¥¨¨¨©§¥¨¨¨¦©¦
,xnFl Wie .lbr ici lr dxiar d`Ä¨£¥¨©§¥¥¤§¥©
zFUrl xEq` mipR zcFar `weC©§¨£©§¦¨©£
la` ,xFbiPq dUrp xFbiHw oi`C mEXn¦§¥©¥©£¤©¥£¨
,uEgA odA WOWOW adf icbA iAB `lŸ©¥¦§¥¨¨¤§©¥¨¤©
DziIUrW dOc` dxR iAB iOp ikde§¨¦©¦©¥¨¨£ª¨¤£¦¨¨
xFbiHw oi` xnFl KiIW oi` uEgA©¥©¨©¥©¥
KEnqA `de ,xn`Y m`e .xFbiPq dUrp©£¤©¥§¦Ÿ©§¨§¨
zcFar dzid `lC dn i"Wx WxiR¥¥©¦©§Ÿ¨§¨£©
oi`C mEXn oxd` ici lr dOc` dxR̈¨£ª¨©§¥©£Ÿ¦§¥

FbiHwxnFl Wie .xFbiPq dUrp x ©¥©£¤©¥§¥©
ici lr dzid dxiarC oxd` ip`WC§©¥©£Ÿ©£¥¨¨§¨©§¥
dxR DzF` `d dOc` dxR la` ,Fnvr©§£¨¨¨£ª¨¨¨¨¨
DpiOn `N` ,lbr zxiarA dzid `lŸ¨§¨©£¥©¥¤¤¨¦¦¨
ipinW zWxtA `de ,xn`Y m`e .dzid̈§¨§¦Ÿ©§¨§¨¨©§¦¦
i"Wx WxitE 'lbr Ll gw' oxd`A aizM§¦§©£Ÿ©§¥¤¥¥©¦

xRkn df ici lrW ricFdlWFcTd Fl §¦©¤©§¥¤§©¥©¨
Fnvr iAblE ,lbr dUrn lr `Ed KExÄ©©£¥¥¤§©¥©§
.ziWixtcM miptaE uEgA wNgl oi ¥̀§©¥©¦§¦§¦§¦¦
did `EdW ixiin mzdC xnFl Wie§¥©§¨¨©§¥¤¨¨
oi` xnFl KiIW oi` Fnvr lr xRkn§©¥©©§¥©¨©¥
didW iR lr s` xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥©©¦¤¨¨



ני zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ipy meil inei xeriy
הּוא  וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכנגד
סימן, מּכּלם. נמֹו ואזֹוב האילנֹות, מּכל ְִִִִֵַַָָָָָָָֹֻהּגבּה
ּכאזֹוב  עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּגבּה

לֹו: ויתּכּפר ׁשּפׁשע ∑ÓLÓÏ¯˙(è)ותֹולעת, ּכמֹו ְְְִֵַַַ¿ƒ¿∆∆ְֶֶַ
ׁשאין  ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָֻֻהעגל

ׁשּנאמר העגל, מּפקּדת לב)ּבּה ּפקדי (שמות "ּוביֹום : ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשהעגל  ּוכׁשם וגֹו'". העֹוסקין éּופקדּתי ּכל מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל מטּמאה ּפרה ּכ ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּבֹו,
ׁשּנאמר ּכ(שם)ּבאפרֹו, וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת מעפר לּטמא ."ולקחּו ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: המל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי ëעדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?ìלּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל ׁשּפרה îלֹומר ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְִֶַַַָָָָ
צּדיקים  מיתת אף מכּפרת), ÓzÂ˙.רת מכּפðאדּמה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֻ«»»

ÌÈ¯Ó ÌL∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא מה ñאף ּומּפני . »ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָ
ה'" "עלּֿפי ּבּה: נאמר ׁשל òלא ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

נאמר ּובאהרן לג)מעלה. ּב"אּלה (במדבר ה'", "עלּֿפי : ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ
.מסעי" ְֵַ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים ôמּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…
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d`Ohn dxf dcFare ,dxf dcFar did̈¨£¨¨¨©£¨¨¨§©§¨
EcnSIe' miNdY xtqA aizkcM ,znM§¥§¦§¦§¥¤§¦¦©¦¨§

:'mizn igaf Elk`Ie xFrR lral` dxez §©©§©Ÿ§¦§¥¥¦
k(`)ëipA' aEzMW oeiM ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¤¨§¥

.'dcrd lM' EidW `hiWR 'l`xUi¦§¨¥§¦¨¤¨¨¨¥¨
:xAcn izn Ezn xaMW ,WxtnE§¨¥¤§¨¥§¥¦§¨

ìixdW ,FnFwn o`M oi`C ,WExiR¥§¥¨§¤£¥
EUr mixvn z`ivil dpFW`x dpWA§¨¨¦¨¦¦©¦§©¦¨
dxR EtxU dIpW dpWaE ,lbrd̈¥¤§¨¨§¦¨¨§¨¨
sFqA dzid mixn zzinE ,dOEc £̀¨¦©¦§¨¨§¨§

:mixvn z`ivil dpW mirAx`îm`e ©§¨¦¨¨¦¦©¦§©¦§¦
,dOEc` dxRd dzid oAxw ike ,xn`YŸ©§¦¨§¨¨§¨©¨¨£¨
.mElM dPOn oiaixwn Eid `l `lde©£ŸŸ¨©§¦¦¦¤¨§
i"Wx WxiRW xg` xaC itl ,xnFl Wie§¥©§¦¨¨©¥¤¥¥©¦
xnFl 'z`Hg' aEzMd D`xTW lirl§¥¤§¨¨©¨©¨©
rnW ,d`pdA xq`il miWcwM `idW¤¦§¨¨¦¥¨¥©£¨¨§©

:oAxwM `idW DPinðitl ,xn`Y m`e ¦¨¤¦§¨§¨§¦Ÿ©§¦
.WOn zFpAxw iAB KFnql Fl did df¤¨¨¦§©¥¨§¨©¨

itl ,dxtl dknqp Kkl ,xnFl Wie§¥©§¨¦§§¨§¨¨§¦
zziOW itl ,iccdl minFC mdW¤¥¦©£¨¥§¦¤¦©
Dpi` dxRd mbe zFpAxw opi` miwiCv©¦¦¥¨¨§¨§©©¨¨¥¨
dGW FnM iccdn Epcnle ,WOn oAxẅ§¨©¨§¨©§¥£¨¥§¤¤

:xRkn df mB xRknño`M aizkCn §©¥©¤§©¥¦¦§¦¨
oxd` znIe' oxd` iAB mB aizkE ,'mW'¨§¦©©¥©£Ÿ©¨¨©£Ÿ

deW dxifbl e`l i`C ,'mW'mW' ,iz` ¨§¦©¦§¥¨¨¨¨¥¨
,il dOl mixn iAbC ipnif ixY 'mW'¨§¥¦§¥§©¥¦§¨¨¨¦
dn ,iz` deW dxifbl KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¦§¥¨¨¨¨¥©
,'d iR lr aizM ixdW dwiWpA mzd̈¨¦§¦¨¤£¥§¦©¦

:dwiWpA o`M s`òdn ,miWwn Wi ©¨¦§¦¨¥©§¦©
opitliC i"Wx WxiR `d ,i"Wx dWwO©§¤©¦¨¥¥©¦§¨§¦©
i"WxC xnFl Wie .oxd`n 'mW' 'mW'¨¨¥©£Ÿ§¥©§©¦
aFYkl ,deW dxifB il dOl ,KixR ikd̈¦¨¥¨¨¦§¥¨¨¨¦§
e`l KgxM lrC ,''d iR lr' `icdA§¤§¨©¦§©¨§¨©
dOl oM m`C ,`Ed dxEnB deW dxifB§¥¨¨¨§¨§¦¥¨¨
zFxFdl ''d iR lr' oxd` iAB il¦©¥©£Ÿ©¦§
'mW' 'mW' cFnlp ,zn dwiWpAW¤¦§¦¨¥¦§¨¨
deW dxifB e`l i`Ce `N` ,dWOn¦¤¤¨©©©§¥¨¨¨

oxd` iAB azM ikd mEXn ,`id dxEnB§¨¦¦¨¦¨©©¥©£Ÿ
aFYkl iOp mixn iAB oM m` ,''d iR lr'©¦¦¥©¥¦§¨©¦¦§
EazM `xnBA la` .'eke 'd iR lr©¦£¨©§¨¨¨§
.dWOn deW dxifBd EcnNW WExitA§¥¤¨§©§¥¨¨¨¦¤
dkxal FpFxkf i"WxC xnFl Kixv okl̈¥¨¦©§©¦¦§¦§¨¨
,dzn dwiWpA `id s` ,xn`w ikd iOp©¦¨¦¨¨©©¦¦§¦¨¥¨
,dWOn 'mW' 'mW' siliC xnFl FpFvx§©§¨¥¨¨¦¤
oi`e ''d iR lr' FA xn`p oxd` la £̀¨©£Ÿ¤¡©©¦§¥
xn` okle ,dWOn Fcnll Kixv̈¦§¨§¦¤§¨¥¨©
.'oxd`AW' xn` `le 'eke 'oxd`aE'§©£Ÿ§Ÿ¨©¤§©£Ÿ

:mW oIEria dxez §©¨
(a)ô`l mixn dzOWM cIn ixdW¤£¥¦©§¤¥¨¦§¨Ÿ

dOl ,xn`Y m`e .min cFr mdl did̈¨¨¤©¦§¦Ÿ©¨¨
,dWn F` oxd` zEkfA x`Ad did `lŸ¨¨©§¥¦§©£Ÿ¤
lr dWnl dpiYndW zEkfA xnFl Wie§¥©¦§¤¦§¦¨§¤©
KlWEdWM Fl dUrI dn zF`xl miOd©©¦¦§©¥¨¤§¤§©
lW df zEkf Dl dUrp Kkl ,daiYA©¥¨§¨©£¨¨§¤¤
KExA WFcTd ozPW ,min EpiidC ,x`A§¥§©§©¦¤¨©©¨¨

:DliaWA dcrl min `Edb dxez ©¦¨¥¨¦§¦¨



zwegנב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ הלואיöׁשּגוענּו.eÈÁ‡ ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹו÷יּתכן  היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz '` iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (במדבר ׁשחס יׂשראל øמּכאן, ׁשל ממֹונם .על ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

minkg izty

(b)ö`l ,'Lxack idi El od' FnM ,WExiR¥§¥§¦¦§¨¤Ÿ
`le ,'sqFi EpnhUi El' FnM ,`OW oiprn¥¦§©¤¨§¦§§¥¥§Ÿ
:'izFvnl YaWwd El' FnM ,ilE` oiprn¥¦§©©§¦§©§¨§¦§¨

÷`l m`C ,Epig` zriebA xn` EN`M§¦¨©¦§¦©©¥§¦Ÿ
`Ed m` Dil irAin m"lFgA 'rebA' ok¥¦§Ÿ©§¨¦¨¥¥¦
EreBW onfA FWExiR didIWe ,xFwn̈§¤¦§¤¥¦§©¤¨§

:'oal rnWk idie' FnM ,Epig`c dxez ©¥§©§¦¦§Ÿ©¨¨
(g)ø,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

mdl aiWd `Ed KExA WFcTd `nlC¦§¨©¨¨¥¦¨¤



נג zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iyily meil inei xeriy

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

מעט  המרּבה ùׁשהחזיק ‰f‰.את ÚÏq‰ŒÔÓ‰ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆
‡ÈˆB∑אֹותֹו מּכירין היּו ׁשּלא לפיúלפי ,ׁשהל ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע

ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: אֹומרים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל
לׁשֹון  סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹלנּו
הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָיוני:

מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו .ׁשּלא ְִִִִֶֶַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה àלפי «¬»ƒְִִִֶֶָָָֹ
"ודּברּתם  אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹטּפין,
הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלֿהּסלע",

ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא (שמות אמרּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
והּכהּויז) סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ּבלבד áּגּלה זה חטא יאמרּוâׁשאּלּולי ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

minkg izty

zEnp dOl' Exn`e md EWwAX dn lr©©¤¦§¥§¨§¨¨¨
mdl aiWde ,'EpxiraE Epgp` mẄ£©§§¦¥§¥¦¨¤
dcrd z` ziwWde' `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§¦¨¤¨¥¨
oFWlC ,xnFl Wie .'mxirA z`e§¤§¦¨§¥©¦§
aizkcM ,dndA lr ltFp 'ziwWde'§¦§¦¨¥©§¥¨§¦§¦

LiNnB mbe' dxU iIg zWxtA,'dwW` §¨¨©©¥¨¨§©§©¤©§¤
'dcrd EYWIe' xninl Dil dede©£¨¥§¥©©¦§¨¥¨
oFWlC ,'dcrd YWYe' KEnqA aizkcM§¦§¦§¨©¥§§¨¥¨¦§
mW iOp aizkcM ,mc` lr ltFp dIzW§¦¨¥©¨¨§¦§¦©¦¨
'ziwWde' azke iPWnCnE ,'ipc` dzW'§¥£Ÿ¦¦¦§©¦§¨©§¦§¦¨

mxirA lr ciRwd i`Ce(i"`xdn)cFre . ©©¦§¦©§¦¨§
'mxirA z`e' i"Wxl dWwC ,xnFl Wi¥©§¨¤§©¦§¤§¦¨
zaEWzA gNWA zWxtA `dC ,il dOl̈¨¦§¨§¨¨©§©©¦§©
xaC lr dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤©§©
,'mrd dzWe' `N` Fl aiWd `l miOd©©¦Ÿ¥¦¤¨§¨¨¨¨
zindl' Exn` l`xUIW iR lr s ©̀©¦¤¦§¨¥¨§§¨¦
z`e' oM m`e ,'ipwn z`e ipA z`e izF`¦§¤¨©§¤¦§©§¦¥§¤

:'eke qgW `N` ,il dOl 'mxirAh dxez §¦¨¨¨¦¤¨¤©
(i)ùxWt` ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¤§¨

:rlQd ipR l` ldTd lM lidwdlú §©§¦¨©¨¨¤§¥©¤©
cr mdl did WECig dn ,uxzl FpFvx§§¨¥©¦¨¨¨¤©

xn`W oeiM ,'ebe rlQd ond Exn`W¤¨§£¦©¤©¥¨¤¨©
KM i`Ce 'einin ozpe' `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©¥¨©©¨
Eide ,'ek Eid `NW itl ,uxznE .didi¦§¤§¨¥§¦¤Ÿ¨§¨
dfi`n mkN dn mdl mixnF` l`xUi¦§¨¥§¦¨¤©¨¤¥¥¤
df oiA wENig dn xnFlM ,E`ivFY rlq¤©¦§©©¦¥¤

:'ek mdl xn` Kkl ,dfl`i dxez ¨¤§¨¨©¨¤
(`i)àiYW dMd dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦¨§¥

dpFW`x dMnAW itl ,uxznE .minrR§¨¦§¨¥§¦¤§©¨¦¨
m`C ,FzgkFde .'eke oiRih `ivFd¦¦¦§¨¨§¦
dMd dOl ,mElM `ivFd `NW `zi ¦̀¨¤Ÿ¦§¨¨¦¨
xaFq did `l dOle ,zipW mrR FzF`©©¥¦§¨¨Ÿ¨¨¥
eilr dEv `NW xg` rlq df i`Ce©©¤¤©©¥¤Ÿ¦¨¨¨
dNgYn `ivFd m`e ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¦¦¦§¦¨
FzFMdl oikixv Eid `l dAxd min©¦©§¥Ÿ¨§¦¦§©
`ivFdW i`Ce `N` ,zipW mrR©©¥¦¤¨©©¤¦
mrR FzF` dMd Kkl ,oiRih dNgYn¦§¦¨¦¦§¨¦¨©©
xEriXM min `ivFd `lC dnE .dIpW§¦¨©§Ÿ¦©¦©¦
dnE .'ek `NW itl ,oFW`x mrtA§©©¦§¦¤Ÿ©
icM ,'ek 'ExAC mde' xnFl siqFdX¤¦©§¥¦§§¥
mEXn ,dMdW dWn lW FzErh ricFdl§¦©¨¤¤¤¦¨¦
,`ivFd `le xg` rlql ExAC mdW¤¥¦§§¤©©¥§Ÿ¦

ipRn rlQd z` dMd ikd mEXn¦¨¦¦¨¤©¤©¦§¥
oOCfpe' cFr siqFde .'ek `OW Exn`W¤¨§¤¨§¦§¦§©¥
`ivFd dOl ok `l m`C ,'ek 'mdl̈¤§¦Ÿ¥¨¨¦
zFAx zF`MdA ENit`e ,oiRih ENit £̀¦¦¦©£¦§©¨©
,zg` dRih ENit` `ivFdl Fl did `lŸ¨¨§¦£¦¦¨©©
dWw zvwE .'ek mdl oOCfPW `N ¤̀¨¤¦§©¥¨¤§¨¨¤
iAB zFHn zWxtA i"Wx WxiRX dOn¦©¤¥¥©¦§¨¨©©©¥
qrMW itl ,'ebe 'odMd xfrl` xn`Ie'©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦¤¨©
`p ErnW'A oke ,zErh llkl `A dWn¤¨¦§©¨§¥§¦§¨
qrMd ici lr 'rlQd z` KIe' 'mixFOd©¦©©¤©¤©©§¥©©©
ipRn `l la` rnWn ,zErh llkl `Ä¦§©¨©§©£¨Ÿ¦§¥
,min `ivFd `le xg` rlq l` ExACW¤¦§¤¤©©¥§Ÿ¦©¦
`l mXd iEEiv ilE`W EaWgW ipRnE¦§¥¤¨§¤©¦©¥Ÿ
.o`M azMW FnM ,d`MdA `N` did̈¨¤¨§©¨¨§¤¨©¨
,zFwElg zFcB` odW xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¥©¨£
.mFwn lkA FbdpnM odiYW qtY i"Wxe§©¦¨©§¥¤§¦§¨§¨¨

:m"`xd oFWl o`M crai dxez ©¨§¨§¥
(ai)ácFaM KxC ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¤¤¨

WxtnE ,miwiCv lW dRxg zFNbl§©¤§¨¤©¦¦§¨¥
dNB mdNW gaW ipRn dAxc`C§©§©¨¦§¥¤©¤¨¤¦¨

:'ek dNB WxitcM ,`xTdâdWwC ©§¨¦§¥¥¦¨§¨¤



zwegנד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iriax meil inei xeriy
ּכעֹון  ׁשּלא ãעליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר ä"הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכåנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

ß fenz 'a iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,æיעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

minkg izty

mrh `EdW rnWn 'ori'C ,i"Wxl§©¦§©©©§©¤©©
,FWExiR ikdC uxznE .dlrnN ©̀§©§¨§¨¥§¨¦¥
Ff mziUrW ori xnFlM ,'ek ilEN`W¤¦¥§©©©¤£¦¤
`de xn`Y m`e ,m"`xd azM .calA¦§¨¨©¨§¥§¦Ÿ©§¨
,ux`l qpkp did `l `hgd df zlEfA§©¤©¥§Ÿ¨¨¦§¨¨¨¤
aEzMW FnM dxifB eilr dxfbp xaMW¤§¨¦§§¨¨¨§¥¨§¤¨
miWlWl iEUrd `le 'ebe 'd`xz dYr'©¨¦§¤§Ÿ¤¨¦§¦
zWxtA oiIr FvExize .mikln cg`e§¤¨§¨¦§¥©¥§¨¨©
wEqRA iYazMX dnA LzFlrdA§©£§§©¤¨©§¦©¨
FnM mzd eixaCW ,'ek 'Epgp` mirqFp'§¦£©§¤§¨¨¨¨§
iz`ad `l okl ,`kd `Ed uxiYW¤¥¥¨¨¨¥Ÿ¥¥¦

:oFiNBd lr eixaCãl`W ,xnFl FpFvx §¨¨©©¦¨§©¤©
zFpFr s` mdiciA EidW xnFl xFAqY¦§©¤¨¦¥¤©£

FnM ,zFlFcB zFpFr mdC ,xAcOd xFC©¦§¨§¥£§§
:mixaC x`WE mippFlznäxn` mXW ¦§§¦§¨§¨¦¤¨¨©

icM xUA zzl mXd gkA oi`W¤¥§Ÿ©©¥¨¥¨¨§¥
oi`W dWn xn` o`ke ,mwERiq¦¨§¨¨©¤¤¥
`NW xg` rlQn `ivFdl FzEWxA¦§§¦¦¤©©¥¤Ÿ
mrd Epin`IW dAq df dide ,EEhvp¦§©§¨¨¤¦¨¤©£¦¨¨
`le ,miOd Eid Frahe rlQd wgOW¤¦Ÿ©¤©§¦§¨©©¦§Ÿ
,E`vi KxAzi mXd lW FzxifB ipRn¦§¥§¥¨¤©¥¦§¨¥¨§
xg` iN dn df rlq iN dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¤©¤©¦©¥
`l mz`Hge .`Ed KExA WFcTd iAbl§©¥©¨¨§©¨¨Ÿ
lMn E`ivFIW 'dA EghA `NW wx did̈¨©¤Ÿ¨§©¤¦¦¨
EEhvp `NW iR lr s` ,EvxIW rlq¤©¤¦§©©¦¤Ÿ¦§©

:eilråmEW ilA Fnvrn ,xnFlM ¨¨§©¥©§§¦
eiptl Ecnr `l ixdW ,gxkd¤§¥©¤£¥Ÿ¨§§¨¨

:dNtzAbi dxez ¦§¦¨
(ci)æWFcTd xn`X dn ,xnFl FpFvx§©©¤¨©©¨

,'Lrxf didi xb iM' mdxa`l `Ed KExÄ§©§¨¨¦¥¦§¤©§£
awri lr liHd `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦¦©©£Ÿ
micar EpiidW ,FzxifB FCal eipaE¨¨§©§¥¨¤¨¦£¨¦
Eplaq Ep`W `vnp ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¦§¨¤¨¨©§
,eipaE Lia` eUr crA cEArXd zFxv̈©¦§§©¥¨¨¦¨¨
KxC Epl giPdl mkl iE`x oM lre§©¥¨¨¤§©¦©¨¤¤
iAB KEnqA i"Wx WxitcM ,Lvx ©̀§§¦§¥¥©¦§¨©¥

:'ebe 'Lvx`a `P dxArp'eh dxez ©§§¨¨§©§¤



נה zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iriax meil inei xeriy
i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות çסבלנּו ׁשהאבֹות על èמּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו (בראשית אבינּוéּבּברכה «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים כז) צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",ëזה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל ìאין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּובאר îמׁשה: ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּומים  אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשּתֹות,
ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, מּכאן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהנאתכם.
אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה .לאכל, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻ

'B‚Â CÏ CÏn‰ C¯c∑ּבהמּתנּו את חֹוסמים אנּו ∆∆«∆∆≈≈¿ְְְִֵֶֶָ
יּטּו לאכל ðולא ּולכאן .לכאן ְְְֱִֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם  אצא ואני  אביñקלנּו", (בראשית ׁשהֹורי ׁשני ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

minkg izty

(eh)ç(dix` xEB)oFWNW aB lr s` ©§¥©©©¤§
drx mdl EUrW wx rnWn `l 'ErxIe'©¨¥Ÿ©§©©¤¨¨¤¨¨
EpzF` ErxIe' aizM xg` mFwnaE ,zg ©̀©§¨©¥§¦©¨¥¨
'ErxIe' WExiRW WxiR okl ,'ebe 'EpEPrie©§©¨¥¥¥¤¥©¨¥
mNEM oM m`e ,zFAx zFxv llFM `Ed¥¨©§¦¥¨

:llMAèEidW zFa` lr i`w i`C ©§¨§¦¨¥©¨¤¨
miCwdl Fl did ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¨¨§©§¦
,xninl Dil ded ikde ,'Epl'l 'EpizFa`'£¥§¨§¨¦£¨¥§¥©
aizkCnE ,'Eple EpizFa`l ErxIe'©¨¥©£¥§¨¦¦§¦
`zNnC rnWn sFQal 'EpizFa`l'©£¥§©©§©§¦§¨

:i"`xdn .`Ed `zixg`fh dxez ©£¦¨
(fh)émFc` Kln aiWdW daEWYn¦§¨¤¥¦¤¤¡

oM Fl xn` dWnC opirnW dWnl§¤¨§¦©§¤¨©¥
axgA oR' KEnqA aizkCn ,'ek dkxAA©§¨¨¦¦§¦§¨¤©¤¤

FN dn i"Wx WxitE 'Lz`xwl `v ¥̀¥¦§¨¤¥¥©¦©
,'eke mi`Bzn mY` `N` df aiWdl§¨¦¤¤¨©¤¦§¨¦
df Fl xn` dWOW gkEn oM m ¦̀¥¨¤¤¨©¤

.'ek dkxAA(aFh waC)oeiM ok `l m`C ©§¨¨¤¤§¦Ÿ¥¥¨
Dil ded 'ebe ''d l` wrvPe' xn`W¤¨©©¦§©¤£¨¥
'EplFw' ,'ebe 'glWIe 'd rnWIe' xninl§¥©©¦§©©¦§©¥

:'eke dkxAA `N` ,il dOlëFpFvx ¨¨¦¤¨©§¨¨§
df lre .m`ivFd dWn `de ,uxzl§¨¥§¨¤¦¨§©¤

:'eke o`Mn Wxtnfi dxez §¨¥¦¨
(fi)ìdWn KixS dn ,uxzl FpFvx§§¨¥©¨¦¤

z`ivi oipr mFc` Klnl xiMfdl§©§¦§¤¤¡¦§©§¦©
:eiptl aizkC oiprd lM mbe ,mixvn¦§©¦§©¨¨¦§¨¦§¦§¨¨

î`le 'lFk`l on' i"Wx hwpC `d̈§¨©©¦¨¤¡§Ÿ
dWwEdC ,min `N` `xTA aizM§¦©§¨¤¨©¦§§¨

lr mFc` Klnl xn` `l i`C ,i"Wxl§©¦§¦Ÿ¨©§¤¤¡©
dfA mdl `Ed d`pd dn ,dlik` oipr¦§©£¦¨©£¨¨¨¤¨¤
,`id zhrEn d`pdC ,min mdn EgwIW¤¦§¥¤©¦©£¨¨¤¤¦
gTil dWn xn` dlik`d lr s` `N ¤̀¨©©¨£¦¨¨©¤¦©
,min `weC `xTd hwpC `de .mdn¥¤§¨§¨©©§¨©§¨©¦
,mdn gTil oivFx min s` ,hwp `zEax§¨¨©©©¦¦¦©¥¤
didW FnM ,min zFpwl KxC oi`W s ©̀¤¥¤¤¦§©¦§¤¨¨
.'EpizW sqkA Epinin' dinxi opFwn§¥¦§§¨¥¥§¤¤¨¦

:i"`xdnð(awri zlgp)`d ,i"Wxl dWwC ©£©©£Ÿ§¨¤§©¦¨
,'mxkaE dcUA xarp `l' Exn` xaM§¨¨§Ÿ©£Ÿ§¨¤§¤¤
dxard` i`w lirlC i`Ce `N ¤̀¨©©¦§¥¨¥©©£¨¨
dIhP` i`w o`ke ,milbxA§©§©¦§¨¨¥©§¦¨

:lFk`lgi dxez ¤¡
(gi)ñ,il dOl 'axgA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¤¤¨¨¦



zwegנו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iying meil inei xeriy
(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬

:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«
i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑ ּבהבטחתòעׂשו"(שם)זקננּו ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz 'b iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה ôלארץ  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,
ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

minkg izty

Lz`xwl `v` oR' xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¥¥¦§¨§
:'dnglOlhi dxez ©¦§¨¨

(k)ò,il dOl 'dwfg ciA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨£¨¨¨¨¦
:'dwfg ci' Fl Wi 'caM mr' lM`k dxez ¨©¨¥¥¨£¨¨

(ak)ôWxtn `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ§¨¥
lM' lr lirl WxiRW df oFWlA§¨¤¤¥¥§¥©¨

minlW mNM' hFwpl KixS dnE ,'dcrd̈¥¨©¨¦¦§ª¨§¥¦
Wxtl Kixv `l df mbe ,'ux`l qpMil¦¨¥¨¨¤§©¤Ÿ¨¦§¨¥
l`W ,xnFl Wie .'ek 'ozF`n EN`e'§¥¥¨§¥©¤©
'dcrd lM' aFYkl Kixv dOl dWwY©§¤¨¨¨¦¦§¨¨¥¨
micnFr mNM dcrd lMW LcOllE§©¤§¤¨¨¥¨ª¨§¦
`de ,xAcn izn Fzn xaMW miIgl§©¦¤§¨¥¥¥¦§¨§¨

xnFl ,WxtnE .'dcrd lM' aizM lirl§¥§¦¨¨¥¨§¨¥©
ux`l miqpkp EidW drWA s` ,Ll§©§¨¨¤¨¦§¨¦¨¨¤

zzin xg`l dAExn onf didWiWp` ¤¨¨§©§¤§©©¦©©§¥
minlW mNM Eid ,xAcOd xFC©¦§¨¨ª¨§¥¦

:'ekbk dxez



נז zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iying meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,÷הלּביׁשהּוöאת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ

לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם
לּמערה" ּדלּוק.ø"הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ

ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב ùאףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר úיֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים

והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי àהאנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם

אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי "וּיראּו"? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

minkg izty
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llkaC xWt`e ,dlFcB dPEdkA FzEIkf§¦¦§¨§¨§¤§¨§¦§©

:ixaC eixaC÷aizM oi`W iR lr s` §¨¨§¨©©©¦¤¥§¦
`N` aizM oi`W ,mXd dEv KMW o`M̈¤¨¦¨©¥¤¥§¦¤¨
ok `l m`C .'eke 'oxd` z` hWtde'§©§¥¤©£Ÿ§¦Ÿ¥
Ki` ,dNgY oxd` z` WiAld dWOW¤¤¦§¦¤©£Ÿ§¦¨¥
zrWA `NW dPEdk icbA oxd` WAli¦§©©£Ÿ¦§¥§¨¤Ÿ¦§©
icbaA ziAd xdn `vFId `lde ,dcFar£¨©£Ÿ©¥¥©©©¦§¦§¥
KgxM lr `N` ,mirAx` btFq dPEdk§¨¥©§¨¦¤¨©¨§¨
iR lr FWiAld dWnC xnFl Kixv̈¦©§¤¦§¦©¦
z` oWiAlie ,ohiWtIW icM ,xEAiCd©¦§¥¤©§¦¨§©§¦¨¤
dkFf FpAW zF`xdl oxd` iptA xfrl ¤̀§¨¨¦§¥©£Ÿ§©§¤§¤

:eiYgY lFcB odklødWwC mEXn §Ÿ¥¨©§¨¦§¨¤
z` oxd` hiWtd `l dOle ,i"Wxl§©¦§¨¨Ÿ¦§¦©£Ÿ¤
iM ,Fnvr z` xfrl` mWiAlie eicbA§¨¨§©§¦¥¤§¨¨¤©§¦
`dIW dWnl i`pB `EdW d`xp df¤¦§¤¤§©§¤¤§¥
ike ,'eke Fl xn` ,uxznE .mdl zxWn§¨¥¨¤§¨¥¨©§¦
`N` ,dWn lW FxEAiC `lA iBq `lŸ©¦§Ÿ¦¤¤¤¨
lW micqg zElinB zevn zFxFdl§¦§©§¦£¨¦¤
wQrzn did FnvrA dWn ixdW ,mizn¥¦¤£¥¤§©§¨¨¦§©¥

:oxd` zzin iwqr lkAfk dxez §¨¦§¥¦©©£Ÿ
(fk)ùdOl 'dWn UrIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©©©¤¨¨

lr xarW LYrC lr dlrY ike ,il¦§¦©£¤©©§§¤¨©©
`le ,m"`xd azM .mFwn lW FzEgilW§¦¤¨¨©¨§¥§Ÿ
aEzMX dn lr EWxC `l dOl iYrcï©§¦¨¨Ÿ¨§©©¤¨
dEv xW`M dWn UrIe' gxw zWxtA§¨¨©Ÿ©©©©¤©£¤¦¨
EWxC `NW xWt`e .'dUr oM FzF` 'd¥¨¨§¤§¨¤Ÿ¨§
df dUrW xnFl WIW mEXn ,FA¦¤¥©¤¨¨¤

ipA E`Fai `NW ,FzaFh mEXn dgnUA§¦§¨¦¨¤Ÿ¨§¥
haW zxxU lr cFr wFlgl l`xUi¦§¨¥©£©§¨©¥¤
FhaW zExxU zad`W ipRnE ,iel¥¦¦§¥¤©£©§¨¦§
dUrW s` ,Ff devn ziIUrA zaxFrn§¤¤©£¦©¦§¨©¤¨¨
Evx `l ,KxAzi mXd zevn oM mB©¥¦§©©¥¦§¨¥Ÿ¨
d`xp .w"Fce ,mElM FA WFxcl¦§§§¦§¤

:ilgk dxez ¦
(hk)úE`x `l ixde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¥Ÿ¨

,xfrl`e dWn wx oxd` lW dzin¦¨¤©£Ÿ©¤§¤§¨¨
iRn `lde ,'ErnWIe' xninl Dil dede©£¨¥§¥©©¦§§©£Ÿ¦¦
E`xWM ,WxtnE .ErnW xfrl`e dWn¤§¤§¨¨¨§§¨¥§¤¨
Edfe ,zxXd ik`ln EdE`xde ,'ek§¤§©§£¥©¨¥§¤

:'dcrd lM E`xIe' azMWà,xnFl dvx ¤¨©©¦§¨¨¥¨¨¨©
eilr EpiAx dWn zzinA aizM dOl̈¨§¦§¦©¤©¥¨¨
iAB `kde ,'l`xUi ipa EMaIe' mFlXd©¨©¦§§¥¦§¨¥§¨¨©¥
o`kC ,WxtnE .'l`xUi ziA lM' oxd ©̀£Ÿ¨¥¦§¨¥§¨¥§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'áענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרâזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ãּדבר  ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא ׁשפחה äאינּה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶָָָ

מדרש)אחת בשם .(ילקוט ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר

לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . א.ד"א (כא, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

minkg izty

didW itl ,dOle ,EkA miWPd s ©̀©¨¦¨§¨¨§¦¤¨¨
:'ek` dxez

`k(`)á,i"Wxl Dilpn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
`A iM' eixg` aizkcM FhEWtM `nlC¦§¨¦§§¦§¦©£¨¦¨
i"Wxl dWwC ,xnFl Wie .'ebe 'l`xUi¦§¨¥§¥©§¨¤§©¦
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wlnr `aIe' FnM ,'ebe 'mgNIe iprpMd©§©£¦©¦¨¤§©¨Ÿ£¨¥
z`xwl `vIe' FnkE ,'l`xUiA mgNIe©¦¨¤§¦§¨¥§©¥¥¦§©
mgNIe dvdi `aIe dxAcOd l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨©¨Ÿ¨§¨©¦¨¤
'ebe `vIe' bFr iAB oke ,'l`xUiA§¦§¨¥§¥©¥©¥¥
`N` .'irxc` dnglOl 'ebe mz`xwl¦§¨¨©¦§¨¨¤§¤¦¤¨
.cFak ippr EwNYqpe oxd` zOW rnẄ©¤¥©£Ÿ§¦§©§£¨¥¨
aizkCn FzgkFdC xnFl Wi cFre§¥©§¨¨¦¦§¦
'iprpMd rnWIe' irqn dN`e zWxtA§¨¨©§¥¤©§¥©¦§©©§©£¦
KgxM lr mzde ,oxd` zzin xg` 'ebe©©¦©©£Ÿ§¨¨©¨§¨
dwNYqpe oxd` zOW `N` rnW `lŸ¨©¤¨¤¥©£Ÿ§¦§©§¨
i"Wx WxiR mzde ,l`xUIn dpikXd©§¦¨¦¦§¨¥§¨¨¥¥©¦
'LcOl o`Mn' oFWl ,'ek LcOl o`M̈¦¤§§¦¨¦¤§
mWe .mXn Fzii`xC WxiRW rnWn©§©¤¥¥¦§¨¨¦¨§¨
m"`xde .`InWC `YrIqA Wxt £̀¨¥§¦©§¨¦§©¨§¨§¥
,'ebe 'dcrd lM E`xIe' aizkCn ,WxiR¥¥¦¦§¦©¦§¨¨¥¨

i"xivA 'E`xIe' ixw EdA` iAx xn`e§¨©©¦©¨§¥©¥¨§¥¥
i`d xn`C Wiwl Wixcke ,c"EId zgY©©©§¦§¥¨¦©£©©
,`Ed eiptNW xacl mrh zpizp 'iM'¦§¦©©©§¨¨¤§¨¨
:oxd` reBW itl dcrd ENBzp¦§©¨¥¨§¦¤¨©©£Ÿ

âixzq oM m` iWwY l`C ,Wxtn§¨¥§©©§¥¦¥¨§¦
'iprpMd rnWIe' aizkC ,iccd` i`xw§¨¥©£¨¥¦§¦©¦§©©§©£¦
Epiid ,'abPd aWFi' aizM KM xg`e§©©¨§¦¥©¤¤©§

:'ek dPW WxiR okl ,wlnrã,WExiR £¨¥¨¥¥¥¦¨¥
E`xW oeiM xnFlM ,oFx`d `Ede§¨¨§©¥¨¤¨
iM mdl did `le cFak ippr EwNYqPW¤¦§©§£¨¥¨§Ÿ¨¨¨¤¦
mEXn ,mdiptl rqFPW WcTd oFx` m ¦̀£©Ÿ¤¤¥©¦§¥¤¦
mcFw dUr `NX dn mgNdl `A ikd̈¦¨§¦¨¥©¤Ÿ¨¨¤
xaC lW mrhl KxvEde .m"`xd .okl̈¥¨§¥§§©§©©¤¨¨
dOl dWw oFW`xd mrhl iM ,xg ©̀¥¦§©©¨¦¨¤¨¨
milBxnd ike ,'mixz`d KxC' aEzM̈¤¤¨£¨¦§¦©§©§¦
dWEaM KxC `lde ,KxC FzF` EWaM̈§¤¤©£Ÿ¤¤§¨
WxiR okl ,miaWe mixaFr lkl `id¦§¨§¦§¨¦¨¥¥¥
,m"`xd WxiRW FnkE ,'eke xg` xaC̈¨©¥§¤¥¥¨§¥
`N` mdiptl Kld `NW zAqA iM¦§¦©¤Ÿ¨©¦§¥¤¤¨
`A cFak ippr EwNYqpe oFx`d̈¨§¦§©§£¨¥¨¨
,dWw xg` xaC lW mrhlE .mgNdl§¦¨¥§©©¤¨¨©¥¨¤
oeiM miAx oFWl 'mixz`d' aizM dOl̈¨§¦¨£¨¦§©¦¥¨

okl ,WcFTd oFx`d lr `N` i`w `lC§Ÿ¨¥¤¨©¨¨©¤¨¥
:oFW`x mrh mB WxiRäEkxvEd ¥¥©©©¦§§

,oM Wxtl dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨§¨¥¥
l`xUi oi` Edl `xiaqC mEXn¦¦§¦¨§¥¦§¨¥
iptl mlEwlw zrA `N` migSEpn§¨¦¤¨§¥¦§¨¦§¥
mEW E`vn `l o`ke ,KxAzi mXd©¥¦§¨¥§¨Ÿ¨§
dR EaXW iaXdW Exn` okl ,lEwlw¦§¨¥¨§¤©§¦¤¨Ÿ
.mdn l`xUi EaXW iaXd `N` Fpi ¥̀¤¨©§¦¤¨¦§¨¥¥¤
.miYW `nlC ,zg` Dilpn xnFl oi`e§¥©§¨¥©©¦§¨§©¦
Dpi`W rnWn 'iaW' oFWNnC ,xnFl Wi¥©§¦§§¦©§©¤¥¨
Dil `pn ,xn`Y m`e .zg` `N ¤̀¨©©§¦Ÿ©§¨¥

dgtWC i"WxlxnFl Wie ,dzid §©¦§¦§¨¨§¨§¥©
aizkcM ,dgtW rnWn 'iaW' oFWNnC§¦§§¦©§©¦§¨§¦§¦
lr aWFId drxR xFkAn' `A zWxtA§¨¨©Ÿ¦§©§Ÿ©¥©
aizM KM ,'ebe 'dgtXd xFkA cr F`qM¦§©§©¦§¨¨§¦
cr' aizM dwNWM sFQaE ,d`xzdA©©§¨¨©§¤¨¨§¦©
xFka'C Wxtl Kixv `N` ,'iaXd xFkA§©§¦¤¨¨¦§¨¥¦§
'iaW' s` ,'dgtXd xFkA' Epiid 'iaXd©§¦©§§©¦§¨©§¦
`l m`C ,dgtWA ixiin `kd aizkC¦§¦¨¨©§¥§¦§¨§¦Ÿ
F` 'miWp' F` 'miWp` EPOn AWIe' ok¥©¦§§¦¤£¨¦¨¦

:Dil irAin 'sh'a dxez ©¦¨¥¥



נט zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iying meil inei xeriy
יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִַַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם
ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות

וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי
ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑אקּדיׁשåלגבּה .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרæמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם ּכאּלּוçאּלא ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
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Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»
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zwegס zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b iying meil inei xeriy
ׁשבע  וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

ההר  הר עד מֹוסרה מן ‡˙ı¯‡Œ.מּסעֹות ··ÒÏ ִֵַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆
ÌB„‡∑ּבארצֹו לעבר נתנם ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑ עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהיינּו
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכ
לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשéּבמעינּוèאמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ëׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

minkg izty

(d)èaizkCn ,gRzIW WxiRX dn©¤¥¥¤¦§©¦¦§¦
lEwlw oFWl rnWn ,m"lFgA 'lwFlTd'©§¥§¨©§©§¦§
dnE .eirnA gRzIW Epiid ,WOn©¨©§¤¦§©§¥¨©

WxiRXxnFl FpFvx ,'mixai`A rlap' ¤¥¥¦§©¨¥¨¦§©
,lw oFWl Epiid ,xqg 'lwlw' aizkCn¦¦§¦§Ÿ¥¨¥©§§©

.FlMrl Kixv did `NW(awri zlgp)df ¤Ÿ¨¨¨¦§©§©£©©£Ÿ¤
i"Wx oFWl(d sC dxf dcFarA)mgNA' §©¦©£¨¨¨©©¤¤

rlap didW ipRnE ,oOd `Ed 'lwFlTd©§¥©¨¦§¥¤¨¨¦§¨
uEgl oi`vFi opi`e mdixai` lkA§¨¥§¥¤§¥¨§¦©

.FpFWl o`M cr ,'eke 'lwlw' EdE`xw§¨§Ÿ¥©¨§
lr ,zENw oFWNn `EdW DPin rnW§©¦¨¤¦§©©
ipirn dnlrpe ,'mCnc`' 'wxwxi' KxC¤¤§©§©£©§¨§¤¤§¨¥¥¥

:m"`xdéaizM `lde ,xn`Y m`e ¨§¥§¦Ÿ©©£Ÿ§¦
LYaWA dide Lpf` lr Ll didY czie'§¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨§¦§§
mdl didW DPin rnW ,'ebe 'uEg§©¦¨¤¨¨¨¤
on mipFTX dOn ,xnFl Wie .d`ivi§¦¨§¥©¦©¤¦¦

:iz`vn .mi`ivFn Eid mixBYde dxez ©©¨¦¨¦¦¨¨¦
(e)ëx`Y `Ed 'mitxVd'W ,WExiR¥¤©§¨¦Ÿ©

xnFlM ,`xwA aizkC miWgPl©§¨¦¦§¦¦§¨§©
Wgp oin mdW `le ,mitxFVW miWgPd©§¨¦¤§¦§Ÿ¤¥¦¨¨
sxU Wgp' FnkE ,'stFrn sxU' FnM§¨¨§¥§¨¨¨¨
irAin 'mitxVde' oM m`C ,'axwre§©§¨§¦¥§©§¨¦¦¨¥
rnW ,'sxU Ll dUr' aizkC `de .Dil¥§¨¦§¦£¥§¨¨§©
Wi ,'sxU' FnXW did Wgp oinC DPin¦¨§¦¨¨¨¨¤§¨¨¥
,xn`w 'sxU Wgp Ll dUr' xnFl©£¥§¨¨¨¨¨¨©
dU WExiR ,'d`ixA Flk`nE' EdFnke§¨©£¨§¦¨¥¤

:d`ixAf dxez §¦¨



סי zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iyiy meil inei xeriy
על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל

ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ
למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :ì,ולראיה ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ
נֹוׁשכֹו ּומתנונה îחמֹור נּזֹוק היה ,ð נׁשיכת אלא .והֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם .מתרּפאים, ְְְִִִִִִִַָָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם)נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ,ñלא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ß fenz 'c iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא òעּיים  הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי .ô, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻ

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

נבֹו הר את ּבין öׁשם מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

minkg izty

(g)ìfFnxl KxCW itl ,xnFl FpFvx§©§¦¤¤¤¦§
itl ,mW zF`dW mFwn FzF` lr hFnA§©¨¤¨¨§¦
hFnl opixw ikd mEXn ,DFaB hFOdW¤©¨©¦¨¦¨¥©§

:'qp'î,il dOl 'lM' ok `l m`C ¥§¦Ÿ¥¨¨¨¦
:'eke KEWPd dide aFYklð,ilg oFWl ¦§§¨¨©¨§¢¦

cIn zn `NW ,KlFde FtEB WgMzn`aA) ¦§©¥§¥¤Ÿ¥¦¨¨¨

(a"v sC `Ow:h dxez ©¨©

(h)ñ,df izFpiad `le ,o"Anxd azM̈©¨©§©§Ÿ£¦¦¤
xiMfd `l `Ed KExA WFcTd ixdW¤£¥©¨¨Ÿ¦§¦
mzpeEM la` ,'sxU Ll dUr' `N ¤̀¨£¥§¨¨£¨©¨¨¨

cr ,mvrd mW xg` dWn KldW xnFl©¤¨©¤©©¥¨¤¤©
mWC oeiM ,Wxtl d`xpe .FpFWl o`M̈§§¦§¤§¨¥¥¨§¥
KExA WFcTd F`xFTW Wgp lW mvrd̈¤¤¤¨¨¤§©¨¨
`kd F`xw dOl oM m` ,'Wgp' `Ed `Ed¨¨¦¥¨¨§¨¨¨
WFcTd il fnx ,dWn xn` `N` ,'sxU'¨¨¤¨¨©¤¨©¦©¨
mWA F`xw ikd mEXnC `Ed KExÄ§¦¨¦§¨§¥
zFUrl icM ,mvrd mWA `le x`Yd©Ÿ©§Ÿ§¥¨¤¤§¥©£
mW `ai Fci lrW icM zWgp WgPd©¨¨§¤§¥¤©¨¨Ÿ¥

:w"Fce ,mvrdi dxez ¨¤¤§
(`i)òdOl iYrci `l ,xnFl FpFvx§©Ÿ¨©§¦¨¨

la` ,'mixard iIr' `Edd mFwn `xwp¦§¨¨©¦¥¨£¨¦£¨
:wiQncM ,rci 'iIr' lW WExiR¥¤¦¥¨©¦§©¦

ô`EdW ipRn ,zcAknA cAkn ,WExiR¥§ª¨§©§¤¤¦§¥¤
:oWCd z` FA sxFBW ,'miri' oFWl§¨¦¤¥¤©¤¤

örnWn 'mixard' oFWlC ,xnFl FpFvx§©¦§¨£¨¦©§©
,xg` mFwnl mixaFr `Edd mFwOA©¨©§¦§¨©¥
FzF`n mixaFr Eid mFwn dfi`lE§¥¤¨¨§¦¥
l` mW mixaFrd KxC ,WxtnE .mFwn̈§¨¥¤¤¨§¦¨¤
oM mB Epif`d zWxtaC ,'eke Fap xd©§¦§¨¨©©£¦©¥

:'Fap xd dGd mixard' aizMai dxez §¦¨£¨¦©¤©§



zwegסב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ÷ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,øעל ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,

ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

minkg izty
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סג zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iyiy meil inei xeriy
אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים
ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו

נזּדעזע  לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ׁשל ùלחּוץ. ההר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב

ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk jxk zegiy ihewl)

לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְֲִִֶַַַַַַ
"ּומּׁשם úמעלה  ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין . ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

היתה (במ"ר)ּבארה" מּׁשם וכי .à מּתחּלת והלא ? ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
את  לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעים

וכן לה)הּנּסים. הּׁשירה (שבת – יׂשראל" יׁשיר "אז : ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
להם  נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזאת
הענין  אּלא ּכאן? לּכתב ראה ּומה ארּבעים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָמּתחּלת

הימּנּו למעלה נדרׁש .הּזה ְְְִֵֶֶַַָָ
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mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»
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zwegסד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c iyiy meil inei xeriy
מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,

. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
מׁשה  ּבטלה áמת וׁשם ,â ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

נֹוטל  חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – העם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָנדיבי
נמׁשכין  הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמקלֹו
וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, אֹותֹו ּדר. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

זֹו ּבׁשירה וכיון ãמׁשה הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.

לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,
!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ

וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ
ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון äהּפסּגה  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא åמדּבר, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

minkg izty

(k)áo`M xMfEdW aB`W ,WExiR¥¤©©¤§©¨
oM mB xkf ,'l`ilgp dpYOnE'¦©¨¨©£¦¥¨©©¥
zFnAnE ,zFnAd x`Ad cFr lBlBzPW¤¦§©§¥©§¥©¨¦¨
Eid `l oiicrW iR lr s` ,`iBl©©§©©¦¤£©¦Ÿ¨
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,iiEWw`l Dil ded lirl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥£¨¥§©§¥
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WxitC `YWd la` ,KEnqA i"Wx©¦§¨£¨©§¨§¥¥
`l dOl ,dWn EpiidC 'wwFgnA'¦§¥§©§¤¨¨Ÿ
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סה zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ycew zayl inei xeriy

ß fenz 'd ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

(áë)äzLðàìíøëáeäãNaähðàìEöøàáäøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
:Eìáb øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום æאףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם çמעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת èהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

minkg izty

(ak)æEEhvp `NW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤Ÿ¦§©
,df mdn EWwA ok iR lr s` ,df lr©¤©©¦¥¦§¥¤¤
,`nlrA i`xr KxC `N` Fpi`W ipRn¦§¥¤¥¤¨¤¤£©§¨§¨
aEzMd xq`W FzF`l dnFC Fpi`e§¥¤§¤¨©©¨

:m"`xd .zFaFxTd mixrAbk dxez ¤¨¦©§¨§¥
(bk)çEWwA `l `de ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨Ÿ¦§

ozp `le ,mvx` KxC xFarl `N` mdn¥¤¤¨©£¤¤©§¨§Ÿ¨©

E`vi dOl ,xFarl l`xUi z` oFgiq¦¤¦§¨¥©£¨¨¨§
:mcbpM mgNdl cFrè,i"Wxl dWwC §¦¨¥§¤§¨§¨¤§©¦

`lde ,mdA mglpe mz`xwl `vi dOl̈¨¨¨¦§¨¨§¦§©¨¤©£Ÿ
ENt` oFAWg xir ixdW ,`xil Fl oi ¥̀¦¨¤£¥¦¤§£¦
oFgiq did m` oke ,'eke oiWEYi d`ln§¥¨©¦§¥¦¨¨¦
z` sq`Ie' aizM cFre .'eke xtkA FCal§©¦§¨§§¦©¤¡Ÿ¤

xW` mrd lM rnWnC ,'FOr lM̈©§©§©¨¨¨£¤
oi`e ,Fvx`A,dAxC` ,ux` KxC df §©§§¥¤¤¤¤¤©§©¨

mixrA zFliig iWp` mB oiqipkOW¤©§¦¦©©§¥£¨¤¨¦
okl ,aiF`d `ai m` xird xFnWl¦§¨¦¦¨Ÿ¨¥¨¥
`Ed KExA WFcTd xn` WxiR¥¥¨©©¨¨

:'ekeck dxez



zwegסו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ycew zayl inei xeriy

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוéחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑מּׁשּכבׁשּהë סיחֹון. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ הּמדינה אֹותּה "ער"ìׁשם קרּוי »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב îער  .ׁשל ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

minkg izty

(fk)é'oFAWg'l aW 'opFMze dpAY'¦¨¤§¦¥¨§¤§
,'oFgiq xir'l `le ,dlrnl xMfPd©¦§¨§©§¨§Ÿ§¦¦
dn ,DA dkfe DzF` WaMW xg`OW¤¥©©¤¨©¨§¨¨¨©
ikd `N` ,'opFMze dpAY' xnFl KixS̈¦©¦¨¤§¦¥¤¨¨¦
FOre oFgiq E`FA ,milWFOd Exn`ẅ¨§©§¦¦§©
itl ,Dl ElkEY iM oFAWg xirl§¦¤§¦§¨§¦
,oFgiq xir dppEke zipaPWM dNgYOW¤¦§¦¨§¤¦§¥§§¨¦¦
xfbp f`OW xnFlM ,zipap 'oFgiq' mWA§¥¦¦§¥§©¤¥¨¦§©
dpAY' didie .oFgiq xir zFidl dilr̈¤¨¦§¦¦§¦§¤¦¨¤

:xar mFwnA cizr 'opFMzegk dxez §¦¥¨¦¦§¨©
(gk)ëW` iM' oM m`C ,df mcFw `lŸ¤¤§¦¥¦¥

:Dil irAin 'oFAWgA d`Aì,df xn` ¨¨§¤§¦¨¥¥¨©¤

,'xir' FnM 'xr' WExiRW aFWgY `NW¤Ÿ©§¤¥¨§¦
EPOn miAxdW 'mC' lwWn lr `Ede§©¦§©¨¤¨©¦¦¤
,'mixr' EPOn miAxd 'xr' oke ,'minC'¨¦§¥¨¨©¦¦¤¨¦
lM xEarA oiOd mW 'xr' didie§¦§¤¨¥©¦©£¨
ixdW ,df okYi `l ,FNW zFxiird̈£¨¤Ÿ¦¨¥¤¤£¥
zFAx zFxiir a`Fnl Ex`Wp oiicr£©¦¦§£§¨£¨©
xEarA `l mbe .mdilr KlFn didW¤¨¨¥£¥¤§©Ÿ©£
xiMfdl Fl did oM m`C ,FNW zg` xir¦©©¤§¦¥¨¨§©§¦
,mFwn lkA aEzMd bdpnM ,xir dfi ¥̀¤¦§¦§©©¨§¨¨
`iade .Wxtl `N` mFYql `A `l iM¦Ÿ¨¦§¤¨§¨¥§¥¦
`le ,'zigl' mBxYW mEBxYdn di`x§¨¨¥©©§¤¦§¥§¨©§Ÿ

:'`Yxw' FnBxYîd`xp ,m"`xd azM ¦§§©§¨¨©¨§¥¦§¤
xird mXW iR lr s` ,dfA oEMW il¦¤¦¥¨¤©©¦¤¥¨¦
mW 'xr'W oeike ,KFnqi `l ihxRd©§¨¦Ÿ¦§§¥¨¤¨¥
,KEnq `Ed Ki` ,`Ed dpicn lW ihxR§¨¦¤§¦¨¥¨
'xr' WxtlE wFgcl dvxY df gMnE¦Ÿ©¤¦§¤¦§§¨¥¨
'xr' oM Wxtl wFgcY `l ,xir oFWNn¦§¦Ÿ¦§§¨¥¥¨
mXW Wxtl oFkp xzFi iM ,xir oFWNn¦§¦¦¥¨§¨¥¤¥
`EdW s` KEnq `Ed ihxRd xird̈¦©§¨¦¨©¤
xir oFWNn FWxtNn ,bdpOM `NW¤Ÿ©¦§¨¦§¨§¦§¦
o`M cr .eilr zFltFPd zFprHd ipRn¦§¥©§¨©§¨¨©¨

:FpFWlhk dxez §



סז zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ycew zayl inei xeriy
i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ מֹואב את ׁשּיּמסרּוðׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ

מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ
מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

ּדיבן", "עד וכן "עד",ñמּׁשם , – "סר" ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֶַַַָָֹ
ועל  מלכּות לׁשֹון – 'ניר' מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ לכדּוה ּבכח òהמרּגלים אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: , «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

לֹו ּתעמד ׁשּנאמרôׁשּמא אברהם, ׁשל (בראשית זכּותֹו ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
הרפאים יד) מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" "וּיבא :ְִִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר  קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכּו
ג) הרפאים"(דברים מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :. ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

minkg izty

(hk)ðmr wEaC df `xwOW ,WExiR¥¤¦§¨¤¨¦
zipaPW xg`n xnFlM ,'opFMze dpAY'¦¨¤§¦¥§©¥©©¤¦§¥
gxkdA did oM m` ,oFgiql xird̈¦§¦¦¥¨¨§¤§¥©

:oFgiq ciA xqOdl DtFQWl dxez ¤¨§¦¨¥§©¦
(l)ñ,xq oFWl 'cr' Wxtn i"Wx©¦§¨¥©§¨

Wxtl `MilC .oFaiCn xip xq xnFlM§©¨¦¦¦§¥¨§¨¥
cr oFAWg ca`'FrnWnM `Ed 'oFaiC ¨©¤§©¦§©§¨

cr oFAWgOW aEXi FzF` lM ca`W¤¨©¨¦¤¥¤§©
FWExiRW 'mxiPe' x`Wp oM m`C ,oFaiC¦§¦¥¦§©©¦¨¤¥
eiptl `l xWwp iYlA mdNW zEkln©§¤¨¤¦§¦¦§¨Ÿ§¨¨
WxiRX dn itl la` ,eixg`l `le§Ÿ§©£¨£¨§¦©¤¥¥

aizM EN`M `Ed dkxal FpFxkf i"Wx©¦¦§¦§¨¨§¦§¦
mxiPe' ,'ca` oFAWgAW mxiPe'©¦¨¤§¤§¨©©¦¨

:'xq oFaicAW`l dxez ¤§¦¨
(al)ò,'dizFpA EcMlIe' aizkCn¦¦§¦©¦§§§¤¨

aizM `le ,miAx oFWl 'EcMlIe'©¦§§§©¦§Ÿ§¦
aizkC KEnqacM cigi oFWl 'cFMlIe'©¦§§¨¦§¦§¨¦§¦
milBxnd `N` ,cigi oFWl 'WxFIe'©¤§¨¦¤¨©§©§¦

:dizFpA z` Ecklbl dxez ¨§¤§¤¨
(cl)ôbFr dPYWP dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§©¨

mXd xn` `l oFgiq iAbC oFgiQn¦¦§©¥¦Ÿ¨©©¥
,xn`Y m`e .'FzF` `xiY l`' KxAzi¦§¨¥©¦¨§¦Ÿ©

bxdIW drxl wx oiEMzp `l `lde©£ŸŸ¦§©¥©§¨¨¤¥¨¥
WxiRW FnM ,dxU z` `Vie mdxa ©̀§¨¨§¦¨¤¨¨§¤¥¥
`aIe' wEqRA Ll Kl zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¤§©¨©¨Ÿ
oeiM ,mFwn lMn ,xnFl Wie .'ebe 'hilRd©¨¦§¥©¦¨¨¥¨
,hFl lSiPW Fci lr d`A dlSd zEkGW¤§©¨¨¨¨©¨¤¦©
FzF` Fl cFnrY `OW `xi dWn did̈¨¤¨¥¤¨©£
,drxl oiEMzPW iR lr s` zEkf§©©¦¤¦§©¥§¨¨
aixwdW zFpAxTd zEkfA opixn`cM¦§¨§¦©¦§©¨§¨¤¦§¦
iR lr s` ,zEx EPOn d`vie dkf wlÄ¨¨¨§¨§¨¦¤©©¦
cFakl maixwde li`Fd ,drxl oiEMzPW¤¦§©¥§¨¨¦§¦§¦¨¦§

zwg zyxt zlqg :`Ed KExA WFcTd©¨¨



zwegסח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

æëø ¯ ãëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

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

,mixery mipzepy xn` ineéðàñéñmye ,[mixnz ea mipzepy ilk±] ¦¨¥
yiy sqei axy oniq `ed j"nq zeize` izy ea yiy dfd ilkd
zibdpy o"iy mda yiy mixery ea mipzepy xn` ,j"nq enya

.j"nqk
àzøöòì àçác ïéa eäì éúLågqt oia ixvnd mezifd z` dzeye ± §¨¦§¥¦§¨©£©§¨

,zxvrlèéî÷ceiawpa xevr `edy in ±déì étøî,elylyn ± §¨¦§©¥¥
déì èéî÷ ,éôøãe.exver ,lylyn `edy ine ± §¨¥¨¦¥

milwc inn ueg dzey oiwynd lke :dpyna epipy.ïéøwò ñBëå§¦¨¦
:`xnbd zxxanéàî[edn-]ì÷úî éúééì ,ïðçBé éaø øîà .ïéøwò ñBk ©¦¨¦¨©©¦¨¨©§¥¦§¨

àæeæfef lwyna e`iai ±øcðñkìà àîe÷àily zepli` sxy ± ¨¨£¤§¨§§¦¨
,`ixcpqkl`àìéb àéáb àæeæ ì÷úîe'sixv' fef lwyna e`iai oke ± ¦§¨¨©§¨¦¨

à÷Léø àîkøek àæeæ ì÷úîe,dpiba lcbd mekxk fef lwynae ± ¦§¨¨§§¨¦§¨
éããä éãäa eäðé÷çLéìå,cgi meyzkie ±äáæìdafl dpzep m` ± §¦§£¦§©£¥£¨¥§¨¨

,dze`txlàøîça àúìz,oiia el` mipin dyly eaxri -àìå §¨¨§©§¨§Ÿ
àø÷òéîly mwfeg z` bitn oiidy itl ,ciledln zxwrp dpi`e ± ¦©§¨

e ,el` mipnnqàðB÷øéì,oewxi ly ileg ze`txl ±àøëéLa ïéøz± §©§¨§¥§¦§¨
,xkiya el` mipnnqn mipy eaxriø÷òéîeitl ciledln xwrpe ± ¦£©

.mipnnqd ly mwfeg z` bitn xkiyd oi`y
xn` opgei iax :dafd z`etx oipra opgei iax ixacl zxfeg `xnbd

,lirl.àø÷òéî àìå àøîça àúìz äáæìze`etx d`ian `xnbd §¨¨§¨¨§©§¨§Ÿ¦©§¨
:dafl zetqepàì éàåi` m`e ±lired `ly e` ,el` mipnnq el o §¦Ÿ

,elàúìz éúééìdyly e`iai ± ©§¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zay(oey`x meil)

,mc `vi `ly s`øBò eäì úéàc ììkîel` mivxyl yiy rnyn ± ¦§¨§¦§
.aiig jkitle ,xeràpz ïàîdaiyn .ok xaeqd `pzd `ed in ± ©©¨

:`xnbdïðúc ,àéä éøeð ïa ïðçBé éaø ,ìàeîL øîàdpyna(.akw oileg) ¨©§¥©¦¨¨¤¦¦¦§©
íéöøL äðîL ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaødxeza mixen`dïäì Lé ©¦¨¨¤¦¥§Ÿ¨§¨¦¤¨¤

,úBøBòxyak mi`nhn mpi` mdizexer ,ynn xer mdl yiy oeike
xer mdl oi` el` mivxyn wlgy mixaeq opax la` ,mzlap
el`a laegd ,mdixacle ,mxyak mi`nhn mdizexer jkle ,ynn
epzpyna mixen`d miynxe mivwy x`yk xeht ,xer mdl oi`y

.xer mdl oi`y
`l` zay oiprl llk zwelgn oi`y xaeqe l`eny lr wleg ax

:d`neh oiprl wxàîéz eléôà ,áø øîà àðeä áø øa äaøelit` ± ©¨©©¨¨©©£¦¥¨
zrck dzpyp dpyndy xn`zïðaøel` mivxyn wlgy mixaeqd ©¨¨

y ,ayiil xyt` ,mxyak mi`nhn mdizexeréâéìt àì ïàk ãò± ©¨Ÿ§¦¦
miwleg `l,äàîeè ïéðòì àlà ,éøeð ïa ïðçBé éaøc déìò ïðaømdy ©¨¨£¥§©¦¨¨¤¦¤¨§¦§©§¨

meyn ,mxyak mi`nhn mdizexery mixaeqáéúëc(`l `i `xwie) ¦§¦
,mivxyd zpeny z` dzpn dxezdy xg`l,'íëì íéàîhä älà'¥¤©§¥¦¨¤

d`a ,dxizi `idy 'mi`nhd' daiza `"d ze`deúBaøì§©
ïäéúBøBòLmi`nhn el` mivxy ly,úaL ïéðòì ìáà ,ïøNák ¤¥¤¦§¨¨£¨§¦§©©¨

eãBî ïðaø eléôà.aiig mda laegde ,xer mdl yiy £¦©¨¨
:`ziixan ax lr dywn `xnbdåikéâéìt àì úaL ïéðòìlr opax §§¦§©©¨Ÿ§¦¦

,aiig mda laegdy mixaeqe ,ixep oa opgei iaxãçà ãvä ,àéðúäå§¨©§¨©¨¤¨
,äøBza íéøeîàä íéöøL äðîMîe`,áéiç ,ïäa ìáBçäyiy itl ¦§Ÿ¨§¨¦¨£¦©¨©¥¨¤©¨

,xer mdlàlà øBò ïéà ,íéøîBà íéîëçå .éøeð ïa ïðçBé éaø éøác¦§¥©¦¨¨¤¦©£¨¦§¦¥¤¨
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סט mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«
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éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו, בשעתו, ע"י הרבנים השלוחים הוו"ח אי"א נו"נ הרה"ח מו"ה שניאור 

זלמן שי' הלוי דוכמאן, והרה"ח מו"ה קדיש שי' רומנוב, אשר ביקרו במחנם הט', וגם מסרו לי בקשתו 

ברכה פ"נ.

ובעת רצון הזכרתים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים 

לתוכן הבקשה, ויהי רצון אשר יבשר טוב בזה.

ובעמדנו בחדש תמוז, הוא חדש גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, וגאולתנו, שהרי גופא 

בתר רישא אזיל,

יהי רצון שכאו"א מאתנו בתכ"י, יגאל מכל ענינים המבלבלים, ויוכל לעבוד את ה' בשמחה 

ובטוב לבב.

וגאולה הפרטית תהי' הכנה לגאולה הכללית ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ש. מ. סימפסאן

מזכיר



עב

יום ראשון - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום רביעי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שני - ל' סיון
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' תמוז
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' תמוז
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' תמוז
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חוקת

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עג oeiq h"k oey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט ראשון יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¨¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±éelòå äìòî Cøãa§¤¤©£¨§¦
,áøzeqgiizd elit` - ©

ji` oiivl ick dnkgl
dlrnl `edÎjexa `ed
epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk§©¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦

,Búeäî Bà Búîëç- ¨§¨¨
oipra miynzyn ixd o`k
dlily ly ote`a dpadd
xyt`Îi`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl

,d"awd zece` jk xnel jiiy `l z`fñçéúî äâOää ïéðò ék¦¦§©©©¨¨¦§©¥
ìôBðåwx ±,BâéOäì øLôàL øîBì ,ìëNå äîëç øác ìò §¥©§©¨§¨¨¥¤©¤¤§¨§©¦

-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨©¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-CeøaiC ¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨
,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììk- §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨

iptn z`feék,d"awd ±øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL ¨¨¤¦¤§¨§©¦§¥©

éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥
òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò,dl` mixac ±éôì ,Bì ÷çöé Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©¦§©§¦

úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦
,íéãia úñtúpämi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb xac - ©¦§¤¤©¨©¦

,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel
`id dnkgdy xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jkÎlkmicia.Lnî äëëå§¨¨©¨
äâOääå ìëOä úâøãî àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨¨©§¥©©¥¤§©©¨¨
,Lnî úéîLb äiNòk©£¦¨©§¦©¨

íéìëN úâOä elôàå± ©£¦©¨©§¨¦
dpad ilra mi`vnp

,dlecbúBîìBòaL¤§¨
úâøãî elôàå ,íéðBéìò¤§¦©£¦©§¥©

äàlò äîëçdnkgd ± ¨§¨¦¨¨
mleray ,dpeilrd

,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤
,ílklke mi`xapd lk - ª¨

,lky ipipr:áéúëãk- §¦§¦
aezky enk1:ílk"ª¨

."úéNò äîëça± §¨§¨¨¦¨
mi`xapd lk zeedzdy
,"dnkg"n `id mzeige
,zeliv`c dnkg epiid
mb zaygp okÎitÎlrÎs`
(dpeilr) d`lir dnkg
iabl diyrk zeliv`ay
`ed d"awd ik ,d"awd
dlrnl jxra `ly
± zeliv`ay dnkgn
llk mi`zn `l `linn
epiadl xyt`Îi`y ,xnel
oipry oeeik ,lkye dnkga
epi` lkyde dnkgd
eciÎlry llk "yeg"d
`ed ik ,ebiydl xyt`

.jkn ixnbl dlrnläîe©
àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨

,áeúka "íëç" àø÷ð- ¦§¨¨¨©¨
oipr el miqgiin oky ixd

,dnkgdeðéîëç íâå§©£¨¥
k äëøáì-íðBøëæ,äîëçä úìòîe úâøãî Bì ep`edy - ¦§¨¦§¨¨¦©§¥©©£©©¨§¨

,mkg jxaziepnnL ,äîëçä øB÷î àeäL íeMî eðéä©§¦¤§©¨§¨¤¦¤
ìöàðå CLîð Cøaúé,"`xap" oeyld xn`p mi`xap iabl ± ¦§¨¥¦§¨§¤¡¨

`ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn iable ,xvepy xac
dbixcn jxazi epnn yxtpe lv`py ,"lv`p"eflv`pedf,

äàlò äîëç úâøãî úeäî,dpeilr ±.úeìéöàä íìBòaL ¨©§¥©¨§¨¦¨¨¤§¨¨£¦
ïëå:mya d"awl mi`xewy dn ±,"ãéñç"å "íeçø"zexnl - §¥©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnl `edyíL ìò©¥
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷î àeäLdny - ¤§¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦

xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z` mipiivny
,el` zecnlïlkL,zecnd lk ±epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
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oeiqעד 'l ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' שני יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,úeìéöàäå äëLîää ïéðòå Cøãå .Cøaúéekynp cvik - ¦§¨¥§¤¤§¦§©©©§¨¨§¨£¦
zecne dnkg elv`pe
dlrnl `edy ,d"awdn
,zecne dnkgn ixnbl
oipr jynpy ixg` mb s`e
xac od ,zecnde dnkgd

,jxazi ez` cg`éàC± ¥

ixnbl dlrnly "seqÎoi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp
,zecne dnkgnäîe± ©

,o`k dlv`p zedn efi`
dnkg ly oipr dzeiday
cg` xac `id ,zecn e`
df xac dpd ,jxazi ez`

íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seqÎoi`íãà" íeöîöå§¦§¨¨
,"ïBîã÷epiid - ©§

dpey`xd daygnd
xcq lk z` zllekd
dyrp ± zelylzydd
ly oipr o`k xak
efk daygn la` ,daygn
xcq lk z` zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

oipr mdy ,zexrye owf
myk :minevnv ly
zeigd dxryay
mby cr ,xzeia znvnevn
dxryd z` mikzegyk
jk ,a`ka yg mc`d oi`
ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ãBqL¤
íéîeöîvä ìk,`ed ±øBàä íöîöì,lkeiy ick ±LaìúiL ¨©¦§¦§©§¥¨¤¦§©¥

.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa"milk" .zeliv`d mleray ± ¦§¦¥¦§¤¤§¦
ly xeiv ila ,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md
oipr dyrpe envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg
f` ,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly
ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn

.jxaziíéìk úðéçáa óBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥¦§¦©¥¦
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc:í"aîøä áúkM äî øîBì C- §¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©¨©§©

y ote`a od dlrnly dricide zrcdyàeäå ,òãBiä àeä"©¥©§
,òeãiä àeäå ,òcnä,jxazi `ed ,"`ed" df lkd -úòéãéáe ©©¨§©¨©¦¦©

,"'eëå Bîöò.mi`xapd lk rcei -íéìk úðéçaL éôì ©§§§¦¤§¦©¥¦
ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàczenler --äøéöé-äàéøá ©£¦©£¦§¨¨§©§§¦¨§¦¨

.íäa øLà ìëìe äiNòzrici"ae .zenleray mi`xapd lkl ± £¦¨§¨£¤¨¤
- d`ixa ly mi`xapd lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr
ixg` jiiy df lk ,j` .mdn mzeig milawnd diyr - dxivi

lkeiy cr ,mipey minevnv iciÎlr mvnhvn xe`dyxe`d
milka yalzdl

.zeliv`ayéìa ìáà£¨§¦
økæpä äLaìäå íeöîö¦§§©§¨¨©¦§¨

ìéòìly ,lirl xen`k ± §¥
,milka xe`diL àìC Ÿ©¨

,òãBiä àeä" øîBì ììk§¨©©¥©
,"'eëå òcnä àeäå- §©©¨§

llk jiiy `l ,xnelk
,drici ly oipr ea xnel
`ed" ly ote`a `l mb
,"'eke rcnd `ed rceid

ék,d"awd ±Bðéà ¦¥
òcîe úòc øãâå úðéçáa¦§¦©§¤¤©©©¨

àlà ,íBìLå-ñç ììk± §¨©§¨¤¨
,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦

elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî- ¦§¦©§¤¤¨§¨

`ed" ly ote`d mby
edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd `ede rceid
dlrn dlrnl jxazi `ed dpd ± cqg ly oipr `le dnkg

,jkn ixnblCøaúé Bìöà úáLçð äîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§¦§¨¥
:(úéîLb äiNò úðéçákjxcdy ,xn` ixd miptÎlkÎlr ¦§¦©£¦¨©§¦

,zecne dnkg ly oipr seqÎoi` xe`n lv`pe jynp cvik ote`de
rcnd `ed"y cr ,seqÎoi` xe` mr cg` xac dpiidz z`f lkae
:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl reci df xac ± "'eke

,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéà ,äpäåxe`n zexitqd elv`p cvik - §¦¥¥¨¥¤©¦§¨
,seqÎoi`df ote`ae.seqÎoi` xe` mr cg` xac odyCà©

,"eðì úBìâpä",`ed -eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì ©¦§¨§©£¦¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâeely zexitqde milkd "idenxb"e jxazi `ed - §¨¦©
,cg` xac mdBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤©¨¨§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
íéìéëùîì

åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã

ù åéúåãîä"á ùåã÷ä ì
åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå

íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä
'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :

אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר



עה fenz '` iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  א' שלישי יום
פרק י  ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

Bzòãå Búðéáe Búîëçåcg` xac md ±,Búeîöòå Búeäî íò §¨§¨¦¨§©§¦¨§©§
ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤

,ïëìå .äâOäåiptn - §©¨¨§¨¥
ixnbl dlrnl `edy
,dbyde lky ly oiprn
íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦
Bzàî ìéöàäL åéúBcî¦¨¤¤¡¦¥¦

äâOä úðéçáa Bðéà ïk-íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥

.ïäa ãçéúî.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±ïëìå ¦§©¥¨¤§¨¥
¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð¦§§¦¨¤©¨¨¤¥©§¦
àæø" :LBãwä øäfa©Ÿ©©¨¨¨

,"àúeðîéäîcceq - ¦§¥§¨
,dpen`däðeîàä àéäL¤¦¨¡¨

:ìëOä ïî äìòîlL- ¤§©§¨¦©¥¤
leki lkyd oi` ,oky

.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f biydl

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
àéäM äî ïæàä úà¤¨Ÿ¤©¤¦

ì äìBëéCëì ,òîL± §¨¦§Ÿ©§¨
,oklúîàä éîëçì úeLø ïzð,dlawd zxez inkg ±øaãì ¦¨§§©§¥¨¡¤§©¥

,ìLî Cøãa úBøéôña-`"hily x"enc` w"k xe`ia: ©§¦§¤¤¨¨
df ixd "lyn" mixne`yk"mpi`y yibcnoiprd eze`

`nbec yiy m`Îik ,(lynpd)zekiiya- mdipia lynd ihxtc
zekiiydllk oi` lynpde lynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia

llk jxr oi` ocicÎoecipa dfÎjxcÎlr) mdipia zekiiye jxr
lr `ed lynd m`Îik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l

mcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)cegida

."('ek mxewna zexitqdceàø÷å,milaewnd ±ïúBàz` ± §¨§¨
mya ,"zexitq"d,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -éãk§¥

äfä ìLnä éãé-ìòL,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ± ¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©
,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a -àeäL ©¦¤©¨¨¦¨¤

øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî-Cøãa§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
cg`zn,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l`áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

`idy ,"xe`n" z`xwpd
xe`l zekiiyde xewnd

,dpnn `adåéfäå§©¦
èMtúnä õBöépäå§©¦©¦§©¥

epnî øéàîe± ¥¦¦¤
,"yny"dn,"øBà" àø÷ð¦§¨

áeúkL Bîk2àø÷iå" : §¤¨©¦§¨
,"íBé øBàì íéäìà¡Ÿ¦¨
BøB÷îa àeä øBàäLëe§¤¨¦§
àeä ¯ LîMä óeâa§©¤¤

Bnò ãçéî,ynyd mr ± §ª¨¦
ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¦¥

íL,ynyd seba ±÷ø ¨©
óeb àeäL ãçà íöò¤¤¤¨¤

,øéànä øBànäoi` - ©¨©¥¦
my mpyiy ,xnel mewn

`l` ,xe`nd on `ad "xe`"de ,envr "xe`n"d ± mixac ipymy
,"xe`n"d `ede ± cala cg` xac miiwøBàäå åéfä ék,md ± ¦©¦§¨

íL,ynyd seba ±,øéànä øBànä óeb íò Lnî ãçà íöò ¨¤¤¤¨©¨¦©¨©¥¦
Bì ïéàå,eifl ±.Bîöò éðôa ììk úeàéöî íeL:xnelk ± §¥§¦§¨¦§¥©§

i`cea epyi ynyd sebay ,`ed xexa xacy zexnl ,dxe`kl
dfk ax wgxnl hytzn ynyd xe`y oeeik ixdy ± ynyd xe`
mb `vnp `edy xacd i`ce ,dnc`d z` xi`n `edy cr
cge`n elek `edy ote`a `ed my ecegi ,`l` ± dnvr ynya
,"eif"e "xe`" mya my eze` oiivl xyt` i`e ,envr "xe`n"d mr
wx ze`ivna miiw my ± llk envrl ze`ivn `ed oi` my ik

xe`d ly xewnde "xe`n"d3.,Lnî älàä íéøácëåzece` - §©§¨¦¨¥¤©¨
,envr xe`na `vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi,äfî øúBéå§¥¦¤

ynyd xe` cegi`e cegil xywa xaqed xy`n xzei :xnelk -
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù

êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî
àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
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טז.1. א, ה.2.בראשית א, ˘ËÈÏ"‡3.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצד ואפס" "אין "אאפ"ל :¯Â‡Ó‰– מאור ענין מציאות שהרי –
·È˘ÁÓנקרא (שעש"ז דאור )".Â‡Ó¯הענין



fenzעו 'a iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ב' רביעי יום
,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,"xe`n"d mrBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ïä¥¦¨¤©¨¨§
úeìéöàä íìBòa Búîëçåzeliv`d mler "zexitq" ± §¨§¨§¨¨£¦

,mcegiaBúeîöòå Búeäî íò,d"awd ly ±,ìBëéák ¦¨§©§¦§¨
íëBúa Laìúnäjeza yalznd lekiak ezenvre ezedn ± ©¦§©¥§¨

,"zexitq"dãçéúîe¦§©¥
,ãeçiä úéìëúa íänò¦¨¤§©§¦©¦
`ed ± jkn xzeie jky -
xe` ly ecegi lynl
,ynyd mr ynyd
`vnp xe`dy drya

,ynyd sebaøçàî¥©©
eìöàðå eëLîpL± ¤¦§§§¤¤§

,"zexitq"dBzàî¥¦
ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¨
øBàä úeèMtúä Cøãk§¤¤¦§©§¨

Cà .LîMäîqgia ± ¥©¤¤©
oliv`nle "zexitq"l

df ixd ,`edÎjexaàìŸ
,äæ Cøãa Lnîitk - ©¨§¤¤¤

xe`a `ed xacdy
,ynydn hytznd÷ø©

äàìôðå ä÷Bçø Cøãa§¤¤§¨§¦§¨¨
eäáb ék ,eðúâOäî¥©¨¨¥¦¨§

åéëøc,d"awd ly ± §¨¨
eðékøcî4,íB÷î-ìkîe . ¦©§¥¦¨¨

ote`a dfy zexnl -
ick ,z`f lka ,mc`d lv` xy`n xzeia dlrpì,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤

,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå òîLð¦§©§¦§¥¦§©©¤¤©§ª¨¨¥¦§
äìBò Bðéàå,dnvr ynya ezeida xe`d ±ììk íLa §¥¤§¥§¨

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò-éðôa,mb ±åéúBcî ìk ¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨
úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨§§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ±elà úBîLaoevx ,zecn ly ± §¦§¨§¥¥
,dnkgeíéàøápä éaâì àlà ììk,cala ±w"k zxrd §¨¤¨§©¥©¦§¨¦

`"hily x"enc`'iyre dxivi d`ixaa ± 'iv`n dhnl mdy" :
,"epiide ±,íéðBzçúå íéðBéìòmipeilrd mi`xapd - ¤§¦§©§¦

,mipezgzd mi`xapde,íúâäðäå íúeiçå íúéåäL¤£¨¨¨§©¨§©§¨¨¨

àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL± ¤©¨¨§©¤§©¤¨©§¦¨
,iciÎlrBzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa,d"awd ly ± ¦§§¨§¨¦¨§©§

úBLaìúnä,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkg ,epevx ± ©¦§©§
zeyalzn,úBLBãwä åéúBcîa,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg - §¦¨©§

iabl ixdmi`xapd,
milawn ,mieedznd
d"awdn mibdpene mzeig
,epevx zeyalzd iciÎlr
± ezrce ezpia ,eznkg

cnaze`xwp ,eize
zenya zecnde zexitqd
.zecne zrc ,dpia ,dnkg

àúéàãkepivny enk ± ¦§¦¨
Løãna5äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨

:íìBòä àøáð íéøác§¨¦¦§¨¨¨
äðeáúa ,äîëça§¨§¨¦§¨

:áéúëc ,'eëå úòãáe- §©©§¦§¦
aezkk6:ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©

íéîL ïðBk ,õøà̈¤¥¨©¦
Bzòãa ,äðeáúa¦§¨§©§

."'Bâå eò÷áð úBîBäz± §¦§¨§
yxcna ixd aezk7,

`id mlerd zeedzdy
mdy ,"mixac dxyr"a
,"zexitq"d xyr

:eäiìà øîàîëe- §©£©¥¦¨
:'xdef ipewiz' zncwday "edil` gzt"aøNò ú÷étàc"§©¦©£©

,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å ,ïéðewz(mler ly epeaix) dz` - ¦¦§¨¦¨§£©§¦¨
,"zexitq xyr" mi`xwp mde "oipewiz" dxyr z`vedàâäðàì§©§¨¨

,ïéìbúàc ïéîìòå ïéìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìò ïBäaick - §¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨§¨§¦§¦§©§¨
"minezqd zenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl
mdy) "miielbd zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd)

,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáelre) mdae ± §¦§§¦©
z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz` (mci
oldl `ian owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d zeigd

:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp cvik `nbec

íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§
éîé úLMî ïBLàø¦¦¥¤§¥
úcî úéìâð ¯ úéLàøa§¥¦¦§¥¦©

,ãñçä,`idy itk - ©¤¤

åéúBcî ìkî äìeìk§¨¦¨¦¨
BðBöøe ,úBLBãwä©§§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§
,d"awd ly,da ïéLaìî§ª¨¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
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ט.4. נה, ישעיה "מדרש".5.ראה נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ‡„ÂÓ"¯7.משלי ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘הול"ל "לכאורה :‰˘Óהמפורשת‰¯˘Ú·'המל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע שבכל ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות כנ"ל) – (מאמר



עז fenz 'b iying mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' חמישי יום
פרק יא  ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,cqgd zcna -da àøáe,cqgd zcna ±øîàîa øBàä úà ¨¨¨¤¨§©£©
,"øBà éäé"zcn zelbzdn d`ad zeedzd `ed xe`d oipr ik - §¦

:jka `id ,"cqg"l "xe`" oiay zekiiyde ,cqgdúðéça àéäL¤¦§¦©
BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä úëLîäå úeèMtúä¦§©§§©§¨©¨¨¨¦§©§¨§¦§©§

,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤
:`ed cqg ly dpipr ixdy

.ielibe zehytzd÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnàì ïëì̈¥Ÿ
äéäzcnn xvepy xe`d ± ¨¨

,cqgdøBàk éðçeøìL ¨¦§¤
Laìúð íâå ,Lnî äìòî©§¨©¨§©¦§©¥

,df xe` ±äfä íìBòä¨©¤
ìeáb úðéçáa àeäL¤¦§¦©§
Cìäî àeäL ,úéìëúå§©§¦¤©£©

÷"ú,ze`n yng ±äðL̈¨
çøænîe òé÷øì õøàäî¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨

áøòîì8zelabdd lk ± . §©£¨
eli` zeniiw eid `l elld

`ed cqg ixdy ,dnvr cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd
itk cqgn `id zeedzddy iptn ,`l` ;dlabd ila zehytzd
,dxeabd zcn ly mevnvd cvne ± dxeabn mb dlelk `idy
zyy ly oey`x meiay oeeik ,j` ± .zexen`d zelabdd ze`a
mi`xapd f` eedzp ,cqgd zcn dlrte dzlbzp ziy`xa ini

.'eke xe` ly ze`ivnd ,cqgd zcnl zekiiy mdl yiyïëå§¥
éðL íBéa,ziy`xa ini zyy ly ±äøeáb úcî úéìâðitk ± §¥¦¦§¥¦©§¨

`idy,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,dnkg ,oevx oke - §¨¦§¨¦§
,da miyaeln ,zrc ,dpiada àøáezcna `xa d"awde ± ¨¨¨

z` dxeabdéäéå ,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦¦¦
,"íéîì íéî ïéa ìécáîdeedzpy `xapde xn`ndy ,jk - ©§¦¥©¦¨¨¦

,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnnàéäL± ¤¦
,riwxay dlcaddíéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦

eîMbúð äæ-éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä̈¤§¦¨¨¦¦¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§

mind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòädzyrp - ©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦
dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m`

,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpyãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìk,dxeabd zcna -"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,zxrd §¨¨¦¨¤¤¦¨¤

`"hily x"enc` w"k:
:xnelk ."cqg ly oipr"
mlerd ly "dpai"d mvr
.ielibe cqg ly iehia `ed
zlrety mewna mby ,ixd
my zlret ,dxeabd zcn

,cqgd zcn mbìkäL± ¤©Ÿ
`ed xen`d lkéãk§¥

íãàå äLaiä äàøzL¤¥¨¤©©¨¨§¨¨
.'ä ãáòì äéìòdf ixd ± ¨¤¨©£Ÿ

,cqg ly oipr.ïlk ïëå± §¥ª¨
ociÎlry ,zecnd x`y lk
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
'íéðewz'a eäiìà± ¥¦¨©¦¦

,"xdef ipewiz"a:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne
zbdpd oipr liaya elv`p

,'eke htyne wcva mlerd,ïéc eäéà ÷ãözcn `ed "wcv" - ¤¤¦¦
,dxeabde oicd,'eë éîçø eäéà ètLîingx `ed "htyn" -m ¦§¨¦©£¥

,'ekéà äàæçàì àlk,àîìò âéäðúà Czecnd lk ,z`f lk - Ÿ¨§©£¨¨¥¦§©¥¨§¨
,mlerd bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqdeúéàc åàì ìáà£¨¨§¦

,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cìjl yi ,d"awd ,dz`y `l la` - ¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl recid "wcv"eäéàc àòéãé ètLî àìå§¨¦§¨§¦¨§¦

,éîçø`edy ,mi`xapl recid "htyn"d oipr ,jl yiy ,`le - ©£¥
,mingx:"ììk úBcî ïeðéà ìkî åàìåel` zecn lkn `le - §¨¦¨¦¦§¨

iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv" ,xnelk .llk
- "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e ,mi`xapde zenlerd

wcv jiiy `l jxazi elv`dfhtynedfel` zecn oi` eiabl ik ,
xe` enk ,envr d"awda ixnbl zecge`n od ,llk mnvrl xac
"ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida ynyd

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed `l` ,llk.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecge`n

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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fenzעח 'b iying mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

.xe`nd

ze`xwp zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya

zexitqde zecnd zelbzn

z` bidpdle zeigdl ,zeedl

mi`xwp md mb - mi`xapd

mi`xapd iabl "zexn`n"

,dlrnl iabl `l la` ,cala

mr micge`n mdy oeeik

zecge`nd zexitqde zecnd

ÎjexaÎyecwd mr zilkza

.`ed

äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨
eàø÷ð ïk-íb ,úBøîàî©£¨©¥¦§§

âì "úBøîàî" íLaéa §¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápä± ©¦§¨¦¦§©

ly oipr `ed "xn`n"
owfd epaxy itk ,zelbzd

,oldl cin yxtnBîk ék¦§
úîLðaL úBcnäL¤©¦¤§¦§©
úBàaLk ,íãàä̈¨¨§¤¨

,äNòîa úelbúäì- §¦§©§©£¤
dlertadze`n zxvepd

,dcnúBLaìî úBàa ïä¥¨§ª¨
,äáLçnä úBiúBàa- §¦©©£¨¨

d`a dcndy iptl
d`a `id ,dyrna
zeize`a zeyalzda

.daygndúcî ïBâk§¦©
,äîLpaL íéîçøå ãñç¤¤§©£¦¤©§¨¨
éãéì àáì øLôà éà¦¤§¨¨Ÿ¦¥

,Lnî ìòta úelbúä- ¦§©§Ÿ©©¨
cqg ly dlert zeyrl

,mingxeáMçnL éãé-ìò íà-ék,dligza ±øäøäîe Bzòãa ¦¦©§¥¤§©¥§©§§©§¥
øLôà-éà ék ,Lnî ìòôa dúBNòì ãñçå ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨¤¤©£¨§Ÿ©©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ±,äáLçî éìaiptly ,ote` epyie - ©£§¦©£¨¨
`l` ,daygna wx `l yalzdl dilr ,dyrna dcnd zelbzd

.oldl xaqeiy itk ± xeaica mb,úBNòì íéøçàì äeöî íàå§¦§©¤©£¥¦©£
,Cìnä Bîk,zeyrl mixg`l deevnd -úcî úLaìúî éæà §©¤¤£©¦§©¤¤¦©

ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä úBiúBà íâå ãñçä©¤¤§©¦©©£¨¨§¦©¦§¥
[eäòøì íéîçøå ãñç éøác øaãnLkzeyalzn f` mby ± §¤§©¥¦§¥¤¤§©£¦§¥¥

.xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr cgi mingxe cqg zecn
iciÎlr `wec `id ,ytpd ly zecnde zegekd zelbzdy ixd

.xeaicd zeize` e` daygnd zeize` ± zeize`-Cøc-ìò Ck̈©¤¤
úðéçáì úBàaLk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ,ìLî̈¨¦¨¤©¨¨§¤¨¦§¦©
älòt úëLîäå äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt úelbúä¦§©§ª¨¨©©§¦¦§¨¦¤§©§¨©§ª¨
äéäzL øLôà-éà éøäL ,"úBiúBà óeøö"å "øîàî" íLa Bæ§¥©£¨§¥¦¤£¥¦¤§¨¤¦§¤
íéôeøö éìa úBLBãwä åéúBcnî úëLîð älòt íeL§ª¨¦§¤¤¦¦¨©§§¦¥¦

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä"dlert" ly zelbzd didzy ick ± ©¦§¨¦§¥¦
zelbzd ly ote`a `wec df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad
d`a dpnny zelbzdd `ed makxdy ,miihxt zegek

."dlert"däpnî CLîð ¯ ãñçä úcnî øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨¦¦©©¤¤¦§¨¦¤¨
,cqgd zcnn ±úëLîä©§¨©

àøáìå ìòôì çëå älòt§ª¨§Ÿ©¦§Ÿ§¦§Ÿ
Ba,gek eze`a ±úà¤

,øBàäxiaqiy itk ,oky - ¨
zeidl zeleki ,oldl
zelert cqgd zcnn
zeieedzd ibeqe zepey
deedziy ick ixd ,zepey
,xg` xac `le xe` dpnn
zcnn jynidl jixv did
ihxt geke zelbzd cqgd
dfk ote`a akxend
,xe` `xaii epnny
úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
øîàî íLa úàø÷ð Bæ¦§¥§¥©£©
ék ."øBà éäé" úBiúBàå§¦§¦¦

ïðéàL óàly oipr ± ©¤¥¨
,ynn zeize`úBiúBàk§¦

-ñç eðlL äáLçî©£¨¨¤¨©
,íBìLålynd e`iada - §¨

zelbzdy myky ,xen`d
`wec `id mc`a ytpd
,daygnd zeize` iciÎlr
zelbzdy ,dlrnl mb jk
Îlr `id zeyecwd eizecn
± zeize` ly oipr ici
zexnly :o`k ybcen
,ynn zeize` od ytpay
yiy zelabdd lk mr
oi` dlrnl ixd ,zeize`l

,melyeÎqg jk xacdíä íB÷î-ìkî,ody zeize`l dneca ± ¦¨¨¥
,Léì ïéàî øBàä úeeäúä ìò äøBnä ïéðògekd dfy - ¦§¨©¤©¦§©¨¥©¦§¥

,xe`d z`ixal ihxtd,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤
úcnî ïk-íb eàøápL íéøçà íéøác epnî eàøáð àìå§Ÿ¦§§¦¤§¨¦£¥¦¤¦§§©¥¦¦©

,íäa àöBiëå íéî Bîk ,ãñç`ed gek eze` akxdy ,ixd - ¤¤§©¦§©¥¨¤
xn`n"k df gek dpekn okle ,`wec xe`d z` `xea `edy ote`a
`veike min mieedzn cqg zcn dze`ny dcaerd ."xe` idi

,df ixd ,xe` `le ± mdaúBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦
.àöBiëå íénä úeeäúä ìò íéøBnä ,íéøçà íéôeøö¥¦£¥¦©¦©¦§©©©¦§©¥
úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpä úBçëå úeiç ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§Ÿ©¦§¨¦¦¨©§

íàøáì íéðBzçzìúBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì ïéàî ©©§¦§¨§¨¥©¦§¥§©£¨§©§¨¦§¨
zegeke zeig ly zekyndd ±ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥

úeeäúäì åéúBcîe Búîëçå BðBöøî úeiçä úëLîä úðéça§¦©©§¨©©©¥§§¨§¨¦¨§¦§©
íäå .íúBéçäìe úBîìBò,zeize`dn mixvepd zenlerd ±éðL ¨§©£¨§¥§¥

,ïééìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìò :úBîìBò éðéîzenler - ¦¥¨¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
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תמוז  ד' שישי יום
,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

,milbzn mpi`y minezqúBçkî íéîi÷å íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦§©¨¦¦Ÿ
úîLðaL äáLçnä úBiúBà Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§¦©©£¨¨¤§¦§©

,ìLî-Cøc-ìò íãàä- ¨¨¨©¤¤¨¨
zeize`y myky
zeienq daygnd
zegekd jk ,zlefdn
mdne ,mi`xapdn miienq
zenlerd mieedzn

,minezqdïéîìòå§¨§¦
,ïééìbúàczenler - §¦§©§¨

,miielbíéiçå eàøáð¦§§§©¦
úBçk elbúpL úelbúäî¥¦§©¤¦§©Ÿ
,úBîìòpä úBëLîäå§©§¨©¤§¨
úBiúBà" íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä,daygnd zeize` ,mifepbd zegekd ± ©©£¨¨§¤¥
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä úðéçáazenlerd ± ¦§¦©¦§©§©£¨§¦§¦§©§¨

,miielbdíLa úBàø÷ð¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦

,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
zelbzd od zekyndde
zeig ritydl ,mi`xapl
zpigaay mi`xapl

."oiilbz`c oinlr"

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ìòa íãàä àøáð ¯ "'Bâå§¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
íãà úîLðaL ìëOäå äîëçä øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§©¨§¨§©¥¤¤§¦§©¨¨

úììBkä ,ïBLàøäzllek oey`xd mc` ly eznyp ±ìk ¨¦©¤¤¨
.úøMä éëàìnî íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð`linne ± ¦§©©¦¦¤¥§¦¦©§£¥©¨¥

± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr dbixcn `ed mdly lkyd
,oeilrd ladde xeaicdn deedzd df lkeúBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦

åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥¥§¦©§¨Ÿ§©¦¦¨
,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé¦§¨¥©§ª¨§¨§©§§©§¦©¦

àeäL,jxazi ±äìòîì ¤§©§¨
úâøãnî õ÷ ïéàì äìòî©§¨§¥¥¦©§¥©

.íéàøápaL äîëç± ¨§¨¤©¦§¨¦
zeize`d mb okle
dnkgd oipra zekynpd

,mi`xap ly lkydeàìå§Ÿ
"úBiúBà" íLa eàø÷ð¦§§§¥¦

,íéàøápä éaâìdn - §©¥©¦§¨¦
,"zeize`" odl mi`xewy
,lkye dnkgn dhnly
,oky .mi`xap iabl df oi`
dlrn dlrnl od ,xen`k
,lkyde dnkgd oiprn
åéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨
.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyäæ íéðBL úBçëå úeiç úBëLîä éðéî á"ë ïä¥¦¥©§¨©§Ÿ¦¤

ìëå íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL ,äfî¦¤¤¨¤¦§§¨¨¨¤§¦§©§¦§¨
Cøaúé Búîëçå BðBöøa äìò CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨¨¨¦§§¨§¨¦§¨¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî
ïéîìò 'åéçäì úåìâúä 'éçáá ïäùëå 'áùçîä 'åéúåà íùá
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù

øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ.



fenzפ 'd ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' קודש שבת יום
פרק יב  ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

úBëLîä éðéî á"ëa íìBòä àøáì,zegek ±,à÷åc úBðBL ¦§Ÿ¨¨§¦¥©§¨©§¨
.øúBé àìå úBçt àì,a"k xy`n ±ïä ïäå3úBiúBà á"ë Ÿ¨§Ÿ¥§¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
'äøéöé øôñ'ad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw
.oeyleáúëa ïúðeîúe]§¨¨¦§¨

,azka zeize`d zpenz ±
dxeza zeriten ody itk
ozxeva (xn`na)

,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ± zlaewnd
,äëLîää øeiö ìò äøBî àéä,dkyndd ote` dfi`a -Bîk ¦¨©¦©©§¨¨§

íbL ¯ [ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¤©
øeacä úBiúBà¦©¦
LôðaL äáLçnäå§©©£¨¨¤§¤¤
úBëLîä ïä ,íãàä̈¨¨¥©§¨
úBcnäå ìëOäî¥©¥¤§©¦
ïúeänî ,LôpaL¤©¤¤¦¨¨

,ïúeîöòålkyd ly - §©§¨
,zecndeøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îa§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`edÎjexaÎyecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecge`nd

.mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize` ze`xwp

dxyr" zeize` ,xnelk

dlrn dlrnl od "zexn`n

ly lkyde dnkgd oiprn

"zeize`" ze`xwp od ;mi`xap

zeyecwd zecnd iabl wx

iabl `l j` ,zekynp od odn

a"k `wec mde (mi`xapd

`le zegt `l) zekynd ibeq

.zeize`d a"k od el`e (xzei

eznkge epevxa dlr jk ,oky

z` `exal d"awd ly

.zekynd ibeq a"ka mlerd

i ,jkl m`zda ,mxadlek

cvik ,cala zekynd ibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl

xiaqi - ipydn cg` mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klc -dpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xryacegid(`l` -xzei cer cegid oipr yibcny

lretaewx md mi`xapd lkc :a"k."'eke zekynd

÷ø,dn ±íäéðéîì íé÷lçúî íéàeøaäL,mipeyd ± ©¤©§¦¦§©§¦§¦¥¤
úeììëaillkd lcadd ± "ig"d oin e` "xacn"d oin oebk ± ¦§¨

,dfd mlerd i`xapa,úeèøôáeillk oina .miihxt mipinae - ¦§¨
,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr igd oina :enk ,cg`
daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad - ,dnecke zeter

:dyrp ,mipiníéôeøvä ééepL éãé-ìòdrya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn zeize`dy

,xg` oin deedzn ± xg` sexivl zetxhvníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúely oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §©¦§¨§¥

ze`y ,zexenze mitelig
ze`a ztlgzn zg`
mi`xapde ,zxg`
mixkfp mpi` mdizenyy
jynp ,"zexn`n dxyr"a
zexn`n dxyrn mzeig
dxyrd zeize`y iciÎlr
zetlgzn zexn`n

,zexg` zeize`aìk ék¦¨
úeiç úëLîä àéä úBà¦©§¨©©

,éèøt ãçéî çëå]zxrd §Ÿ©§ª¨§¨¦
`"hily x"enc` w"k:
oeik ± dyw dxe`kle"

f"nf milcaencinji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxagl
äáz úBéäì äaøä úBiúBà eôøèöpLëezegek ,xnelk ± §¤¦§¨§¦©§¥¦§¥¨

,cgia miax mipeyúeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî éæà£©¦§©¦¦¥Ÿ§©
úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä øtñî éôk íéëLîpäepyi ± ©¦§¨¦§¦¦§©¨¦¤©¥¨Ÿ

,gek ceräðlk ìò äìBòä,miihxtd zegekd lk lr dlerd ± ¨¨©ª¨¨
:`edeäìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå ïBéìò çk úëLîä©§¨©Ÿ©¤§§©§¨¦©¤¤§¨

úBiúBàä ìL úBièøt úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©§¨¦¤¨¦
,ïäéab ìò äìBòå,miihxtd zegekd ly -àéäådkynd ± §¨©©¥¤§¦

,illkd zeigde gekdn efïzôøöîe ïzøaçîzxagn ± §©¤§¨§¨¤§¨
,miihxtd zegekd z` ztxvneãçé1úeiçå çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©§©

Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì,illk ote`a mlerl ± ¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨
.åéèøôìå.mleray miihxtd mi`xapl ±ìkL éôìe) ääâä §¦§¨¨§¦¤¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå

÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù
íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå
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להלן.3. שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ˘ËÈÏ"‡1.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומצרפתן) זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים ‰„ÔÂÈÓיחד) ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ .



פי fenz 'd ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà á"ëî úBàå úBà¨¦¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©
ïúðeîz íb Cëì ,úøçà úBàa CLîð BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥¦§¨§©¤¤§¨©§¨¨

,úéèøt úãçéî äðeîúa àéä úBà ìk ¯ áúëaxeiva - ¦§¨¨¦¦§¨§ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnäd`xn xe`d zpenz ±øeiö ìò ©¨©¦

äëLîääxeiv dfi`a ± ©©§¨¨
,dkyndd ote`e
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàaàeä C §¥
åéúBcnî älbúðå CLîð¦§¨§¦§©¤¦¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe- §§¨§¨§
,owfd epax `ian oldl
ji` dnbec ,xtqd mipta
cg` xn`nn mi`xap

"riwx idi")2(lynl
miihxtd mi`xapd
.zenlerd ly miillkde
x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebeoipr
mipiprdy enk mb cegid

md'f lkc ,f"dera

`av lke miriwxd

minyd'ek zeig ±
riwx idic cg`d xn`nn

."!!'ebe,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨
éäé" :øîàîaL úBáúa§¥¤§©£©§¦
eàøápL ,"'Bâå òé÷ø̈¦©§¤¦§§

ïäa,"riwx idi" milna ± ¨¤
íéòé÷ø 'æ3íéîMä àáö ìëå,minyay mi`xapd ±øLà §¦¦§¨§¨©¨©¦£¤

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íäa4,íé÷çL" :- ¨¤§©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦
,"miwgy" `xwpy riwxdïî úBðçBèå úBãîBò íéçø BaL¤¥©¦§§£¨

,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì,"leaf" `xwpy riwxd -íéìLeøé BaL ©©¦¦§§¤§¨©¦
,ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe,"oekn" `xwpy riwxd - ¥©¦§¨¦§¥©§¨

,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLcg` lkl yi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§
epipr ,miriwxd zraynillkdmipiprde ,riwx `edy dn

miihxtd± "leaf"a ,"'eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLmzedn ± ¤§¨¨§¦¦

,miriwx xeza illkdúBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elàmelbd illkd xe`a ± ¥¤§©£©§¦¨¦©§

xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwx idi" milnallkly
miriwx5;éèøôeíéòé÷ø 'æaL íéàeøaä6,èøt ìk àøáð §¨¥©§¦¤§§¦¦¦§¨¨§¨

Bà ,elà úBázî úBiúBà óeøö äæéàî íi÷å éçå íäî¥¤§©§©¨¥¥¤¥¦¦¥¥
ïäL ,ïäéúBøeîúe ïäéôelçmditelige mitexivd ± ¦¥¤§¥¤¤¥

,mdizexenze.àeää éèøtä àøápä úeiç úðéça éôk± §¦§¦©©©¦§¨©§¨¦©
zeigde gekd wiiecna deedzn miieqn sexiv eze`ay
miyxcpe mini`znd
.`xap eze` ly ezeigl
àeä ,óeøö éepL ìk ék¦¨¦¥
úBçkä úâéøàå úákøä©§¨©©£¦©©Ÿ

,éepLa úeiçäå,lynl - §©©§¦
,oÎaÎ` zeize`d
"oa`" dlnl zetxhvnd
ly gekde zeigd ,myd)
`wec df ixd ± (oa`
xcq itl `ed sexivdyk
drya j` ;oÎaÎ` :df
,dpzyn zeize`d xcqy
ly xg` sexiv lawzn
zexnl ± zeize` yly
,zeize` oze` ody oeeiky
mb ,dxe`kl ,`linne
oeeik j` ± zegek oze`
xg` dakxd ote`a dfy
dfn deedzn ,zegek ly
,zeige gek ly xg` beq
úîãBwä úBà ìkL¤¨©¤¤

óeøöadlna :dnbecl ± ©¥
`id "`"dy ,"oa`"
,ef dln sexiva dpey`xd
àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦

,Bæ äàéøáa øwòägek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd - ¨¦¨¦§¦¨
ly gek `ed m` ± zegekd zbix`e zakxda iy`xde ixwird
`ed gek eze` ixd ,xg` gek m`e ;zexabzda `ed cqgd ,cqg

,zexabzdaøàMäå,ze`han ody zegekde ,zeize`d x`y ± §©§¨
äéìà úBìôè,dpey`xd (gekl) ze`l ±,døBàa úBììëðå §¥¥¤¨§¦§¨§¨

ze` dze` ly -7,äæ-éãé-ìòå,xg` `ed zeize`d sexivy ± §©§¥¤
,zxg` `id df sexiva dpey`xd ze`de.äLãç äiøa úàøáð¦§¥§¦¨£¨¨
.zeize` ly xg` sexiva xacd jky ±úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦

,ïäéúBøeîz Bà"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤
`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
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ו.2. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לב) ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק :
הל' לרמב"ם  מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב)

רפ"ג'. הפרק.4.יסוה"ת לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, ˘ËÈÏ"‡:5.חגיגה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כי בזה, הדיוק "וי"ל
Ë¯Ù."ספ"א לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים ˘ËÈÏ"‡6.הרקיע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

כנ"ל". עצמו. הרקיע ˘ËÈÏ"‡7."כולל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין יובן "עפ"ז :



היום יום . . . פב

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
קודש



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  סיון כ"ט ראשון יום בישראל? רשע לקלל מותר

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãçà ìl÷îä©§©¥¤¨
.úçà ä÷Bì ¯ ïè÷ ïéa ìBãb ïéa ,äMà ïéa Léà ïéa ¯ ìàøNiî¦¦§¨¥¥¦¥¦¨¥¨¥¨¨¤©©
כולם על  התורה  הזהירה  "לא מיימוניות ': ב 'הגהות  כתב 

ונשיא  שנאמר  בכשרים, מעשהjnraאלא  בעושה  תאור , לא 

וכתב הרמב "ם ? השמיטו מדוע  תמה : והרדב"ז  עמך ".

הגדולה ' הרמב"ם)ה 'כנסת  לשונות שכתב(יור"ד, מה  על  שסמך

ממרים ה"ב)בהלכות  אדם (פ"ה קללת  על xykשלוקים 
מישראל.

חינוך' רלא)וה 'מנחת הגמרא(מצוה לשון משמעות כי כתב 

א) פה, עמך'(סנהדרין מעשה  עושה  שאינו  'מי  את  שהמקלל היא 

בכינוי לקלל מדרבנן אסור  אבל  לוקה , אינו  חנון)אמנם  ,(רחום,

שם מוציא  בכלל הוא  המיוחדים, השמות  מן בשם  קילל ואם 

תירא ' אלקיך ה ' 'את  ה 'עשה ' על ועובר  לבטלה  (כמבואר שמים 

ב) ג, .בתמורה

הקשה : זה ולפי 

כד)בנביא  ב, ב, קטנים '(מלכים 'נערים שכאשר מסופר,

רש"י) – המצוה' מן פנה('המנוערין אלישע , בנביא  והתקלסו  העליבו 

קילל  איך השאלה: ונשאלת  ה '". בשם  ויקללם  "ויראם אליהם

עבר "איך  רשעים , היו אם ואף  ה ', בשם הנערים  את  אלישע 

כיון שקיללם  לומר  ואין  עשה"? איסור על חס ֿושלום 

מי את  לקלל שמותר  בהלכה  הובא לא הרי כי שציערוהו,

אותו ! שמצער 

המהרש "א  ב)וגם  מו, לקלל (סוטה  אלישע  ראה  מה  הקשה :

הגמרא  כוונת  שזו וביאר  בזה ? איסור  יש  הרי (שם)בשם ,

ראה ? מה – ה ' בשם  ויקללם  "ויראם הפסוק  בלשון המדייקת 

איסור שהוא  בפה  קיללם  שלא  היינו ממש ", ראה  רב , אמר

חכמים שנתנו  מקום  שכל ממש , בראייה  שקיללם אלא  לאו

עוני או  מיתה או – ב)עיניהם  ז, .(נדרים

ה'תש"פ  סיון ל' שני יום שבשטר  עדות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàL ,äøBz ïéc¦¨¤¥§©§¦
...íéãòä étî àlà ,úBLôð éðéãa àìå úBðBîî éðéãa àì ,úeãò¥Ÿ§¦¥¨§Ÿ§¦¥§¨¤¨¦¦¨¥¦

.øèLaL úeãòa úBðBîî éðéc ïéëúBçL ,íéøôBñ éøácî ìáà£¨¦¦§¥§¦¤§¦¦¥¨§¥¤¦§¨
התורה מן  עדות אינה  בשטר  שעדות  אלו , דברים על

שבספר בהשגותיו  הרמב "ן מקשה  ידן"), מכתב  ולא ("מפיהן

ב)המצוות  :(שורש

אף – שבידה הגט  סמך על  להינשא  יכולה  אשה  כידוע ,

עדי על  סומכים  אנו  כי  – שהתגרשה  המעידים  עדים  לה שאין 

עדים על אנו סומכים  איך הרמב "ם , לפי כן, ואם  החתימה.

התורה ? מן עדות אינה  כתובה  עדות  הרי אלו ,

מבריסק : הגר "ח ומיישב 

פעולה נעשית  באמצעותו  קנין , בשטר  מדובר כאשר 

יש – וכדומה עבד שחרור  גירושין , קידושין , כגון  – קניינית 

והן הקנין לפעולת  הן  מועיל והוא  התורה , מן  שטר  דין לו

על  להינשא  יכולה גט, בידה  שיש  אשה  לכך, אי  עדות . בתור 

בו; הכתובה העדות  פי

רק וענינו קנין, פעולת בו נעשית  שלא  שטר  כן שאין  מה 

העדים חתימות  כשטר. דינו אין  – והוכחה  ראיה  להוות 

ע בבחינת  הם היותשבתוכו פסולה , שהיא  הכתב , מן דות

כתבן". מפי  ולא  "מפיהן להיות  צריכה  ועדות 

(ield miig epiax iyecig)

ה'תש"פ  תמוז א' שלישי יום העדות? את פוסלים פסולים עדים מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéãò ïéc úéáì eàBáiLk§¤¨§¥¦¥¦
úeãò ,ìeñt Bà áBø÷ ãéòäì eðekúpL elàa àöîð íà ...ïéaøî§ª¦¦¦§¨§¥¤¦§©§§¨¦¨¨¥

.äìèa ïlkª¨§¥¨
התוספות  אבל)לדעת  ד"ה א, קי"ד שראו(ב"ב פסולים  עדים 

אבל  והעידו , לבית ֿדין  באו  אם  רק  אותה פוסלים  המעשה  את 

כי העדות , את  מבטלים אינם  העידו ולא  המעשה  את  ראו  אם 

דהיינו: מדבר , הכתוב דבר במקיימי  – דבר ' 'יקום  קרא  "אמר 

בבית שיעידו עד  נפסלין  אין  ידיהן  על מתקיים  שהדבר  עדים 

אחר  ובמקום דבר ". ויקיימו  שמואל)דין אמר ד"ה א ו, כתבו(מכות

מצינו "היאך  כן  לא  שאם  פוסלת , לא  פסולים  עדים  שראיית 

לנו והיה  קרובים , במעמד שיש  גט, כשנותנין ורגלינו ידינו

בטל ". הכשרים  שעדות לומר

נמצא  "אם  כתב: כאן הרמב"ם  epeekzpyאבל el`a להעיד

הש "ך מדייק ומזה  בטלה ". כולם  עדות  פסול, או (חו"מ קרוב 

סק"י) לו גםסי' העדות  את  פוסלים  הפסולים  הרמב "ם שלדעת 

כי העידו , לא שיטתdpeekdאם  גם וכן  אותם , מצרפת  להעיד

והרשב "ם  שלשה)רש "י  ד"ה ב. קיג, .(ב"ב

נזכר לא  שהרי הרמב"ם  כשיטת  שהלכה  הש "ך והוסיף 

שכתבו ומה  פוסלת , הפסולים של בפועל  עדות  שרק בש "ס 

שעדים מוכיחה  הקרובים  במעמד הגט שנתינת  התוספות 

לומר אפשר  - מצטרפים  אינם להעיד ולא לראות  המתכוונים 

העדים  את  מזמנים  כך משום  אכן  כי  ראיה , זו  mixykdשאין 
הקרובים אין זה ידי  ועל הגט, נתינת  לפני  אותם  ומייחדים 

אותה . מבטלים  ואינם  בעדות נכללים 

יעקב ' ה 'משכנות  יח)אך סי' הש "ך:(חו"מ דברי  על תמה

הגירושין, בשעת  עדים  לייחד מקובל  היה לא  חז "ל בימי  הרי 

יש הקרובים  בגלל הגט את  לפסול חששו שלא  מזה  ואם ֿכן 

מצטרפים . אינם להעיד  באים  שאינם  שהקרובים  ללמוד 

אם רק  פוסלים  הפסולים  שהעדים  סובר הרמב"ם  גם ולדעתו ,

שנתכוונו באלו נמצא  "אם  הרמב "ם  דברי  ואת בפועל , העידו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כך: מפרש  הוא  בטלה", כולם  עדות פסול  או קרוב  להעיד

העדים בין מפרידים  לבית ֿדין, באים העדים  כאשר 

הגדת אחרי ואם  להעיד . התכוונו שלא  לאלו  להעיד שהתכוונו

– פסול  מהם  שאחד  יתברר  להעיד שהתכוונו אלו  של העדות

זו  בעדות נפסלו לא  להעיד התכוונו  שלא הכשרים (כיון העדים

ביניהם) העדיםשהפרידו של עדותם  את  מקבלים  ומעתה  .

וכיוון הדבר  וראה  "הואיל כי להעיד , התכוונו  לא  שבתחילה 

להעיד, התכוונו שלא  ואף  פיו", על הדין חותכין עדותו...

העדות . הגדת בעת עתה  עדים  נעשו

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום תזכורת  פי על עדות

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úà øëBfä ãçà¤¨©¥¤
íéøçà eäeøékæäL Bà ,Bãé áúk äàøL øçà Bîöòî úeãòä̈¥¥©§©©¤¨¨§©¨¤¦§¦£¥¦
óàL ,úBðBîî éðéãa el÷äL àeä ì÷ ...ãéòî äæ éøä ...økæðå§¦§©£¥¤¥¦©¤¥¥§¦¥¨¤©
øácä BøékæäL àeä áúkäå ,íéðL änkî øácä çëML ét ìò©¦¤¨©©¨¨¦©¨¨¦§©§¨¤¦§¦©¨¨

.ãéòî äæ éøä ¯£¥¤¥¦
להעיד  העד רשאי  שבהם  אופנים  שני כאן מפרט הרמב "ם 

בשעת לעצמו  שרשם  רישום  פי על חיצונית : תזכורת  סמך  על 

לו. שהזכיר  אחר אדם  פי על או מעשה 

האופ קולאולגבי שזוהי מוסיף הרמב "ם  הראשון, ן

דינים שלגבי מובן ומזה  ממונות , בדיני שנאמרה  מיוחדת 

גם זאת  הזכיר  שלא  ומאחר מועילה , כזו  עדות  אין אחרים

השני  האופן מזכירו)לגבי אחר חילוק(שאדם אין  שבזה  משמע

אופן. בכל מועילה  כזו  ועדות אחרים , לדינים  ממונות  דיני בין 

והטעם :

יש בעצמו, שרשם מה פי על בעדות  נזכר  העד  כאשר 

מסתמך  אלא המקרה  בפרטי עתה נזכר  אינו שבעצם  לחשוש 

דבר כתב  שלא  עצמו  על סומך הוא  שהרי שכתב , מה על 

כי כשרה , איננה  זו עדות  דבר  של לאמיתו  אך נכון, שאינו

על  ולא האישית  ידיעתו  סמך  על  יעיד  שהעד  דרשה התורה

בספק . מוטלת  אינה  אמינותו אם  אפילו אחר, מקור  סמך

אין נפשות , לדיני הנוגעת  בעדות זה , חשש  ומחמת 

הקילו ממונות  בדיני ורק  לעצמו, שרשם מה על  כלל להסתמך

של  תזכורת  על הנסמכת  בעדות  אבל זאת, והתירו  חכמים 

באירוע , בעצמו ייזכר  לא אם  שיעיד  לחשוש  אין אחר , אדם

ואם בלבד , אחר מאדם  שמועה פי  על יעיד  לא  בוודאי  כי

בדיני גם  כשרה  זו  עדות  ולכן  בעצמו, בכך נזכר  בודאי  מעיד

נפשות .

(gkw ,` ,k zeaezk miad` zli`)

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום גר  של ההולדת יום

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéçà éðL elôà£¦§¥©¦
ãìBpä ïè÷k ,øibúpL øbäL ;äæì äæ íéãéòî ,eøibúpL íéîBàz§¦¤¦§©§§¦¦¤¨¤¤©¥¤¦§©¥§¨¨©¨

.áeLç àeä¨
ביטוי לידי  בא  מחדש , שנולד  כקטן הגר  של מעמדו

אדם שבין לקשר  הנוגעות  בהלכות  ראשית , שונות . בהלכות 

פסולים אינם גרים שאחים  זו בהלכה  כמבואר  לקרוביו,

את המנתקת  חדשה  כלידה נחשבת  הגרות  כי לזה , זה  לעדות

לגר מותר התורה מן  ולכן ביניהם. הקודם המשפחתי  הקשר

הביולוגיות  לקרובותיו  הי"א)להינשא  פי"ד ביאה איסורי ואיננו(הל'

שהתגיירו קרוביו  על להתאבל  ה"ג)צריך פ"ב אבל .(הל'

השחר  ברכות  בהלכות  פסק  ס"ד)והרמ"א  מו סי' שגר(או"ח

גר ' 'שעשני מלידה)יברך יהודי שמברך גוי' עשני 'שלא ברכת ,(במקום

של  חדשה  'עשיה ' איננה  הגירות  הרי  הב"ח: כך על והקשה 

ישראל, דת עצמו  על לקבל האדם  של בחירה  אלא  הקב"ה 

'שעשני לברך שייך הט"ז(הקב"ה)ומה  ומבאר  סק"ד)גר '? :(שם

בשעת הרי מחדש , שנולד כקטן  הוא  שנתגייר וגר  מאחר 

כגר . מחדש  נברא כאילו חדשה , 'עשייה ' כאן  יש  הגירות 

ביאר  אמת ' בתחילתו)וה 'שפת  תרמ"ה, שנתגייר(פסח "גר  :

וכמו חדשה , נפש  להגר נתוסף  שאז והטעם , שנולד, כקטן 

נפשות וקיבלו  שגיירום  – בחרן' עשו אשר  'הנפש  שנאמר 

חדשות".

הולדתו: יום  את  גר יחגוג  מתי לשאלה  במענה  כתב  והרבי 

כיון שנתגייר , יום  הוא  דגר  הולדת  שיום  לומר  "מסתבר

שנולד" כקטן שהוא  חז"ל יח)שאמרו  עמ' ל, קודש .(אגרות

מהם ושניים  בניו  עם  שהתגייר  גר  בדין שהסתפקו ויש 

השלישי, את מלמול  להימנע  יש  האם  – שנימולו לאחר  מתו

משום אותו מלים  שאין מילה מחמת  אחיו שמתו  מי  כדין

המילה)סכנה  ידי על למות שעלולים זו משפחה וגר(שבטבע שמאחר  או

המילה ואם  ביניהם , הקירבה  בטלה  הרי שנולד כקטן שנתגייר

לשני שייכות לכך  אין אחד ל)מסכנת ב, מצוה פקודיך .(דרך

יש האדם, בטבע  התלויים שבדינים  שכתבו  יש  אך

'כקטן לגביהם  אומרים  ואין  הביולוגית  בקרבה  להתחשב 

כברייה להיחשב  הגירות  ידי  על  משתנה  דינו  כי  שנולד ',

שלו הקודם  הטבע  לא  אך א)חדשה  מז, בכורות בכורים .(ראשית

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום בטל? הדין - לבית־דין הצטרף פסול כשדיין

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìñBtL íLk§¥¤§¦
íéðL ïéøãäðña ïéëîBñ ïéà ,Cëéôìe .ïéðiãa ïéìñBt Ck ,íéãòa§¥¦¨§¦§©¨¦§¦¨¥§¦§©§¤§¦§©¦

.äæì äæ íéáBøwä©§¦¤¨¤
הריב "ש  בשם  למלך' ה 'משנה  תיג)כתב  היו(סי' שאם 

הקרוב רביעי  דיין אליהם  והצטרף  כשרים  דיינים  שלשה

המהרח"ש  אך  קיים , דינם  - הדיינים  שבתי)לאחד חיים (רבינו

"נמצא אם  עדים , מאה  שאף העדים . כדין הדיינים  שדין סובר 

העדות " בטלה  פסול  או  קרוב  מהם  ה"ג).אחד  פ"ה וכן(לעיל

קרוב מהם אחד נמצא  אם  משלשה, יותר  הם  אם  גם  בדיינים ,

בטל. הדין  פסול, או 



פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כך: מפרש  הוא  בטלה", כולם  עדות פסול  או קרוב  להעיד

העדים בין מפרידים  לבית ֿדין, באים העדים  כאשר 

הגדת אחרי ואם  להעיד . התכוונו שלא  לאלו  להעיד שהתכוונו

– פסול  מהם  שאחד  יתברר  להעיד שהתכוונו אלו  של העדות

זו  בעדות נפסלו לא  להעיד התכוונו  שלא הכשרים (כיון העדים

ביניהם) העדיםשהפרידו של עדותם  את  מקבלים  ומעתה  .

וכיוון הדבר  וראה  "הואיל כי להעיד , התכוונו  לא  שבתחילה 

להעיד, התכוונו שלא  ואף  פיו", על הדין חותכין עדותו...

העדות . הגדת בעת עתה  עדים  נעשו

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום תזכורת  פי על עדות

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úà øëBfä ãçà¤¨©¥¤
íéøçà eäeøékæäL Bà ,Bãé áúk äàøL øçà Bîöòî úeãòä̈¥¥©§©©¤¨¨§©¨¤¦§¦£¥¦
óàL ,úBðBîî éðéãa el÷äL àeä ì÷ ...ãéòî äæ éøä ...økæðå§¦§©£¥¤¥¦©¤¥¥§¦¥¨¤©
øácä BøékæäL àeä áúkäå ,íéðL änkî øácä çëML ét ìò©¦¤¨©©¨¨¦©¨¨¦§©§¨¤¦§¦©¨¨

.ãéòî äæ éøä ¯£¥¤¥¦
להעיד  העד רשאי  שבהם  אופנים  שני כאן מפרט הרמב "ם 

בשעת לעצמו  שרשם  רישום  פי על חיצונית : תזכורת  סמך  על 

לו. שהזכיר  אחר אדם  פי על או מעשה 

האופ קולאולגבי שזוהי מוסיף הרמב "ם  הראשון, ן

דינים שלגבי מובן ומזה  ממונות , בדיני שנאמרה  מיוחדת 

גם זאת  הזכיר  שלא  ומאחר מועילה , כזו  עדות  אין אחרים

השני  האופן מזכירו)לגבי אחר חילוק(שאדם אין  שבזה  משמע

אופן. בכל מועילה  כזו  ועדות אחרים , לדינים  ממונות  דיני בין 

והטעם :

יש בעצמו, שרשם מה פי על בעדות  נזכר  העד  כאשר 

מסתמך  אלא המקרה  בפרטי עתה נזכר  אינו שבעצם  לחשוש 

דבר כתב  שלא  עצמו  על סומך הוא  שהרי שכתב , מה על 

כי כשרה , איננה  זו עדות  דבר  של לאמיתו  אך נכון, שאינו

על  ולא האישית  ידיעתו  סמך  על  יעיד  שהעד  דרשה התורה

בספק . מוטלת  אינה  אמינותו אם  אפילו אחר, מקור  סמך

אין נפשות , לדיני הנוגעת  בעדות זה , חשש  ומחמת 

הקילו ממונות  בדיני ורק  לעצמו, שרשם מה על  כלל להסתמך

של  תזכורת  על הנסמכת  בעדות  אבל זאת, והתירו  חכמים 

באירוע , בעצמו ייזכר  לא אם  שיעיד  לחשוש  אין אחר , אדם

ואם בלבד , אחר מאדם  שמועה פי  על יעיד  לא  בוודאי  כי

בדיני גם  כשרה  זו  עדות  ולכן  בעצמו, בכך נזכר  בודאי  מעיד

נפשות .

(gkw ,` ,k zeaezk miad` zli`)

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום גר  של ההולדת יום

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéçà éðL elôà£¦§¥©¦
ãìBpä ïè÷k ,øibúpL øbäL ;äæì äæ íéãéòî ,eøibúpL íéîBàz§¦¤¦§©§§¦¦¤¨¤¤©¥¤¦§©¥§¨¨©¨

.áeLç àeä¨
ביטוי לידי  בא  מחדש , שנולד  כקטן הגר  של מעמדו

אדם שבין לקשר  הנוגעות  בהלכות  ראשית , שונות . בהלכות 

פסולים אינם גרים שאחים  זו בהלכה  כמבואר  לקרוביו,

את המנתקת  חדשה  כלידה נחשבת  הגרות  כי לזה , זה  לעדות

לגר מותר התורה מן  ולכן ביניהם. הקודם המשפחתי  הקשר

הביולוגיות  לקרובותיו  הי"א)להינשא  פי"ד ביאה איסורי ואיננו(הל'

שהתגיירו קרוביו  על להתאבל  ה"ג)צריך פ"ב אבל .(הל'

השחר  ברכות  בהלכות  פסק  ס"ד)והרמ"א  מו סי' שגר(או"ח

גר ' 'שעשני מלידה)יברך יהודי שמברך גוי' עשני 'שלא ברכת ,(במקום

של  חדשה  'עשיה ' איננה  הגירות  הרי  הב"ח: כך על והקשה 

ישראל, דת עצמו  על לקבל האדם  של בחירה  אלא  הקב"ה 

'שעשני לברך שייך הט"ז(הקב"ה)ומה  ומבאר  סק"ד)גר '? :(שם

בשעת הרי מחדש , שנולד כקטן  הוא  שנתגייר וגר  מאחר 

כגר . מחדש  נברא כאילו חדשה , 'עשייה ' כאן  יש  הגירות 

ביאר  אמת ' בתחילתו)וה 'שפת  תרמ"ה, שנתגייר(פסח "גר  :

וכמו חדשה , נפש  להגר נתוסף  שאז והטעם , שנולד, כקטן 

נפשות וקיבלו  שגיירום  – בחרן' עשו אשר  'הנפש  שנאמר 

חדשות".

הולדתו: יום  את  גר יחגוג  מתי לשאלה  במענה  כתב  והרבי 

כיון שנתגייר , יום  הוא  דגר  הולדת  שיום  לומר  "מסתבר

שנולד" כקטן שהוא  חז"ל יח)שאמרו  עמ' ל, קודש .(אגרות

מהם ושניים  בניו  עם  שהתגייר  גר  בדין שהסתפקו ויש 

השלישי, את מלמול  להימנע  יש  האם  – שנימולו לאחר  מתו

משום אותו מלים  שאין מילה מחמת  אחיו שמתו  מי  כדין

המילה)סכנה  ידי על למות שעלולים זו משפחה וגר(שבטבע שמאחר  או

המילה ואם  ביניהם , הקירבה  בטלה  הרי שנולד כקטן שנתגייר

לשני שייכות לכך  אין אחד ל)מסכנת ב, מצוה פקודיך .(דרך

יש האדם, בטבע  התלויים שבדינים  שכתבו  יש  אך

'כקטן לגביהם  אומרים  ואין  הביולוגית  בקרבה  להתחשב 

כברייה להיחשב  הגירות  ידי  על  משתנה  דינו  כי  שנולד ',

שלו הקודם  הטבע  לא  אך א)חדשה  מז, בכורות בכורים .(ראשית

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום בטל? הדין - לבית־דין הצטרף פסול כשדיין

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìñBtL íLk§¥¤§¦
íéðL ïéøãäðña ïéëîBñ ïéà ,Cëéôìe .ïéðiãa ïéìñBt Ck ,íéãòa§¥¦¨§¦§©¨¦§¦¨¥§¦§©§¤§¦§©¦

.äæì äæ íéáBøwä©§¦¤¨¤
הריב "ש  בשם  למלך' ה 'משנה  תיג)כתב  היו(סי' שאם 

הקרוב רביעי  דיין אליהם  והצטרף  כשרים  דיינים  שלשה

המהרח"ש  אך  קיים , דינם  - הדיינים  שבתי)לאחד חיים (רבינו

"נמצא אם  עדים , מאה  שאף העדים . כדין הדיינים  שדין סובר 

העדות " בטלה  פסול  או  קרוב  מהם  ה"ג).אחד  פ"ה וכן(לעיל

קרוב מהם אחד נמצא  אם  משלשה, יותר  הם  אם  גם  בדיינים ,

בטל. הדין  פסול, או 



v"ndqeפו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

החושן' סק"ז)וה'קצות לו הריב"ש :(סי' לשיטת  ראיה  הביא 

בגמרא א)מבואר  ג, כשר(סנהדרין אחד דיין  תורה שמדין ,

מסוימים)לדון "משום(בדינים דיינים  שלשה  הצריכו חכמים אך

ואינו קרנות' מ'יושבי הוא  הדיין  שמא  היינו קרנות", יושבי

דיינים בשלושה  גם הרי הגמרא : ושואלת  ממונות . בדיני בקי

שאין יתכן לא ומתרצת : קרנות ', 'יושבי הם שמא  לחוש  יש 

הדיינים אחד אם הרי המהרח"ש , ולדברי  שלמד. אחד בהם

דין")פסול דינו אין סביר ולא גמיר שלא תועיל ("מי ומה  בטל, הדין -

אחד  אם מתבטל הדין שאין  מכאן אלא  היחיד, של ידיעתו 

פסול. או קרוב  הדיינים 

משפט' 'שער סק"ב)ובספר יג זו:(סי' ראיה  דחה 

מהם אחד ואם  ראויים  להיות  צריכים  הדיינים  כל לעולם 

וחבריו בדין בקי אחד דיין  רק  אם  ואכן  בטל, הדין ראוי אינו

יתכן שלא  הגמרא  ודברי תועלת . כל בכך  אין קרנות ' 'יושבי

יושבים הדיינים  אין  כך: יתפרשו שלמד, אחד  בהם  שאין 

לידי יבואו  שלא  כדי  בדינים , בקי  אחד  ביניהם  אין אם  לדון

יסכים לא זה  דיין כן ואם  לשלם . יצטרכו  יטעו  אם  כי טעות ,

דבר של  ובסופו  בטל יהא  הדין  כי בקי שאינו מי בצירוף  לדון

לדון. ראויים  הדיינים  כל יהיו 

גדול' סנהדרין)וה 'אור  ריש הרמב "ם(משניות דעת  את  הביא 

הדור' קפו)ב'פאר  הדיינים(סי' אחד נמצא  אם  בטל הדין  שאין 

דין דינם  כשרים , דיינים  שלשה  של וביתֿדין פסול, או  קרוב 

הוסיף : אך  לדון, הפסול דיין  אליהם הצטרף אם גם

עם יצטרפו שלא  כדי  בסוף , לחתום  שלשה אותם  "שצריכים

פסלות". לשום  או  קרבות  לשום לחתום  ראוי שאינו  מי

ה'תש"פ  תמוז ה' קודש שבת שבשטר  בעדים הזמה דין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéNòð øèMä éãò ïéà¥¥¥©§¨©£¦
àìå ,eäeðáúk Bpîæa äæ øèL' :ïéc úéáa eøîàiL ãò ,ïéîîBæ§¦©¤Ÿ§§¥¦§¨¤¦§©§©§§Ÿ
øèL ìL BpîfL ét ìò óà ¯ ïk eøîà àì íà ìáà .'eäeðøçà¥©§£¨¦Ÿ¨§¥©©¦¤§©¤§¨
eéä øèMä éãòL eãéòäå íéãò eàáe ,íéìLeøéa ïñéða ãçàa§¤¨§¦¨¦¨©¦¨¥¦§¥¦¤¥¥©§¨¨
øLôàL ;íéøLk íéãòäå øLk øèMä ¯ äæ íBéa ìááa íänò¦¨¤§¨¤§¤©§¨¨¥§¨¥¦§¥¦¤¤§¨
øèL eáúk øãàa ãçàa íéìLeøéa eéäLëe ,eäeáúëe eäeøçàL¤¥£§¨§¤¨¦¨©¦§¤¨©£¨¨§§¨

.ïñéð Bpîæ eáúëå Bpîæ eøçàå ,íL äæ¤¨§¥£§©§¨§§©¦¨
היו בשטר הרשום  שבתאריך ואמרו עדים  שבאו אף 

ההלואה ניתנה  שבו מהמקום  רחוקים החתומים (לפי העדים

אתהשטר) שכתבו  יתכן כי  כשר , והשטר  זוממים  נעשים  אינם 

ובתאריך  מאוחר  תאריך בו  ורשמו ההלוואה בזמן השטר

מק באותו היו לא  אכן בשטר א)ום הרשום לב, אם(סנהדרין אך .

איחרוהו ולא בזמנו שכתבוהו  העדים בשטר אמרו  שכתוב (או

סופ"ב) כתובות ר"ן – בזמנו העדיםשנכתב נעשים  הרמב "ם לדעת  -

זוממים .

ואילו הזמה , יש  עלֿפה  בעדות  רק המאור , בעל לדעת  אך

הוא  חידוש  הזמה כי הזמה , אין  שבשטר ראית בעדות  (מה

ב) עב, ב"ק – לראשונים ולא האחרונים לעדים אלאלהאמין בו לך ואין 

בעדות ולא  פה  בעל בעדות  רק נאמר  הזמה  ודין  חידושו ,

השטר מעדי יותר  נאמנים  אינם האחרונים  העדים כי שבשטר

שם) הר"ן בשם משנה .(לחם

משנה ': ה 'לחם והקשה 

בברייתא  שם)הרי כשרים (סנהדרין השטר שעדי (אף נאמר 

אותם) והכחישו עדים בשטרשבאו כתבו  שמא לחשוש  שיש  משום 

xge`n jix`zשאין המאור  בעל  כדברי ואם  ההלוואה , מזמן

בשטר  נכתב  אם גם  הרי  הזמה , דין `izinבשטר  jix`zאין

הזמה ! דין  בו 

המאור)ומבאר בעל לשון דיוק :(ע"פ

האחרונים לעדים  שמאמינים  הוא  זוממים  בעדים  החידוש 

בשטר  שעדות  נאמר זה  ועל הראשונים , את  daומחייבים  oi`
dnfd oicמכל ֿמקום אבל  זוממים, עדים  מדין לחייבם  ואין 

שאיןzlhaznעדותם  זה את  זה המכחישים  עדים כדין ,

מהם  אחד לאף  ה"ב)מאמינים פי"ח .(לעיל

ו כשר  שהשטר  האומרת  הברייתא  כן, mixykואם  micrd
זוממים) נעשים שאינם רק "שמא(ולא משום  שזהו לבאר הוצרכה 

האחרונים עדות  היתה  זה  טעם לולי  כי וכתבוהו" איחרוהו

בשטר שהעדות  פסול zygkenגורמת  אינם והשטר שאכן (אף

זוממים) .עדים

אגרות קודש
 ב"ה,  א' סיון, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מעש"ק ע"ד האיש חיל מר... שי' שחזר עתה לשיקאגא ונמצא בבית החולים כי 

נפצעה ידו השמאלית.

כפי זכרוני הנה קודם שנסע בקיץ העבר, הורתי לו שיזהר בהנחת תפילין, וצריך לברר אצלו 

אם מלא זאת, שזהו דבר התלוי בידו השמאלית ג"כ, ובאם ח"ו לא קיים זאת, אזי בהקדם היותר 

הנחת  במצות  בתכלית  יזהר  לאיתנו  בשובו  תיכף  אשר  גמורה  בהחלטה  ע"ע  שיקבל  צריך  האפשרי 

תפילין ובשמירת הש"ק, ואקוה לשמוע בשורה טובה בזה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.



פז oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz 'dÎoeiq h"k -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון כ"ט ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦

הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
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oixcdpqפח zekld - mihtey xtq - oeiq h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…

,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
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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Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…

,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
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
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הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
עלֿאחתֿכמהֿ המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,
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.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא

הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני
ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון

וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
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.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא

הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני
ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון

וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
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. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו

תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,
ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו

בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל
שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון

חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה
מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע

ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L¯„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»

˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«

?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈
ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
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zecrצב zekld - mihtey xtq - oeiq h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות,
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא

"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
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צג zecr zekld - mihtey xtq - oeiq h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות,
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא

"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
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,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»
‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ

Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆
B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תש"פ  סיון ל' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות

וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון
ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה

הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆
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לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
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‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»
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לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין

ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד
היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.
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ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
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לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).
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לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין

ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד
היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.
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ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
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דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
דיבורֿ א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
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(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆
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(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆
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eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב

היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
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אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆

ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
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אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆

ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
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בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב

(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו
עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון

עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
(בבאֿ נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
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dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»
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„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»
¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ

È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תש"פ  תמוז א' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו

לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  האחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
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¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ

È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תש"פ  תמוז א' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו

לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  האחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם
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א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת

אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:
במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה

שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,
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באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא

היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
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באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא

היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
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שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם
ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À

‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

בבית29ֿ) שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
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Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
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Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»

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

zecr zekld - mihtey xtq - fenz '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»
Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆

ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»
ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ

ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
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קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל
אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים

(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה
אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו

ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י

אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא

כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
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קז zecr zekld - mihtey xtq - fenz 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל
אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים

(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה
אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו

ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י

אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא

כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
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‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין

וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
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ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»
˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆

˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ
Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»

ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
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ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»
˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆

˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ
Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»

ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
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נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה
שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל

לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש
א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו

לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד

שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם
אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים

מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר
הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין

(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד
בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו

הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן

לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול
מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש

לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו
שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:

מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות על (הל' שנחשד שמי מצינו והרי ,
על  ייחשד מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר
נאמנות. לגדר כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות
לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:

אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד
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zecrקי zekld - mihtey xtq - fenz 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, הוא זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-

הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
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קיי zecr zekld - mihtey xtq - fenz 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, הוא זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-

הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»
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ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈
CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿

È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈
ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈

‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»
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תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא

לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.
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לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,
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חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי
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משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש
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לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿

È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«
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חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי
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משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
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עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
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שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
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ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆
ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

."mdixacn zecrl oileqt oiiefad oke"

שכתב  מה על־פי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר
כח  אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז
הבא", ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו דוגמתה מצינו שלא אזהרה
של  תוכנו כל הוא: והביאור בית־דין. מיתות ארבע עליהם
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של ו"היושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה

על  נאמר שהרי עדי"כביכול, "אתם ישראל מג,עם (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו

כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
הקב"ה, של ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
תוכנו  כל את נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן
- הקב"ה על להעיד יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."`iqdxta miieb ly dwcv oilke`d oke

ב.)בגמרא כו, אחר (סנהדרין דבר אוכלי נחמן, רב "אמר
כו'". לא בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות, פסולים

אפ  אי כל ואם ופירשו בפרהסיא". אף מותר לי' שר
מעכו"ם". צדקה לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים
ממון, מחמת ה' "חילול שהוא רש"י כתב האיסור ובטעם
כתב  כאן הרמב"ם אבל ממון". מחמת חמס עד לי' והוי
בכלל  הם בפרהסיא גויים של צדקה שהאוכלין הטעם,

לעדות. שפסולים הבזויין
כי  הי"ד, בספר לרמב"ם רש"י בין החילוק סיבת לומר ויש
פ"א  בסוף הוא לעדות פסולים שהבזויין הדין מקור

הישוב, מן שאינו למי בנוגע `mixneדקידושין, yie שפסול
פנים  בושת לו ואין עצמו על מקפיד שאינו כיון לעדות

וליפסל. בעצמו לזלזל בוש ואינו
כה'יש  רק ולא דכו"ע, אליבא פירש בסנהדרין רש"י
וממילא  לעדות, פסול בשוק האוכל שדווקא אומרים'
לכולי־עלמא, לפסול נחשב לא העכו"ם מן צדקה הלוקח
מצד  אסור מעכו"ם צדקה שלקיחת לפרש הוצרך ולכן

ה'. חילול
ה'יש  של דהלכתא אליבא פירש הי"ד בספר הרמב"ם אבל
ש"מכלל  כתב ולכן לעדות", "פסול בשוק שאוכל אומרים'
את  מבזין כו' בפרהסיא עכו"ם של צדקה האוכלים אלו

חוששין". ואינן עצמן
(`"q h"w ,'g zeniyx t"r)

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
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צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות
וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿

e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין
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צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות
וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿

e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין
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שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆

‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈
¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ

ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו (בבא13ֿ)כלשון שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי
התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»
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‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו

ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת
להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל

ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
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‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו

ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת
להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל

ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
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Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»
¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
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בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ
פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ

ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
רבינו15ֿ)אביו. ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."xyk epa oa oa mre"

אביו, אבי אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו סכ"ד)וכל ר"מ סי' לכבד (שו"ע שחייב הוא

אביו, אבי
אביו  לאלקי זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו

א.)יצחק מו, אביו (ויגש מאבי יותר אביו בכבוד אדם "חייב
פחות), שהוא אלא אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'"

כשר. בנו בן בן עם - ולכן
משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם

חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא
ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא זה אין ומ"מ ברות,

בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
(644 cenr 'k wlg y"ewl t"r)

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆
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בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ
פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ

ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
רבינו15ֿ)אביו. ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."xyk epa oa oa mre"

אביו, אבי אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו סכ"ד)וכל ר"מ סי' לכבד (שו"ע שחייב הוא

אביו, אבי
אביו  לאלקי זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו

א.)יצחק מו, אביו (ויגש מאבי יותר אביו בכבוד אדם "חייב
פחות), שהוא אלא אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'"

כשר. בנו בן בן עם - ולכן
משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם

חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא
ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא זה אין ומ"מ ברות,

בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
(644 cenr 'k wlg y"ewl t"r)

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆
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אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.

אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי
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לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא
אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,
בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק

שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו

לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה
עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו

פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,
ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה
ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת

שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה
הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן

רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,
הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,

בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי
העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת

משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,
שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית

ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב
אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆

‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»
˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ

‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
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לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא
אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,
בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק

שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו

לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה
עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו

פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,
ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה
ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת

שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה
הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן

רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,
הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,

בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי
העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת

משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,
שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית

ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב
אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆

‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»
˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ

‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
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וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין
שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים

קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,
אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש

המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא

שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר
להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב

ט"ו. הלכה

.Â„·Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ¯ËL47ÌÈ·B¯˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯·Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ¯ÒnL49ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa ¯ËM‰50‡e‰ È¯‰ - ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ò¯Ák51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים

הירושלמי 48) כדברי לאחרים, להעיד פסולים הם והרי
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה
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שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים

נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6¯eÓb ÔÈ˜a*6, ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף
יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר
מועיל.6*) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בבא8ֿ)בקבלת

אלא  מועיל ש"סילוק" שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בתרא
עדות  לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז).
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח סעיף

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8BÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

הקריאה.8) בימי בו שקוראים מה נהנה 9)לשמוע שהרי
בשמיעתו. ויוצא בדמים,10)בו לקחתיו הטוען: הגנב את

אחרת. טענה שום או 11)או גונב, שראוהו המעידים
ונוגעים  בו שותפים שכולם עירם, של ספר שזה מעידים
מכשיר  יב סעיף ז סימן ובחו"מ שם). (בבאֿבתרא בעדותם
הדיינים  אפילו ואז אחר, תורה ספר להם יש אם להעיד,
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שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים

נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6¯eÓb ÔÈ˜a*6, ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף
יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר
מועיל.6*) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בבא8ֿ)בקבלת

אלא  מועיל ש"סילוק" שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בתרא
עדות  לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז).
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח סעיף

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8BÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

הקריאה.8) בימי בו שקוראים מה נהנה 9)לשמוע שהרי
בשמיעתו. ויוצא בדמים,10)בו לקחתיו הטוען: הגנב את

אחרת. טענה שום או 11)או גונב, שראוהו המעידים
ונוגעים  בו שותפים שכולם עירם, של ספר שזה מעידים
מכשיר  יב סעיף ז סימן ובחו"מ שם). (בבאֿבתרא בעדותם
הדיינים  אפילו ואז אחר, תורה ספר להם יש אם להעיד,
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להם, הנאה זו שאין הספר, באותו לקרוא להם מותר עצמם
ואם  בית הואיל באותו הנמצא אחר, מספר הם קוראים רצו

כח). ס"ק שם (סמ"ע כנסת

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈

Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈

¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

העיר.12) אנשי אם 13)על שהרי בעדותם, נוגעים נמצאו
להם  לתת והעדים הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן

ושנה.14)משלהם. שנה בכל יצטרכו 15)לתת ולא
הבאות. בשנים עוד להם וכתב 16)לתת שם. בבאֿבתרא

כגון  העיר, בני על סמוכים שאינם עניים הרדב"ז:
ששולחים  ממה אלא מתפרנסים הם שאין כיום, בירושלים,
לדון  יועיל שה"סילוק" נראה לארץ, חוץ קהילות להם

ולהעיד.

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

שותפים.17) שני של הנוסח: א, סעיף לז סימן בחו"מ
ממנו.18) גזלה להם שמכרה שזה עדי 19)לומר, לפסול

זמן  שכל יעיד, לא השותף של חלקו על ואפילו המערער,
השדה, מן כלום המערער יטול אם ביניהם, חלקו שלא
א  מג, (בבאֿבתרא לעצמו מעיד זה ונמצא שניהם יפסידו

שדה 20)וברשב"ם). על לי אין ודברים דין לו: שכתב
שלך. שהכל זה.21)זו, תנאי עצמו על יקבל גם כלומר,

חלקו.22) את לשותפו שהקנה קודם ממנו שלוה המלוה,
ודינו 23) חוב, לבעל משועבדת חציה שהרי מידו, יקחנה

הקונה. השותף מידי חובו כנגד אינו 24)לטרוף שעכשיו
בעל  מפני השותף אצל להעמידה ירצה שאם בדבר, נוגע
פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע "לווה יהיה שלא חובו,
שקיבל  השותף כלפי רשע" "לווה ישאר ממילא הרי ה"ג),
קיבל  שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא דמיה לשלם עליו
ויטעון  מערער איזה יבוא שאם אחרת, אחריות שום עליו
הרי  כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין בידו, היתה גזולה
לפצותו  יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו נוגע זה נותן

(שם). ממנו טוען 25)כשיקחוה המערער אין אם אבל
זה  יכול השותף, לו שמכרה בלבד, השותף חלק על אלא
סי' (חו"מ בעדותו נוגע אינו שאז תנאי, שום בלא לו להעיד

א). סעיף לז

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚ·Ï¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da ·LiL ÌÈM‰ Ïk ¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁ - ¯Ú¯ÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

ממני.26) גזלתיה למחזיק: שדה 27)שטוען לעבד היורד
כפי  בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת חבירו

המדינה. עם 28)מנהג השדה יטול המערער, יזכה שאם
נגזל. כל כדין זו 29)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם

אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע
וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו אם

להוציא 30) יכול הנגזל שאין מעדותו, הנאה שום לו שאין
על  חש אינו וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו
המערער, לידי תעבור השדה אם שיפסיד, אריסותו, עבודת
אם  יודע מי וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה
ירצו  אם זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה

וברשב"ם). ב מו, בתרא (בבא השדה,31)יפסיקוהו את
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
המשכיר  לקח "אם פסק: יב, סעיף לז, סי' חו"מ ובשו"ע
בדין  שיזכה למי שיתנם כדי לשוכר, והחזירם השכירות דמי

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי -

.Â·¯Ú Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL34‰„e‰È ‡·e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ35, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡·BÁ‰ „‚k ˙¯Á‡ ‰„O ÔBÚÓL36È¯‰ - ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ ·¯Ú‰ Ô·e‡¯37‡È‰L Ú˜¯˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»
B·BÁ ÏÚa ‰pnÓ Ú¯tiL ˙¯Á‡ ‰„O È¯‰ -38ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈

‰fL ÂÈ¯Á‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆
BlL ‰„O‰39ÔÈ¯BÁ Ôa ‰„O ¯ÎBnÏ LiL ‡e‰Â .40 «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ

Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ̄¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Á˜BÏ - Û¯Ë elÙ‡L41‡e‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
¯ÊBÁ42‰pnÓ ‰a‚iL ˙¯Á‡ ‰„O BÏ LÈ È¯‰Â ,43. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע למלוה אחראי
שהיא.35)לשלם. טענה סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב. שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי הלווה, ביד להעמידה לערב הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה
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שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי
בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
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שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי
בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
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של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב
הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה

נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ה'לחם43ֿ)והשווה בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים
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.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה

ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
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.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה

ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
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שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו
(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה

ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.
יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם

חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)

וכו'.

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו

בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק
א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף
עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
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˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈
˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ

ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«
BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈

ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
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˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈
˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ

ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«
BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈

ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
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עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...
יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו

פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים
מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה

משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר
שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו

אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«
e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות
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zecrקל zekld - mihtey xtq - fenz 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿
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קלי zecr zekld - mihtey xtq - fenz 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿
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בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה

שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,
לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך

ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz 'dÎoeiq h"k -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון כ"ט ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»

Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג
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לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.

"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
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לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.

"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
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על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,
כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תש"פ  סיון ל' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).

ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:
וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר

"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,
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ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»
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קלה la` zekld - mihtey xtq - oeiq 'l ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»
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‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

ה'תש"פ  תמוז א' שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
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ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות
שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
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ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות
שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
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רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»

ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»

˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««
˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
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עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
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עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

la` zekld - mihtey xtq - fenz 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת
א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
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אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה

אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,
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אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה

אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,
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.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה

וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ
B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»

L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ
˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈

ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
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.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈

ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
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ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי
כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים

א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא

שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,
בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם, יסוד שזהו לומר ויש המתים. ועם
גם  ולכן המתים עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו

להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר
המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 
ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת

נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,
מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
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ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»
˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»

¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»
˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»

¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«
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ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyrÎzevn"

ואפשר  דווקא, שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצוות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים, ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

לרעך  רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו  יש
לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות, בתורה
ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל

הרשע לרעך  את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך
ממצוות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב

ישראל. אהבת
מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה אותם, לשנוא

הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות
כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב

(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr....jenk jrxl zad`e llka md ixd ..."
."zevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצוות משמע מדבריו
-"עשה  המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py ,dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת
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שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
סיפוק  היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
החסד  מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל צרכיהם
ושימת  התעניינות גם מצדו להראות צריכה המארח של

לאורח. לב
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה

מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא
נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך

מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
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שני  ישנם חסדים, גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
סיפוק  היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
החסד  מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל צרכיהם
ושימת  התעניינות גם מצדו להראות צריכה המארח של

לאורח. לב
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים, אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה

מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא בבן־גילו
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא
נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך

מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
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הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו
לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…

ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»
Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈

‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו

חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר
הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,
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`laקמח zekld - mihtey xtq - fenz 'd w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«

¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
בתיֿ מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף

רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»
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קמט la` zekld - mihtey xtq - fenz 'd w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«

¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
בתיֿ מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף

רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»
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אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו

.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת

ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'
ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער

י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

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



oeiqקנ h"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»



zeevnd xtq m"anx ixeriyfenz 'dÎoeiq h"k -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון כ"ט ראשון יום

שיז. תעשה לא מצות
קעח. עשה מצות
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" "לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי מןֿהּמּזיק להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnאתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש מןֿהּדמיֹון. הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאתֿער
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואתּֿבׁשּתֹו
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)אףֿעלּֿפ מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ּכלֿאדם קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
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קני oeiq h"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תש"פ  סיון כ"ט ראשון יום

שיז. תעשה לא מצות
קעח. עשה מצות
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" "לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי מןֿהּמּזיק להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnאתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש מןֿהּדמיֹון. הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאתֿער
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואתּֿבׁשּתֹו
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)אףֿעלּֿפ מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ּכלֿאדם קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
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עצמֹו. עליוּבפני וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ּכלֿזה על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תש"פ  סיון ל' שני יום

קעט. עשה מצות
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תש"פ  תמוז א' שלישי יום

רצא. תעשה לא מצות
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמהּֿׁשראה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש לאֿיענה אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש לאֿיענה אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תש"פ  תמוז ב' רביעי יום

רפח. תעשה לא מצות
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" eh)לכלֿעון ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻנתּבארּו
ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין וסֹוטה ְְְְְְִִִִִֵֶָֻּוכתּבֹות

ְִִנזיקין.

ה'תש"פ  תמוז ג' חמישי יום

רפו. תעשה לא מצות
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת (zenyיתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(` ,bkהּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn)אלּֿתׁשת" : ֵֶַַָָ
אתֿהחמסנים להֹוציא ― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע

(ezxenz el mlyne gka utg `ivend)ׁשהן ְְִֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים
ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ("zxraeּפסּולין ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixac Ð "jaxwn rxdזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' .(fk.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תש"פ  תמוז ד' שישי יום

רפז. תעשה לא מצות
יום שניֿ שישי ל 'סיוןֿ ד 'תמוז 

― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, `eעדּות maexw zaehl) ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

(ezrxlעלּֿבנים אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶַַָָָֹ
עלֿאבֹות" יּומתּו לא eh)ּובנים ,ck mixac)הּפרּוׁש ּבא . ְִֵַַָָָֹ

ּבספרי my)המקּבל `vz ik zyxt)אבֹות יּומתּו "ׁשּלא : ְְְְִֵֶַָָֹֻ
הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ּבנים ולא ּבנים עדּות ְְִִִֵֵַַַָָָֹעל
הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלדיני
חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
למׁשל הביא לפיכ לחׁשד. מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָנפׁש
והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה חזקה ׁשאהבתם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָאתֿהּקרֹובים
על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָאהבת
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fenzקנב 'd w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּבן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו .(fk:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

רפה. תעשה לא מצות
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my). ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt)― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַָֹ
ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". לעדים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָאזהרה

ּבסֹוף c:)ׁשּנתּבאר ['zligza'])ּדיני נתּבארּו וׁשם מּכֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
זֹו. ְִָמצוה
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æì-÷øô äéîøé`kÎi

éeîe÷é Bìäàa Léà íéøwãî íéLðà íá eøàLðå íëzà íéîçìpä íécNk ìéç-ìk íúékä-íà ék¦´¦¦¦¤º¨¥³©§¦Æ©¦§¨¦´¦§¤½§¦̧§£½̈£¨¦−§ª¨¦®¦³§¨¢Æ¨½
:Làa úàfä øéòä-úà eôøNåàé:äòøt ìéç éðtî íìLeøé ìòî íécNkä ìéç úBìòäa äéäåáéàöiå §¨«§²¤¨¦¬©−Ÿ¨¥«§¨À̈§¥«¨Æ¥´©©§¦½¥©−§«¨¨®¦¦§¥−¥¬©§«Ÿ©¥¥³

:íòä CBúa íMî ÷ìçì ïîéða õøà úëìì íìLeøéî eäéîøéâéìòa íLå ïîéða øòLa àeä-éäéå ¦§§Æ̈Æ¦´¨©¦ ½¨¤−¤¤´¤¦§¨¦®©£¦¬¦−̈§¬¨¨«©§¦º§©´©¦§¨¦À§¨Æ©´©
:ìôð äzà íécNkä-ìà øîàì àéápä eäéîøé-úà Ntúiå äéððç-ïa äéîìL-ïa äéiàøé BîLe úã÷t§¦ª½§Æ¦§¦½̈¤¤«¤§−̈¤£©§¨®©¦§ºŸ¤«¦§§¨³©¨¦Æ¥½Ÿ¤©©§¦−©¨¬Ÿ¥«

ãéeäàáéå eäéîøéa äéiàøé Ntúiå åéìà òîL àìå íécNkä-ìò ìôð épðéà ø÷L eäéîøé øîàiå©¸Ÿ¤¦§§¹̈¤À¤¥¤³¦Ÿ¥Æ©©©§¦½§¬Ÿ¨©−¥¨®©¦§³Ÿ¦§¦¨Æ§¦§§½̈©§¦¥−
:íéøOä-ìàåèøôqä ïúðBäé úéa øeñàä úéa BúBà eðúðå Búà ekäå eäéîøé-ìò íéøOä eôö÷iå ¤©¨¦«©¦§§¯©¨¦²©«¦§§−̈§¦´Ÿ®§¨§¸¹¥´¨¥À¥µ§¨¨´©Ÿ¥½

:àìkä úéáì eNò Búà-ékæè:íéaø íéîé eäéîøé íL-áLiå úBéðçä-ìàå øBaä úéa-ìà eäéîøé àá ék ¦«Ÿ¬¨−§¥¬©¤«¤¦´¨¯¦§§¨²¤¥¬©−§¤©«£ª®©¥«¤¨¬¦§§−̈¨¦¬©¦«
æéøîàiå ýåýé úàî øác Léä øîàiå øúqa Búéáa Cìnä eäìàLiå eäçwiå eäi÷ãö Cìnä çìLiå©¦§©Á©¤̧¤¦§¦¹̈©¦¨¥À©¦§¨¥̧©¤³¤§¥Æ©¥½¤©¾Ÿ¤£¥¬¨−̈¥¥´§¨®©³Ÿ¤

:ïúpz ìáa-Cìî ãéa øîàiå Lé eäéîøéçééãáòìå Eì éúàèç äî eäi÷ãö Cìnä-ìà eäéîøé øîàiåE ¦§§Æ̈Æ¥½©¾Ÿ¤§©¬¤«¤¨¤−¦¨¥«©´Ÿ¤¦§§½̈¤©¤−¤¦§¦¨®¤Á¨¨̧¦«§³§©£¨¤ÆÆ
:àìkä úéa-ìà éúBà ízúð-ék äfä íòìåèéàáé-àì øîàì íëì eàað-øLà íëéàéáð äiàå (åéàå) §¨¨´©¤½¦«§©¤¬¦−¤¥¬©¤«¤§©¥Æ§¦´¥¤½£¤¦§¬¨¤−¥®Ÿ«Ÿ¨³Ÿ

:úàfä õøàä ìòå íëéìò ìáa-Cìîëéðôì éúpçú àð-ìtz Cìnä éðãà àð-òîL äzòåéðáLz-ìàå E ¤«¤¨¤Æ£¥¤½§©−¨¨¬¤©«Ÿ§©¾̈§©«−̈£Ÿ¦´©¤®¤¦¨¨³§¦¨¦Æ§¨¤½§©§¦¥À¦
:íL úeîà àìå øôqä ïúðBäé úéaàëïúðå äøhnä øöça eäéîøé-úà eã÷ôiå eäi÷ãö Cìnä äeöéå ¥µ§¨¨´©Ÿ¥½§¬Ÿ¨−¨«©§©¤º©¤´¤¦§¦À̈©©§¦´¤«¦§§¨»©£©´©©¨¨¼§¨ŸÁ

:äøhnä øöça eäéîøé áLiå øéòä-ïî íçlä-ìk íz-ãò íéôàä õeçî íBiì íçì-økë Bì̧¦©¤³¤©Æ¦´¨Ÿ¦½©¬Ÿ¨©¤−¤¦¨¦®©¥´¤¦§§½̈©£©−©©¨¨«
i"yx

(·È).íòä êåúá íùî ÷ìçì בגו דיליה אחסנתא לפלגא
ממנה  יוצא היה לא עליה צרים הכשדים ובעוד עמא

תלכד: שלא העיר על úåãé÷ô.(È‚)שמתפלל ìòá íùå
אל  להשלים העיר מן איש יצא שלא לשמור ממונה

äéððç.הכשדים: ïá äéîìù ïá בנו בן עזור בן חנניה הוא
לרשע  המחניף שכל ללמד הכתוב יחסו ולכך זה היה
החניף  וירמיה בנו בן ביד או בנו ביד או בידו נופל סוף

דבריך את ה' יקים אמן לו שאמר כח )לו ומדרש (לעיל  ,
ירמיה  ידי על מת שאני ראה בנו את חנניה שצוה אגדה
הכשילהו  להכשילו תוכל אם בנבואתי שקרן והעמידני
הכשילו: שעה וכשהגיע כך לבניו הוא גם צוה ובנו

(ÊË).úåéðçä ìàå חניות חנואתא מן לגיו יונתן תירגם
הכלא: בית אותו לפני íéôåàä.(Î‡)היו õåçî משוק

בדמשק לך תשים וחוצות כמו כ )נחתומים א :(מלכים

cec zcevn
(È).Ì˙ÈÎ‰ Ì‡ ÈÎישארו ורק הכשדים כל  את תכו אם אף

חרב: מדוקרי אנשים ·‡‰ÂÏ.בה ˘È‡אשר המדוקרים אותם 
והוא הזאת העיר את  וישרפו יקומו הם באהלו איש ישכבו 
נגד  תחבולה  שום יועיל  לא  וכאומר וגוזמא  הפלגה ענין

ירושלים·‰ÂÏÚ˙.(È‡)גזירתי: מעל הכשדים  שנסתלקו  בעת
ליהודה: לעזור פרעה  חיל  שבאים שמעו כי  ÈÂˆ‡.(È·)על 

וכו': מירושלים  ירמיה יצא Ì˘Ó.אז  ˜ÈÏÁÏעצמו להשמיט 
היוצאים העם בין יוצא שהיה ר"ל  היוצאים העם  בתוך משם

השער: שומרי בו  ירגישו לבל מהם  נשמט È‰ÈÂ(È‚)להיות
.‡Â‰ בעל היה ושם בנימין שער  הנקרא  בשער בא כאשר 

ההוא : השער  פתח לשמור ממונה  שהיה אחזÂÙ˙ÈÂ˘.פקידות
להיות הכשדים אל  נופל אתה  הנה באמרו ירמיה  את בחזקה 

שקר :˘˜¯.(È„)עמהם : הוא הזה ‡ÂÈÏ.הדבר ÚÓ˘ ‡ÏÂלא
לו : האמין ולא דבריו Ô˙Â‰È.(ÂË)קבל  ˙È·:יהונתן בבית

.Â˙Â‡ ÈÎ:הכלא בית להיות הכינו  ההוא הבית  את ÈÓ¯È‰.(ÊË)כי ‡· ÈÎבור שם אשר הבור בית  אל ירמיהו  בא  משם אשר 
שבמאסר : רע היותר המקום  והוא  האסורים ‰ÂÈÂÁ˙.בית Ï‡Â: החנויות בתוך  אשר „·¯.(ÊÈ)ר"ל ˘È‰מקרוב זה אם ר"ל 

מה: נבואה לו מקרוב:È˘.בא  נבואה לי  ÂÎÂ'.באה „È· ¯Ó‡ÈÂ: בבל מלך  ביד תנתן אשר הבאה הנבואה  וזהו ואמר וחזר 
(ËÈ).ÌÎÈ‡È· ‰È‡Â:העיר על  מצור ועושה בא הנה  הלא  וכאומר  וכו ' נבאו אשר  נביאיכם  הבטחת  איה  הואיל ÚÂ˙‰.(Î)ר"ל

וכו': לפניך תחנתי עתה תפול אלי אתה שמע  אתי, והאמת  כחשו  ‡ÂÓ˙.ונביאיכם  ‡ÏÂמעק שם אמות לא המאסר:למען ת
(‡Î).Â„È˜ÙÈÂ:כ "כ קשה מאסר שם שאין  המטרה  בחצר ÂÏ.והניחו ÔÂ˙Âיום בכל  לחם ככר  האופים משוק לו לתת צוה גם 

העיר: מן הלחם כל נשלם יהיה אשר ÈÓ¯È‰.עד  ·˘ÈÂ: משם גם  להוציאו שאל  ולא  מרצונו ישב שם ר"ל 

oeiv zcevn
(È).ÌÈ¯˜Â„Óהנמצא כל  כמו בגוף  וחנית  חרב תחיבת ענין

יג)ידקר סילוק:·‰ÂÏÚ˙.(È‡):(ישעיה כמוÈÏÁÏ˜.(È·)ענין
והשמטה : החלקה  מלשון והוא ואדון·ÏÚ.(È‚)להחליק שר

עמו  בעליו אם כב)כמו  וממונה:Ù˜„˙.:(שמות פקיד  מלשון
.˘ÂÙ˙ÈÂ נתפשה לא  והיא כמו בחזקה  ה)אחזו ÏÙÂ.:(במדבר

ארם מחנה  אל  ונפלה כמו התחברות  זה הטיה ב ענין (מלכים

וכעס:ÂÙˆ˜ÈÂ.(ÂË):ז) קצף ‰‡ÂÒ¯.מלשון  ˙È·בית
·‡.(ÊË)המאסר: ÈÎ:בא המקומות‰ÂÈÂÁ˙.אשר הם 

בדרז"ל : הוא וידוע ממכר  וכל  סחורה שם ˙ÏÙ.(Î)שמוכרין
נטיה: והנחה:Â„È˜ÙÈÂ.(Î‡)ענין פקדון ·Áˆ¯מלשון

.‰¯ËÓ‰:האסורים בית משמר לחםÎÎ¯.שם  יקרא כן
בדמשקıÂÁÓ.השלם: לך תשים  וחוצות כמו  כ)משוק  :(מ"א

.ÌÈÙÂ‡‰:הפת אפיית השלמה:˙ÌÂ.מלשון ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' טו"ב סיון, ואכפול עוה"פ איחולי הלבביים שאחלתי לו בהיותו כאן, 

שישבע רוב נחת מנכדו הבר-מצוה וכן משאר ילידיו וצאצאיו שיחיו.

ולמותר להדגיש לדכוותי' כי נחת אמתי הוא נחת הקשור עם תורה ומצות.

לפי דעתי הי' צריך להשתמש יותר בהשפעתו על בניו שי' לחזקם בתורה ומצוות.

ומובן מאליו כי בכגון דא הכלל הוא, על פי מרז"ל )של"ה ש' האותיות סוף אות ק. ש' הפסוקים 

להאריז"ל ע"פ זה( דברי חכמים בנחת - אז - נשמעים, ואל בינתו אשען בנוגע להדרכים והאופנים כיצד 

להגדיל השפעתו עליהם.

בניהם  על  השפעתם  כדבעי  מעריכים  שאינם  הורים  הרבה  יש  כי  להדגיש,  יש  זה  את  ברם 

בניהם, אבל  על  יכולים להשפיע  כי לשוא עמלם, במילא מאבדים הרבה מהשפעתם שהיו  וחושבים 

טעות היא בידם, כי יכולים הורים להשפיע על בניהם הרבה יותר מאשר משערים, וכאשר ישתדלו בזה 

בודאי יפעלו הרבה ואם לא בכל מאה אחוזים, אבל בטח במדה גדולה.

מוסג"פ מכתבי להבחור הבר-מצוה שי'. באשר לא כתב לי באיזה לשון לכתוב אליו, ומאחר 

בלשון  המכתב  כותב  הנני  לרבים,  תועלת  להביא  המסובים  כל  לפני  גם  להקריא  שברצונו  שכותב 

זשארגאן.

בברכת א געזונטן זומער לו ולכב"ב שי'.



קנג fenz 'd w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּבן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו .(fk:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"פ  תמוז ה' ש"ק יום

רפה. תעשה לא מצות
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my). ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt)― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַָֹ
ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". לעדים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָאזהרה

ּבסֹוף c:)ׁשּנתּבאר ['zligza'])ּדיני נתּבארּו וׁשם מּכֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
זֹו. ְִָמצוה
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æì-÷øô äéîøé`kÎi

éeîe÷é Bìäàa Léà íéøwãî íéLðà íá eøàLðå íëzà íéîçìpä íécNk ìéç-ìk íúékä-íà ék¦´¦¦¦¤º¨¥³©§¦Æ©¦§¨¦´¦§¤½§¦̧§£½̈£¨¦−§ª¨¦®¦³§¨¢Æ¨½
:Làa úàfä øéòä-úà eôøNåàé:äòøt ìéç éðtî íìLeøé ìòî íécNkä ìéç úBìòäa äéäåáéàöiå §¨«§²¤¨¦¬©−Ÿ¨¥«§¨À̈§¥«¨Æ¥´©©§¦½¥©−§«¨¨®¦¦§¥−¥¬©§«Ÿ©¥¥³

:íòä CBúa íMî ÷ìçì ïîéða õøà úëìì íìLeøéî eäéîøéâéìòa íLå ïîéða øòLa àeä-éäéå ¦§§Æ̈Æ¦´¨©¦ ½¨¤−¤¤´¤¦§¨¦®©£¦¬¦−̈§¬¨¨«©§¦º§©´©¦§¨¦À§¨Æ©´©
:ìôð äzà íécNkä-ìà øîàì àéápä eäéîøé-úà Ntúiå äéððç-ïa äéîìL-ïa äéiàøé BîLe úã÷t§¦ª½§Æ¦§¦½̈¤¤«¤§−̈¤£©§¨®©¦§ºŸ¤«¦§§¨³©¨¦Æ¥½Ÿ¤©©§¦−©¨¬Ÿ¥«

ãéeäàáéå eäéîøéa äéiàøé Ntúiå åéìà òîL àìå íécNkä-ìò ìôð épðéà ø÷L eäéîøé øîàiå©¸Ÿ¤¦§§¹̈¤À¤¥¤³¦Ÿ¥Æ©©©§¦½§¬Ÿ¨©−¥¨®©¦§³Ÿ¦§¦¨Æ§¦§§½̈©§¦¥−
:íéøOä-ìàåèøôqä ïúðBäé úéa øeñàä úéa BúBà eðúðå Búà ekäå eäéîøé-ìò íéøOä eôö÷iå ¤©¨¦«©¦§§¯©¨¦²©«¦§§−̈§¦´Ÿ®§¨§¸¹¥´¨¥À¥µ§¨¨´©Ÿ¥½

:àìkä úéáì eNò Búà-ékæè:íéaø íéîé eäéîøé íL-áLiå úBéðçä-ìàå øBaä úéa-ìà eäéîøé àá ék ¦«Ÿ¬¨−§¥¬©¤«¤¦´¨¯¦§§¨²¤¥¬©−§¤©«£ª®©¥«¤¨¬¦§§−̈¨¦¬©¦«
æéøîàiå ýåýé úàî øác Léä øîàiå øúqa Búéáa Cìnä eäìàLiå eäçwiå eäi÷ãö Cìnä çìLiå©¦§©Á©¤̧¤¦§¦¹̈©¦¨¥À©¦§¨¥̧©¤³¤§¥Æ©¥½¤©¾Ÿ¤£¥¬¨−̈¥¥´§¨®©³Ÿ¤

:ïúpz ìáa-Cìî ãéa øîàiå Lé eäéîøéçééãáòìå Eì éúàèç äî eäi÷ãö Cìnä-ìà eäéîøé øîàiåE ¦§§Æ̈Æ¥½©¾Ÿ¤§©¬¤«¤¨¤−¦¨¥«©´Ÿ¤¦§§½̈¤©¤−¤¦§¦¨®¤Á¨¨̧¦«§³§©£¨¤ÆÆ
:àìkä úéa-ìà éúBà ízúð-ék äfä íòìåèéàáé-àì øîàì íëì eàað-øLà íëéàéáð äiàå (åéàå) §¨¨´©¤½¦«§©¤¬¦−¤¥¬©¤«¤§©¥Æ§¦´¥¤½£¤¦§¬¨¤−¥®Ÿ«Ÿ¨³Ÿ

:úàfä õøàä ìòå íëéìò ìáa-Cìîëéðôì éúpçú àð-ìtz Cìnä éðãà àð-òîL äzòåéðáLz-ìàå E ¤«¤¨¤Æ£¥¤½§©−¨¨¬¤©«Ÿ§©¾̈§©«−̈£Ÿ¦´©¤®¤¦¨¨³§¦¨¦Æ§¨¤½§©§¦¥À¦
:íL úeîà àìå øôqä ïúðBäé úéaàëïúðå äøhnä øöça eäéîøé-úà eã÷ôiå eäi÷ãö Cìnä äeöéå ¥µ§¨¨´©Ÿ¥½§¬Ÿ¨−¨«©§©¤º©¤´¤¦§¦À̈©©§¦´¤«¦§§¨»©£©´©©¨¨¼§¨ŸÁ

:äøhnä øöça eäéîøé áLiå øéòä-ïî íçlä-ìk íz-ãò íéôàä õeçî íBiì íçì-økë Bì̧¦©¤³¤©Æ¦´¨Ÿ¦½©¬Ÿ¨©¤−¤¦¨¦®©¥´¤¦§§½̈©£©−©©¨¨«
i"yx

(·È).íòä êåúá íùî ÷ìçì בגו דיליה אחסנתא לפלגא
ממנה  יוצא היה לא עליה צרים הכשדים ובעוד עמא

תלכד: שלא העיר על úåãé÷ô.(È‚)שמתפלל ìòá íùå
אל  להשלים העיר מן איש יצא שלא לשמור ממונה

äéððç.הכשדים: ïá äéîìù ïá בנו בן עזור בן חנניה הוא
לרשע  המחניף שכל ללמד הכתוב יחסו ולכך זה היה
החניף  וירמיה בנו בן ביד או בנו ביד או בידו נופל סוף

דבריך את ה' יקים אמן לו שאמר כח )לו ומדרש (לעיל  ,
ירמיה  ידי על מת שאני ראה בנו את חנניה שצוה אגדה
הכשילהו  להכשילו תוכל אם בנבואתי שקרן והעמידני
הכשילו: שעה וכשהגיע כך לבניו הוא גם צוה ובנו

(ÊË).úåéðçä ìàå חניות חנואתא מן לגיו יונתן תירגם
הכלא: בית אותו לפני íéôåàä.(Î‡)היו õåçî משוק

בדמשק לך תשים וחוצות כמו כ )נחתומים א :(מלכים

cec zcevn
(È).Ì˙ÈÎ‰ Ì‡ ÈÎישארו ורק הכשדים כל  את תכו אם אף

חרב: מדוקרי אנשים ·‡‰ÂÏ.בה ˘È‡אשר המדוקרים אותם 
והוא הזאת העיר את  וישרפו יקומו הם באהלו איש ישכבו 
נגד  תחבולה  שום יועיל  לא  וכאומר וגוזמא  הפלגה ענין

ירושלים·‰ÂÏÚ˙.(È‡)גזירתי: מעל הכשדים  שנסתלקו  בעת
ליהודה: לעזור פרעה  חיל  שבאים שמעו כי  ÈÂˆ‡.(È·)על 

וכו': מירושלים  ירמיה יצא Ì˘Ó.אז  ˜ÈÏÁÏעצמו להשמיט 
היוצאים העם בין יוצא שהיה ר"ל  היוצאים העם  בתוך משם

השער: שומרי בו  ירגישו לבל מהם  נשמט È‰ÈÂ(È‚)להיות
.‡Â‰ בעל היה ושם בנימין שער  הנקרא  בשער בא כאשר 

ההוא : השער  פתח לשמור ממונה  שהיה אחזÂÙ˙ÈÂ˘.פקידות
להיות הכשדים אל  נופל אתה  הנה באמרו ירמיה  את בחזקה 

שקר :˘˜¯.(È„)עמהם : הוא הזה ‡ÂÈÏ.הדבר ÚÓ˘ ‡ÏÂלא
לו : האמין ולא דבריו Ô˙Â‰È.(ÂË)קבל  ˙È·:יהונתן בבית

.Â˙Â‡ ÈÎ:הכלא בית להיות הכינו  ההוא הבית  את ÈÓ¯È‰.(ÊË)כי ‡· ÈÎבור שם אשר הבור בית  אל ירמיהו  בא  משם אשר 
שבמאסר : רע היותר המקום  והוא  האסורים ‰ÂÈÂÁ˙.בית Ï‡Â: החנויות בתוך  אשר „·¯.(ÊÈ)ר"ל ˘È‰מקרוב זה אם ר"ל 

מה: נבואה לו מקרוב:È˘.בא  נבואה לי  ÂÎÂ'.באה „È· ¯Ó‡ÈÂ: בבל מלך  ביד תנתן אשר הבאה הנבואה  וזהו ואמר וחזר 
(ËÈ).ÌÎÈ‡È· ‰È‡Â:העיר על  מצור ועושה בא הנה  הלא  וכאומר  וכו ' נבאו אשר  נביאיכם  הבטחת  איה  הואיל ÚÂ˙‰.(Î)ר"ל

וכו': לפניך תחנתי עתה תפול אלי אתה שמע  אתי, והאמת  כחשו  ‡ÂÓ˙.ונביאיכם  ‡ÏÂמעק שם אמות לא המאסר:למען ת
(‡Î).Â„È˜ÙÈÂ:כ "כ קשה מאסר שם שאין  המטרה  בחצר ÂÏ.והניחו ÔÂ˙Âיום בכל  לחם ככר  האופים משוק לו לתת צוה גם 

העיר: מן הלחם כל נשלם יהיה אשר ÈÓ¯È‰.עד  ·˘ÈÂ: משם גם  להוציאו שאל  ולא  מרצונו ישב שם ר"ל 

oeiv zcevn
(È).ÌÈ¯˜Â„Óהנמצא כל  כמו בגוף  וחנית  חרב תחיבת ענין

יג)ידקר סילוק:·‰ÂÏÚ˙.(È‡):(ישעיה כמוÈÏÁÏ˜.(È·)ענין
והשמטה : החלקה  מלשון והוא ואדון·ÏÚ.(È‚)להחליק שר

עמו  בעליו אם כב)כמו  וממונה:Ù˜„˙.:(שמות פקיד  מלשון
.˘ÂÙ˙ÈÂ נתפשה לא  והיא כמו בחזקה  ה)אחזו ÏÙÂ.:(במדבר

ארם מחנה  אל  ונפלה כמו התחברות  זה הטיה ב ענין (מלכים

וכעס:ÂÙˆ˜ÈÂ.(ÂË):ז) קצף ‰‡ÂÒ¯.מלשון  ˙È·בית
·‡.(ÊË)המאסר: ÈÎ:בא המקומות‰ÂÈÂÁ˙.אשר הם 

בדרז"ל : הוא וידוע ממכר  וכל  סחורה שם ˙ÏÙ.(Î)שמוכרין
נטיה: והנחה:Â„È˜ÙÈÂ.(Î‡)ענין פקדון ·Áˆ¯מלשון

.‰¯ËÓ‰:האסורים בית משמר לחםÎÎ¯.שם  יקרא כן
בדמשקıÂÁÓ.השלם: לך תשים  וחוצות כמו  כ)משוק  :(מ"א

.ÌÈÙÂ‡‰:הפת אפיית השלמה:˙ÌÂ.מלשון ענין



cקנד wxt l`ipc - miaezk

ã-÷øô ìàéðã`kÎbi

âé:éäBìò ïeôìçé ïéðcò äòáLå dì áäéúé äåéç ááìe ïBpLé àLðà (àùåðà)-ïî dááìãéïéøéò úøæâa ¦§¥Æ¦£¨¨´§©½§©¬¥−̈¦§§¦´¥®§¦§¨¬¦¨¦−©§§¬£«¦¦§¥©³¦¦Æ
(àùåðà) úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc àiiç ïeòcðé éc úøác-ãò àúìàL ïéLéc÷ øîàîe àîâút¦§¨½̈¥©¬©¦¦−§¥«§¨®©¦§©¿¦´¦§§´©Â©¨¦«©¦̧¦¨¹̈§©§´

:dìò (äéìò) íé÷é íéLðà ìôLe dpðzé àaöé éc-ïîìe àLðàåèàkìî äðà úéæç àîìç äðc £¨À̈§©¦³¦§¥Æ¦§¦©½§©¬£¨¦−§¦¬£©«§¨Æ¤§¨´£¥½£−̈©§¨´
àøLt ïéìëé-àì éúeëìî éîékç-ìk | éc ìá÷-ìk øîà | àøLt øvàLèìa zðàå (äúðàå) øvðãëeáð§©§¤©®§©̧§§¥§§©©¹¦§¥´¡©À¨¢¥Æ¦´¨©¦¥´©§¦À¨«¨§¦³¦§¨Æ

:Ca ïéLéc÷ ïéäìà-çeø éc ìäk zðàå (äúðàå) éðúòãBäìæèøvàLèìa dîL-éc ìàiðc ïéãà §¨´ª©½¦§©´§§¨¥½¦²«©¡¨¦¬©¦¦−¨«¡©̧¦¨«¦¥¹¦«§¥´¥§§©©À
äðò Cìäáé-ìà àøLôe àîìç øvàLèìa øîàå àkìî äðò dpìäáé éäðéòøå äãç äòLk íîBzLà¤§©Æ§¨¨´£½̈§©§Ÿ−Ÿ¦§©£ª¥®¨¥̧©§¹̈§¨©À¥§§©©Æ¤§¨³¦§¥Æ©«§©£½̈¨¥³

:Cøòì (êéøòì) døLôe CàðNì (êéàðùì) àîìç éøî (éàøî) øîàå øvàLèìáæééc úéæç éc àðìéà ¥§§©©Æ§¨©½¨¦¾¤§¨¬§¨«§−̈¦§¥¬§¨¨«¦«¨¨Æ¦´£©½§¨¦¬
ì àèîé dîeøå ó÷úe äáø:àòøà-ìëì dúBæçå àiîLçédá-àlëì ïBæîe àébN daðàå øétL déôòå §−̈§¦®§¥Æ¦§¥´¦§©½̈©£¥−§¨©§¨«§¨§¥³©¦Æ§¦§¥´©¦½¨¸§−Ÿ¨¥®

:àiîL éøtö ïðkLé éäBôðòáe àøa úåéç øeãz éäBúçzèézô÷úe úéáø éc àkìî àeä-zðà-(äúðà) §ŸÀ¦§Æ¥©´¨½̈§©§¾¦¦§§−̈¦£¥¬§©¨«©§§´©§½̈¦¬§©−§¥®§§
ì úèîe úáø CúeáøeðèìLå àiîL:àòøà óBñì CëàiîL-ïî | úçð Léc÷å øéò àkìî äæç éãå §¨³§¨Æ§¨´¦§©½̈§¨§¨−̈§¬©§¨«§¦´£¨´©§¿̈¦´§©¦´¨¦´¦§©¿̈

àøá éc ààúãa Lçðe ìæøô-éc øeñàáe e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa éäeìaçå àðìéà ecb øîàå§¨©Á¸Ÿ¦«¨¹̈§©§À¦§©¸¦©³¨§Æ¦Æ§©§¨´§ª½¤¡Æ¦«©§¤´§½̈§¦§−̈¦´¨¨®
:éäBìò ïeôìçé ïéðcò äòáL-éc ãò d÷ìç àøa úåéç-íòå òaèöé àiîL ìèáeàëàkìî àøLô äðc §©¯§©¨´¦§©©À§¦¥©³¨¨Æ£¨¥½©²¦«¦§¨¬¦¨¦−©§§¬£«¦§¨¬¦§−̈©§¨®

:àkìî éøî (éàøî)-ìò úèî éc àéä äàlò (àéìò) úøæâe§¥©³¦¨¨Æ¦½¦¬§−̈©¨¦¬©§¨«

i"yx
(‚È).ïéðãò äòáùå:שנים éäåìò.שבע ïåôìçé יעברו

זו: בגזרה שנמלכין àúìàù.(È„)עליו וע''י גזירה
שאלתא: אותה קורא הגזירה שיגזרו קודם ãòבהקב''ה

.úøáã:למען àééç.כמו ïåòãðé éã:החיים כל שידעו
.àáöé éã ïîìå:שירצה úðàåפתרונו:àøùô.(ÂË)למי

.ìäë:יכול ìàéðã.(ÊË)ואתה ïéãà.íîåúùà:שתק
.éäåðéòøå:ומחשבותיו.äéðåìäáé לו לפתור ירא שהיה

לשנאך éøî.חלום: חלמא מארי רבותינו אמרו אדוני,
יתקיים  זה חלום ואמר להקב''ה עיניו תלה הוא קדש
ישראל  והלא אמר לנבוכדנצר וא''ת זה שנאך על

שיקללם: אפשר ערך êøòì.שונאו ויהי כמו לשונאך
כה): א àëìî.(Î‡)(שמואל éøî ìò úèî éã אשר

המלך: אדוני על הגיע

cec zcevn
(‚È).‰··Ïחיה לבב לו ויותן אדם מלבב  ישתנה  לבבו

כן: להיות עליו יעברו  שנים  נגזר·‚Ê¯˙.(È„)ושבעה הדבר
המקום: דין  העושים  המחריבים  המלאכים ˘‡Ï˙‡.בגזירת 

היא והיא הקדושים  המלאכים במאמר  עשויה ההיא הגזירה 
במ "ש: הדבר „·¯˙.וכפל  „Úאשר החי כל  ידעו אשר בעבור 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי אנשים במלכות מושל  העליון
.ÏÙ˘Â: האנשים מן ופחות שפל  אדם  המלוכה על  יעמיד ירצה  נ"נ:„‰.(ÂË)וכאשר המלך אני ראיתי  החלום  ‡Â˙‰.זאת 

קדושים אלהים  רוח  אשר על  תוכל  אתה אבל  הפתרון לי להודיע  יכלו לא מלכותי חכמי  כל  אשר  בעבור  הפתרון אמור ואתה
אותו:‡˘˙ÌÓÂ.(ÊË)בך : הבהילו ומחשבותיו אחת שעה כערך  ובתמהון מושתק  יבהילוÓÏÁ‡.עמד אל והפתרון החלום

המה: עליך  לא  הלא  וכאומר  במ "ש:È¯Ó.אותך ענין  כפל  והוא באויבך  והפתרון בשנאך  יקיים החלום  ‡ÏÈ‡.(ÊÈ)אדוני
הארץ : לכל  נראה  היה  ומראהו השמים עד  הגיע  וקומתו ונתחזק גדל אשר ראית  אשר נאיםÈÙÚÂ‰.(ÁÈ)האילן היו ועליו 

השמים: עופות שכנו ובענפיו  השדה  חית  דרים  היו תחתיו הבריות כל  לזון בהם די והיה מרובים  ופירותיו ‡˙.(ËÈ)ויפים
ונתחזקת : נתגדלת אשר  לו דמית  כי עליך מרמז הזה האילן  וממשלתך Í˙Â·¯Â.ר"ל השמים עד  והגיע  עת  בכל נתגדל  גדולתך 

הארץ: קצות עד אבל È„Â.(Î)בא אותו והשחיתו האילן כרתו  ואמר השמים מן ירד וקדוש מחריב מלאך המלך  ראה ואשר
השדה חית  ועם יכובס השמים  ובטל השדה של  בעשב ונחושת ברזל  באסור  ומקושר מאוסר  ויהיה  בארץ הניחו שרשיו עיקר

שנים: שבעה עליו  יעבור אשר עד  חלקו עליך „‰.(Î‡)יהיה יבא כן כי כמשמען דברים  הפתרון היא  זאת הנה המלך  אתה
המלך : אדוני על  הגיע  אשר היא העליון וגזירת

oeiv zcevn
(„È).‡˙Ï‡˘:'ה פי בשאלת  נעשה כי  ע"ש  גזירה ענין  הוא

.˙¯·„ „Ú:בעבור ור "ל  דברת על  ענין‡˘˙ÌÓÂ.(ÊË)כמו 
ג): (יחזקאל  בתוכם משמים  כמו ושתיקה Í¯ÚÏ.תמהון 

כה): (ש "א ערך ויהי כמו  לשונאך

a dpyn iriax wxt dlirn zkqn

ÁLc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ï÷–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå;äøLàaL–äðwa æézé.Løçä úà Léc÷nä–ïéìòBî ¥¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥¤¡¦§£¦¤¨£¥¨©¦©¨¤©©§¦¤©Ÿ¤£¦
Blëa.íéöòä úà eç÷lL íéøaæbä–íéöòa ïéìòBî,éetMa àG ïéìòBî ïéàå,äiåpa àGå. §ª©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦¨¥¦§¥£¦©¦§©§¦¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaænä éLã÷,ìebt íeMî ïäéìò áiçìe,øúBð,àîèå.ïéôøèöî úéaä ÷ãa éLã÷ ¨§¥©¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨§©¥£¥¤¦¦¨§¨¥¨§¥¤¤©©¦¦§¨§¦

äæ íò äæ.úéaä ÷ãa éLã÷å çaænä éLã÷,äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî. ¤¦¤¨§¥©¦§¥©§¨§¥¤¤©©¦¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨
·äæ íò äæ ïéôøèöî äìBòa íéøác äMîç:øNaä,áìçäå,úìqäå,ïéiäå,ïîMäå.äãBza äMLå:øNaä,áìçäå, £¦¨§¨¦¨¨¦§¨§¦¤¦¤©¨¨§©¥¤§©Ÿ¤§©©¦§©¤¤§¦¨©¨©¨¨§©¥¤

úìqäå,ïéiäå,ïîMäå,íçläå.äîeøzä,øNòî úîeøúe,éàîc ìL øNòî úîeøúe,älçä,íéøekaäå–ïéôøèöî §©Ÿ¤§©©¦§©¤¤§©¤¤©§¨§©©£¥§©©£¥¤§©©©¨§©¦¦¦§¨§¦

g.ycwd ly .oli` y`xay ow:øçà íå÷îî àéáäù ïéîñ÷å íéöòî óåòä åàðáù.dpwa fizi dxy`ay.æéúé à÷åãå .åðîî äðäéå äð÷á õøàì ï÷ä ìéôé
àäå íéöéáäå .äøùàä ïî äðäð àöîð ,ï÷ä ìåèéì äìåò íàã ,äøùàä ìò äìòé àì ìáàïìéà ùàøáù ïéá íéøåñà ïîàì íéëéøöù ïîæ ìë ,ï÷áù íéçåøô

:äøùàä ùàøáù ïéá ùã÷ä ìù.yxegd z` yicwnd:àùøåç ,øòé íåâøú.eleka milren:íéìòáå íéôðòáå íéöòá.mivrd z` egwly mixafbdåð÷ù
:úåøå÷ êøåöì ïéìåç ìù øòéî íéöò.mivra milren:ïäá ïéìòåîù ,úåøå÷ì ïúåà íéð÷úîù úòá äøéâîá ïéëúåçù íéöò úåëéúç ééåúàì ,ùøéô í"áîø

.oiietya `le:ïúåà ïé÷éìçîùë íéöòä ïî ïéøñåðù úå÷ã íéøñð.dinp:øòéä éöòáù ïéìò
c`.dlirnl df mr df mitxhvn gafnd iycwìëåà íåùî íäéìò áééçì úéæëì éîð íéôøèöîå .ìòî ,äèåøô äåùá çáæî éùã÷ éðéî éðùî äðäð íà

:õåçá úéæë äìòîì áééçì åà ,àîè åà øúåð åà ìåâô.df mr df oitxhvn ziad wca iycwïäá ïéà àîèå øúåðå ìåâô ìáà .äìéòîìiycwe gafn iycwe
.dlirnl df mr df mitxhvn ziad wca:àîèå øúåðå ìåâô åäá úéì úéáä ÷ãá éùã÷ã ïøîàãë ,øçà øáãì àì ìáà

a.df mr df mitxhvn dlera mixac dyngäåùá ïìåëî äðäð íà äìéòî íåùîå ,àîèå øúåðå ìåâô íåùî áééçìå ,õåçá äìòî íåùî áééçì ,úéæëì
:äèåøô.zleqde:äìåòä íò äàáä äçðîä.oiide:íéëñðå äçðî äðåòè äìåòäù .íéëñðì.dceza dyyeè äãåúäùíéøáã äùîç ìò óñåî íçì äðåò

:àî÷ ÷øô éäìùá ïðúãë ,äìéòî ïäá ïéàå íéì÷ íéùã÷ äãåúäù ,äìéòîì àì ìáà ,àîèå øúåðå ìåâôì ,úéæëì ïéôøèöî ïìåëå .äìåòáùznexze dnexzd

`xephxa yexit
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Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ï÷ ומעשבים מעצים העוף שבנה – ÅÆÀÙÈÄÈÆÆÀÅ
אחר ממקום ïéðäð(גמרא ),שהביא àG, ממנו ליהנות מדרבנן אסור – ÆÁÄ

הקדש של  אילן באותו  המחוברים מהקנים ליהנות יבואו  שמא גזירה

ïéìòBî(תוספות ), àGå.הקדש אינו  שהרי מעל, לא ממנו  והנהנה – ÀÂÄ
äøLàaL,בהנאה אסורה שהיא האשירה, שבראש הקן  –æézé ÆÈÂÅÈÇÄ

äðwaעל יעלה לא אבל ממנו . וייהנה לארץ, בקנה הקן  את יפיל  – ÇÈÆ
האשירה. מן נהנה נמצא עליו עולה אם שהרי  הקן, את ליטול האילן
במפרשים, ומבואר  התזה, ידי על  אפילו  ואסרו החמירו  בהקדש  ברם,

שמא  חכמים גזרו לא ממנה, בדלים ואנשים הואיל באשירה, שכן
גזרו  ממנו , בדלים אנשים שאין בהקדש , אבל  מהאילן , גם ייהנה

או  הביצים שאם אמרו, בגמרא מהאילן . גם ייהנה שמא חכמים,
הקדש של האילן  בראש  שהקן בין לאמם, צריכים שבקן האפרוחים

הם  וזקוקים שהואיל בהנאה, אסורים הם הרי האשירה, בראש בין 
עצמו כאילן  דינם לפיכך Løçä(רש "י).לאילן  úà Léc÷nä– ÇÇÀÄÆÇÙÆ

Blëaהיער , ïéìòBîובעלים ובענפים בעצים והרמב"ם (רש "י);– ÂÄÀË
או  האילנות שבראש קן בכל בין  באילנות בין  בכולו, "מועלין כותב:

ח ).שביניהן " ה , מעילה  הקדש,íéøaæbä(הל' של  –úà eç÷lL ÇÄÀÈÄÆÈÀÆ
íéöòä,קורות לצורך חולין  של  מיער  עצים שקנו  –íéöòa ïéìòBî ÈÅÄÂÄÈÅÄ

לקורות הראויים עצמם אף (רש"י);– שמועלים פירש , והרמב"ם

לקורות; אותם שמתקנים בשעה במגרה שחותכים העצים בחתיכות
éetMa àG ïéìòBî ïéàå,העצים בנסורת –äiåpa àGåויש – ÀÅÂÄÇÄÀÇÀÄÈ

כותב: והרמב"ם העצים; של העלים והיינו  בנמיה, בנביה, גורסים:
הדומה  העץ שבתוך העגול הקשה הגוף והוא העצים, של  בנביה "ולא

למלאכה" יצלח שלא ט ).ליבלת, ה , מעילה  הטעם (הל' מקום מכל
שיפוי ולא לבניין  הראוי דבר אלא להקדש קנו  לא שהגזברים הוא,

ונביה.

א ה נ ש מ ר ו א ב

שלם. לשיעור  המצטרפים בדברים ללמדנו בא זה פרק

äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaænä éLã÷ משניים נהנה אם – ÈÀÅÇÄÀÅÇÄÀÈÀÄÆÄÆÄÀÄÈ
פרוטה, משווה בפחות אחד מכל  המזבח, קדשי של  מינים משלושה או

מעילה; קרבן עליהם להתחייב פרוטה, שווה לשיעור מצטרפים הם הרי

àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî ïäéìò áiçìe כמה מצטרפים וכן – ÀÇÅÂÅÆÄÄÈÀÈÅ
או  פיגול  אכילת משום עליהם להתחייב כזית, לשיעור  קרבנות מיני 

בטומאה. קדשים אכילת משום או ïéôøèöîנותר  úéaä ÷ãa éLã÷ÈÀÅÆÆÇÇÄÄÀÈÀÄ
äæ íò äæוטמא נותר  פיגול , אבל  מעילה; לענין בדק – בקדשי אין  ÆÄÆ

íòהבית. äæ ïéôøèöî ,úéaä ÷ãa éLã÷å çaænä éLã÷ÈÀÅÇÄÀÅÇÀÈÀÅÆÆÇÇÄÄÀÈÀÄÆÄ
äìéòîì äæמכשיעור בפחות המזבח קדשי  מבשר  נהנה שאם – ÆÄÀÄÈ

מצטרפים  הם הרי  מכשיעור, בפחות הבית לבדק שהוקדש  ומבשר 
משום  להתחייב לא אבל  מעילה, משום עליהם להתחייב שלם, לשיעור 

וטמא, נותר  פיגול , אין הבית בדק בקדשי שהרי  וטמא, נותר  פיגול 
לעיל. הזכרנו  שכבר  כמו 

i p y m e i
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äæ íò äæ ïéôøèöî äìBòa íéøác äMîç שהנהנה למעילה – ÂÄÈÀÈÄÈÈÄÀÈÀÄÆÄÆ
מכולם  כזית באכילת עליהם, ולחייב מעל; פרוטה בשווה יחד  מכולם

וטמא; נותר פיגול, משום áìçäåיחד , ,øNaä העולה שהרי – ÇÈÈÀÇÅÆ
הדשן  לבית שיצא עד בבשר  אף מועלים ולכן  המזבח, על כולה קרבה

ד), ב, לעיל ששנינו העולה,úìqäå(כמו  עם הבאה המנחה של – ÀÇÙÆ
ïéiäå,העולה נסכי  של  –ïîMäå.העולה מנחת של  –äMLå ÀÇÇÄÀÇÆÆÀÄÈ
פיגול,äãBzaדברים משום עליהם לחייב זה עם זה מצטרפין  – ÇÈ

קלים  קדשים בבשר מעילה אין שהרי למעילה, לא אבל  וטמא, נותר 

בלבד ; באימוריהם dcezay:אלא mixacd zyy md el`e,øNaäÇÈÈ
íçläå ,ïîMäå ,ïéiäå ,úìqäå ,áìçäå הדברים חמשת מלבד  – ÀÇÅÆÀÇÙÆÀÇÇÄÀÇÆÆÀÇÆÆ

לחם. טעונה שהתודה לפי  לחם, כאן נוסף בעולה נימנו  äîeøzäÇÀÈשכבר 
גדולה, תרומה היינו  –øNòî úîeøúeממעשר לכהן, הלוי  שנותן – ÀÇÇÂÅ

גדולה, כתרומה ודינו מהישראל , מקבל  שהוא øNòîראשון  úîeøúeÀÇÇÂÅ
éàîc ìL הופרשו אם וספק הארץ, מעם הלקוחה תבואה של  – ÆÀÇ
תרומה,älçäמעשרותיה, קרויה היא שאף העיסה, מן הנפרשת – ÇÇÈ

כ):שנאמר טו, תרומה",(במדבר  תרימו  חלה עריסותיכם "ראשית
íéøekaäå שנאמר תרומה, קרויים הם שאף יז ):– יב, "ותרומת (דברים  ÀÇÄÄ

בהם שכתוב ביכורים, אלו ודרשו: כו):ידך ", הכהן (דברים  "ולקח
מידך "; `el,הטנא lkøBñàì äæ íò äæ ïéôøèöîנפל שאם – ÄÀÈÀÄÆÄÆÆÁ

izdw - zex`ean zeipyn
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ã-÷øô ìàéðã`kÎbi

âé:éäBìò ïeôìçé ïéðcò äòáLå dì áäéúé äåéç ááìe ïBpLé àLðà (àùåðà)-ïî dááìãéïéøéò úøæâa ¦§¥Æ¦£¨¨´§©½§©¬¥−̈¦§§¦´¥®§¦§¨¬¦¨¦−©§§¬£«¦¦§¥©³¦¦Æ
(àùåðà) úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc àiiç ïeòcðé éc úøác-ãò àúìàL ïéLéc÷ øîàîe àîâút¦§¨½̈¥©¬©¦¦−§¥«§¨®©¦§©¿¦´¦§§´©Â©¨¦«©¦̧¦¨¹̈§©§´

:dìò (äéìò) íé÷é íéLðà ìôLe dpðzé àaöé éc-ïîìe àLðàåèàkìî äðà úéæç àîìç äðc £¨À̈§©¦³¦§¥Æ¦§¦©½§©¬£¨¦−§¦¬£©«§¨Æ¤§¨´£¥½£−̈©§¨´
àøLt ïéìëé-àì éúeëìî éîékç-ìk | éc ìá÷-ìk øîà | àøLt øvàLèìa zðàå (äúðàå) øvðãëeáð§©§¤©®§©̧§§¥§§©©¹¦§¥´¡©À¨¢¥Æ¦´¨©¦¥´©§¦À¨«¨§¦³¦§¨Æ

:Ca ïéLéc÷ ïéäìà-çeø éc ìäk zðàå (äúðàå) éðúòãBäìæèøvàLèìa dîL-éc ìàiðc ïéãà §¨´ª©½¦§©´§§¨¥½¦²«©¡¨¦¬©¦¦−¨«¡©̧¦¨«¦¥¹¦«§¥´¥§§©©À
äðò Cìäáé-ìà àøLôe àîìç øvàLèìa øîàå àkìî äðò dpìäáé éäðéòøå äãç äòLk íîBzLà¤§©Æ§¨¨´£½̈§©§Ÿ−Ÿ¦§©£ª¥®¨¥̧©§¹̈§¨©À¥§§©©Æ¤§¨³¦§¥Æ©«§©£½̈¨¥³

:Cøòì (êéøòì) døLôe CàðNì (êéàðùì) àîìç éøî (éàøî) øîàå øvàLèìáæééc úéæç éc àðìéà ¥§§©©Æ§¨©½¨¦¾¤§¨¬§¨«§−̈¦§¥¬§¨¨«¦«¨¨Æ¦´£©½§¨¦¬
ì àèîé dîeøå ó÷úe äáø:àòøà-ìëì dúBæçå àiîLçédá-àlëì ïBæîe àébN daðàå øétL déôòå §−̈§¦®§¥Æ¦§¥´¦§©½̈©£¥−§¨©§¨«§¨§¥³©¦Æ§¦§¥´©¦½¨¸§−Ÿ¨¥®

:àiîL éøtö ïðkLé éäBôðòáe àøa úåéç øeãz éäBúçzèézô÷úe úéáø éc àkìî àeä-zðà-(äúðà) §ŸÀ¦§Æ¥©´¨½̈§©§¾¦¦§§−̈¦£¥¬§©¨«©§§´©§½̈¦¬§©−§¥®§§
ì úèîe úáø CúeáøeðèìLå àiîL:àòøà óBñì CëàiîL-ïî | úçð Léc÷å øéò àkìî äæç éãå §¨³§¨Æ§¨´¦§©½̈§¨§¨−̈§¬©§¨«§¦´£¨´©§¿̈¦´§©¦´¨¦´¦§©¿̈

àøá éc ààúãa Lçðe ìæøô-éc øeñàáe e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa éäeìaçå àðìéà ecb øîàå§¨©Á¸Ÿ¦«¨¹̈§©§À¦§©¸¦©³¨§Æ¦Æ§©§¨´§ª½¤¡Æ¦«©§¤´§½̈§¦§−̈¦´¨¨®
:éäBìò ïeôìçé ïéðcò äòáL-éc ãò d÷ìç àøa úåéç-íòå òaèöé àiîL ìèáeàëàkìî àøLô äðc §©¯§©¨´¦§©©À§¦¥©³¨¨Æ£¨¥½©²¦«¦§¨¬¦¨¦−©§§¬£«¦§¨¬¦§−̈©§¨®

:àkìî éøî (éàøî)-ìò úèî éc àéä äàlò (àéìò) úøæâe§¥©³¦¨¨Æ¦½¦¬§−̈©¨¦¬©§¨«

i"yx
(‚È).ïéðãò äòáùå:שנים éäåìò.שבע ïåôìçé יעברו

זו: בגזרה שנמלכין àúìàù.(È„)עליו וע''י גזירה
שאלתא: אותה קורא הגזירה שיגזרו קודם ãòבהקב''ה

.úøáã:למען àééç.כמו ïåòãðé éã:החיים כל שידעו
.àáöé éã ïîìå:שירצה úðàåפתרונו:àøùô.(ÂË)למי

.ìäë:יכול ìàéðã.(ÊË)ואתה ïéãà.íîåúùà:שתק
.éäåðéòøå:ומחשבותיו.äéðåìäáé לו לפתור ירא שהיה

לשנאך éøî.חלום: חלמא מארי רבותינו אמרו אדוני,
יתקיים  זה חלום ואמר להקב''ה עיניו תלה הוא קדש
ישראל  והלא אמר לנבוכדנצר וא''ת זה שנאך על

שיקללם: אפשר ערך êøòì.שונאו ויהי כמו לשונאך
כה): א àëìî.(Î‡)(שמואל éøî ìò úèî éã אשר

המלך: אדוני על הגיע

cec zcevn
(‚È).‰··Ïחיה לבב לו ויותן אדם מלבב  ישתנה  לבבו

כן: להיות עליו יעברו  שנים  נגזר·‚Ê¯˙.(È„)ושבעה הדבר
המקום: דין  העושים  המחריבים  המלאכים ˘‡Ï˙‡.בגזירת 

היא והיא הקדושים  המלאכים במאמר  עשויה ההיא הגזירה 
במ "ש: הדבר „·¯˙.וכפל  „Úאשר החי כל  ידעו אשר בעבור 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי אנשים במלכות מושל  העליון
.ÏÙ˘Â: האנשים מן ופחות שפל  אדם  המלוכה על  יעמיד ירצה  נ"נ:„‰.(ÂË)וכאשר המלך אני ראיתי  החלום  ‡Â˙‰.זאת 

קדושים אלהים  רוח  אשר על  תוכל  אתה אבל  הפתרון לי להודיע  יכלו לא מלכותי חכמי  כל  אשר  בעבור  הפתרון אמור ואתה
אותו:‡˘˙ÌÓÂ.(ÊË)בך : הבהילו ומחשבותיו אחת שעה כערך  ובתמהון מושתק  יבהילוÓÏÁ‡.עמד אל והפתרון החלום

המה: עליך  לא  הלא  וכאומר  במ "ש:È¯Ó.אותך ענין  כפל  והוא באויבך  והפתרון בשנאך  יקיים החלום  ‡ÏÈ‡.(ÊÈ)אדוני
הארץ : לכל  נראה  היה  ומראהו השמים עד  הגיע  וקומתו ונתחזק גדל אשר ראית  אשר נאיםÈÙÚÂ‰.(ÁÈ)האילן היו ועליו 

השמים: עופות שכנו ובענפיו  השדה  חית  דרים  היו תחתיו הבריות כל  לזון בהם די והיה מרובים  ופירותיו ‡˙.(ËÈ)ויפים
ונתחזקת : נתגדלת אשר  לו דמית  כי עליך מרמז הזה האילן  וממשלתך Í˙Â·¯Â.ר"ל השמים עד  והגיע  עת  בכל נתגדל  גדולתך 

הארץ: קצות עד אבל È„Â.(Î)בא אותו והשחיתו האילן כרתו  ואמר השמים מן ירד וקדוש מחריב מלאך המלך  ראה ואשר
השדה חית  ועם יכובס השמים  ובטל השדה של  בעשב ונחושת ברזל  באסור  ומקושר מאוסר  ויהיה  בארץ הניחו שרשיו עיקר

שנים: שבעה עליו  יעבור אשר עד  חלקו עליך „‰.(Î‡)יהיה יבא כן כי כמשמען דברים  הפתרון היא  זאת הנה המלך  אתה
המלך : אדוני על  הגיע  אשר היא העליון וגזירת

oeiv zcevn
(„È).‡˙Ï‡˘:'ה פי בשאלת  נעשה כי  ע"ש  גזירה ענין  הוא

.˙¯·„ „Ú:בעבור ור "ל  דברת על  ענין‡˘˙ÌÓÂ.(ÊË)כמו 
ג): (יחזקאל  בתוכם משמים  כמו ושתיקה Í¯ÚÏ.תמהון 

כה): (ש "א ערך ויהי כמו  לשונאך

a dpyn iriax wxt dlirn zkqn

ÁLc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ï÷–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå;äøLàaL–äðwa æézé.Løçä úà Léc÷nä–ïéìòBî ¥¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥¤¡¦§£¦¤¨£¥¨©¦©¨¤©©§¦¤©Ÿ¤£¦
Blëa.íéöòä úà eç÷lL íéøaæbä–íéöòa ïéìòBî,éetMa àG ïéìòBî ïéàå,äiåpa àGå. §ª©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦¨¥¦§¥£¦©¦§©§¦¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaænä éLã÷,ìebt íeMî ïäéìò áiçìe,øúBð,àîèå.ïéôøèöî úéaä ÷ãa éLã÷ ¨§¥©¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨§©¥£¥¤¦¦¨§¨¥¨§¥¤¤©©¦¦§¨§¦

äæ íò äæ.úéaä ÷ãa éLã÷å çaænä éLã÷,äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî. ¤¦¤¨§¥©¦§¥©§¨§¥¤¤©©¦¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨
·äæ íò äæ ïéôøèöî äìBòa íéøác äMîç:øNaä,áìçäå,úìqäå,ïéiäå,ïîMäå.äãBza äMLå:øNaä,áìçäå, £¦¨§¨¦¨¨¦§¨§¦¤¦¤©¨¨§©¥¤§©Ÿ¤§©©¦§©¤¤§¦¨©¨©¨¨§©¥¤

úìqäå,ïéiäå,ïîMäå,íçläå.äîeøzä,øNòî úîeøúe,éàîc ìL øNòî úîeøúe,älçä,íéøekaäå–ïéôøèöî §©Ÿ¤§©©¦§©¤¤§©¤¤©§¨§©©£¥§©©£¥¤§©©©¨§©¦¦¦§¨§¦

g.ycwd ly .oli` y`xay ow:øçà íå÷îî àéáäù ïéîñ÷å íéöòî óåòä åàðáù.dpwa fizi dxy`ay.æéúé à÷åãå .åðîî äðäéå äð÷á õøàì ï÷ä ìéôé
àäå íéöéáäå .äøùàä ïî äðäð àöîð ,ï÷ä ìåèéì äìåò íàã ,äøùàä ìò äìòé àì ìáàïìéà ùàøáù ïéá íéøåñà ïîàì íéëéøöù ïîæ ìë ,ï÷áù íéçåøô

:äøùàä ùàøáù ïéá ùã÷ä ìù.yxegd z` yicwnd:àùøåç ,øòé íåâøú.eleka milren:íéìòáå íéôðòáå íéöòá.mivrd z` egwly mixafbdåð÷ù
:úåøå÷ êøåöì ïéìåç ìù øòéî íéöò.mivra milren:ïäá ïéìòåîù ,úåøå÷ì ïúåà íéð÷úîù úòá äøéâîá ïéëúåçù íéöò úåëéúç ééåúàì ,ùøéô í"áîø

.oiietya `le:ïúåà ïé÷éìçîùë íéöòä ïî ïéøñåðù úå÷ã íéøñð.dinp:øòéä éöòáù ïéìò
c`.dlirnl df mr df mitxhvn gafnd iycwìëåà íåùî íäéìò áééçì úéæëì éîð íéôøèöîå .ìòî ,äèåøô äåùá çáæî éùã÷ éðéî éðùî äðäð íà

:õåçá úéæë äìòîì áééçì åà ,àîè åà øúåð åà ìåâô.df mr df oitxhvn ziad wca iycwïäá ïéà àîèå øúåðå ìåâô ìáà .äìéòîìiycwe gafn iycwe
.dlirnl df mr df mitxhvn ziad wca:àîèå øúåðå ìåâô åäá úéì úéáä ÷ãá éùã÷ã ïøîàãë ,øçà øáãì àì ìáà

a.df mr df mitxhvn dlera mixac dyngäåùá ïìåëî äðäð íà äìéòî íåùîå ,àîèå øúåðå ìåâô íåùî áééçìå ,õåçá äìòî íåùî áééçì ,úéæëì
:äèåøô.zleqde:äìåòä íò äàáä äçðîä.oiide:íéëñðå äçðî äðåòè äìåòäù .íéëñðì.dceza dyyeè äãåúäùíéøáã äùîç ìò óñåî íçì äðåò

:àî÷ ÷øô éäìùá ïðúãë ,äìéòî ïäá ïéàå íéì÷ íéùã÷ äãåúäù ,äìéòîì àì ìáà ,àîèå øúåðå ìåâôì ,úéæëì ïéôøèöî ïìåëå .äìåòáùznexze dnexzd

`xephxa yexit
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Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ï÷ ומעשבים מעצים העוף שבנה – ÅÆÀÙÈÄÈÆÆÀÅ
אחר ממקום ïéðäð(גמרא ),שהביא àG, ממנו ליהנות מדרבנן אסור – ÆÁÄ

הקדש של  אילן באותו  המחוברים מהקנים ליהנות יבואו  שמא גזירה

ïéìòBî(תוספות ), àGå.הקדש אינו  שהרי מעל, לא ממנו  והנהנה – ÀÂÄ
äøLàaL,בהנאה אסורה שהיא האשירה, שבראש הקן  –æézé ÆÈÂÅÈÇÄ

äðwaעל יעלה לא אבל ממנו . וייהנה לארץ, בקנה הקן  את יפיל  – ÇÈÆ
האשירה. מן נהנה נמצא עליו עולה אם שהרי  הקן, את ליטול האילן
במפרשים, ומבואר  התזה, ידי על  אפילו  ואסרו החמירו  בהקדש  ברם,

שמא  חכמים גזרו לא ממנה, בדלים ואנשים הואיל באשירה, שכן
גזרו  ממנו , בדלים אנשים שאין בהקדש , אבל  מהאילן , גם ייהנה

או  הביצים שאם אמרו, בגמרא מהאילן . גם ייהנה שמא חכמים,
הקדש של האילן  בראש  שהקן בין לאמם, צריכים שבקן האפרוחים

הם  וזקוקים שהואיל בהנאה, אסורים הם הרי האשירה, בראש בין 
עצמו כאילן  דינם לפיכך Løçä(רש "י).לאילן  úà Léc÷nä– ÇÇÀÄÆÇÙÆ

Blëaהיער , ïéìòBîובעלים ובענפים בעצים והרמב"ם (רש "י);– ÂÄÀË
או  האילנות שבראש קן בכל בין  באילנות בין  בכולו, "מועלין כותב:

ח ).שביניהן " ה , מעילה  הקדש,íéøaæbä(הל' של  –úà eç÷lL ÇÄÀÈÄÆÈÀÆ
íéöòä,קורות לצורך חולין  של  מיער  עצים שקנו  –íéöòa ïéìòBî ÈÅÄÂÄÈÅÄ

לקורות הראויים עצמם אף (רש"י);– שמועלים פירש , והרמב"ם

לקורות; אותם שמתקנים בשעה במגרה שחותכים העצים בחתיכות
éetMa àG ïéìòBî ïéàå,העצים בנסורת –äiåpa àGåויש – ÀÅÂÄÇÄÀÇÀÄÈ

כותב: והרמב"ם העצים; של העלים והיינו  בנמיה, בנביה, גורסים:
הדומה  העץ שבתוך העגול הקשה הגוף והוא העצים, של  בנביה "ולא

למלאכה" יצלח שלא ט ).ליבלת, ה , מעילה  הטעם (הל' מקום מכל
שיפוי ולא לבניין  הראוי דבר אלא להקדש קנו  לא שהגזברים הוא,

ונביה.

א ה נ ש מ ר ו א ב

שלם. לשיעור  המצטרפים בדברים ללמדנו בא זה פרק

äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaænä éLã÷ משניים נהנה אם – ÈÀÅÇÄÀÅÇÄÀÈÀÄÆÄÆÄÀÄÈ
פרוטה, משווה בפחות אחד מכל  המזבח, קדשי של  מינים משלושה או

מעילה; קרבן עליהם להתחייב פרוטה, שווה לשיעור מצטרפים הם הרי

àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî ïäéìò áiçìe כמה מצטרפים וכן – ÀÇÅÂÅÆÄÄÈÀÈÅ
או  פיגול  אכילת משום עליהם להתחייב כזית, לשיעור  קרבנות מיני 

בטומאה. קדשים אכילת משום או ïéôøèöîנותר  úéaä ÷ãa éLã÷ÈÀÅÆÆÇÇÄÄÀÈÀÄ
äæ íò äæוטמא נותר  פיגול , אבל  מעילה; לענין בדק – בקדשי אין  ÆÄÆ

íòהבית. äæ ïéôøèöî ,úéaä ÷ãa éLã÷å çaænä éLã÷ÈÀÅÇÄÀÅÇÀÈÀÅÆÆÇÇÄÄÀÈÀÄÆÄ
äìéòîì äæמכשיעור בפחות המזבח קדשי  מבשר  נהנה שאם – ÆÄÀÄÈ

מצטרפים  הם הרי  מכשיעור, בפחות הבית לבדק שהוקדש  ומבשר 
משום  להתחייב לא אבל  מעילה, משום עליהם להתחייב שלם, לשיעור 

וטמא, נותר  פיגול , אין הבית בדק בקדשי שהרי  וטמא, נותר  פיגול 
לעיל. הזכרנו  שכבר  כמו 

i p y m e i
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äæ íò äæ ïéôøèöî äìBòa íéøác äMîç שהנהנה למעילה – ÂÄÈÀÈÄÈÈÄÀÈÀÄÆÄÆ
מכולם  כזית באכילת עליהם, ולחייב מעל; פרוטה בשווה יחד  מכולם

וטמא; נותר פיגול, משום áìçäåיחד , ,øNaä העולה שהרי – ÇÈÈÀÇÅÆ
הדשן  לבית שיצא עד בבשר  אף מועלים ולכן  המזבח, על כולה קרבה

ד), ב, לעיל ששנינו העולה,úìqäå(כמו  עם הבאה המנחה של – ÀÇÙÆ
ïéiäå,העולה נסכי  של  –ïîMäå.העולה מנחת של  –äMLå ÀÇÇÄÀÇÆÆÀÄÈ
פיגול,äãBzaדברים משום עליהם לחייב זה עם זה מצטרפין  – ÇÈ

קלים  קדשים בבשר מעילה אין שהרי למעילה, לא אבל  וטמא, נותר 

בלבד ; באימוריהם dcezay:אלא mixacd zyy md el`e,øNaäÇÈÈ
íçläå ,ïîMäå ,ïéiäå ,úìqäå ,áìçäå הדברים חמשת מלבד  – ÀÇÅÆÀÇÙÆÀÇÇÄÀÇÆÆÀÇÆÆ

לחם. טעונה שהתודה לפי  לחם, כאן נוסף בעולה נימנו  äîeøzäÇÀÈשכבר 
גדולה, תרומה היינו  –øNòî úîeøúeממעשר לכהן, הלוי  שנותן – ÀÇÇÂÅ

גדולה, כתרומה ודינו מהישראל , מקבל  שהוא øNòîראשון  úîeøúeÀÇÇÂÅ
éàîc ìL הופרשו אם וספק הארץ, מעם הלקוחה תבואה של  – ÆÀÇ
תרומה,älçäמעשרותיה, קרויה היא שאף העיסה, מן הנפרשת – ÇÇÈ

כ):שנאמר טו, תרומה",(במדבר  תרימו  חלה עריסותיכם "ראשית
íéøekaäå שנאמר תרומה, קרויים הם שאף יז ):– יב, "ותרומת (דברים  ÀÇÄÄ

בהם שכתוב ביכורים, אלו ודרשו: כו):ידך ", הכהן (דברים  "ולקח
מידך "; `el,הטנא lkøBñàì äæ íò äæ ïéôøèöîנפל שאם – ÄÀÈÀÄÆÄÆÆÁ

izdw - zex`ean zeipyn
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øBñàì äæ íò äæ,Lîçä úà íäéìò áiçìe. ¤¦¤¤¡§©¥£¥¤¤©Ÿ¤
‚èöî ïéìebtä ìkäæ íò äæ ïéôø.äæ íò äæ ïéôøèöî ïéøúBpä ìk.Bæ íò Bæ úBôøèöî úBìápä ìk.íéöøMä ìk ¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤¨©¨¦¦§¨§¦¤¦¤¨©§¥¦§¨§¦¨©§¨¦

äæ íò äæ ïéôøèöî.ïéôøèöî BøNáe õøMä íc.øîà ììkòLBäé éaø:ïéåL BøeòLå BúàîhL ìk–ïéôøèöî ¦§¨§¦¤¦¤©©¤¤§¨¦§¨§¦§¨¨©©¦§ª©¨¤ª§¨§¦¨¦¦§¨§¦
äæ íò äæ;BøeòL àGå Búàîè,Búàîè àGå BøeòL,BøeòL àGå Búàîè àG–äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà. ¤¦¤ª§¨§¦¦§ª§¨ª§¨§¦¥¦§¨§¦¤¦¤

„äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà øúBpäå ìebtä,úBîL éðL íäL éðtî.äìápäå õøMä,únä øNáe äìápä ïëå–ïéà ©¦§©¨¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¥§¥¥©¤¤§©§¥¨§¥©§¥¨§©©¥¥

.xyrn:éàîã ìù øùòî úîåøú ïëå .ïéìåç ìù äàîî ãçà àéäù.dlgdeáéúëã ,äîåøú äéåø÷ àéä óàù(å"è øáãîá)åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàø
:äîåøú.mixekiadeåäá áéúëã ,íéøåëéá åìà êãé úîåøúå øî øîàã ,äîåøú ïééåø÷(å"ë íéøáã):êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.xeq`l df mr df mitxhvn

:úøñàð ,ïéìåç ìù äñéò êåúá õîçì éãë øåàù ïìåëî ìôð íàù.ynegd z` odilr aiigle:ùîåçä úà íìùî äââùá úéæë ïìåëî ìëåàä
b.milebtd lk:íéîìùîå íùàîå úàèçî äìåòî.df mr df mitxhvn:íéøúåðä ìë ïëå .úøë áééç úåéäì úéæë ïäî ìëåàì.mitxhvn zeliapd lk

äøåäè äîäá úìéáðî úéæë ìëàéù ãò ä÷åì åðéàù ,úå÷ìîì àì ìáà .äàîåè ïéðòì úéæëì íéôøèöî ,äøåäè äîäá úìéáð íò äàîè äîäá úìéáð åìéôàå
:äàîè äîäá øùá ìëåà íåùî àìà äìéáð íåùî ä÷åì äàîè äîäá øùá ìëåà ïéàù ,úåîù éðù ïäù éôì ,äãáì äàîèä ïî úéæë åà ,äãáìlke

.df mr df mitxhvn mivxydúá íéáåúëä íéöøù äðåîùå ,úå÷ìî ïìëåàä úà áééçì ,úéæëìøåòéùë .äùãòëá ïìëåàä áééçì ,äæ íò äæ íéôøèöî äøå
:ïúìéëà øåòéù êë ïúàîåè.mitxhvn exyae uxyd mcáéúëã àø÷î ïðéáøîã(à"é àø÷éå)õøùä íã úåáøì ,õøàä ìò õøåùä õøùá àîèä íëì äæå

:åøùáë àîèî äéäéù.oiey exeriye ez`nehy lk:õøùå õøù åà ,äìéáðå äìéáð ïåâë.exeriy `le ez`nehåäééååøúã ,äåù ïúàîåèã õøùå äìéáð ïåâë
:äùãòëá åøåòéù õøùå ,úéæëá äúàîåè øåòéù äìéáðã ,åøåòéù àìå .áøòä ãò ïúàîåè éåä.ez`neh `le exeriyïéàîèî åäééååøúã ,úîå äìéáð ïåâë

:áøòä ãò àìà éåä àì äìéáð úàîåèå ,äòáù ,úî úàîåè åìéàã ,åúàîåè àìå .úéæëá.exeriy `le ez`neh `l,äòáù éåä úî úàîåèã ,õøùå úî ïåâë
:äùãòëá õøù øåòéùå úéæëá úî øåòéùã ,ïéåù ïðéà éîð åøåòéùáå .áøòä ãò õøù úàîåèå.df mr df oitxhvn oi` el`:ïä ïé÷ìçåîå ìéàåä

c.zeny ipy:ïé÷åìç ïéåàì éðù.mdipyay lwkúéæë íéìùäì õøùã äùãòëî úåçô óøèöéù ïåâë ,ì÷ øåòéùì åìéôà äàîåèì óøèöî àìã ,øîåìë

`xephxa yexit

אסורה  העיסה לחמץ, כדי  בו ויש  חולין , של  עיסה לתוך שאור מכולן 

ברטנורא ); ותשע (רש"י; תשעים לאסור  מצטרפת מכולן  אחת שסאה או

לתוך התערובת מן סאה ונפלה כולן  נתערבו אם כגון חולין , של סאים
"מדומע" נעשה הכל  חולין , של  סאים ותשע עיין תשעים (רמב"ם;

א), ב, Lîçäערלה úà íäéìò áiçìeביחד מכולן  האוכל זר  – ÀÇÅÂÅÆÆÇÙÆ
וחומש. קרן  לשלם חייב בשגגה, כזית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìebtä ìk ומאשם ומחטאת מעולה כגון  הקרבנות, מכל  – ÈÇÄÄ
äæומשלמים, íò äæ ïéôøèöî,כזית ביחד  מכולם שהאוכל – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

וכן  חטאת. ובשוגג כרת, חייב ïéøúBpäבמזיד ìk,הקרבנות מכל – ÈÇÈÄ
äæ íò äæ ïéôøèöî וחטאת במזיד  כרת עליהן לחייב לכזית, – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

הפיגולין. בענין  שבארנו כמו Bæבשוגג, úBôøèöî úBìápä ìkÈÇÀÅÄÀÈÀ
Bæ íò נבלת עם טמאה בהמה נבלת ואפילו טומאה, לענין לכזית – Ä

אכילה, לענין  אבל  ובמשא. במגע מטמא מכולן שכזית טהורה, בהמה

והטהורה  הטמאה של  הנבלות אין מלקות, חייב כזית מהן  האוכל שיהא
שונים איסורים שני  שהן לפי  zeny"),מצטרפות, ipy")בשר שהאוכל

בשר אכילת משום אלא נבילה, אכילת משום לוקה אינו  טמאה בהמה
טמאה. איסור על חל נבילה איסור שאין  לפי טמאה, ìkÈבהמה

äæ íò äæ ïéôøèöî íéöøMä חייב יחד  מכולן כזית שהאוכל – ÇÀÈÄÄÀÈÀÄÆÄÆ
בתורה הכתובים השרצים ושמונת כט -ל ),מלקות; יא, שהם (ויקרא

כעדשה, בשיעור מיתתן אחר לטמא זה עם זה מצטרפים מטמאים,

חייב  מיתתן , אחר יחד מכולן  כעדשה שהאוכל אכילה, לענין  וכן
מהן  האוכל  ברם, אכילתן. שיעור  כך  טומאתן שכשיעור  מלקות,

הצפרדע  כגון טומאה, בהם שאין שרצים משאר כאוכל  דינו בחייהן,
זית כשיעור מהן  כשאוכל אלא לוקה, שאינו  עיין והעקרב, (גמרא;

איגר). עקיבא רבי ותוספות  BøNáeברטנורא  õøMä íc שמונת של – ÇÇÆÆÀÈ
בתורה, האמורים כעדשה,ïéôøèöîהשרצים בשיעור לטמא – ÄÀÈÀÄ

כט ):שנאמר יא , הארץ",(ויקרא על  השורץ בשרץ הטמא לכם "וזה
דווקא  והיינו  כבשרו : מטמא שיהא השרץ דם לרבות מכאן , ודרשו

עמו  מצטרף אינו ממנו, שפירש  לאחר אבל השרץ, בבשר הדם בעוד

ז ). ד , הטומאות אבות  הל' הדם,(רמב "ם פירש  אפילו רש"י, לדעת ברם,

השרץ. מאותו  שהוא כיון עמו , מצטרף כן éaøגם øîà ììkÀÈÈÇÇÄ
ïéåL BøeòLå BúàîhL ìk :òLBäé או ונבילה נבילה כגון – ÀËÇÈÆËÀÈÀÄÈÄ

ושרץ, äæשרץ íò äæ ïéôøèöî הנבלות כל  לעיל: ששנינו  כמו – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
זה. עם זה מצטרפים השרצים כל זו; עם זו  àGåמצטרפות BúàîèËÀÈÀ

BøeòL מטמאים שניהם שכן  שווה, שטומאתם ושרץ נבילה כגון – Ä
בכזית  טומאתה שיעור שנבילה שווה, שיעורם אין  אבל  הערב, עד 

בכעדשה שיעורו ברטנורא );ושרץ ונבילה (רש"י; ששרץ סוברים, ויש
ונבילה  במשא, מטמא אינו  שרץ שהרי שווה, אינה טומאתם אף

הם: מפרשים ומכאן במשא; exeriy"מטמאה `le ez`neh" כגון –
ובאוהל, ובמשא במגע מטמא מהם אחד  שכל שלו, והרקב המת בשר

חפניו במלוא שלו הרקב ושיעור בכזית בשרו  שיעור הל'אבל (רמב "ם

יב); ד, אוכלין Búàîèטומאת  àGå BøeòL,ומת נבילה כגון – ÄÀËÀÈ
הערב  עד  אלא אינה הנבילה טומאת אבל בכזית, מטמאים ששניהם

ימים; שבעה המת BøeòLוטומאת àGå Búàîè àG מת כגון  – ËÀÈÀÄ
וטומאת  בכזית, טומאתו  ושיעור  ימים שבעה המת שטומאת ושרץ,
לעיל, שהבאנו  הרמב"ם ולפי  בכעדשה; ושיעורו הערב, עד השרץ

בכזית, ושיעורה ובמשא במגע מטמאה שהנבלה ושרץ, נבילה כגון
בכעדשה; ושיעורו  במגע אלא מטמא אינו `elוהשרץ lkïéàÅ

äæ íò äæ ïéôøèöîכמבואר שבשניהם, כקל  לטמא ואפילו  – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
הבאה. במשנה

i y i l y m e i
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æ íò äæ ïéôøèöî ïéà øúBpäå ìebtäéðL íäL éðtî ,ä ÇÄÀÇÈÅÄÀÈÀÄÆÄÆÄÀÅÆÅÀÅ
úBîLוהנותר הפיגול  שאין  מבואר, בגמרא שונים. לאוים שני  – Å

ששנינו  כמו מדרבנן , שהיא ידים, טומאת לענין י,מצטרפים (פסחים 

בגמראט ): ופירשו הידים", את מטמאין  והנותר  קכ,"הפיגול (פסחים 

הידים ב): את מטמאים שיהיו הנותר  ועל הפיגול  על חכמים שגזרו
הפיגול על שגזרו  כלומר  כהונה", "עצלי  ומשום כהונה" "חשדי  משום
ועל בעליו , את ולהפסיד  הקרבן את לפגל  החשודים הכהנים מפני

וכיון  הקרבנות; באכילת הכהנים יתעצלו שלא כדי  גזרו , הנותר 
ונותר פיגול שמצטרפים תאמר  אם היא, דרבנן  גזירה זו  שטומאה

כאן : שנינו  לפיכך  לגזירה; גזירה זו  הרי הידים , את "lebitdלטמא
"df mr df oitxhvn oi` xzepde גוזרים שאין  לפי  הידים, את לטמא

מצטרפים הם הרי אכילה לענין אבל  לגזירה. onגזירה miyxecy itk)
,(`xnba `ziixaa ,`xwnd,ביחד כזית ומנותר  מפיגול שהאוכל כלומר 
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ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî,íäéðLaL ìwk elôà.äàîhä ãìåa àîèpLå äàîhä áàa àîèpL ìëàä–ïéôøèöî ¦§¨§¦¤¦¤§©¥£¦©©¤¦§¥¤¨Ÿ¤¤¦§¨§©©ª§¨§¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¨§¦
íäéðLaL ìwk ànèì äæ íò äæ. ¤¦¤§©¥©©¤¦§¥¤

‰ïéôøèöî ïéìëàä ìk:ñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì,áeøòì úBãeòñ ézL ïBæîa,ïéìëà úàîè ànèì äöéaëa, ¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨§©£¦§©¦§§¥§¨¥§©¥¨§©¥ª§©Ÿ¨¦
úaL úàöBäì úøâBøbëa,íéøetkä íBéa úáúBkëa.ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk:úéòéáøa äiåbä úà ìBñôì,àGîáe §©§¤¤§¨©©¨§©¤¤§©¦¦¨©©§¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨¨§¦¦¦§

íéøetkä íBéa åéîâì. ª§¨§©¦¦
Âäæ íò äæ ïéôøèöî íøkä éàìëå äìøòä.BòîL éaøïøîBà:ïéôøèöî ïðéà.÷Oäå ãâaä,øBòäå ÷Oä,øBòä ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¨§¦¤¦¤©¦¦§¥¥¨¦§¨§¦©¤¤§©©©©§¨¨

:áøò úàîåèì åìéôà àîèì äìéáð ìù úéæ éöçì óøèöî ïéà úî ìù úéæ éöç ïëå .øåîç øåòéùì óøèöî àìã ïëù ìëå ,äìéáðã.a`a `nhpy lke`dåäæ
:ïåùàø ãìå.d`nehd clea `nhpye:éðù ãìå åäæ.df mr df oitxhvn:ïéìëåà úàîåè øåòéù àåäù ,äöéáëì.mdipyay lwk `nhléùéìù úåùòì

ùéìù úåùòì éðùä êøãë:íäéðùáù øåîçë äéä ë"àã ,éðù ïåùàø äùåòù åîë éðù åùòéù éëäì ïéôøèöî ïéà ìáà .íäéðùáù ì÷ë åðééäå ,é
d.diebd z` leqtl,äîåøúá ìåëàìî åúééåâ úìñôð ,éúåáø éøáãì íéöéá éðùå ,í"áîøä éøáãì äöçîå äöéá àåäù ,ñøô éöçëá íéàîè íéìëåà ìëåàä

:ìåáèéù ãò åòâîá äîåøúä úà ìñåôå.aexirl zecerq izy oefnaúåãåòñ éúù ïåæî çéðîå ïéîåçú éáåøéò äùåò úáùá äîà íéôìàî øúåé úëìì äöåøä
:éúåáø éøáãì íéöéá äðåîùå ,í"áîø éøáãì íéöéá äùù àåäå .äîà íéôìà ïìäìå åáåøéò íå÷îî êìåäå ,åáåøéò åì äð÷éù äöåøù íå÷îá`nhl dviaka

.oilke` z`neháéúëã ,äöéáëî úåçôá àîèî ìëåà ïéàù(à"é àø÷éå)úéá ïéàù íéîëç åøòéùå ,úçà úáá ìëàðä ìëåà òîùîã ,ìëàé øùà ìëåàä ìëî
:úìåâðøú úöéáî øúåé ÷éæçî äòéìáä.zay z`vedl zxexbka:úåøâåøâëî úåçôá áééç åðéà úåùøì úåùøî úáùá íéìëåà àéöåîämeia zazekka

.mixetikd,ùéðàã äéúòã àáúéî úáúåëáã íéîëç åøòéùå ,éåðéòà àìà àðîçø ãéô÷ àìã òîùîã ,åìëàú àì áúë àìå ,åðòú áúëå áåúëä äðéùù
:äéúòã àáúéî àì úáúåëëî úåçôá.ziriaxa diebd z` leqtläîåøúä úà ìñåôå äîåøúá ìåëàìî åúééåâ äìñôð ,úéòéáøá íéàîè íé÷ùî äúåùä

:ìåáèéù ãò åòâîá.einbel `elnke:øåèô ,ïëî úåçô .áééç ,åéîâåì àåìî ë"äåéá äúåùäù
elxrd.oitxhvn mxkd i`lke dãçé íéáøåòî íøëä éàìëå äìøò ,éîð éà .íéòáøàä úà úå÷ìì ïéôøèöî ,äæî øåòéù éöçå äæî øåòéù éöç ìëà íàù

:íòè ïúåðá çìáå ,íéúàîá ùáéá øåñàì íéôøèöî ,øúéä êåúì åìôðù.oitxhvn opi`äìøòä íòè ìèáì äøéã÷á ùé íà àìà .åäðéð úåîù éðùã ïåéë
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חייב  נותר, רוב היה ואם פיגול ; משום עליו  חייב פיגול, רוב היה אם

היינו  נותר , זית וכחצי פיגול זית כחצי  היה ואם נותר; משום עליו
משום  בו  התרו  אם מלקות, לחייבו מצטרפים הם הרי בשווה, שווה

נותר  משום או טוב").פיגול יום "תוספות הגמרא,(רש"י; לפי  נמצא
במשנה: המפורש zeny",שהטעם ipy mdy iptn";הטעם עיקר אינו 

ונמצא  שהואיל הגמרא, טעם עם המשנה טעם ליישב שאפשר או
כאחת, הגזירות שתי  החכמים שגזרו לגזירה גזירה בענין פעמים הרבה

המשנה: אומרת zeny",לפיכך ipy mdy iptn" גזרו לא זה ובכגון
כאחת גזירות שתי  טוב").חכמים יום  ïëå("תוספות ,äìápäå õøMäÇÆÆÀÇÀÅÈÀÅ

elôà ,ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà ,únä øNáe äìápäÇÀÅÈÀÇÇÅÅÄÀÈÀÄÆÄÆÀÇÅÂÄ
íäéðLaL ìwk כגון שבשניהם, הקלה כטומאה או הקל  כשיעור – ÇÇÆÄÀÅÆ

לה  נבילה בשר עם אפילו מצטרף אינו  מכעדשה פחות שרץ שלימו בשר
שרץ  בשר  עם מצטרף אינו  נבילה שבשר להיפך, שכן וכל  לכזית;

לחצי אפילו  מצטרף אינו  מת של זית חצי  וכן לכעדשה; להשלימו
הערב. עד  נבילה טומאת פנים כל על  לטמא נבילה àîèpLזית ìëàäÈÙÆÆÄÀÈ

äàîhä áàa,לטומאה ראשון  האוכל  ונעשה –ãìåa àîèpLå ÀÇÇËÀÈÀÆÄÀÈÄÀÇ
äàîhä,לטומאה שני ונעשה לטומאה בראשון  שנטמא והאוכל – ÇËÀÈ

äæ íò äæ ïéôøèöî,כביצה לשיעור –íäéðLaL ìwk ànèì ÄÀÈÀÄÆÄÆÀÇÅÇÇÆÄÀÅÆ
אוכל נגע שאם לטומאה, כשני היינו שבשניהם, הקלה כטומאה –
שלישי נעשה הוא הרי  המצורפים, אלו  בשני  תרומה) של  (כגון 

לטומאה. שני  ולא לטומאה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì :ïéôøèöî ïéìëàä ìk– ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈÀÇÂÄÀÇ
(גופו ) גווייתו נפסלת "פרס", חצי  בשיעור טמאים אוכלים שהאוכל

שיטבול. עד במגעו, התרומה את ופוסל  בתרומה, "qxt"מלאכול
שנינו  וכבר כיכר , חצי ב),היינו ח , במידת (עירובין תנאים שנחלקו

ולדעת  ביצים, שש כשיעור מידתה ברוקה בן  יוחנן  רבי לדעת הכיכר:
נמצא ביצים; שמונה כשיעור – שמעון  qxtרבי ivg בן יוחנן  לרבי

ומחצה ביצה הוא m"anxd),ברוקה wqet oke)שתי – שמעון ולרבי 
ezenk);ביצים wqet i"yxe)áeøòì úBãeòñ ézL ïBæîa הרוצה – ÄÀÀÅÀÈÅ

ע  לעירו, מחוץ אמה אלפיים על יתר בשבת שבת לילך בערב ושה
כשיעור מזון  בסופו או  תחומו בתוך שמניח דהיינו  תחומים", "עירוב

סעודות mivia)שתי  8 i"yxle ,mivia 6 m"anxd zrcl ody)ידי ועל

מקום  שרואים כלומר  השבת, כניסת בשעת שביתה שם קונה הוא כך
מן  בשבת לילך לו ומותר  זו , לשבת ביתו  הוא כאילו  העירוב הנחת

אמה אלפיים ולהלן  oiaexirהעירוב oiir ,zecerq izy xeriy oipra)
;(a ,g מזון בשיעור מצטרפים האוכלים שכל  ללמד , משנתנו ובאה

תחומים; עירוב לענין  סעודות oilke`dשתי mitxhvn okeäöéaëaÀÇÅÈ
ïéìëà úàîè ànèì בפחות מטמאים טמאים אוכלים שאין – ÀÇÅËÀÇÙÈÄ

שנאמר  לד ):מכביצה, יא, ומשמע (ויקרא יאכל ", אשר האוכל  "מכל
מחזיק  הבליעה בית שאין חכמים ושיערו אחת, בבת הנאכל  אוכל 

תרנגולת; מביצת úaLיותר  úàöBäì úøâBøbëa שהמוציא – ÀÇÀÆÆÀÈÇÇÈ
גרוגרת בשיעור  אלא חייב אינו  לרשות, מרשות בשבת (שבת אוכלים

ד); גרוגרת;ז , לשיעור  מצטרפים האוכלים íBéaוכל  úáúBkëaÀÇÆÆÀ
íéøetkäחייב אינו הכיפורים ביום שהאוכל  –bbeyae zxk cifna) ÇÄÄ

(z`hg מצטרפים האוכלים וכל  תמרה, היינו  כותבת, כשיעור שיאכל  עד 
כותבת. äiåbäלשיעור  úà ìBñôì :ïéôøèöî ïé÷Lnä ìkÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈ

úéòéáøaנפסל טמאים, משקים רביעית שהשותה הלוג, ברבע – ÈÀÄÄ
שיטבול, עד במגעו, תרומה ופוסל בתרומה, מלאכול àGîáeÄÀגופו

íéøetkä íBéa åéîâìלוגמיו מלוא הכיפורים ביום השותה –oiir) ËÀÈÀÇÄÄ
,(a ,g `nei המשקים וכל  חטאת, קרבן ובשוגג כרת, במזיד חייב

לוגמיו . למלוא מצטרפים

i r i a x m e i
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äæ íò äæ ïéôøèöî íøkä éàìëå äìøòä נפלה אם כגון – ÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆÄÀÈÀÄÆÄÆ
אוסרת  זו  הרי היתר , של  סאה ממאתיים פחות לתוך משניהם סאה
הם  הרי  מינו , בשאינו מין היתר, של לח בדבר  נתערבו אם וכן אותן ;
יחד בשניהם יש שאם טעם, בנותן התערובת את לאסור מצטרפים

אסורה התערובת בהיתר, טעם ליתן  א ).כדי  ב, ערלה  ïBòîL(עיין éaøÇÄÄÀ
ïéôøèöî ïðéà :øîBà נותנים ושניהם לח, בדבר  נתערבו אפילו – ÅÅÈÄÀÈÀÄ

את  לאסור מצטרפים אינם מקום מכל איסור , של אחד טעם בו
בהיתר, טעם ליתן  כדי בו  אין  עצמו בפני  מהם אחד  כל  ואם התערובת,

שני הכרם וכלאי שערלה לפי  הוא, שמעון רבי  של טעמו מותר . הכל
מצטרפים. אינם אחד  משם שאינם וכל הם, איסור  של  ãâaäÇÆÆשמות

izdw - zex`ean zeipyn
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øBñàì äæ íò äæ,Lîçä úà íäéìò áiçìe. ¤¦¤¤¡§©¥£¥¤¤©Ÿ¤
‚èöî ïéìebtä ìkäæ íò äæ ïéôø.äæ íò äæ ïéôøèöî ïéøúBpä ìk.Bæ íò Bæ úBôøèöî úBìápä ìk.íéöøMä ìk ¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤¨©¨¦¦§¨§¦¤¦¤¨©§¥¦§¨§¦¨©§¨¦

äæ íò äæ ïéôøèöî.ïéôøèöî BøNáe õøMä íc.øîà ììkòLBäé éaø:ïéåL BøeòLå BúàîhL ìk–ïéôøèöî ¦§¨§¦¤¦¤©©¤¤§¨¦§¨§¦§¨¨©©¦§ª©¨¤ª§¨§¦¨¦¦§¨§¦
äæ íò äæ;BøeòL àGå Búàîè,Búàîè àGå BøeòL,BøeòL àGå Búàîè àG–äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà. ¤¦¤ª§¨§¦¦§ª§¨ª§¨§¦¥¦§¨§¦¤¦¤

„äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà øúBpäå ìebtä,úBîL éðL íäL éðtî.äìápäå õøMä,únä øNáe äìápä ïëå–ïéà ©¦§©¨¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¥§¥¥©¤¤§©§¥¨§¥©§¥¨§©©¥¥

.xyrn:éàîã ìù øùòî úîåøú ïëå .ïéìåç ìù äàîî ãçà àéäù.dlgdeáéúëã ,äîåøú äéåø÷ àéä óàù(å"è øáãîá)åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàø
:äîåøú.mixekiadeåäá áéúëã ,íéøåëéá åìà êãé úîåøúå øî øîàã ,äîåøú ïééåø÷(å"ë íéøáã):êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.xeq`l df mr df mitxhvn

:úøñàð ,ïéìåç ìù äñéò êåúá õîçì éãë øåàù ïìåëî ìôð íàù.ynegd z` odilr aiigle:ùîåçä úà íìùî äââùá úéæë ïìåëî ìëåàä
b.milebtd lk:íéîìùîå íùàîå úàèçî äìåòî.df mr df mitxhvn:íéøúåðä ìë ïëå .úøë áééç úåéäì úéæë ïäî ìëåàì.mitxhvn zeliapd lk

äøåäè äîäá úìéáðî úéæë ìëàéù ãò ä÷åì åðéàù ,úå÷ìîì àì ìáà .äàîåè ïéðòì úéæëì íéôøèöî ,äøåäè äîäá úìéáð íò äàîè äîäá úìéáð åìéôàå
:äàîè äîäá øùá ìëåà íåùî àìà äìéáð íåùî ä÷åì äàîè äîäá øùá ìëåà ïéàù ,úåîù éðù ïäù éôì ,äãáì äàîèä ïî úéæë åà ,äãáìlke

.df mr df mitxhvn mivxydúá íéáåúëä íéöøù äðåîùå ,úå÷ìî ïìëåàä úà áééçì ,úéæëìøåòéùë .äùãòëá ïìëåàä áééçì ,äæ íò äæ íéôøèöî äøå
:ïúìéëà øåòéù êë ïúàîåè.mitxhvn exyae uxyd mcáéúëã àø÷î ïðéáøîã(à"é àø÷éå)õøùä íã úåáøì ,õøàä ìò õøåùä õøùá àîèä íëì äæå

:åøùáë àîèî äéäéù.oiey exeriye ez`nehy lk:õøùå õøù åà ,äìéáðå äìéáð ïåâë.exeriy `le ez`nehåäééååøúã ,äåù ïúàîåèã õøùå äìéáð ïåâë
:äùãòëá åøåòéù õøùå ,úéæëá äúàîåè øåòéù äìéáðã ,åøåòéù àìå .áøòä ãò ïúàîåè éåä.ez`neh `le exeriyïéàîèî åäééååøúã ,úîå äìéáð ïåâë

:áøòä ãò àìà éåä àì äìéáð úàîåèå ,äòáù ,úî úàîåè åìéàã ,åúàîåè àìå .úéæëá.exeriy `le ez`neh `l,äòáù éåä úî úàîåèã ,õøùå úî ïåâë
:äùãòëá õøù øåòéùå úéæëá úî øåòéùã ,ïéåù ïðéà éîð åøåòéùáå .áøòä ãò õøù úàîåèå.df mr df oitxhvn oi` el`:ïä ïé÷ìçåîå ìéàåä

c.zeny ipy:ïé÷åìç ïéåàì éðù.mdipyay lwkúéæë íéìùäì õøùã äùãòëî úåçô óøèöéù ïåâë ,ì÷ øåòéùì åìéôà äàîåèì óøèöî àìã ,øîåìë
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אסורה  העיסה לחמץ, כדי  בו ויש  חולין , של  עיסה לתוך שאור מכולן 

ברטנורא ); ותשע (רש"י; תשעים לאסור  מצטרפת מכולן  אחת שסאה או

לתוך התערובת מן סאה ונפלה כולן  נתערבו אם כגון חולין , של סאים
"מדומע" נעשה הכל  חולין , של  סאים ותשע עיין תשעים (רמב"ם;

א), ב, Lîçäערלה úà íäéìò áiçìeביחד מכולן  האוכל זר  – ÀÇÅÂÅÆÆÇÙÆ
וחומש. קרן  לשלם חייב בשגגה, כזית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìebtä ìk ומאשם ומחטאת מעולה כגון  הקרבנות, מכל  – ÈÇÄÄ
äæומשלמים, íò äæ ïéôøèöî,כזית ביחד  מכולם שהאוכל – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

וכן  חטאת. ובשוגג כרת, חייב ïéøúBpäבמזיד ìk,הקרבנות מכל – ÈÇÈÄ
äæ íò äæ ïéôøèöî וחטאת במזיד  כרת עליהן לחייב לכזית, – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

הפיגולין. בענין  שבארנו כמו Bæבשוגג, úBôøèöî úBìápä ìkÈÇÀÅÄÀÈÀ
Bæ íò נבלת עם טמאה בהמה נבלת ואפילו טומאה, לענין לכזית – Ä

אכילה, לענין  אבל  ובמשא. במגע מטמא מכולן שכזית טהורה, בהמה

והטהורה  הטמאה של  הנבלות אין מלקות, חייב כזית מהן  האוכל שיהא
שונים איסורים שני  שהן לפי  zeny"),מצטרפות, ipy")בשר שהאוכל

בשר אכילת משום אלא נבילה, אכילת משום לוקה אינו  טמאה בהמה
טמאה. איסור על חל נבילה איסור שאין  לפי טמאה, ìkÈבהמה

äæ íò äæ ïéôøèöî íéöøMä חייב יחד  מכולן כזית שהאוכל – ÇÀÈÄÄÀÈÀÄÆÄÆ
בתורה הכתובים השרצים ושמונת כט -ל ),מלקות; יא, שהם (ויקרא

כעדשה, בשיעור מיתתן אחר לטמא זה עם זה מצטרפים מטמאים,

חייב  מיתתן , אחר יחד מכולן  כעדשה שהאוכל אכילה, לענין  וכן
מהן  האוכל  ברם, אכילתן. שיעור  כך  טומאתן שכשיעור  מלקות,

הצפרדע  כגון טומאה, בהם שאין שרצים משאר כאוכל  דינו בחייהן,
זית כשיעור מהן  כשאוכל אלא לוקה, שאינו  עיין והעקרב, (גמרא;

איגר). עקיבא רבי ותוספות  BøNáeברטנורא  õøMä íc שמונת של – ÇÇÆÆÀÈ
בתורה, האמורים כעדשה,ïéôøèöîהשרצים בשיעור לטמא – ÄÀÈÀÄ

כט ):שנאמר יא , הארץ",(ויקרא על  השורץ בשרץ הטמא לכם "וזה
דווקא  והיינו  כבשרו : מטמא שיהא השרץ דם לרבות מכאן , ודרשו

עמו  מצטרף אינו ממנו, שפירש  לאחר אבל השרץ, בבשר הדם בעוד

ז ). ד , הטומאות אבות  הל' הדם,(רמב "ם פירש  אפילו רש"י, לדעת ברם,

השרץ. מאותו  שהוא כיון עמו , מצטרף כן éaøגם øîà ììkÀÈÈÇÇÄ
ïéåL BøeòLå BúàîhL ìk :òLBäé או ונבילה נבילה כגון – ÀËÇÈÆËÀÈÀÄÈÄ

ושרץ, äæשרץ íò äæ ïéôøèöî הנבלות כל  לעיל: ששנינו  כמו – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
זה. עם זה מצטרפים השרצים כל זו; עם זו  àGåמצטרפות BúàîèËÀÈÀ

BøeòL מטמאים שניהם שכן  שווה, שטומאתם ושרץ נבילה כגון – Ä
בכזית  טומאתה שיעור שנבילה שווה, שיעורם אין  אבל  הערב, עד 

בכעדשה שיעורו ברטנורא );ושרץ ונבילה (רש"י; ששרץ סוברים, ויש
ונבילה  במשא, מטמא אינו  שרץ שהרי שווה, אינה טומאתם אף

הם: מפרשים ומכאן במשא; exeriy"מטמאה `le ez`neh" כגון –
ובאוהל, ובמשא במגע מטמא מהם אחד  שכל שלו, והרקב המת בשר

חפניו במלוא שלו הרקב ושיעור בכזית בשרו  שיעור הל'אבל (רמב "ם

יב); ד, אוכלין Búàîèטומאת  àGå BøeòL,ומת נבילה כגון – ÄÀËÀÈ
הערב  עד  אלא אינה הנבילה טומאת אבל בכזית, מטמאים ששניהם

ימים; שבעה המת BøeòLוטומאת àGå Búàîè àG מת כגון  – ËÀÈÀÄ
וטומאת  בכזית, טומאתו  ושיעור  ימים שבעה המת שטומאת ושרץ,
לעיל, שהבאנו  הרמב"ם ולפי  בכעדשה; ושיעורו הערב, עד השרץ

בכזית, ושיעורה ובמשא במגע מטמאה שהנבלה ושרץ, נבילה כגון
בכעדשה; ושיעורו  במגע אלא מטמא אינו `elוהשרץ lkïéàÅ

äæ íò äæ ïéôøèöîכמבואר שבשניהם, כקל  לטמא ואפילו  – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
הבאה. במשנה

i y i l y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

æ íò äæ ïéôøèöî ïéà øúBpäå ìebtäéðL íäL éðtî ,ä ÇÄÀÇÈÅÄÀÈÀÄÆÄÆÄÀÅÆÅÀÅ
úBîLוהנותר הפיגול  שאין  מבואר, בגמרא שונים. לאוים שני  – Å

ששנינו  כמו מדרבנן , שהיא ידים, טומאת לענין י,מצטרפים (פסחים 

בגמראט ): ופירשו הידים", את מטמאין  והנותר  קכ,"הפיגול (פסחים 

הידים ב): את מטמאים שיהיו הנותר  ועל הפיגול  על חכמים שגזרו
הפיגול על שגזרו  כלומר  כהונה", "עצלי  ומשום כהונה" "חשדי  משום
ועל בעליו , את ולהפסיד  הקרבן את לפגל  החשודים הכהנים מפני

וכיון  הקרבנות; באכילת הכהנים יתעצלו שלא כדי  גזרו , הנותר 
ונותר פיגול שמצטרפים תאמר  אם היא, דרבנן  גזירה זו  שטומאה

כאן : שנינו  לפיכך  לגזירה; גזירה זו  הרי הידים , את "lebitdלטמא
"df mr df oitxhvn oi` xzepde גוזרים שאין  לפי  הידים, את לטמא

מצטרפים הם הרי אכילה לענין אבל  לגזירה. onגזירה miyxecy itk)
,(`xnba `ziixaa ,`xwnd,ביחד כזית ומנותר  מפיגול שהאוכל כלומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî,íäéðLaL ìwk elôà.äàîhä ãìåa àîèpLå äàîhä áàa àîèpL ìëàä–ïéôøèöî ¦§¨§¦¤¦¤§©¥£¦©©¤¦§¥¤¨Ÿ¤¤¦§¨§©©ª§¨§¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¨§¦
íäéðLaL ìwk ànèì äæ íò äæ. ¤¦¤§©¥©©¤¦§¥¤

‰ïéôøèöî ïéìëàä ìk:ñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì,áeøòì úBãeòñ ézL ïBæîa,ïéìëà úàîè ànèì äöéaëa, ¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨§©£¦§©¦§§¥§¨¥§©¥¨§©¥ª§©Ÿ¨¦
úaL úàöBäì úøâBøbëa,íéøetkä íBéa úáúBkëa.ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk:úéòéáøa äiåbä úà ìBñôì,àGîáe §©§¤¤§¨©©¨§©¤¤§©¦¦¨©©§¦¦§¨§¦¦§¤©§¦¨¨§¦¦¦§

íéøetkä íBéa åéîâì. ª§¨§©¦¦
Âäæ íò äæ ïéôøèöî íøkä éàìëå äìøòä.BòîL éaøïøîBà:ïéôøèöî ïðéà.÷Oäå ãâaä,øBòäå ÷Oä,øBòä ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¨§¦¤¦¤©¦¦§¥¥¨¦§¨§¦©¤¤§©©©©§¨¨

:áøò úàîåèì åìéôà àîèì äìéáð ìù úéæ éöçì óøèöî ïéà úî ìù úéæ éöç ïëå .øåîç øåòéùì óøèöî àìã ïëù ìëå ,äìéáðã.a`a `nhpy lke`dåäæ
:ïåùàø ãìå.d`nehd clea `nhpye:éðù ãìå åäæ.df mr df oitxhvn:ïéìëåà úàîåè øåòéù àåäù ,äöéáëì.mdipyay lwk `nhléùéìù úåùòì

ùéìù úåùòì éðùä êøãë:íäéðùáù øåîçë äéä ë"àã ,éðù ïåùàø äùåòù åîë éðù åùòéù éëäì ïéôøèöî ïéà ìáà .íäéðùáù ì÷ë åðééäå ,é
d.diebd z` leqtl,äîåøúá ìåëàìî åúééåâ úìñôð ,éúåáø éøáãì íéöéá éðùå ,í"áîøä éøáãì äöçîå äöéá àåäù ,ñøô éöçëá íéàîè íéìëåà ìëåàä

:ìåáèéù ãò åòâîá äîåøúä úà ìñåôå.aexirl zecerq izy oefnaúåãåòñ éúù ïåæî çéðîå ïéîåçú éáåøéò äùåò úáùá äîà íéôìàî øúåé úëìì äöåøä
:éúåáø éøáãì íéöéá äðåîùå ,í"áîø éøáãì íéöéá äùù àåäå .äîà íéôìà ïìäìå åáåøéò íå÷îî êìåäå ,åáåøéò åì äð÷éù äöåøù íå÷îá`nhl dviaka

.oilke` z`neháéúëã ,äöéáëî úåçôá àîèî ìëåà ïéàù(à"é àø÷éå)úéá ïéàù íéîëç åøòéùå ,úçà úáá ìëàðä ìëåà òîùîã ,ìëàé øùà ìëåàä ìëî
:úìåâðøú úöéáî øúåé ÷éæçî äòéìáä.zay z`vedl zxexbka:úåøâåøâëî úåçôá áééç åðéà úåùøì úåùøî úáùá íéìëåà àéöåîämeia zazekka

.mixetikd,ùéðàã äéúòã àáúéî úáúåëáã íéîëç åøòéùå ,éåðéòà àìà àðîçø ãéô÷ àìã òîùîã ,åìëàú àì áúë àìå ,åðòú áúëå áåúëä äðéùù
:äéúòã àáúéî àì úáúåëëî úåçôá.ziriaxa diebd z` leqtläîåøúä úà ìñåôå äîåøúá ìåëàìî åúééåâ äìñôð ,úéòéáøá íéàîè íé÷ùî äúåùä

:ìåáèéù ãò åòâîá.einbel `elnke:øåèô ,ïëî úåçô .áééç ,åéîâåì àåìî ë"äåéá äúåùäù
elxrd.oitxhvn mxkd i`lke dãçé íéáøåòî íøëä éàìëå äìøò ,éîð éà .íéòáøàä úà úå÷ìì ïéôøèöî ,äæî øåòéù éöçå äæî øåòéù éöç ìëà íàù

:íòè ïúåðá çìáå ,íéúàîá ùáéá øåñàì íéôøèöî ,øúéä êåúì åìôðù.oitxhvn opi`äìøòä íòè ìèáì äøéã÷á ùé íà àìà .åäðéð úåîù éðùã ïåéë

`xephxa yexit

חייב  נותר, רוב היה ואם פיגול ; משום עליו  חייב פיגול, רוב היה אם

היינו  נותר , זית וכחצי פיגול זית כחצי  היה ואם נותר; משום עליו
משום  בו  התרו  אם מלקות, לחייבו מצטרפים הם הרי בשווה, שווה

נותר  משום או טוב").פיגול יום "תוספות הגמרא,(רש"י; לפי  נמצא
במשנה: המפורש zeny",שהטעם ipy mdy iptn";הטעם עיקר אינו 

ונמצא  שהואיל הגמרא, טעם עם המשנה טעם ליישב שאפשר או
כאחת, הגזירות שתי  החכמים שגזרו לגזירה גזירה בענין פעמים הרבה

המשנה: אומרת zeny",לפיכך ipy mdy iptn" גזרו לא זה ובכגון
כאחת גזירות שתי  טוב").חכמים יום  ïëå("תוספות ,äìápäå õøMäÇÆÆÀÇÀÅÈÀÅ

elôà ,ànèì äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà ,únä øNáe äìápäÇÀÅÈÀÇÇÅÅÄÀÈÀÄÆÄÆÀÇÅÂÄ
íäéðLaL ìwk כגון שבשניהם, הקלה כטומאה או הקל  כשיעור – ÇÇÆÄÀÅÆ

לה  נבילה בשר עם אפילו מצטרף אינו  מכעדשה פחות שרץ שלימו בשר
שרץ  בשר  עם מצטרף אינו  נבילה שבשר להיפך, שכן וכל  לכזית;

לחצי אפילו  מצטרף אינו  מת של זית חצי  וכן לכעדשה; להשלימו
הערב. עד  נבילה טומאת פנים כל על  לטמא נבילה àîèpLזית ìëàäÈÙÆÆÄÀÈ

äàîhä áàa,לטומאה ראשון  האוכל  ונעשה –ãìåa àîèpLå ÀÇÇËÀÈÀÆÄÀÈÄÀÇ
äàîhä,לטומאה שני ונעשה לטומאה בראשון  שנטמא והאוכל – ÇËÀÈ

äæ íò äæ ïéôøèöî,כביצה לשיעור –íäéðLaL ìwk ànèì ÄÀÈÀÄÆÄÆÀÇÅÇÇÆÄÀÅÆ
אוכל נגע שאם לטומאה, כשני היינו שבשניהם, הקלה כטומאה –
שלישי נעשה הוא הרי  המצורפים, אלו  בשני  תרומה) של  (כגון 

לטומאה. שני  ולא לטומאה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøô éöçëa äiåbä úà ìBñôì :ïéôøèöî ïéìëàä ìk– ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈÀÇÂÄÀÇ
(גופו ) גווייתו נפסלת "פרס", חצי  בשיעור טמאים אוכלים שהאוכל

שיטבול. עד במגעו, התרומה את ופוסל  בתרומה, "qxt"מלאכול
שנינו  וכבר כיכר , חצי ב),היינו ח , במידת (עירובין תנאים שנחלקו

ולדעת  ביצים, שש כשיעור מידתה ברוקה בן  יוחנן  רבי לדעת הכיכר:
נמצא ביצים; שמונה כשיעור – שמעון  qxtרבי ivg בן יוחנן  לרבי

ומחצה ביצה הוא m"anxd),ברוקה wqet oke)שתי – שמעון ולרבי 
ezenk);ביצים wqet i"yxe)áeøòì úBãeòñ ézL ïBæîa הרוצה – ÄÀÀÅÀÈÅ

ע  לעירו, מחוץ אמה אלפיים על יתר בשבת שבת לילך בערב ושה
כשיעור מזון  בסופו או  תחומו בתוך שמניח דהיינו  תחומים", "עירוב

סעודות mivia)שתי  8 i"yxle ,mivia 6 m"anxd zrcl ody)ידי ועל

מקום  שרואים כלומר  השבת, כניסת בשעת שביתה שם קונה הוא כך
מן  בשבת לילך לו ומותר  זו , לשבת ביתו  הוא כאילו  העירוב הנחת

אמה אלפיים ולהלן  oiaexirהעירוב oiir ,zecerq izy xeriy oipra)
;(a ,g מזון בשיעור מצטרפים האוכלים שכל  ללמד , משנתנו ובאה

תחומים; עירוב לענין  סעודות oilke`dשתי mitxhvn okeäöéaëaÀÇÅÈ
ïéìëà úàîè ànèì בפחות מטמאים טמאים אוכלים שאין – ÀÇÅËÀÇÙÈÄ

שנאמר  לד ):מכביצה, יא, ומשמע (ויקרא יאכל ", אשר האוכל  "מכל
מחזיק  הבליעה בית שאין חכמים ושיערו אחת, בבת הנאכל  אוכל 

תרנגולת; מביצת úaLיותר  úàöBäì úøâBøbëa שהמוציא – ÀÇÀÆÆÀÈÇÇÈ
גרוגרת בשיעור  אלא חייב אינו  לרשות, מרשות בשבת (שבת אוכלים

ד); גרוגרת;ז , לשיעור  מצטרפים האוכלים íBéaוכל  úáúBkëaÀÇÆÆÀ
íéøetkäחייב אינו הכיפורים ביום שהאוכל  –bbeyae zxk cifna) ÇÄÄ

(z`hg מצטרפים האוכלים וכל  תמרה, היינו  כותבת, כשיעור שיאכל  עד 
כותבת. äiåbäלשיעור  úà ìBñôì :ïéôøèöî ïé÷Lnä ìkÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀÆÇÀÄÈ

úéòéáøaנפסל טמאים, משקים רביעית שהשותה הלוג, ברבע – ÈÀÄÄ
שיטבול, עד במגעו, תרומה ופוסל בתרומה, מלאכול àGîáeÄÀגופו

íéøetkä íBéa åéîâìלוגמיו מלוא הכיפורים ביום השותה –oiir) ËÀÈÀÇÄÄ
,(a ,g `nei המשקים וכל  חטאת, קרבן ובשוגג כרת, במזיד חייב

לוגמיו . למלוא מצטרפים

i r i a x m e i
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äæ íò äæ ïéôøèöî íøkä éàìëå äìøòä נפלה אם כגון – ÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆÄÀÈÀÄÆÄÆ
אוסרת  זו  הרי היתר , של  סאה ממאתיים פחות לתוך משניהם סאה
הם  הרי  מינו , בשאינו מין היתר, של לח בדבר  נתערבו אם וכן אותן ;
יחד בשניהם יש שאם טעם, בנותן התערובת את לאסור מצטרפים

אסורה התערובת בהיתר, טעם ליתן  א ).כדי  ב, ערלה  ïBòîL(עיין éaøÇÄÄÀ
ïéôøèöî ïðéà :øîBà נותנים ושניהם לח, בדבר  נתערבו אפילו – ÅÅÈÄÀÈÀÄ

את  לאסור מצטרפים אינם מקום מכל איסור , של אחד טעם בו
בהיתר, טעם ליתן  כדי בו  אין  עצמו בפני  מהם אחד  כל  ואם התערובת,

שני הכרם וכלאי שערלה לפי  הוא, שמעון רבי  של טעמו מותר . הכל
מצטרפים. אינם אחד  משם שאינם וכל הם, איסור  של  ãâaäÇÆÆשמות

izdw - zex`ean zeipyn
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õtnäå–äæ íò äæ ïéôøèöî.ïBòîL éaøøîBà:áLBî ànhì ïééeàø ïäL éðtî. §©©¥¦§¨§¦¤¦¤©¦¦§¥¦§¥¤¥§¦¦©¥¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡Lc÷ää ïî äèeøt äåL äðäpä,íât àHL ét ìò óà–ìòî;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:øác ìk ©¤¡¤¨¤§¨¦©¤§¥©©¦¤¨©¨©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨¨
íât Ba LiL–íbôiL ãò ìòî àG;íât Ba ïéàL øác ìëå–ìòî äðäpL ïåék.ãöék?døàeöa àìè÷ äðúð, ¤¤§¨¨©©¤¦§Ÿ§¨¨¨¤¥§¨¥¨¤¤¡¨¨©¥©¨§¨©§¨§©¨¨
dãéa úòaè,áäæ ìL ñBëa äúúL–äìòî úéðäpL ïåék.÷eìça Láì,úélèa äqk,ícø÷a òwa–ìòî àG ©©©§¨¨¨§¨§¤¨¨¥¨¤¤¡¥¨£¨¨©§¨¦¨§©¦¦©§ª§Ÿ¨©
íbôiL ãò.ìzäiç àéäLk úàhçä ïî L–íbôiL ãò ìòî àG;äúî àéäLk–ìòî äðäpL ïåék. ©¤¦§Ÿ¨©¦©©¨§¤¦©¨¨©©¤¦§Ÿ§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨©

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øúåî ìëä åîöò éðôá íøëä éàìë íòèå äîöò éðôá.cbad:äùìù ìò äùìù àîèî àåäù.wydeìò äòáøà àîèî àåäù
:äòáøà.xerde:äùîç ìò äùîç.utndeïìåëå .ì÷ì óøèöî ãçà ìë ïëå .äòáøà ìò äòáøàá àîèì ,åðîéä ì÷ù ÷ùì óøèöî ãâáä .äùù ìò äùù

:øåîçä íò ì÷ä àì ìáà ,äì÷ä äàîåèä øåòéùë àîèì äæ íò äæ óøèöî.ayen `nhl mie`x ody iptnïøåòéù ïéàù ìëã ìéòì ïøîàã â"òà øîåìë
úàîåèì ïéôøèöî êëìä ,áæä áùåîá àîèì éåàø ïäî ãçà ìëù äæ øáãì ïéåù ïäå ìéàåä ,äåù ïøåòéù ïéàù ô"òà ïéôøèöî àëä ,ïéôøèöî ïéà äåù

:áùåî
d`.lrn mbt `ly t"r` ycwdd on dhext dey dpdpd,øúìàì íéâô õåçáî ùåáìã .äàòéöî àùåáìá ïåâë àøîâá ùøôî ïðáøå àáé÷ò 'øã àúâåìô

ìéàåä øáñ àáé÷ò 'ø .äàòéöî àùåáìá àìà ,äòéæ úîçî øúìàì íéâô éîð àåääã ,äéøùá éáâì íéðôìã ùåáìá éîð åâéìôà àìå .íéìúëá êëçúîù éôì
ìëî íâô åá ùéå ìéàåä ,éøáñ ïðáøå .äèåøô äåùá äðäðù ïåéë ,åá íéìòåîå íâô åá ïéàù øáãë éåä ïîæ øçàì íéâôã â"òà øúìàì íéâô àìã øáã éåäå

:íåâôéù ãò åá íéìòåî ïéà ,íå÷î.cvikìù ñåëá äúúù åà ,äãéá úòáè åà ,ùã÷ä ìù áäæ ìù ãéáø ,äøàåöá àìè÷ äðúð ïåâë ,íâô åá ïéàù øáã
å .äìòî ,äèåøô äåù ïäî úéðäðù ïåéë àìà ,êëá íâô íäá ïéà éðä ìë ,ùã÷ä ìù áäæäåìéàùéù ïúéì äöåø äùà äîë ïéãîåà ,äàðä ïäá íéøòùî ãöéë

:ïäá äùîúùðùë ùîåçå ïø÷ ùã÷äì úîìùî øåòéù åúåàë ,ïäá ãáëúäì äúùîä úéáì ïëéìåäì åììä úåîë íéèéùëú.mbt ea yiy xac lkeïåâë
:äèåøô äåùá íäá íåâôéù ãò ìòî àì ,íâôéì íéãîåòã ïåéë .íåãø÷á ò÷á åà ,úéìèá äñéë åà ,÷åìçá ùáì.ylz:øòù.z`hgd onúìòá úàèçá

,éãéî äá ãéáò àì øòùå øîö úùéìúã äîéîú úàèçá ìáà .äèåøô äåùá íåâôéù ãò ìòî àì êëìä ,àåä íâô åá ùéù øáãå úåãôéì úãîåòã éøééà íåî
:ìòî äðîî äðäðù ïåéëå ,íâô åá ïéàù øáã àåäù áäæ ìù ñåëë àéåä ,äìéçúî äúéäù åîë åéùëò äáø÷äì äéåàø àéä êëùdpdpy oeik dzn `idyk

`xephxa yexit

שלושה  על שלושה בו כשיש  הזב מדרס טומאת לקבל כדי ששיעורו –
שלוש על  אצבעות שלוש  בו כשיש  טומאות שאר  לקבל  וכדי  טפחים,

מדרס Oäå÷אצבעות, טומאת בין  טומאה, לקבל כדי  ששיעורו  – ÀÇÇ
טפחים; ארבעה על טפחים ארבעה בו  כשיש הטומאות, שאר  בין 

øBòäå ÷Oä בו כשיש הטומאות כל  לקבל  כדי  העור  שיעור  – ÇÇÀÈ
טפחים; חמישה על  טפחים õtnäåחמישה øBòä גֹומא של  אריג – ÈÀÇÇÅ

טפחים  ששה בו  כשיש  הטומאות כל לקבל  כדי ושיעורו בו, וכיוצא

טפחים, ששה äæעל  íò äæ ïéôøèöî,שביניהם כקל להיטמא – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
על טפחים ארבעה בו  כשיש רק להיטמא לשק מצטרף הבגד  כגון

על טפחים חמישה לשיעור לעור השק מצטרף וכן טפחים, ארבעה
ששה  על טפחים ששה לשיעור  למפץ מצטרף והעור  טפחים, חמישה

להשלים  לבגד  מצטרף השק שאין  דהיינו  להיפך, לא אבל  טפחים;
ו  טומאתו, החמּור,שיעור לדבר מצטרף הקל הדבר  אין  בכולם כן 

החמּור. טומאת שיעור  הקל éðtîשישלים :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÅ
áLBî ànhì ïééeàø ïäLלעיל ששנינו פי על אף כלומר  – ÆÅÀÄÄÇÅÈ

אלו  מקום מכל מצטרפים, אינם שווה שיעורם שאין  שכל  ג), (משנה
שאם  שווה, שיעורם הזב מטומאות אחת שבטומאה לפי  מצטרפים,

לשם  ותיקנה טפח על  טפח בשיעור  חתיכה אלו  מכל  מאחד קיצץ
שבטומאת  וכיון  הזב, מושב משום טומאה מקבלת היא הרי מושב,

הטומאות  בשאר  אף הם מצטרפים לפיכך שווה, שיעורם הזב מושב

טוב"). יום ו"תוספות ברטנורא ועיין ישראל"; ("תפארת
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כגון משוויים, נפחתים שאינם כלומר נפגמים, ואינם מהם נהנה שאדם דברים, יש

ונחושת  כסף כלי  בגדים, כגון נפגמים, שהם דברים ויש טהור ; זהב בכלי המשתמש
ששיעור  הזכרנו וכבר הנפגם, בדבר  ההקדש מן בנהנה דנה משנתנו  בהם. וכיוצא

פרוטה. בשווה הוא מעילה

íât àHL ét ìò óà ,Lc÷ää ïî äèeøt äåL äðäpä– ÇÆÁÆÈÆÀÈÄÇÆÀÅÇÇÄÆÈÇ
משוויו , הפחית קרן ìòîשלא ולשלם מעילה, קרבן להביא וחייב – ÈÇ

àáé÷òוחומשה; éaø éøác.להלן טעמו שנבאר  כמו –íéîëçå ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÈÄ
íât Ba LiL øác ìk :íéøîBà כשמשתמשים להיפגם שדרכו – ÀÄÈÈÈÆÆÀÈ

íbôiLבו, ãò ìòî àG בשווה ויפגום פרוטה בשווה שייהנה עד  – ÈÇÇÆÄÀÙ

ב); במשנה להלן (כמבואר íâtפרוטה Ba ïéàL øác ìëå– ÀÈÈÈÆÅÀÈ
בו, כשמשתמשים נפגם ìòîשאינו äðäpL ïåék שהמשנה כמו – ÅÈÆÆÁÈÈÇ

והולכת: døàeöaמפרשת àìè÷ äðúð ?ãöékשל שרשרת – ÅÇÈÀÈÇÀÈÀÇÈÈ
נתנה או הקדש , משל dãéaזהב úòaè,הקדש משל  זהב טבעת – ÇÇÇÀÈÈ

áäæאו  ìL ñBëa äúúL נפגמים אינם אלו כל הקדש ; משל – ÈÀÈÀÆÈÈ
אלא úéðäpLבכך , ïåék,פרוטה בשווה לפחות מהן , –äìòî– ÅÈÆÆÁÅÈÂÈ

בשביל נותנת היתה אשה כמה ומשערים מעילה, קרבן להביא חייבת

כגון  תכשיטים שנתקשטה שישאילוה זמן  משך  בהם להתקשט אלו
וחומש, קרן  להקדש  לשלם חייבת שיעור  וכאותו  הקדש, בתכשיטי

÷eìça Láì או הקדש , של –úélèa äqk עליון מלבוש לבש – ÈÇÀÈÄÈÀÇÄ
או  הקדש, ícø÷aשל òwa,להיפגם דרכם אלו וכל  הואיל –àG ÄÇÀËÀÙ

íbôiL ãò ìòî מהם שייהנה ההנאה מלבד פרוטה, בשווה בהם – ÈÇÇÆÄÀÙ
דוגמא  ובסיפא באשה, דוגמא ברישא נקטה משנתנו פרוטה. בשווה

ובטלית  בחלוק להתלבש  דרכו ואיש להתקשט, דרכה שאשה לפי באיש,
כשמשתמשים  לאלתר הנפגם שבדבר  מבואר, בגמרא מלאכה. ולעשות

בכתלים, שמתחכך  ידי  על לאלתר פוגמו  שהלובשו  עליון, מעיל  כגון  בו,
מודה  עקיבא רבי  אף הגוף, זיעת מחמת לאלתר  הנפגמת גופיה או

רבי שלדעת ביניים, בלבוש אלא נחלקו  לא שיפגום; עד מעל  שלא
וכיון  להיפגם, דרכו שאין כדבר דינו  לאלתר , נפגם ואינו הואיל  עקיבא

לאחר נפגם והוא הואיל  סוברים: וחכמים מעל ; פרוטה בשווה שנהנה
עד מעל  לא פגם בו  שיש דבר וכל  פגם, בו שיש  דבר  הוא הרי זמן ,

úàhçäצמר ,–Lìzשיפגום. ïî קדשים קדשי  לשאר הדין והוא – ÈÇÄÇÇÈ
oiire ;z`hg dpynd dhwp dn meyn my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)

,(` ,b dlirn `xnbíbôiL ãò ìòî àG ,äiç àéäLk בגמרא – ÀÆÄÇÈÈÇÇÆÄÀÙ
להיפדות, עומדת שהיא מום, בעלת בחטאת כאן  שמדובר  מבואר,
פגם, בו  שיש דבר  זה הרי  דמיה, נפחתו הצמר תלישת ידי  שעל וכיון

להקרבה, עומדת שהיא תמימה בחטאת אבל שיפגום. עד מעל  לא הלכך 
דינה  ולפיכך  להקרבה, היא ראויה עדיין הצמר תלישת לאחר גם הרי

מעל  פרוטה בשווה ממנה שנהנה וכיון נפגם, שאינו רמב"ם כדבר  (עיין

שם ); הראב"ד  השגות  ועיין ב; ו, מעילה äúîהל' àéäLkצמר תלש – ÀÆÄÅÈ
מום, בעלת ובין תמימה שהיא בין שמתה, לאחר החטאת ïåékÅÈמן

ìòî äðäpL את פודים שאין  פדיון , בת אינה שמתה, שכיון – ÆÆÁÈÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iying wxt dlirn zkqn

·äèeøô éöçëa íâôe äèeøô éöçëa äðäð,íâôe ãçà øáãa äèeøt äåLa äðäpL Bàøáãa äèeøt äåLa ¤¡¨§©£¦§¨¨©§©£¦§¨¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨¨©§¨¤§¨§¨¨
øçà–ìòî àG äæ éøä,ãçà øáãa äèeøt äåLa íbôéå äèeøt äåLa äðäiL ãò. ©¥£¥¤¨©©¤¥¨¤§¨¤§¨§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨
‚ïéLc÷na ìòBî øçà ìòBî ïéà,úøL éìëe äîäa àlà.ãöék?äîäa éab ìò áëø,áëøå Bøáç àáe,Bøáç àáe ¥¥©©¥©ª§¨¦¤¨§¥¨§¥¨¥¥©¨©©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥

áëøå;áäæ ìL ñBëa äúL,äúLå Bøáç àáe,äúLå Bøáç àáe;ìzúàhçä ïî L,ìúå Bøáç àáeL,Bøáç àáe §¨©¨¨§¤¨¨¨£¥§¨¨¨£¥§¨¨¨©¦©©¨¨£¥§¨©¨£¥
ìúåL–eìòî ïlk.éaøøîBà:ïBéãt Bì ïéàL ìk–ìòBî øçà ìòBî Ba Lé. §¨©ª¨¨£©¦¥¨¤¥¦§¤¥©©¥
„Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð–ìòî àG äæ éøä.Bøáçì dðúð–ìòî àeä,ìòî àG Bøáçå.CBúa dàða ¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤¨©§¨¨©£¥¨©©£¥¨©§¨¨§

.lrn:íåî úìòá úàèçá ïéá äîéîú úàèçá ïéá éøééîå .íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà íéãåô ïéàã ,àéä äéãô úá åàì äúîù ïåéëã
a.xeriy ivgka mbte:äèåøô éöç øåòéùë åîâôå åá òø÷ù ,äèåøô éöçëá íâôå äèåøô éöç äåù øåòéù úàðäá ùãå÷ éãâá ùáì ïåâëdeya dpdpy

.cg` xaca dhext:íâô àìå íâô åá ùéù.xg` xaca dhext deya mbte:äðäð àìå ùãå÷ ìù ä÷ùî êôù ïåâëdeya dpdiy cr lrn `l df ixd
.cg` xaca dhext deya mebtie dhextáéúë äìéòîáã .íâô åá ùéù øáã äéäéå ,åîöòá('ä àø÷éå)áéúë äîåøú ìëåàáå ,äââùá äàèçå(ç"é øáãîá)

,àèç åéìò åàùú àìåøáã åúåàáå äðäðå íâåô äéäéù êéøö äìéòîá øåîàä úàèç óà ,äðäð íâôù äîáå ,äðäðå íâåô äîåøú ìëåàá øåîàä àèç äî
:øçà øáãá àìå äðäð íâåôù åîöòá

b.zxy ilke dnda `l` oiycewnaéáâ ìò ãçà áëø åìéôàù ,åäðéð äîéâô éðá åàìå éîéé÷ äééãôì åàì éðäã .äîéîú çáæî éùã÷ úîäá ,äîéîú äîäá
ú]ùåã÷ã ïåéë ,åúçôå åîâô íà åìéôà ,áäæ ìù ñåëá ãçà äúù ïëå .ìòåî øçà ìòåî äá ùéå ,ïáø÷ì àéä äéåàø ïééãò ,äøîö ïî ùìú åà äùéçëäå äîäá
øçà ìòåî íäá ïéà ,úéáä ÷ãá éùã÷ úîäá ïåâë úéáä ÷ãá éùã÷ ìáà .ìòåî øçà ìòåî åá ùéå úåøéùì ïééãò àåä éåàø ,éà÷ äéãôì åàìå àåä [óåâä

:äìéòî äá úéì åú ïéìåçì åàéöåäù ãçà åá ìòîù ïåéëå ,åäðéð äééãô éðáã íåùî ,ìòåî.xac lk xne` iaxøáã ìë åðééäã ,ìñôð åðéàù ,íâô åì ïéàù
íãå÷ ïèçùå øáòå íéîåî éìòá åùòðù íéîéîú çáæî éùã÷ éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàå .ìòåî øçà ìòåî åá ùé åîâô åìéôà ,ïøîàã éðä éë ïåéãô åì ïéàù
ïäî äðäðä ìòåî øçà ìòåî åá ùé äééãô éðá åú ååä àìã ïåéëå ,åøá÷é êëìä ,åúî àäã øùôà àìå äëøòäå äãîòä åòáã íåùî ,åøá÷é øîåà éáø .äééãô

:íéîëçë äëìäå .ìòåî øçà ìòåî åá ïéà åäðéð íéîã úùåã÷ã ïåéëå ,äëøòäå äãîòä åòá àìã ,åãôé íéøîåà íéîëçå .äèéçù øçàì
c.lrn `l df ixd,ùã÷ä úåùøá íä ïééãò åîöòì ïìèð éëå ,äìéçúî åãéá úåøåñî åéä ùã÷ä ìù äøå÷äå ïáàäù ,ùã÷ä ìù øáæâá äì é÷åî àøîâá

øáëù ìòî àì åøéáçå ,ìòîå ìåçì ùã÷äî äðéùå åúåùøî äàéöåä ,åøáçì äðúð éë ìáà .äìéçúáë ùã÷ä úåùøá ååä äéúéáá åäì ìèìèîã àëéä ìëã

`xephxa yexit

שנהנה  כיון  הלכך פגם, בה שאין והרי לכלבים, להאכילם הקדשים

היא סופרים מדברי  זו מעילה ברם, מעילה מעל . הל' רמב"ם  א ; ב , (גמרא

ב). ו, א; ג,

i y i n g m e i
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äèeøô éöçëa íâôe äèeøô éöçëa äðäðבגד שלבש כגון  – ÆÁÈÀÇÂÄÀÈÈÇÀÇÂÄÀÈ
חצי כשיעור  פגמו  ואף פרוטה חצי כשיעור ממנו ונהנה הקדש של

ãçàפרוטה, øáãa äèeøt äåLa äðäpL Bàבדבר היינו  – ÆÆÁÈÀÈÆÀÈÀÈÈÆÈ
בהנאתו , פגמו  לא הוא אבל øáãaהנפגם, äèeøt äåLa íâôeÈÇÀÈÆÀÈÀÈÈ

øçàקודש של  משקה ששפך כגון  ממנו , נהנה שלא ברטנורא ;– (רש"י; ÇÅ
טוב"); יום  "תוספות שלועיין מבגד שנהנה שבשעה כגון מבארים, ויש 

את  פגם זה ידי  שעל הקדש , כלי שבר  או קודש  משקה שפך  הקדש

מהפ  נהנה ולא ישראל ");גםהקודש כגון ("תפארת כותב: והרמב"ם
בה  ונהנה ולבשו , בבגדו ותפרה הקדש של מבגד  מטלית "שהתיר

הפסיד ולא פרוטה, בשווה ממנו שהתירה בבגד והפסיד  פרוטה, בשווה
כלום" למשנתנו),במטלית בפירושו וכן א; ו, מעילה  àG(הל' äæ éøäÂÅÆ

øáãa äèeøt äåLa íbôéå äèeøt äåLa äðäiL ãò ,ìòîÈÇÇÆÅÈÆÀÈÆÀÈÀÄÀÙÀÈÆÀÈÀÈÈ
ãçà פוגמו גם הוא פרוטה בשווה ממנו נהנה שהוא דבר  שבאותו  – ÆÈ

נאמר  במעילה שכן  מתרומה, זה למדים בגמרא פרוטה. (ויקרא בשווה

טו): נאמרה, ובתרומה בשגגה", לב ):"וחטאה יח, תשאו (במדבר  "ולא

נהנה, שפגם ובמה ונהנה, פוגם בתרומה האמור חטא מה חטא", עליו
שפוגם  דבר ובאותו  ונהנה פוגם שיהיה צריך במעילה האמור חטא אף

נהנה.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéLc÷na ìòBî øçà ìòBî ïéàואחר אחד  בהם מעל שאם – ÅÅÇÇÅÇËÀÈÄ
מעל , לא מהם, ונהנה אחר בא כן àlàכך  בהמת äîäaאם – ÆÈÀÅÈ

תמימה, מזבח úøLקדשי éìëe,הגוף קדושת וקדושתם שהואיל – ÀÅÈÅ
מועל בהם יש  ולפיכך המעילה, ידי  על  מהם מתחללת קדושתם אין 

מועל . äîäaאחר  éab ìò áëø ?ãöék,לקרבן המוקדשת –àáe ÅÇÈÇÇÇÅÀÅÈÈ

áëøå Bøáç,הבהמה אותה גבי  על כך  אחר –áëøå Bøáç àáe ÂÅÀÈÇÈÂÅÀÈÇ
עליה; הוא אף –áäæ ìL ñBëa äúL,שרת כלי  שהוא –àáe ÈÈÀÆÈÈÈ

äúLå Bøáç,כוס באותו כך  אחר  –äúLå Bøáç àáe אף בו  – ÂÅÀÈÈÈÂÅÀÈÈ
úàhçäהוא; ïî Lìz, צמר –Lìúå Bøáç àáeכך אחר – ÈÇÄÇÇÈÈÂÅÀÈÇ

החטאת, Lìúåמאותה Bøáç àáe,ממנה הוא אף –eìòî ïlk ÈÂÅÀÈÇËÈÈÂ
כגון  דמים, קדושת שקדושתם דברים אבל  לעיל . שבארנו מהטעם –
אחד בהם שמעל כיון  לפדיון, עומדים והם הואיל הבית, בדק קדשי 

משנתנו: בתחילת ששנינו  וזהו מעילה. בהם אין  ושוב לחולין, יצאו 
.oiycwena lren xg` lren oi`ïBéãt Bì ïéàL ìk :øîBà éaøÇÄÅÈÆÅÄÀ

לפדותו, אפשר  שאי  –ìòBî øçà ìòBî Ba Lé,מבארים בגמרא – ÆÅÇÇÅ
כקרבן דינם לשיטתו שכן למזבח, עצים נדבת להוסיף בא (עיין שרבי

ב), קו, אבלמנחות מועל . אחר מועל בהם יש הלכך  פדיון , להם ואין
ויש מועל . אחר  מועל בהם ואין  כקרבן , דינם שאין  סובר, קמא תנא

מזבח (בגמרא),מפרשים בקדשי מועל אחר  מועל  יש רבי  שלדעת
סובר, רבי  שכן  הפדיה, לפני  ושחטם מומים, בעלי  שנעשו  תמימים

לפיכך נשחטו, שהרי והערכה, העמדה בהם לעשות אפשר  ואי  הואיל 
מועל בו יש  פדיון  לו שאין  דבר וכל שייקברו, ודינם פדיון, להם אין 

העמדה  צריכים שאינם לפי  שייפדו , סוברים, חכמים אבל מועל . אחר 
מועל. אחר  מועל בהם אין  הם, דמים שקדושת וכיון והערכה,

הרמב"ם  לשיטת אבל והראב"ד . ותוספות רש"י שיטת לפי משנתנו  בארנו 
מ  שמפרש אחרתמשמע בדרך c"a`xdשנתנו  zebyd oiire ;c ,e dlirn 'ld oiir)

.(o`k "l`xyi zx`tz" oiire ,my

i y y m e i
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ìòî àG äæ éøä ,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð בגמרא – ÈÇÆÆÈÆÆÀÅÂÅÆÈÇ
מסורים  הקדש  נכסי  שכל הקדש , של  בגזבר  מדברת שמשנתנו  מבואר,
לא  זה הרי לעצמו , ההקדש מן קורה או אבן  נטל אם ולפיכך  בידו,

כבתחילה. ההקדש  ברשות הן  שעדיין  àeäמעל , ,Bøáçì dðúðÀÈÈÇÂÅ
ìòî, חול לרשות הקדש מרשות שהוציאה מעל, הגזבר  –Bøáçå ÈÇÇÂÅ

ìòî àG. לו כשנתנה לחולין, יצאה שכבר  –Búéa CBúa dàða ÈÇÀÈÈÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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õtnäå–äæ íò äæ ïéôøèöî.ïBòîL éaøøîBà:áLBî ànhì ïééeàø ïäL éðtî. §©©¥¦§¨§¦¤¦¤©¦¦§¥¦§¥¤¥§¦¦©¥¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡Lc÷ää ïî äèeøt äåL äðäpä,íât àHL ét ìò óà–ìòî;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:øác ìk ©¤¡¤¨¤§¨¦©¤§¥©©¦¤¨©¨©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨¨
íât Ba LiL–íbôiL ãò ìòî àG;íât Ba ïéàL øác ìëå–ìòî äðäpL ïåék.ãöék?døàeöa àìè÷ äðúð, ¤¤§¨¨©©¤¦§Ÿ§¨¨¨¤¥§¨¥¨¤¤¡¨¨©¥©¨§¨©§¨§©¨¨
dãéa úòaè,áäæ ìL ñBëa äúúL–äìòî úéðäpL ïåék.÷eìça Láì,úélèa äqk,ícø÷a òwa–ìòî àG ©©©§¨¨¨§¨§¤¨¨¥¨¤¤¡¥¨£¨¨©§¨¦¨§©¦¦©§ª§Ÿ¨©
íbôiL ãò.ìzäiç àéäLk úàhçä ïî L–íbôiL ãò ìòî àG;äúî àéäLk–ìòî äðäpL ïåék. ©¤¦§Ÿ¨©¦©©¨§¤¦©¨¨©©¤¦§Ÿ§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨©

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øúåî ìëä åîöò éðôá íøëä éàìë íòèå äîöò éðôá.cbad:äùìù ìò äùìù àîèî àåäù.wydeìò äòáøà àîèî àåäù
:äòáøà.xerde:äùîç ìò äùîç.utndeïìåëå .ì÷ì óøèöî ãçà ìë ïëå .äòáøà ìò äòáøàá àîèì ,åðîéä ì÷ù ÷ùì óøèöî ãâáä .äùù ìò äùù

:øåîçä íò ì÷ä àì ìáà ,äì÷ä äàîåèä øåòéùë àîèì äæ íò äæ óøèöî.ayen `nhl mie`x ody iptnïøåòéù ïéàù ìëã ìéòì ïøîàã â"òà øîåìë
úàîåèì ïéôøèöî êëìä ,áæä áùåîá àîèì éåàø ïäî ãçà ìëù äæ øáãì ïéåù ïäå ìéàåä ,äåù ïøåòéù ïéàù ô"òà ïéôøèöî àëä ,ïéôøèöî ïéà äåù

:áùåî
d`.lrn mbt `ly t"r` ycwdd on dhext dey dpdpd,øúìàì íéâô õåçáî ùåáìã .äàòéöî àùåáìá ïåâë àøîâá ùøôî ïðáøå àáé÷ò 'øã àúâåìô

ìéàåä øáñ àáé÷ò 'ø .äàòéöî àùåáìá àìà ,äòéæ úîçî øúìàì íéâô éîð àåääã ,äéøùá éáâì íéðôìã ùåáìá éîð åâéìôà àìå .íéìúëá êëçúîù éôì
ìëî íâô åá ùéå ìéàåä ,éøáñ ïðáøå .äèåøô äåùá äðäðù ïåéë ,åá íéìòåîå íâô åá ïéàù øáãë éåä ïîæ øçàì íéâôã â"òà øúìàì íéâô àìã øáã éåäå

:íåâôéù ãò åá íéìòåî ïéà ,íå÷î.cvikìù ñåëá äúúù åà ,äãéá úòáè åà ,ùã÷ä ìù áäæ ìù ãéáø ,äøàåöá àìè÷ äðúð ïåâë ,íâô åá ïéàù øáã
å .äìòî ,äèåøô äåù ïäî úéðäðù ïåéë àìà ,êëá íâô íäá ïéà éðä ìë ,ùã÷ä ìù áäæäåìéàùéù ïúéì äöåø äùà äîë ïéãîåà ,äàðä ïäá íéøòùî ãöéë

:ïäá äùîúùðùë ùîåçå ïø÷ ùã÷äì úîìùî øåòéù åúåàë ,ïäá ãáëúäì äúùîä úéáì ïëéìåäì åììä úåîë íéèéùëú.mbt ea yiy xac lkeïåâë
:äèåøô äåùá íäá íåâôéù ãò ìòî àì ,íâôéì íéãîåòã ïåéë .íåãø÷á ò÷á åà ,úéìèá äñéë åà ,÷åìçá ùáì.ylz:øòù.z`hgd onúìòá úàèçá

,éãéî äá ãéáò àì øòùå øîö úùéìúã äîéîú úàèçá ìáà .äèåøô äåùá íåâôéù ãò ìòî àì êëìä ,àåä íâô åá ùéù øáãå úåãôéì úãîåòã éøééà íåî
:ìòî äðîî äðäðù ïåéëå ,íâô åá ïéàù øáã àåäù áäæ ìù ñåëë àéåä ,äìéçúî äúéäù åîë åéùëò äáø÷äì äéåàø àéä êëùdpdpy oeik dzn `idyk

`xephxa yexit

שלושה  על שלושה בו כשיש  הזב מדרס טומאת לקבל כדי ששיעורו –
שלוש על  אצבעות שלוש  בו כשיש  טומאות שאר  לקבל  וכדי  טפחים,

מדרס Oäå÷אצבעות, טומאת בין  טומאה, לקבל כדי  ששיעורו  – ÀÇÇ
טפחים; ארבעה על טפחים ארבעה בו  כשיש הטומאות, שאר  בין 

øBòäå ÷Oä בו כשיש הטומאות כל  לקבל  כדי  העור  שיעור  – ÇÇÀÈ
טפחים; חמישה על  טפחים õtnäåחמישה øBòä גֹומא של  אריג – ÈÀÇÇÅ

טפחים  ששה בו  כשיש  הטומאות כל לקבל  כדי ושיעורו בו, וכיוצא

טפחים, ששה äæעל  íò äæ ïéôøèöî,שביניהם כקל להיטמא – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
על טפחים ארבעה בו  כשיש רק להיטמא לשק מצטרף הבגד  כגון

על טפחים חמישה לשיעור לעור השק מצטרף וכן טפחים, ארבעה
ששה  על טפחים ששה לשיעור  למפץ מצטרף והעור  טפחים, חמישה

להשלים  לבגד  מצטרף השק שאין  דהיינו  להיפך, לא אבל  טפחים;
ו  טומאתו, החמּור,שיעור לדבר מצטרף הקל הדבר  אין  בכולם כן 

החמּור. טומאת שיעור  הקל éðtîשישלים :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÅ
áLBî ànhì ïééeàø ïäLלעיל ששנינו פי על אף כלומר  – ÆÅÀÄÄÇÅÈ

אלו  מקום מכל מצטרפים, אינם שווה שיעורם שאין  שכל  ג), (משנה
שאם  שווה, שיעורם הזב מטומאות אחת שבטומאה לפי  מצטרפים,

לשם  ותיקנה טפח על  טפח בשיעור  חתיכה אלו  מכל  מאחד קיצץ
שבטומאת  וכיון  הזב, מושב משום טומאה מקבלת היא הרי מושב,

הטומאות  בשאר  אף הם מצטרפים לפיכך שווה, שיעורם הזב מושב

טוב"). יום ו"תוספות ברטנורא ועיין ישראל"; ("תפארת

א ה נ ש מ ר ו א ב

כגון משוויים, נפחתים שאינם כלומר נפגמים, ואינם מהם נהנה שאדם דברים, יש

ונחושת  כסף כלי  בגדים, כגון נפגמים, שהם דברים ויש טהור ; זהב בכלי המשתמש
ששיעור  הזכרנו וכבר הנפגם, בדבר  ההקדש מן בנהנה דנה משנתנו  בהם. וכיוצא

פרוטה. בשווה הוא מעילה

íât àHL ét ìò óà ,Lc÷ää ïî äèeøt äåL äðäpä– ÇÆÁÆÈÆÀÈÄÇÆÀÅÇÇÄÆÈÇ
משוויו , הפחית קרן ìòîשלא ולשלם מעילה, קרבן להביא וחייב – ÈÇ

àáé÷òוחומשה; éaø éøác.להלן טעמו שנבאר  כמו –íéîëçå ÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÈÄ
íât Ba LiL øác ìk :íéøîBà כשמשתמשים להיפגם שדרכו – ÀÄÈÈÈÆÆÀÈ

íbôiLבו, ãò ìòî àG בשווה ויפגום פרוטה בשווה שייהנה עד  – ÈÇÇÆÄÀÙ

ב); במשנה להלן (כמבואר íâtפרוטה Ba ïéàL øác ìëå– ÀÈÈÈÆÅÀÈ
בו, כשמשתמשים נפגם ìòîשאינו äðäpL ïåék שהמשנה כמו – ÅÈÆÆÁÈÈÇ

והולכת: døàeöaמפרשת àìè÷ äðúð ?ãöékשל שרשרת – ÅÇÈÀÈÇÀÈÀÇÈÈ
נתנה או הקדש , משל dãéaזהב úòaè,הקדש משל  זהב טבעת – ÇÇÇÀÈÈ

áäæאו  ìL ñBëa äúúL נפגמים אינם אלו כל הקדש ; משל – ÈÀÈÀÆÈÈ
אלא úéðäpLבכך , ïåék,פרוטה בשווה לפחות מהן , –äìòî– ÅÈÆÆÁÅÈÂÈ

בשביל נותנת היתה אשה כמה ומשערים מעילה, קרבן להביא חייבת

כגון  תכשיטים שנתקשטה שישאילוה זמן  משך  בהם להתקשט אלו
וחומש, קרן  להקדש  לשלם חייבת שיעור  וכאותו  הקדש, בתכשיטי

÷eìça Láì או הקדש , של –úélèa äqk עליון מלבוש לבש – ÈÇÀÈÄÈÀÇÄ
או  הקדש, ícø÷aשל òwa,להיפגם דרכם אלו וכל  הואיל –àG ÄÇÀËÀÙ

íbôiL ãò ìòî מהם שייהנה ההנאה מלבד פרוטה, בשווה בהם – ÈÇÇÆÄÀÙ
דוגמא  ובסיפא באשה, דוגמא ברישא נקטה משנתנו פרוטה. בשווה

ובטלית  בחלוק להתלבש  דרכו ואיש להתקשט, דרכה שאשה לפי באיש,
כשמשתמשים  לאלתר הנפגם שבדבר  מבואר, בגמרא מלאכה. ולעשות

בכתלים, שמתחכך  ידי  על לאלתר פוגמו  שהלובשו  עליון, מעיל  כגון  בו,
מודה  עקיבא רבי  אף הגוף, זיעת מחמת לאלתר  הנפגמת גופיה או

רבי שלדעת ביניים, בלבוש אלא נחלקו  לא שיפגום; עד מעל  שלא
וכיון  להיפגם, דרכו שאין כדבר דינו  לאלתר , נפגם ואינו הואיל  עקיבא

לאחר נפגם והוא הואיל  סוברים: וחכמים מעל ; פרוטה בשווה שנהנה
עד מעל  לא פגם בו  שיש דבר וכל  פגם, בו שיש  דבר  הוא הרי זמן ,

úàhçäצמר ,–Lìzשיפגום. ïî קדשים קדשי  לשאר הדין והוא – ÈÇÄÇÇÈ
oiire ;z`hg dpynd dhwp dn meyn my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)

,(` ,b dlirn `xnbíbôiL ãò ìòî àG ,äiç àéäLk בגמרא – ÀÆÄÇÈÈÇÇÆÄÀÙ
להיפדות, עומדת שהיא מום, בעלת בחטאת כאן  שמדובר  מבואר,
פגם, בו  שיש דבר  זה הרי  דמיה, נפחתו הצמר תלישת ידי  שעל וכיון

להקרבה, עומדת שהיא תמימה בחטאת אבל שיפגום. עד מעל  לא הלכך 
דינה  ולפיכך  להקרבה, היא ראויה עדיין הצמר תלישת לאחר גם הרי

מעל  פרוטה בשווה ממנה שנהנה וכיון נפגם, שאינו רמב"ם כדבר  (עיין

שם ); הראב"ד  השגות  ועיין ב; ו, מעילה äúîהל' àéäLkצמר תלש – ÀÆÄÅÈ
מום, בעלת ובין תמימה שהיא בין שמתה, לאחר החטאת ïåékÅÈמן

ìòî äðäpL את פודים שאין  פדיון , בת אינה שמתה, שכיון – ÆÆÁÈÈÇ
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·äèeøô éöçëa íâôe äèeøô éöçëa äðäð,íâôe ãçà øáãa äèeøt äåLa äðäpL Bàøáãa äèeøt äåLa ¤¡¨§©£¦§¨¨©§©£¦§¨¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨¨©§¨¤§¨§¨¨
øçà–ìòî àG äæ éøä,ãçà øáãa äèeøt äåLa íbôéå äèeøt äåLa äðäiL ãò. ©¥£¥¤¨©©¤¥¨¤§¨¤§¨§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨
‚ïéLc÷na ìòBî øçà ìòBî ïéà,úøL éìëe äîäa àlà.ãöék?äîäa éab ìò áëø,áëøå Bøáç àáe,Bøáç àáe ¥¥©©¥©ª§¨¦¤¨§¥¨§¥¨¥¥©¨©©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥

áëøå;áäæ ìL ñBëa äúL,äúLå Bøáç àáe,äúLå Bøáç àáe;ìzúàhçä ïî L,ìúå Bøáç àáeL,Bøáç àáe §¨©¨¨§¤¨¨¨£¥§¨¨¨£¥§¨¨¨©¦©©¨¨£¥§¨©¨£¥
ìúåL–eìòî ïlk.éaøøîBà:ïBéãt Bì ïéàL ìk–ìòBî øçà ìòBî Ba Lé. §¨©ª¨¨£©¦¥¨¤¥¦§¤¥©©¥
„Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð–ìòî àG äæ éøä.Bøáçì dðúð–ìòî àeä,ìòî àG Bøáçå.CBúa dàða ¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤¨©§¨¨©£¥¨©©£¥¨©§¨¨§

.lrn:íåî úìòá úàèçá ïéá äîéîú úàèçá ïéá éøééîå .íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà íéãåô ïéàã ,àéä äéãô úá åàì äúîù ïåéëã
a.xeriy ivgka mbte:äèåøô éöç øåòéùë åîâôå åá òø÷ù ,äèåøô éöçëá íâôå äèåøô éöç äåù øåòéù úàðäá ùãå÷ éãâá ùáì ïåâëdeya dpdpy

.cg` xaca dhext:íâô àìå íâô åá ùéù.xg` xaca dhext deya mbte:äðäð àìå ùãå÷ ìù ä÷ùî êôù ïåâëdeya dpdiy cr lrn `l df ixd
.cg` xaca dhext deya mebtie dhextáéúë äìéòîáã .íâô åá ùéù øáã äéäéå ,åîöòá('ä àø÷éå)áéúë äîåøú ìëåàáå ,äââùá äàèçå(ç"é øáãîá)

,àèç åéìò åàùú àìåøáã åúåàáå äðäðå íâåô äéäéù êéøö äìéòîá øåîàä úàèç óà ,äðäð íâôù äîáå ,äðäðå íâåô äîåøú ìëåàá øåîàä àèç äî
:øçà øáãá àìå äðäð íâåôù åîöòá

b.zxy ilke dnda `l` oiycewnaéáâ ìò ãçà áëø åìéôàù ,åäðéð äîéâô éðá åàìå éîéé÷ äééãôì åàì éðäã .äîéîú çáæî éùã÷ úîäá ,äîéîú äîäá
ú]ùåã÷ã ïåéë ,åúçôå åîâô íà åìéôà ,áäæ ìù ñåëá ãçà äúù ïëå .ìòåî øçà ìòåî äá ùéå ,ïáø÷ì àéä äéåàø ïééãò ,äøîö ïî ùìú åà äùéçëäå äîäá
øçà ìòåî íäá ïéà ,úéáä ÷ãá éùã÷ úîäá ïåâë úéáä ÷ãá éùã÷ ìáà .ìòåî øçà ìòåî åá ùéå úåøéùì ïééãò àåä éåàø ,éà÷ äéãôì åàìå àåä [óåâä

:äìéòî äá úéì åú ïéìåçì åàéöåäù ãçà åá ìòîù ïåéëå ,åäðéð äééãô éðáã íåùî ,ìòåî.xac lk xne` iaxøáã ìë åðééäã ,ìñôð åðéàù ,íâô åì ïéàù
íãå÷ ïèçùå øáòå íéîåî éìòá åùòðù íéîéîú çáæî éùã÷ éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàå .ìòåî øçà ìòåî åá ùé åîâô åìéôà ,ïøîàã éðä éë ïåéãô åì ïéàù
ïäî äðäðä ìòåî øçà ìòåî åá ùé äééãô éðá åú ååä àìã ïåéëå ,åøá÷é êëìä ,åúî àäã øùôà àìå äëøòäå äãîòä åòáã íåùî ,åøá÷é øîåà éáø .äééãô

:íéîëçë äëìäå .ìòåî øçà ìòåî åá ïéà åäðéð íéîã úùåã÷ã ïåéëå ,äëøòäå äãîòä åòá àìã ,åãôé íéøîåà íéîëçå .äèéçù øçàì
c.lrn `l df ixd,ùã÷ä úåùøá íä ïééãò åîöòì ïìèð éëå ,äìéçúî åãéá úåøåñî åéä ùã÷ä ìù äøå÷äå ïáàäù ,ùã÷ä ìù øáæâá äì é÷åî àøîâá

øáëù ìòî àì åøéáçå ,ìòîå ìåçì ùã÷äî äðéùå åúåùøî äàéöåä ,åøáçì äðúð éë ìáà .äìéçúáë ùã÷ä úåùøá ååä äéúéáá åäì ìèìèîã àëéä ìëã

`xephxa yexit

שנהנה  כיון  הלכך פגם, בה שאין והרי לכלבים, להאכילם הקדשים

היא סופרים מדברי  זו מעילה ברם, מעילה מעל . הל' רמב"ם  א ; ב , (גמרא

ב). ו, א; ג,

i y i n g m e i
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äèeøô éöçëa íâôe äèeøô éöçëa äðäðבגד שלבש כגון  – ÆÁÈÀÇÂÄÀÈÈÇÀÇÂÄÀÈ
חצי כשיעור  פגמו  ואף פרוטה חצי כשיעור ממנו ונהנה הקדש של

ãçàפרוטה, øáãa äèeøt äåLa äðäpL Bàבדבר היינו  – ÆÆÁÈÀÈÆÀÈÀÈÈÆÈ
בהנאתו , פגמו  לא הוא אבל øáãaהנפגם, äèeøt äåLa íâôeÈÇÀÈÆÀÈÀÈÈ

øçàקודש של  משקה ששפך כגון  ממנו , נהנה שלא ברטנורא ;– (רש"י; ÇÅ
טוב"); יום  "תוספות שלועיין מבגד שנהנה שבשעה כגון מבארים, ויש 

את  פגם זה ידי  שעל הקדש , כלי שבר  או קודש  משקה שפך  הקדש

מהפ  נהנה ולא ישראל ");גםהקודש כגון ("תפארת כותב: והרמב"ם
בה  ונהנה ולבשו , בבגדו ותפרה הקדש של מבגד  מטלית "שהתיר

הפסיד ולא פרוטה, בשווה ממנו שהתירה בבגד והפסיד  פרוטה, בשווה
כלום" למשנתנו),במטלית בפירושו וכן א; ו, מעילה  àG(הל' äæ éøäÂÅÆ

øáãa äèeøt äåLa íbôéå äèeøt äåLa äðäiL ãò ,ìòîÈÇÇÆÅÈÆÀÈÆÀÈÀÄÀÙÀÈÆÀÈÀÈÈ
ãçà פוגמו גם הוא פרוטה בשווה ממנו נהנה שהוא דבר  שבאותו  – ÆÈ

נאמר  במעילה שכן  מתרומה, זה למדים בגמרא פרוטה. (ויקרא בשווה

טו): נאמרה, ובתרומה בשגגה", לב ):"וחטאה יח, תשאו (במדבר  "ולא

נהנה, שפגם ובמה ונהנה, פוגם בתרומה האמור חטא מה חטא", עליו
שפוגם  דבר ובאותו  ונהנה פוגם שיהיה צריך במעילה האמור חטא אף

נהנה.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéLc÷na ìòBî øçà ìòBî ïéàואחר אחד  בהם מעל שאם – ÅÅÇÇÅÇËÀÈÄ
מעל , לא מהם, ונהנה אחר בא כן àlàכך  בהמת äîäaאם – ÆÈÀÅÈ

תמימה, מזבח úøLקדשי éìëe,הגוף קדושת וקדושתם שהואיל – ÀÅÈÅ
מועל בהם יש  ולפיכך המעילה, ידי  על  מהם מתחללת קדושתם אין 

מועל . äîäaאחר  éab ìò áëø ?ãöék,לקרבן המוקדשת –àáe ÅÇÈÇÇÇÅÀÅÈÈ

áëøå Bøáç,הבהמה אותה גבי  על כך  אחר –áëøå Bøáç àáe ÂÅÀÈÇÈÂÅÀÈÇ
עליה; הוא אף –áäæ ìL ñBëa äúL,שרת כלי  שהוא –àáe ÈÈÀÆÈÈÈ

äúLå Bøáç,כוס באותו כך  אחר  –äúLå Bøáç àáe אף בו  – ÂÅÀÈÈÈÂÅÀÈÈ
úàhçäהוא; ïî Lìz, צמר –Lìúå Bøáç àáeכך אחר – ÈÇÄÇÇÈÈÂÅÀÈÇ

החטאת, Lìúåמאותה Bøáç àáe,ממנה הוא אף –eìòî ïlk ÈÂÅÀÈÇËÈÈÂ
כגון  דמים, קדושת שקדושתם דברים אבל  לעיל . שבארנו מהטעם –
אחד בהם שמעל כיון  לפדיון, עומדים והם הואיל הבית, בדק קדשי 

משנתנו: בתחילת ששנינו  וזהו מעילה. בהם אין  ושוב לחולין, יצאו 
.oiycwena lren xg` lren oi`ïBéãt Bì ïéàL ìk :øîBà éaøÇÄÅÈÆÅÄÀ

לפדותו, אפשר  שאי  –ìòBî øçà ìòBî Ba Lé,מבארים בגמרא – ÆÅÇÇÅ
כקרבן דינם לשיטתו שכן למזבח, עצים נדבת להוסיף בא (עיין שרבי

ב), קו, אבלמנחות מועל . אחר מועל בהם יש הלכך  פדיון , להם ואין
ויש מועל . אחר  מועל בהם ואין  כקרבן , דינם שאין  סובר, קמא תנא

מזבח (בגמרא),מפרשים בקדשי מועל אחר  מועל  יש רבי  שלדעת
סובר, רבי  שכן  הפדיה, לפני  ושחטם מומים, בעלי  שנעשו  תמימים

לפיכך נשחטו, שהרי והערכה, העמדה בהם לעשות אפשר  ואי  הואיל 
מועל בו יש  פדיון  לו שאין  דבר וכל שייקברו, ודינם פדיון, להם אין 

העמדה  צריכים שאינם לפי  שייפדו , סוברים, חכמים אבל מועל . אחר 
מועל. אחר  מועל בהם אין  הם, דמים שקדושת וכיון והערכה,

הרמב"ם  לשיטת אבל והראב"ד . ותוספות רש"י שיטת לפי משנתנו  בארנו 
מ  שמפרש אחרתמשמע בדרך c"a`xdשנתנו  zebyd oiire ;c ,e dlirn 'ld oiir)

.(o`k "l`xyi zx`tz" oiire ,my
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ìòî àG äæ éøä ,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð בגמרא – ÈÇÆÆÈÆÆÀÅÂÅÆÈÇ
מסורים  הקדש  נכסי  שכל הקדש , של  בגזבר  מדברת שמשנתנו  מבואר,
לא  זה הרי לעצמו , ההקדש מן קורה או אבן  נטל אם ולפיכך  בידו,

כבתחילה. ההקדש  ברשות הן  שעדיין  àeäמעל , ,Bøáçì dðúðÀÈÈÇÂÅ
ìòî, חול לרשות הקדש מרשות שהוציאה מעל, הגזבר  –Bøáçå ÈÇÇÂÅ

ìòî àG. לו כשנתנה לחולין, יצאה שכבר  –Búéa CBúa dàða ÈÇÀÈÈÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Búéa–ìòî àG äæ éøä,äèeøt äåLa äézçz øeãiL ãò.Lc÷ä ìL äèeøt ìèð–ìòî àG äæ éøä.dðúð ¥£¥¤¨©©¤¨©§¤¨§¨¤§¨¨©§¨¤¤§¥£¥¤¨©§¨¨
Bøáçì–ìòî àeä,ìòî àG Bøáçå.ïlaì dðúð,õçø àHL ét ìò óà–ìòî,Bì øîBà àeäL:õçøî éøä ©£¥¨©©£¥¨©§¨¨©©¨©©¦¤¨©¨©¤¥£¥¤§¨
äçeút,õçøe ñðkä. §¨¦¨¥§Ÿ

‰Bøáç úìéëàå Búìéëà,Bøáç úéðäå Búéðä,Bøáç úéðäå Búìéëà,Bøáç úìéëàå Búéðä–äæ íò äæ ïéôøèöî, £¦¨©£¦©£¥£¨¨©£¨©£¥£¦¨©£¨©£¥£¨¨©£¦©£¥¦§¨§¦¤¦¤
äaøî ïîæì elôàå. ©£¦¦§©§ª¤

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡BúeçéìL äNòL çéìMä–ìòî úéaä ìòa;BúeçéìL äNò àG–ìòî çéìMä.ãöék?Bì øîà:øNa ïz ©¨¦©¤¨¨§¦©©©©¦¨©¨¨§¦©¨¦©¨©¥©¨©¥¨¨

íéçøBàì,ãák íäì ïúðå;ãák,øNa íäì ïúðå–ìòî çéìMä.Bì øîà:äëéúç äëéúç íäì ïz,øîà àeäå: ¨§¦§¨©¨¤¨¥¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©¨©¥¨¤£¦¨£¦¨§¨©

:ïéìåçì äàöé.ezia jeza d`paéñåäù ãéî äðäð éøä ïë íàã ,ùîî äàðá àìåì ïéà àúùäã ,ïéðáá àìù äáåøà éô ìò äðúðù ïåâë àìà .åúéá ïéðáá ó
,ùã÷ä ìù ïáàá äáåøà éô íúñå ,íäéìò íéôìåã íéîùâ åéäå ,äáåøàä úçú íéðåúð åéúåøéô åéäù ïåâë ,äèåøô äåùá äá äðäéå äéúçú øåãéù ãò äàðä

:ìòî ,äèåøô äåùá ïäéìò ïéâäù ïåéë.olal dpzp:õçøîä úéáá õåçøì åðçéðéù éãë
d.exag zlik`e ezlik`úìéëàå åúàðä ïëå ,øåòéù éöç åøáç úà äðääå øåòéù éöç àåä äðäð åà ,øåòéù éöç åøáç úà ìéëàäå øåòéù éöç àåä ìëà

:úåìéòî íùà åáééçì íéôøèöî åìà ìë ,àëôéà åà ,øåòéù éöç ìëà åøéáçå øåòéù éöç àåä êñ ïåâë ,åøáç.daexn onfl elit`eøåòéù éöç ìëàù ïåâë
,äáåøî ïîæì åìéôàå íéôøèöî ,øçîì øåòéù éöçë åøáç úà äðää åà ìéëàäå íåéä øåòéù éöçë äðäð åà ìëàù åà ,ãçà íìòäá øçîì øåòéù éöçå íåéä

áéúëã ,ãçà íìòäá åéäéù ãáìáå('ä àø÷éå):íùàá áééçúð ìåòîúù íå÷î ìëî ,ìòî ìåòîú éë
e`.gilyd:åúåçéìù çéìùä äùòå ,ïéìåç úøåúá íàéöåäì ùã÷ä úåòî åà ùã÷ä úéáä ìòá åì ïúðù.lrn ziad lraøáãì çéìù ùé äìéòîáã

äá áéúëã íåùî äìéòîî õåç ,äøéáò øáãì çéìù ïéà äìåë äøåúä ìëáå .äøéáò('ä øáãîá):çìùîä åðééäã ,äìéçú ââùù éî ,àéää ùôðä äîùàåoz
.migxe`l xya:ùã÷ä ìù øùá åúåàî.cak mdl ozpe:ùã÷ä ìù.'eke mizy mizy elh xne` `edeæà ,éúòãî íéúù åìè çéìùä øîàéù ãáìáå

éñåäù ô"òà åúåçéìù çéìùä ø÷ò àìã ,ìòî úéáä ìòáéñåäù úàæ ìò ìòî çéìùäå ,åúåçéìù úéùòð éøäù ìòî çìùîä êëìä ,çìùîä éøáã ìò óó
àì íà ìáà .íúòãî åìèðù úéùéìùä ìò íéáééç éîð íéçøåàäå ,åúòãîçìùîä ,úéáä ìòá úåçéìùá íéúù åìè àìà ,éúòãî íéúù åìè çéìùä øîà

éñåäù éðôî øåèô çéìùäå ,åøáã äùòð éøäù ìòîéñåäù äîå úåçéìùä úà ø÷ò àìå úéáä ìòá úåçéìù ìò óéñåä àì ó:åúòãî ó.`nwqelbïåé ïåùìá
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בביתו , הקורה את או  האבן את הגזבר בנה –,ìòî àG äæ éøäÂÅÆÈÇ
äèeøt äåLa äézçz øeãiL ãò הכוונה שאין  מבואר , בגמרא – ÇÆÈÇÀÆÈÀÈÆÀÈ

פרוטה, בשווה תחתיה שידור  צריך  למה כן שאם ממש , שבנאה כאן 
שנתנה  בכגון  כאן  המדובר  אלא ומעל, נהנה, בביתו  כשבנאה מיד  הרי

ונמצא  ביתו, לתוך  הגשמים ירדו  שלא ביתו , שבתקרת הארובה פי על 
פרוטה. בשווה בה וייהנה תחתיה שידור  עד ממנה הנאה לו שאין

ìèð,הגזבר –Lc÷ä ìL äèeøt, לעצמו –ìòî àG äæ éøä ÈÇÀÈÆÆÀÅÂÅÆÈÇ
עדיין יצאה שלא לפי  לעיל , שבארנו מהטעם הקדש .– dðúðÀÈÈמרשות

ìòî àeä ,Bøáçì,ההקדש מרשות והוציאה זו, בנתינה שנהנה – ÇÂÅÈÇ
ìòî àG Bøáçå באבן לעיל שבארנו  כמו  לחולין , יצאה שכבר  – ÇÂÅÈÇ

ïlaìובקורה. dðúð,הרחיצה בשכר המרחץ, לבעל  –ét ìò óà ÀÈÈÇÇÈÇÇÄ
õçø àHL, עדיין –ìòî, לבלן הפרוטה בנתינת –àeäL הבלן – ÆÈÇÈÇÆ

–Bì øîBà: לגזבר –õçøe ñðkä ,äçeút õçøî éøäוהרי – ÅÂÅÆÀÈÀÈÄÈÅÀÙ
הלכך שירצה, שעה כל  במרחץ לרחוץ להיכנס שיכול הנאתו, זוהי 

מעל. לבלן  הפרוטה את משנתן

אחרת  בדרך  מפרשה הרמב"ם אבל  המפרשים. רוב לפי המשנה את בארנו 
.(g-f ,e dlirn 'ld exeaigae ,epzpynl eyexita oiir)
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Bøáç úìéëàå Búìéëà לחברו והאכיל  פרוטה בכחצי הוא שאכל  – ÂÄÈÇÂÄÇÂÅ
פרוטה, Bøáçבכחצי úéðäå Búéðä פרוטה בכחצי הוא שנהנה – ÂÈÈÇÂÈÇÂÅ

פרוטה, בכחצי  חברו  את Bøáçוההנה úéðäå Búìéëàשאכל – ÂÄÈÇÂÈÇÂÅ
פרוטה, בכחצי חברו את וההנה פרוטה Bøáçבכחצי úìéëàå BúéðäÂÈÈÇÂÄÇÂÅ

פרוטה, בכחצי  חברו את והאכיל פרוטה בכחצי שנהנה –ïéôøèöîÄÀÈÀÄ
äæ íò äæ,מעילות אשם לחייבו לפרוטה, –äaøî ïîæì elôàå ÆÄÆÇÂÄÄÀÇÀËÆ

בין  או להנאה הנאה בין  או לאכילה אכילה בין מרובה זמן ששהה –
אם שנים, כמה ואפילו  לאכילה, הנאה בין או  להנאה היו אכילה

כל למדים בגמרא ומעל . לפרוטה, מצטרפים הם הרי  אחד, בהעלם
שנאמר ממה טו ):זה ה , ודרשו :(ויקרא  מעל ", תמעל כי  lrnz"נפש 

lrn.מקום מכל –

y c e w z a y
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שליח. ידי  על במעילה עוסק זה פרק

BúeçéìL äNòL çéìMäהקדש מעות או  הקדש  ונתן ששגג מי – ÇÈÄÇÆÈÈÀÄ
כמו  שליחותו, השליח ועשה חולין , בתורת בו להשתמש לשליח,

הבית בעל  לו  ìòî(glynd),שציוה úéaä ìòaשכלל פי  על  ואף – ÇÇÇÇÄÈÇ
אותה  שלמדים מעילה, שונה עבירה, לדבר שליח אין בידינו: הוא

שליח  עושה בתרומה מה מתרומה, חטא" "חטא, שווה בגזירה
,(dznxdl)שליח עושה במעילה שם ;אף תוספות  ב; מב, קידושין (גמרא 

למשנתנו, בפירושו רמב"ם  ועיין כאן; ישראל" ו"תפארת טוב" יום  "תוספות

הרמב"ם ); כפי מפרש מברטנורא הרב ואף  אחר; פסוק זה  בענין שמביא 

BúeçéìL äNò àG,הבית בעל  לו  שציוה ממה שינה אלא – ÈÈÀÄ
ìòî çéìMä.עצמו מדעת שעשה לפי  –Bì øîà ?ãöékבעל – ÇÈÄÇÈÇÅÇÈÇ
לשליח: íéçøBàìהבית øNa ïz ליתן לו  ואמר  ששגג כלומר – ÅÈÈÈÀÄ

לאורחים, הקדש  של הבשר  ãákמן íäì ïúðå; הקדש של –e` ÀÈÇÈÆÈÅ
oz :el xn`yãák,לאורחיםøNa íäì ïúðå ושינה הואיל  – ÈÅÀÈÇÈÆÈÈ

הבית, בעל  של ìòîממצוותו çéìMä הוא אף שכבד פי  על  ואף – ÇÈÄÇÈÇ
מכל בכבד , אף אסור  הבשר  מן  שהנודר היא, ההלכה שכן בשר, מין 

במקום  כבד ליתן אם הבית, בבעל להימלך  השליח היה צריך  מקום
ולפיכך מדעתו, להם שנתן  כמי זה הרי  בו, נמלך שלא וכיון בשר,

מעל  Bì(גמרא).הוא øîà:לשליח הבית בעל –äëéúç íäì ïz ÈÇÅÈÆÂÄÈ
äëéúç,ואורח אורח לכל  אחת חתיכה תן –eìè :øîà àeäå ÂÄÈÀÈÇÀ

íézL íézLשתי מהם אחד  כל שיטול לאורחים, אמר  והשליח – ÀÇÄÀÇÄ
GLחתיכות, eìèð íäåGL LL,חתיכות שלוש נטל  אחד כל – ÀÅÈÀÈÈ

eìòî ïlk בחתיכה שליחותו  נעשתה שהרי מעל, הבית בעל  – ËÈÈÂ
מדעתו; השנייה חתיכה שהוסיף משום מעל, והשליח הראשונה;

עצמם. דעת על  השלישית חתיכה שנטלו  משום מעלו, והאורחים
טלו  לאורחים: השליח שאמר בכגון  כאן שמדובר  מבואר, בגמרא

ללמד, המשנה ובאה מדעתי , ואחת הבית בעל  מדעת אחת שתיים,
עקר לא מקום מכל  הבית, בעל דברי  על  השליח שהוסיף פי  על שאף

izdw - zex`ean zeipyn
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íézL íézL eìè,GL eìèð íäåGL LL–eìòî ïlk.øîàBì:ïBlçä ïî àáä,Bà:àî÷ñìbî,Bì àéáäå, §§©¦§©¦§¥¨§¨¨ª¨¨£¨©¨¥¦©©¦§ª§§¨§¥¦
úéaä ìòa øîàL ét ìò óà:äfî àlà éaìa äéä àG,äfî àéáäå–ìòî úéaä ìòa.Bì øîà íà ìáà:àáä ©©¦¤¨©©©©©¦¨¨§¦¦¤¨¦¤§¥¦¦¤©©©©¦¨©£¨¦¨©¨¥

ïBlçä ïî éì,àî÷ñìbî Bì àéáäå,Bà:àî÷ñìbî,ïBlçä ïî Bì àéáäå–ìòî çéìMä. ¦¦©©§¥¦¦§ª§§¨¦§ª§§¨§¥¦¦©©©¨¦©¨©
·Løç ãéa çìL,ïè÷å äèBL:BúeçéìL eNò íà–ìòî úéaä ìòa;BúeçéìL eNò àG–ìòî éðåðçä.çìL ¨©§©¥¥¤§¨¨¦¨§¦©©©©¦¨©¨§¦©¤§¨¦¨©¨©

çwt ãéa,éðåðçä ìöà òébä àHL ãò økæðå–àéöBiLk ìòî éðåðçä.äNòé ãöék?éìk Bà äèeøt ìèBð,øîàéå: §©¦¥©§¦§©©¤¦¦©¥¤©¤§¨¦©¤§¨¦¨©§¤¦¥©©£¤¥§¨§¦§Ÿ©
àéäL íB÷î ìëa Lc÷ä ìL äèeøt,äæ ìò úìlçî;óñk äåLáe óñëa äcôð Lc÷äL. §¨¤¤§¥§¨¨¤¦§ª¤¤©¤¤¤§¥¦§¤§¤¤§¨¤¤¤

:àî÷ñåìâá äéúé ïååùå éîìùåøé íåâøú ,ïåøàá íùéå .ñå÷ñåìâ äáéúì ïéøå÷.lrn 'ek dfn `l` iala did `l ziad lra xn`y t"r`çéìùä äùòù éôì
:íéøáã ïðéà áìáù íéøáãå ,åøîàî

a.ohwe dhey yxg cia:ìòî çìùîä åúåçéìù úéùòðå ìéàåä éëä åìéôà .úåçéìù éðá ïðéàù.ipepgdàéöåéùë áééç ,ïè÷å äèåù ùøç ãéî úåòîä ìá÷ù
:åéöôçá ùã÷ä ìù úåòîä.xkfpe:ãéæî ìöà äìéòî ïáø÷ ïéàù ,äìéòî ïáø÷ áééç åðéà áåù øëæðù ïåéëå ,éðåðç ãéì úåòîä åòéâäù íãå÷ úéáä ìòá

.aiig ipepgdââù àåäù ìòî çéìùä ,çéìùä øëæð àìå úéáä ìòá øëæð íà ìáà .éðåðç àìà ââåù ïàë ïéà àúùäã ,çéìùäå úéáä ìòá åøëæðù àåäå
:äìçú.dyri cvikøúåî äéäéå äùòé ãöéë ,åì ùéù úåèåøô øàù íò øáë äáøòúðå äðàéöåéù íãå÷ ùãå÷ àéäù åæ äèåøôá éðåðçä òãé íà øîåìë

:åéúåèåøôá ùîúùäì

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כמו מעל , הבית בעל  אף ולפיכך שליחותו, השליח
שעקר לומר  סברא יש  שתיים, שתיים טלו  סתם: אומר היה אילו  אבל 

שהמוסיף  פוסק, הרמב"ם אבל  הבית. בעל מעל ולא שליחותו , את
הבית  שבעל כותב, הוא ומכאן השליחות, את עקר לא שליחותו על 

השליח, לגבי  הבדל שיש אלא דברו, נעשה שהרי  אופן, בכל מעל 
אחת  שהוסיף לפי  מעל , השליח אף מדעתי , שתיים טלו  אמר : שאם

שמה  מעל, לא השליח שתיים, שתיים טלו אמר: אם אבל מדעתו ,
הבית בעל בשליחות אם כי  מדעתו , הוסיף לא מעילה שהוסיף (הל'

ה  כדברי מפרש מברטנורא  הרב  ואף  שם; משנה  כסף  עיין א; רמב"ם ;ז ,

זה). בענין דיבורו שמרחיב ישראל " "תפארת Bìועיין øîà הבית בעל  – ÈÇ
ïBlçäלשליח ïî àáä; הקדש של  היה והוא זה, חפץ –oelg ÈÅÄÇÇ

חפצים, להנחת משמש  שהיה הכותל , שבעובי  חלל  Bà:היינו 
àî÷ñìbîהתיבה מן השק(ברטנורא),– מן àéáäå(רמב "ם),או ÄÀËÀÀÈÀÅÄ

Bì,הבית בעל  לו שאמר כמו שליחותו  שעשה –øîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ
úéaä ìòa: כך אחר –äfî àéáäå ,äfî àlà éaìa äéä àG ÇÇÇÇÄÈÈÀÄÄÆÈÄÆÀÅÄÄÆ

לומר ורציתי החלון  מן  שיביא לו שאמרתי  בדבורי , טעיתי כלומר –
להיפך או מגלוסקמא, מפרשים:(רמב"ם );שיביא didויש  `liala

dfn `l`,זו מגלוסקמא או זה מחלון  שיביא –dfn `iade–
אחרתמ  מגלוסקמא או אחר  ìòî(תוספות ),חלון úéaä ìòaלפי – ÇÇÇÇÄÈÇ

דברים. אינם שבלב ודברים כדבריו, השליח øîàשעשה íà ìáàÂÈÄÈÇ
àî÷ñìbî :Bà ,àî÷ñìbî Bì àéáäå ,ïBlçä ïî éì àáä :BìÈÅÄÄÇÇÀÅÄÄÀËÀÀÈÄÀËÀÀÈ

מגלוסקמא, לי הבא לו : שאמר –ïBlçä ïî Bì àéáäåהואיל – ÀÅÄÄÇÇ
ממה  לו,ושינה ìòîשאמר çéìMäעקר השינוי  ידי  שעל  – ÇÈÄÇÈÇ

עצמו . מדעת אלא עשה ולא שליחותו ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïè÷å äèBL ,Løç ãéa çìL בהן לקנות הקדש  של מעות – ÈÇÀÇÅÅÆÀÈÈ

החנווני: מן BúeçéìLדבר eNò íà,הבית בעל להם שאמר כמו  – ÄÈÀÄ
ìòî úéaä ìòa,שליחות בני  אינם וקטן  שוטה שחרש  פי על אף – ÇÇÇÇÄÈÇ

מעל ; הוא לפיכך  בכך , לו  וניחא שליחותו ונעשתה הואיל  מקום מכל
BúeçéìL eNò àG כגון הבית, בעל להם שציוה ממה שינו  אלא – ÈÀÄ

אחר, דבר  ìòîשקנו éðåðçäלפי לצורכו , המעות את לכשיוציא – ÇÆÀÈÄÈÇ
לא  שהרי מעל, לא הבית ובעל  מעילה, בני  אינם וקטן  שוטה שחרש 

החנווני. שיוציאן  עד לחולין  המעות יצאו לא הלכך שליחותו, נעשתה
çwt ãéa çìL לקנות הקדש של  מעות וקטן, שוטה חרש שאינו – ÈÇÀÇÄÅÇ

החנווני , מן  דבר הן ,økæðåבהן  הקדש של שהמעות הבית בעל – ÀÄÀÇ
éðåðçä ìöà òébä àHL ãò,החנווני אל השליח שהגיע קודם – ÇÆÄÄÇÅÆÇÆÀÈÄ

מעילה  קרבן שאין מעילה, בן  אינו  שוב הבית, בעל משנזכר  והרי 

àéöBiLkבמזיד, ìòî éðåðçä בגמרא לצורכו. המעות את – ÇÆÀÈÄÈÇÀÆÄ
לחנווני שהגיע קודם נזכר השליח שאף בכגון  כאן  שמדובר  מבואר,

הלכך החנווני , אלא שוגג כאן  שאין ונמצא הן , הקדש של  שהמעות
לא  והשליח נזכר , הבית בעל  רק אם אבל  כשיוציא. מעל החנווני 

ובעל נזכר , השליח רק אם וכן  תחילה. שוגג שהוא מעל, השליח נזכר,
מעל הבית בעל  נזכר , לא äNòéתוספות).(הבית ãöék הבית בעל  – ÅÇÇÂÆ

מעילה? לידי  יבוא שלא החנווני , את להציל כדי äèeøtשנזכר, ìèBðÅÀÈ
,àéäL íB÷î ìëa Lc÷ä ìL äèeøt :øîàéå ,éìk BàÀÄÀÙÇÀÈÆÆÀÅÀÈÈÆÄ

óñk äåLáe óñëa äcôð Lc÷äL ;äæ ìò úìlçî וכיון – ÀËÆÆÇÆÆÆÀÅÄÀÆÀÆÆÀÈÆÆÆ
מפרשים: יש להוציאן . החנווני יכול  הקדש של המעות cvikשנפדו 

dyriשל המעות נתערבו אם במעותיו , להשתמש ויוכל  החנווני, –
הדבר ? לו נודע כך ואחר  מעותיו בתוך ilkהקדש e` dhext lhep

df lr zllegn `idy mewn lka ycwd ly dhext :xn`ie'רמב"ם וכו)

ברטנורא ). למשנתנו; בפירושו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zay(iying meil)

,mixetikd meia leahl xeq`y xaeqàéðúc,`ziixaa epipyy ±ìk §©§¨¨
.íéøetkä íBéa ïéa áàa äòLúa ïéa ïkøãk ïéìáBè ,úBìéáè éáéiç©¨¥§¦§¦§©§¨¥§¦§¨§¨¥§©¦¦
xzen zayae li`ed mixne`y ,mixetikd meia leahl xzeny ixd
yiy o`k evexizn ea xfgy i`ce ok m`e ,xzen mixetikd meia mb

.leaih xg`l leaih mcew oia welig
:dpyna epipy'åë åéðúîa LLBçä`ed jq la` ,unege oii jeqi `l ©¥§¨§¨

odizekn lr cxe ony oikq mikln ipa ,cxe ony `le onyd z`
mikln ipa l`xyi lk ,xne` oerny iax ,lega jeql okxc oky

.md
ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàlkl xzeny ¨©©¦©¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§

:ax lr dywn `xnbd .cxe ony jeql mc`éaøk áøc àøîéîì§¥§¨§©§©¦
déì àøéáñ ïBòîLzay zekld lka xaeq axy xnel ozip m`d ± ¦§§¦¨¥

,oerny iaxkàéiøëBñî éàä ,áøc déîMî àéiç øa éîéL áø øîàäå§¨¨©©¦¦©¦¨¦§¥§©©§§©¨
àúééæðcz` ahid mezql ick ,ziagd fxa aiaq mikxeky cba ± §©§¨¨
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Búéa–ìòî àG äæ éøä,äèeøt äåLa äézçz øeãiL ãò.Lc÷ä ìL äèeøt ìèð–ìòî àG äæ éøä.dðúð ¥£¥¤¨©©¤¨©§¤¨§¨¤§¨¨©§¨¤¤§¥£¥¤¨©§¨¨
Bøáçì–ìòî àeä,ìòî àG Bøáçå.ïlaì dðúð,õçø àHL ét ìò óà–ìòî,Bì øîBà àeäL:õçøî éøä ©£¥¨©©£¥¨©§¨¨©©¨©©¦¤¨©¨©¤¥£¥¤§¨
äçeút,õçøe ñðkä. §¨¦¨¥§Ÿ

‰Bøáç úìéëàå Búìéëà,Bøáç úéðäå Búéðä,Bøáç úéðäå Búìéëà,Bøáç úìéëàå Búéðä–äæ íò äæ ïéôøèöî, £¦¨©£¦©£¥£¨¨©£¨©£¥£¦¨©£¨©£¥£¨¨©£¦©£¥¦§¨§¦¤¦¤
äaøî ïîæì elôàå. ©£¦¦§©§ª¤

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡BúeçéìL äNòL çéìMä–ìòî úéaä ìòa;BúeçéìL äNò àG–ìòî çéìMä.ãöék?Bì øîà:øNa ïz ©¨¦©¤¨¨§¦©©©©¦¨©¨¨§¦©¨¦©¨©¥©¨©¥¨¨

íéçøBàì,ãák íäì ïúðå;ãák,øNa íäì ïúðå–ìòî çéìMä.Bì øîà:äëéúç äëéúç íäì ïz,øîà àeäå: ¨§¦§¨©¨¤¨¥¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©¨©¥¨¤£¦¨£¦¨§¨©

:ïéìåçì äàöé.ezia jeza d`paéñåäù ãéî äðäð éøä ïë íàã ,ùîî äàðá àìåì ïéà àúùäã ,ïéðáá àìù äáåøà éô ìò äðúðù ïåâë àìà .åúéá ïéðáá ó
,ùã÷ä ìù ïáàá äáåøà éô íúñå ,íäéìò íéôìåã íéîùâ åéäå ,äáåøàä úçú íéðåúð åéúåøéô åéäù ïåâë ,äèåøô äåùá äá äðäéå äéúçú øåãéù ãò äàðä

:ìòî ,äèåøô äåùá ïäéìò ïéâäù ïåéë.olal dpzp:õçøîä úéáá õåçøì åðçéðéù éãë
d.exag zlik`e ezlik`úìéëàå åúàðä ïëå ,øåòéù éöç åøáç úà äðääå øåòéù éöç àåä äðäð åà ,øåòéù éöç åøáç úà ìéëàäå øåòéù éöç àåä ìëà

:úåìéòî íùà åáééçì íéôøèöî åìà ìë ,àëôéà åà ,øåòéù éöç ìëà åøéáçå øåòéù éöç àåä êñ ïåâë ,åøáç.daexn onfl elit`eøåòéù éöç ìëàù ïåâë
,äáåøî ïîæì åìéôàå íéôøèöî ,øçîì øåòéù éöçë åøáç úà äðää åà ìéëàäå íåéä øåòéù éöçë äðäð åà ìëàù åà ,ãçà íìòäá øçîì øåòéù éöçå íåéä

áéúëã ,ãçà íìòäá åéäéù ãáìáå('ä àø÷éå):íùàá áééçúð ìåòîúù íå÷î ìëî ,ìòî ìåòîú éë
e`.gilyd:åúåçéìù çéìùä äùòå ,ïéìåç úøåúá íàéöåäì ùã÷ä úåòî åà ùã÷ä úéáä ìòá åì ïúðù.lrn ziad lraøáãì çéìù ùé äìéòîáã

äá áéúëã íåùî äìéòîî õåç ,äøéáò øáãì çéìù ïéà äìåë äøåúä ìëáå .äøéáò('ä øáãîá):çìùîä åðééäã ,äìéçú ââùù éî ,àéää ùôðä äîùàåoz
.migxe`l xya:ùã÷ä ìù øùá åúåàî.cak mdl ozpe:ùã÷ä ìù.'eke mizy mizy elh xne` `edeæà ,éúòãî íéúù åìè çéìùä øîàéù ãáìáå

éñåäù ô"òà åúåçéìù çéìùä ø÷ò àìã ,ìòî úéáä ìòáéñåäù úàæ ìò ìòî çéìùäå ,åúåçéìù úéùòð éøäù ìòî çìùîä êëìä ,çìùîä éøáã ìò óó
àì íà ìáà .íúòãî åìèðù úéùéìùä ìò íéáééç éîð íéçøåàäå ,åúòãîçìùîä ,úéáä ìòá úåçéìùá íéúù åìè àìà ,éúòãî íéúù åìè çéìùä øîà

éñåäù éðôî øåèô çéìùäå ,åøáã äùòð éøäù ìòîéñåäù äîå úåçéìùä úà ø÷ò àìå úéáä ìòá úåçéìù ìò óéñåä àì ó:åúòãî ó.`nwqelbïåé ïåùìá

`xephxa yexit

בביתו , הקורה את או  האבן את הגזבר בנה –,ìòî àG äæ éøäÂÅÆÈÇ
äèeøt äåLa äézçz øeãiL ãò הכוונה שאין  מבואר , בגמרא – ÇÆÈÇÀÆÈÀÈÆÀÈ

פרוטה, בשווה תחתיה שידור  צריך  למה כן שאם ממש , שבנאה כאן 
שנתנה  בכגון  כאן  המדובר  אלא ומעל, נהנה, בביתו  כשבנאה מיד  הרי

ונמצא  ביתו, לתוך  הגשמים ירדו  שלא ביתו , שבתקרת הארובה פי על 
פרוטה. בשווה בה וייהנה תחתיה שידור  עד ממנה הנאה לו שאין

ìèð,הגזבר –Lc÷ä ìL äèeøt, לעצמו –ìòî àG äæ éøä ÈÇÀÈÆÆÀÅÂÅÆÈÇ
עדיין יצאה שלא לפי  לעיל , שבארנו מהטעם הקדש .– dðúðÀÈÈמרשות

ìòî àeä ,Bøáçì,ההקדש מרשות והוציאה זו, בנתינה שנהנה – ÇÂÅÈÇ
ìòî àG Bøáçå באבן לעיל שבארנו  כמו  לחולין , יצאה שכבר  – ÇÂÅÈÇ

ïlaìובקורה. dðúð,הרחיצה בשכר המרחץ, לבעל  –ét ìò óà ÀÈÈÇÇÈÇÇÄ
õçø àHL, עדיין –ìòî, לבלן הפרוטה בנתינת –àeäL הבלן – ÆÈÇÈÇÆ

–Bì øîBà: לגזבר –õçøe ñðkä ,äçeút õçøî éøäוהרי – ÅÂÅÆÀÈÀÈÄÈÅÀÙ
הלכך שירצה, שעה כל  במרחץ לרחוץ להיכנס שיכול הנאתו, זוהי 

מעל. לבלן  הפרוטה את משנתן

אחרת  בדרך  מפרשה הרמב"ם אבל  המפרשים. רוב לפי המשנה את בארנו 
.(g-f ,e dlirn 'ld exeaigae ,epzpynl eyexita oiir)

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáç úìéëàå Búìéëà לחברו והאכיל  פרוטה בכחצי הוא שאכל  – ÂÄÈÇÂÄÇÂÅ
פרוטה, Bøáçבכחצי úéðäå Búéðä פרוטה בכחצי הוא שנהנה – ÂÈÈÇÂÈÇÂÅ

פרוטה, בכחצי  חברו  את Bøáçוההנה úéðäå Búìéëàשאכל – ÂÄÈÇÂÈÇÂÅ
פרוטה, בכחצי חברו את וההנה פרוטה Bøáçבכחצי úìéëàå BúéðäÂÈÈÇÂÄÇÂÅ

פרוטה, בכחצי  חברו את והאכיל פרוטה בכחצי שנהנה –ïéôøèöîÄÀÈÀÄ
äæ íò äæ,מעילות אשם לחייבו לפרוטה, –äaøî ïîæì elôàå ÆÄÆÇÂÄÄÀÇÀËÆ

בין  או להנאה הנאה בין  או לאכילה אכילה בין מרובה זמן ששהה –
אם שנים, כמה ואפילו  לאכילה, הנאה בין או  להנאה היו אכילה

כל למדים בגמרא ומעל . לפרוטה, מצטרפים הם הרי  אחד, בהעלם
שנאמר ממה טו ):זה ה , ודרשו :(ויקרא  מעל ", תמעל כי  lrnz"נפש 

lrn.מקום מכל –

y c e w z a y
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שליח. ידי  על במעילה עוסק זה פרק

BúeçéìL äNòL çéìMäהקדש מעות או  הקדש  ונתן ששגג מי – ÇÈÄÇÆÈÈÀÄ
כמו  שליחותו, השליח ועשה חולין , בתורת בו להשתמש לשליח,

הבית בעל  לו  ìòî(glynd),שציוה úéaä ìòaשכלל פי  על  ואף – ÇÇÇÇÄÈÇ
אותה  שלמדים מעילה, שונה עבירה, לדבר שליח אין בידינו: הוא

שליח  עושה בתרומה מה מתרומה, חטא" "חטא, שווה בגזירה
,(dznxdl)שליח עושה במעילה שם ;אף תוספות  ב; מב, קידושין (גמרא 

למשנתנו, בפירושו רמב"ם  ועיין כאן; ישראל" ו"תפארת טוב" יום  "תוספות

הרמב"ם ); כפי מפרש מברטנורא הרב ואף  אחר; פסוק זה  בענין שמביא 

BúeçéìL äNò àG,הבית בעל  לו  שציוה ממה שינה אלא – ÈÈÀÄ
ìòî çéìMä.עצמו מדעת שעשה לפי  –Bì øîà ?ãöékבעל – ÇÈÄÇÈÇÅÇÈÇ
לשליח: íéçøBàìהבית øNa ïz ליתן לו  ואמר  ששגג כלומר – ÅÈÈÈÀÄ

לאורחים, הקדש  של הבשר  ãákמן íäì ïúðå; הקדש של –e` ÀÈÇÈÆÈÅ
oz :el xn`yãák,לאורחיםøNa íäì ïúðå ושינה הואיל  – ÈÅÀÈÇÈÆÈÈ

הבית, בעל  של ìòîממצוותו çéìMä הוא אף שכבד פי  על  ואף – ÇÈÄÇÈÇ
מכל בכבד , אף אסור  הבשר  מן  שהנודר היא, ההלכה שכן בשר, מין 

במקום  כבד ליתן אם הבית, בבעל להימלך  השליח היה צריך  מקום
ולפיכך מדעתו, להם שנתן  כמי זה הרי  בו, נמלך שלא וכיון בשר,

מעל  Bì(גמרא).הוא øîà:לשליח הבית בעל –äëéúç íäì ïz ÈÇÅÈÆÂÄÈ
äëéúç,ואורח אורח לכל  אחת חתיכה תן –eìè :øîà àeäå ÂÄÈÀÈÇÀ

íézL íézLשתי מהם אחד  כל שיטול לאורחים, אמר  והשליח – ÀÇÄÀÇÄ
GLחתיכות, eìèð íäåGL LL,חתיכות שלוש נטל  אחד כל – ÀÅÈÀÈÈ

eìòî ïlk בחתיכה שליחותו  נעשתה שהרי מעל, הבית בעל  – ËÈÈÂ
מדעתו; השנייה חתיכה שהוסיף משום מעל, והשליח הראשונה;

עצמם. דעת על  השלישית חתיכה שנטלו  משום מעלו, והאורחים
טלו  לאורחים: השליח שאמר בכגון  כאן שמדובר  מבואר, בגמרא

ללמד, המשנה ובאה מדעתי , ואחת הבית בעל  מדעת אחת שתיים,
עקר לא מקום מכל  הבית, בעל דברי  על  השליח שהוסיף פי  על שאף

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyy wxt dlirn zkqn

íézL íézL eìè,GL eìèð íäåGL LL–eìòî ïlk.øîàBì:ïBlçä ïî àáä,Bà:àî÷ñìbî,Bì àéáäå, §§©¦§©¦§¥¨§¨¨ª¨¨£¨©¨¥¦©©¦§ª§§¨§¥¦
úéaä ìòa øîàL ét ìò óà:äfî àlà éaìa äéä àG,äfî àéáäå–ìòî úéaä ìòa.Bì øîà íà ìáà:àáä ©©¦¤¨©©©©©¦¨¨§¦¦¤¨¦¤§¥¦¦¤©©©©¦¨©£¨¦¨©¨¥

ïBlçä ïî éì,àî÷ñìbî Bì àéáäå,Bà:àî÷ñìbî,ïBlçä ïî Bì àéáäå–ìòî çéìMä. ¦¦©©§¥¦¦§ª§§¨¦§ª§§¨§¥¦¦©©©¨¦©¨©
·Løç ãéa çìL,ïè÷å äèBL:BúeçéìL eNò íà–ìòî úéaä ìòa;BúeçéìL eNò àG–ìòî éðåðçä.çìL ¨©§©¥¥¤§¨¨¦¨§¦©©©©¦¨©¨§¦©¤§¨¦¨©¨©

çwt ãéa,éðåðçä ìöà òébä àHL ãò økæðå–àéöBiLk ìòî éðåðçä.äNòé ãöék?éìk Bà äèeøt ìèBð,øîàéå: §©¦¥©§¦§©©¤¦¦©¥¤©¤§¨¦©¤§¨¦¨©§¤¦¥©©£¤¥§¨§¦§Ÿ©
àéäL íB÷î ìëa Lc÷ä ìL äèeøt,äæ ìò úìlçî;óñk äåLáe óñëa äcôð Lc÷äL. §¨¤¤§¥§¨¨¤¦§ª¤¤©¤¤¤§¥¦§¤§¤¤§¨¤¤¤

:àî÷ñåìâá äéúé ïååùå éîìùåøé íåâøú ,ïåøàá íùéå .ñå÷ñåìâ äáéúì ïéøå÷.lrn 'ek dfn `l` iala did `l ziad lra xn`y t"r`çéìùä äùòù éôì
:íéøáã ïðéà áìáù íéøáãå ,åøîàî

a.ohwe dhey yxg cia:ìòî çìùîä åúåçéìù úéùòðå ìéàåä éëä åìéôà .úåçéìù éðá ïðéàù.ipepgdàéöåéùë áééç ,ïè÷å äèåù ùøç ãéî úåòîä ìá÷ù
:åéöôçá ùã÷ä ìù úåòîä.xkfpe:ãéæî ìöà äìéòî ïáø÷ ïéàù ,äìéòî ïáø÷ áééç åðéà áåù øëæðù ïåéëå ,éðåðç ãéì úåòîä åòéâäù íãå÷ úéáä ìòá

.aiig ipepgdââù àåäù ìòî çéìùä ,çéìùä øëæð àìå úéáä ìòá øëæð íà ìáà .éðåðç àìà ââåù ïàë ïéà àúùäã ,çéìùäå úéáä ìòá åøëæðù àåäå
:äìçú.dyri cvikøúåî äéäéå äùòé ãöéë ,åì ùéù úåèåøô øàù íò øáë äáøòúðå äðàéöåéù íãå÷ ùãå÷ àéäù åæ äèåøôá éðåðçä òãé íà øîåìë

:åéúåèåøôá ùîúùäì

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כמו מעל , הבית בעל  אף ולפיכך שליחותו, השליח
שעקר לומר  סברא יש  שתיים, שתיים טלו  סתם: אומר היה אילו  אבל 

שהמוסיף  פוסק, הרמב"ם אבל  הבית. בעל מעל ולא שליחותו , את
הבית  שבעל כותב, הוא ומכאן השליחות, את עקר לא שליחותו על 

השליח, לגבי  הבדל שיש אלא דברו, נעשה שהרי  אופן, בכל מעל 
אחת  שהוסיף לפי  מעל , השליח אף מדעתי , שתיים טלו  אמר : שאם

שמה  מעל, לא השליח שתיים, שתיים טלו אמר: אם אבל מדעתו ,
הבית בעל בשליחות אם כי  מדעתו , הוסיף לא מעילה שהוסיף (הל'

ה  כדברי מפרש מברטנורא  הרב  ואף  שם; משנה  כסף  עיין א; רמב"ם ;ז ,

זה). בענין דיבורו שמרחיב ישראל " "תפארת Bìועיין øîà הבית בעל  – ÈÇ
ïBlçäלשליח ïî àáä; הקדש של  היה והוא זה, חפץ –oelg ÈÅÄÇÇ

חפצים, להנחת משמש  שהיה הכותל , שבעובי  חלל  Bà:היינו 
àî÷ñìbîהתיבה מן השק(ברטנורא),– מן àéáäå(רמב "ם),או ÄÀËÀÀÈÀÅÄ

Bì,הבית בעל  לו שאמר כמו שליחותו  שעשה –øîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ
úéaä ìòa: כך אחר –äfî àéáäå ,äfî àlà éaìa äéä àG ÇÇÇÇÄÈÈÀÄÄÆÈÄÆÀÅÄÄÆ

לומר ורציתי החלון  מן  שיביא לו שאמרתי  בדבורי , טעיתי כלומר –
להיפך או מגלוסקמא, מפרשים:(רמב"ם );שיביא didויש  `liala

dfn `l`,זו מגלוסקמא או זה מחלון  שיביא –dfn `iade–
אחרתמ  מגלוסקמא או אחר  ìòî(תוספות ),חלון úéaä ìòaלפי – ÇÇÇÇÄÈÇ

דברים. אינם שבלב ודברים כדבריו, השליח øîàשעשה íà ìáàÂÈÄÈÇ
àî÷ñìbî :Bà ,àî÷ñìbî Bì àéáäå ,ïBlçä ïî éì àáä :BìÈÅÄÄÇÇÀÅÄÄÀËÀÀÈÄÀËÀÀÈ

מגלוסקמא, לי הבא לו : שאמר –ïBlçä ïî Bì àéáäåהואיל – ÀÅÄÄÇÇ
ממה  לו,ושינה ìòîשאמר çéìMäעקר השינוי  ידי  שעל  – ÇÈÄÇÈÇ

עצמו . מדעת אלא עשה ולא שליחותו ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïè÷å äèBL ,Løç ãéa çìL בהן לקנות הקדש  של מעות – ÈÇÀÇÅÅÆÀÈÈ

החנווני: מן BúeçéìLדבר eNò íà,הבית בעל להם שאמר כמו  – ÄÈÀÄ
ìòî úéaä ìòa,שליחות בני  אינם וקטן  שוטה שחרש  פי על אף – ÇÇÇÇÄÈÇ

מעל ; הוא לפיכך  בכך , לו  וניחא שליחותו ונעשתה הואיל  מקום מכל
BúeçéìL eNò àG כגון הבית, בעל להם שציוה ממה שינו  אלא – ÈÀÄ

אחר, דבר  ìòîשקנו éðåðçäלפי לצורכו , המעות את לכשיוציא – ÇÆÀÈÄÈÇ
לא  שהרי מעל, לא הבית ובעל  מעילה, בני  אינם וקטן  שוטה שחרש 

החנווני. שיוציאן  עד לחולין  המעות יצאו לא הלכך שליחותו, נעשתה
çwt ãéa çìL לקנות הקדש של  מעות וקטן, שוטה חרש שאינו – ÈÇÀÇÄÅÇ

החנווני , מן  דבר הן ,økæðåבהן  הקדש של שהמעות הבית בעל – ÀÄÀÇ
éðåðçä ìöà òébä àHL ãò,החנווני אל השליח שהגיע קודם – ÇÆÄÄÇÅÆÇÆÀÈÄ

מעילה  קרבן שאין מעילה, בן  אינו  שוב הבית, בעל משנזכר  והרי 

àéöBiLkבמזיד, ìòî éðåðçä בגמרא לצורכו. המעות את – ÇÆÀÈÄÈÇÀÆÄ
לחנווני שהגיע קודם נזכר השליח שאף בכגון  כאן  שמדובר  מבואר,

הלכך החנווני , אלא שוגג כאן  שאין ונמצא הן , הקדש של  שהמעות
לא  והשליח נזכר , הבית בעל  רק אם אבל  כשיוציא. מעל החנווני 

ובעל נזכר , השליח רק אם וכן  תחילה. שוגג שהוא מעל, השליח נזכר,
מעל הבית בעל  נזכר , לא äNòéתוספות).(הבית ãöék הבית בעל  – ÅÇÇÂÆ

מעילה? לידי  יבוא שלא החנווני , את להציל כדי äèeøtשנזכר, ìèBðÅÀÈ
,àéäL íB÷î ìëa Lc÷ä ìL äèeøt :øîàéå ,éìk BàÀÄÀÙÇÀÈÆÆÀÅÀÈÈÆÄ

óñk äåLáe óñëa äcôð Lc÷äL ;äæ ìò úìlçî וכיון – ÀËÆÆÇÆÆÆÀÅÄÀÆÀÆÆÀÈÆÆÆ
מפרשים: יש להוציאן . החנווני יכול  הקדש של המעות cvikשנפדו 

dyriשל המעות נתערבו אם במעותיו , להשתמש ויוכל  החנווני, –
הדבר ? לו נודע כך ואחר  מעותיו בתוך ilkהקדש e` dhext lhep

df lr zllegn `idy mewn lka ycwd ly dhext :xn`ie'רמב"ם וכו)

ברטנורא ). למשנתנו; בפירושו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zay(iying meil)

,mixetikd meia leahl xeq`y xaeqàéðúc,`ziixaa epipyy ±ìk §©§¨¨
.íéøetkä íBéa ïéa áàa äòLúa ïéa ïkøãk ïéìáBè ,úBìéáè éáéiç©¨¥§¦§¦§©§¨¥§¦§¨§¨¥§©¦¦
xzen zayae li`ed mixne`y ,mixetikd meia leahl xzeny ixd
yiy o`k evexizn ea xfgy i`ce ok m`e ,xzen mixetikd meia mb

.leaih xg`l leaih mcew oia welig
:dpyna epipy'åë åéðúîa LLBçä`ed jq la` ,unege oii jeqi `l ©¥§¨§¨

odizekn lr cxe ony oikq mikln ipa ,cxe ony `le onyd z`
mikln ipa l`xyi lk ,xne` oerny iax ,lega jeql okxc oky

.md
ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàlkl xzeny ¨©©¦©¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§

:ax lr dywn `xnbd .cxe ony jeql mc`éaøk áøc àøîéîì§¥§¨§©§©¦
déì àøéáñ ïBòîLzay zekld lka xaeq axy xnel ozip m`d ± ¦§§¦¨¥

,oerny iaxkàéiøëBñî éàä ,áøc déîMî àéiç øa éîéL áø øîàäå§¨¨©©¦¦©¦¨¦§¥§©©§§©¨
àúééæðcz` ahid mezql ick ,ziagd fxa aiaq mikxeky cba ± §©§¨¨
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כח לעיל:דף בברייתא שנינו änçäעוד éðtî änça ïäa ïéñðëð ïéàå§¥¦§¨¦¨¤©©¨¦§¥©©¨

íéîLbä éðtî íéîLbáe.:הגמרא àäמבארת ék,המעשה כפי -áøå àðéáøc ©§¨¦¦§¥©§¨¦¦¨§¨¦¨§©
àúìéàL éìàLå éîéé÷ eåä äðúî øa àcàבלימוד,àáøî וàçìéæ àúà ©¨©©§¨£¨§¥§¨£¥§¦§¨¥¨¨¨¨¦§¨

àøèéîc ו עליהם, וירד חזק מים זרם -éìééòמפניו,àzLéðk éáì וéàä ,éøîà §¦§¨¨§¥§¥§¦§¨¨§¦©
íeMî åàì ,àzLéðk éáì ïðéìééòc מ אסור,àøèéî,להגן íeMîשזה àlà §¨§¦¨§¥§¦§¨¨¦¦§¨¤¨¦

àzòîLcàðzñàc àîBék àúeléö àòa של כיום צלולה דעה ללימוד שצריך - ¦§©§¨§¨¦¨§¨§¦§§¨
צפונית  דעתנו רוח את המים יטרידו שלא כדי נכנסנו ולכן ,.

לתפילה: שלא הכנסת לבית כניסה בענין נוסף àáøcדין déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨
éøèöà éà ,éMà áøìéø÷éîì Léðéàì déì C לéàî ,àzLéðk éaî àøáb מה - §©©¦¦¦§§¦¥§¦¦§¦§¥©§¨¦¥§¦§¨©

לצורך. שלא אליו נכנסים אין הרי ïðaøîיעשה, àáøBö éà ,déì øîà תלמיד - ¨©¥¦§¨¥©¨¨
וחריף  צעיר àîéìחכם ,àeäדברàúëìä לחבירו יקרא כך àpz,ואחר éàå משניות ¥¨¦§§¨§¦©¨

àeä,הלכות יודע ÷àøואינו éàå ,àúéðúî àîéìתורה אף àeäפסוקי יודע ואינו ¥¨©§¦¨§¦©¨
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החסידים שהיה להם זמן קבוע לבוא לליאזנא – אחר כך לליאדי – לא הייתה להם רשות לשנות את הזמן ללא רישיון מהרבי. כדי 
לקבל רישיון היה צריך לנמק.

היום־יום ז' תמוז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zay(ycew zay meil)

:wtqd z` dpnn zhyete `xnin d`ian `xnbdáø øîà ,øîzéà¦§©¨©©
èì øzeî éàeé÷ éìk ,ìàeîL øîà ïîçð,úaMa ïìèìeãáBk eléôà ©§¨¨©§¥§¥¦©¨§©§§¨©©¨£¦¤

íéãenòä úà àì ìáà ,ïBzçzä ãáBëå ïBéìòämi`vnpd miawepnd ¨¤§§¤©©§£¨Ÿ¤¨©¦
.miyp ly dbix`d lepa

:`xnbd zl`eyàìc íéãenò àðL éàî ,ïîçð áøì àáø déì øîà± ¨©¥¨¨§©©§¨©§¨©¦§Ÿ
,oezgzde oeilrd caekn dpey micenra oicdy mrhd dn

.zaya lehlha mixeq` micenrdyàîéìéàmrhy xn`p m` ± ¦¥¨
meyn `ed xeqi`dúBîeb ãéáò÷cmicenrd z` ulegyky ± §¨¨¦

eze`a xtrd z` fifn `ed ixd ,ux`a miaegz md eay mewndn
oze` ixdy ,xeq`l daiq ef oi` ,rwxwa `neb dyere mewnúBîeb

ïééåä à÷ àìénî,ozeyrl oiekzn epi` `ede ,odil`n zeyrp ± ¦¥¨¨¨§¨
,xzen df xace ,dnvrn ziyrp `nebde micenrd z` lhep `l`

ïðúcdpyna(h"n `"t mi`lk),úçz úBðBðöe úôì ïîBhäurïôbä ¦§©©¥¤¤§©©©¤¤
e` zeztl ly xexv onhy oebk ,jk mlzyl jxcd oi`y ote`a
dvex `l` ,my eyixyiy dvex epi`y ezrc dlib dfae ,zepepv

,rwxwa mxnyl wxíàeidåéìò úö÷îoepvd e` ztld lyïéleâî ¦¦§¨¨¨§¦
,rwxwd lrnùLBç Bðéà,mpnehy dnaíeMî àìxeqi`íéàìk ¥¥Ÿ¦¦§©¦

,oli`d zgz wxi zrihpaíeMî àìåa drihpúéòéáLef dzid m` §Ÿ¦§¦¦
,dhiny zpyåokàìyyeg,øNòî íeMîzewxid eid m`y §Ÿ¦©£¥

oi`e ,mze` yelziyk mxyrle xefgl jixv epi` ,mixyern
aey eaiigzie ef drihpa rwxwl milha zewxidy mixne`

,xyrnaåokúaMa ïéìhéð,zaya myn mze` yelzl el xzen ± §¦¨¦©©¨
m`e .miyelzk md ixde ,rwxwl mixaegn miaygp mpi`y xg`n
ziiyr ly xeqi` oi` zaya oepvde ztld z`veday myk ,ok
oi` micenrd zlihpa mb jk ,dil`n ziyrp `nebdy meyn ,`neb
.zaya micenrd z` lehil xeq` recne ,`neb ziiyr ly xeqi`
meyn epi` micenrd zlihpa xeqi`d mrh zn`a :`xnbd zvxzn
z` `lnl `eai `ny miyyegy `ed mrhd `l` ,`nebd ziiyr
meyn dfa xearie ,dzeeydle micenrd z`veda dxvepy `nebd

xaecny zepepve ztl iabl okle ,dpea,äãOam` el ztk` `ly ©¨¤
,`l e` dxyi my rwxwdúBîeb ééeåLàì éúà àìyeygl oi` ± Ÿ¨¥§©§¥
`nebd z` `lnl `eaiy,`nebd mewn z` zeeydl ick xtra

la` ,oepvde ztld z` `ivedl xzen okleàëäicenra ,o`k ± ¨¨
mi`vnpd dbix`dúBîeb ééeåLàì éúà ,úéaa`ny yeygl yi ± ©©¦¨¥§©§¥

micenrd z` `ivedy zra exvepy zenebd z` zeeydl `eai
.m`ivedl minkg exq` okle ,mnewnn

caeke oeilrd caek lehlh oipra zxg` drc d`ian `xnbd
:oezgzdïBâk ,éàeé÷ éìk ,éàeéì øa äãeäé éaøî ïðçBé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¨¨¥©¦§¨©¦©§¥¦©§

ïéà ,déì øîà .úaMa ïìèìèì eäî ,ïBzçzä ãáBëå ïBéìòä ãáBk¤¨¤§§¤©©§©§©§§¨©©¨¨©¥¥
ïéìèìèîe .zaya oezgzde oeilrd caekd z`äîdíòhoi`y §©§§¦©©©

,mze` milhlhnïéìhéð ïéàL éôìmilhip oi` lega mby meyn ± §¦¤¥¦¨¦
ixde ,dbix`l wx `id mzk`ln lke ,micak mdy iptn ,mnewnn
wleg i`eil xa dcedi iaxy `vnpe .'xeqi`l ezk`lny ilk' md

.zaya mlhlhl xizdy ,lirl l`eny mya ongp ax ixac lr

äðùî
:zaya micba letiw oica zwqer ef dpyníéìkä úà ïéìt÷î± §©§¦¤©¥¦

`ly ick ,mze` hyet `edyk micbad z` zaya ltwl xzen
e ,ehnwzi,íéîòt äMîçå äòaøà eléôàåokúBhnä úà ïéòévî± £¦©§¨¨©£¦¨§¨¦§©¦¦¤©¦

,odilr oeyil ick zehind lr mipicq miqxetúaMì úaL éìélî± ¦¥¥©¨©©¨
xzeny oky lke ,zayd mei jxevl zay lila s` z`f miyere
meiae ,zay lil jxevl zay lila zehind rivdle micbad ltwl

,zayd jxevl envr zaydàì ìáàmze` mirivne miltwn £¨Ÿ
ì úaMîjxev,úaL éàöBî.legl zayn oikdl xeq`y oeikn ¦©¨§¨¥©¨

oikdl xzen m` dpce ,micba letiw oipra weqrl dkiynn dpynd
xzen m` oke ,zayd jxevl iyiy meia lgy mixetikd mein

:zay i`vena lgy mixetikd mei jxevl zayn oikdléaø©¦
íBiî úBhnä úà ïéòévîe íéìkä úà ïéìt÷î ,øîBà ìàòîLé¦§¨¥¥§©§¦¤©¥¦©¦¦¤©¦¦

íéøetékäzay axra lgyìd jxevúaMzayy meyn ,ezxgnly ©¦¦§©¨

.zayl mixetikd mein oikdl xzen okle ,mixetikd mein dxeng
åokúaL éáìç`l oiicre zaya eaxwedy zepaxw ly mixai` ± §¤§¥©¨

,gafnd lr exhwedïéáéø÷gafnd lríéøetékä íBéalgy §¥¦§©¦¦
.zayn lw mixetikd meiy myn ,zay i`venaàì ìáàmiaixwn £¨Ÿ

mialgìLa eaxwedy zepaxwíéøetkä íBé,iyiy meia lgy ¤©¦¦
úaMa`ed ixde ,mixetikd mein dxeng zaydy meyn ,eixg`ly ©©¨

.leg ly zepaxw ly mixa` zaya aixwnkøîBà àáé÷ò éaø, ©¦£¦¨¥
okle ,ipyd iptn dgcp cg`d oi`e ,md miey mixetikd meie zay

àìmixa`íéøetékä íBé ìL àìå ,íéøetékä íBéa ïéáéø÷ úaL ìL Ÿ¤©¨§¥¦§©¦¦§Ÿ¤©¦¦
,úaMa ïéáéø÷.dfl dfn zehin mirivn oi`e milk miltwn oi` oke §¥¦©©¨

àøîâ
`xnbd .zayd jxevl zaya micba ltwl xzeny dpyna epipy

:df oic xn`p mipte` el`a zx`aneðL àì ,éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©Ÿ¨
,zaya micba ltwl xzenya àlày ote`ãçà íãàz` ltwn ¤¨§¨¨¤¨

,ahid ltwl leki epi`y ,ecal cbadíãà éða éðLa ìáàmiltwnd £¨¦§¥§¥¨¨
eicgiàìcgi cba miltwnd mipyy meyn ,ltwl dpynd dxizd Ÿ

.ilk mipwznk mi`xpe mihnwd z` mixyiinàì énð ãçà íãàáe§¨¨¤¨©¦Ÿ
ïøîàltwl xzeny exn` `l cg` mc`a mb ±a àlàmicba £¨¨¤¨¦

íéLãçmpi` dyw mdly cady oeiky ,eqaek `l oiicry £¨¦
,mltwnyk ilk owznk d`xp epi`e ,daxd mihnwzníéðLéa ìáà£¨¦¨¦

,miax mihnw mda miievne ekkxzde eqaek xakyàìexizd Ÿ
.jka mpwzny oeik ,mltwlemicbaaïøîà àì énð íéLãçxzeny £¨¦©¦Ÿ£¨¨

àlàwxamicbaa ìáà ,íéðáìmicbaàì íéòeáöiptn ,exizd ¤¨¦§¨¦£¨¦§¦Ÿ
.mdilr xnyi ravd jk ici lry ,mdl `ed xenb oewizyåelit` §

el` mipte`aïøîà àìxzenyàlàote`aBì ïéàLxg` cba Ÿ£¨¨¤¨¤¥
éìçäììáà ,óm`Bì Léxg` cbaéìçäìàì ,óz` ltwl exizd §©£¦£¨¤§©£¦Ÿ

.hyety cbad
:i`pi iax ixack da epipyy `ziixa d`ian `xnbdúéa ìL ,àðz̈¨¤¥

íéìt÷î eéä àì ìàéìîb ïaøelit`ïäì äéäL éðtî ,ïälL ïáì éìk ©¨©§¦¥Ÿ¨§©§¦§¥¨¨¤¨¤¦§¥¤¨¨¨¤
mixg` micbaéìçäì.ó §©£¦

:zayl cgein cba zyial aeiga zwqerd `xnin d`ian `xnbd
Bì Lé íà ,àðeä áø øîàmitqep micbaéìçäìócaln zay ceakl ¨©©¨¦¤§©£¦

,leg meia yaly micbadéìçéBì ïéà íàå .ócbaéìçäììLé ,óìL ©£¦§¦¥§©£¦§©§¥
åéãâáacbak mi`xp eidiy ick ,dhn itlk eicba z` lylyi ± ¦§¨¨

ceakl cbad zyial zxeva dpyiy xnelk ,mixiyr ly jex`
.zay

:`xnbd dywné÷úîàçeø úeîøk éæçúéî àäå ,àøôñ áø dì ó± ©§¦¨©©§¨§¨¦§£¥¦§¨
jxck eicba lylyny ,de`b jxcke gexd zeqbk d`xp df ixd

:`xnbd zvxzn .mixiyrdãéáò÷ àì àîBé ìëc ïåéklkay oeikn ± ¥¨§¨¨Ÿ¨¨¦
,jk dyer epi` meiãéáò à÷c àeä àðcéàäå`ed eiykr wxe ± §©¦§¨§¨¨¦

,zay ceakl jk dyeràçeø úeîøk éæçúéî àìd`xp df oi` ± Ÿ¦§£¥¦§¨
.zay ceakl jk dyery xkipy ,gexd zeqbk

:cgein cbaa zayd z` cakl oicd xewn z` d`ian `xnbd
weqta xn`p(bi gp diryi),cAkn 'd WFcwl bpr zAXl z`xwe' ,§¨¨¨©©¨Ÿ¤¦§§ª¨

éëøc úBNòî BzãaëåE,minkg eyxce .'xaC xAce Lvtg `FvOn §¦©§¥£§¨¤¦§¤§§§©¥¨¨
,ìBç ìL ELeaìîk úaL ìL ELeaìî àäé àlL ,'Bzãaëå'`l` §¦©§¤Ÿ§¥©§§¤©¨§©§§¤

,micbaa `id ceak jxcy epivne .zayl cgein yeal jl didiéëå§¦
àä[myke-]déðàîì éø÷ ïðçBé éaøceicbal `xew did ±,'éúBãaëî' ¨§©¦¨¨¨¥§¨¥§©§©

.mdilra z` micakn micbady ,ize` micaknd xnelk
:weqtd z` zyxece `xnbd dkiynnéëøc úBNòî'àäé àlL ,'E ¥£§¨¤¤Ÿ§¥

,ìBç ìL Eëeléäk úaL ìL Eëeléäoldle(a"r)jelid edn x`azi ¦§¤©¨§¦§¤
.zay lyéöôç ,'Eöôç àBönî'ïéøeñà Ejly mikxvd wx ± ¦§¤§§£¨¤£¦

ick zaya edcya zkll mc`l xeq`y oebk ,zaya mixeq`
la` ,zayd xg`l da zeyrl jixv dn wecalíéîL éöôç± ¤§¥¨©¦

,devn jxev epiidc ,miny jxev mdy mixacïéøzeîoebk ,zaya ¨¦
qx`l zewepizd z` jcyle ,zayd xg`l ozi dwcv dnk weqtl

.mze`
:zyxece `xnbd dkiynn,'øác øaãå'§©¥¨¨
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zay(oey`x meil)

àøîâ
úçz øBtö Bì äñðëð ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨©©¦¨©©¦§§¨¦©©

åéôðk`l` ,dxxgyl jixv epi` ,z`vl dleki dpi`e ,ecba itpk ± §¨¨
áLBéenewna,CLçzL ãò BønLîe.zay `vzy cr xnelk ¥§©§©¤¤§©

:epzpynn ax lr dywn wgvi xa ongp axáéúî[dywd±]áø ¥¦©
,÷çöé øa ïîçð,epzpyna epipyé,eäàlîe çútä ìò ïBLàøä áL ©§¨©¦§¨¨©¨¦©©¤©¦§¨

ïBLàøä ,Bì Cìäå ïBLàøä ãîòL ét ìò óà ,Bcöa áLéå éðMä àáe¨©¥¦§¨©§¦©©¦¤¨©¨¦§¨©¨¦
åàì éàî ,øeèt éðMäå áéiç`edy ,dpynd zpeek oi` m`d ±øeèt ©¨§©¥¦¨©¨¨

,ok dyr m`øeñà ìáàxeq` didi ok enke ,dligzkl jk zeyrl £¨¨
.dcekl xak `idy s` ,gexal xetvdn repnle zayl jiyndl el

:`xnbd zayiin,àìla` ,xeht `edy dpynd zpeek oi` Ÿ
y dzpeek `l` ,jk zeyrl xeq` dligzkløzeîe øeètzeyrl ¨¨

:epizpynn ok rnyn s`y ,dtiqen `xnbd .jkàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨
,dpynd z` yxtl xazqn s` jk ±àôéñ éðz÷cîepipyy jkn ± ¦§¨¨¥¥¨

ayiy ipydy] okl mcew xen`d oicl dgkedk ,dpynd ly `tiqa
`d ,[xeht ,jld oey`xdy xg`l x`ype ,oey`xd cvläæ äîì§¨¤

ì Búéa úà ìòBðì äîBc,BëBúa øeîL éáö àöîðå ,BøîBLi`cee ¤§¥¤¥§§§¦§¨§¦¨§
z` lerpl mc` lk jxc ixdy ,dligzkl ok zeyrl el xzeny

e ,eziaììkî,ezia z` lrepd z` dznic dpyndy jkn] rnyne ± ¦§¨
,[oey`xd cvl ayiiznd ipylcepiid `yixa s`.øzeîe øeèt §¨¨

:`xnbd dwiqndpéî òîL.jk gikedl yi ok` ± §©¦¨
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±ïîçð áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øaax ixack epzpyna epipy ep` s` ± ©¦§¨©£©©¦§¦¨
n repnl xzeny,epipyy ,gexal xetvdïBLàøä ãîòL ét ìò óà©©¦¤¨©¨¦

åàì éàî .øeèt éðMäå áéiç ïBLàøä ,Bì Cìäåzpeek oi` m`d ± §¨©¨¦©¨§©¥¦¨©¨
y dpynd,øzeîe øeètlr xenyl dligzkl xizdy ax ixacke ¨¨

:`xnbd dgec .xetivdàì,xzene xehty dpynd zpeek oi` ± Ÿ
y dzpeek `l`øeñà ìáà ,øeèt`xnbd zxfeg .jk zeyrl ¨£¨¨

:wgvi xa ongp ax ixack dgikeneäæ äîì àä ,àôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨¨§¨¤
ì Búéa úà ìòBðì äîBcììkî ,BëBúa øeîL éáö àöîðå ,BøîBL ¤§¥¤¥§§§¦§¨§¦¨§¦§¨

.dpéî òîL ,øzeîe øeèôc§¨¨§©¦¨
oi` 'xeht' aezky s` mday ,zenewn dyly `ian l`eny

:dligzkl xzen `l` ,ok zeyrl xeq`y dpeekdìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨
úaLc éøeètepiid ,'xeht' zay ipica xkfedy mewn lk ±øeèt §¥§©¨¨

,øeñà ìáàdk`lnl d`yr m`y epipyy mewna elit` xnelk £¨¨
,dzeyrl xeq` dligzkl mewn lkn ,xeht znieqnéðäî øáì§©¥¨¥

úìz,el` dylyn ueg ±c`ed oicd ,'xeht' epipyy s` mda §¨§
y.øzeîe øeèô̈¨

àä àãçayiy ipydy ,dzpyy epzpyn ,`ed cg`d mewnd ± £¨¨
`ed oicde ,xeht ,jld oey`xdy xg`l x`ype ,oey`xd cvl

.xzene xehty
:`xnbd zl`eyéànîeoipne ±.øzeîe øeèôcjkn :`xnbd zx`an ¦©§¨¨

éðz÷caàôéñ`d ,dpynd lyBúéa úà ìòBðì ,äîBc äæ äîì §¨¨¥¥¨§¨¤¤§¥¤¥
ì,BëBúa øeîL éáö àöîðå ,BøîBLezia z` lerpl xzeny i`ceae §§§¦§¨§¦¨§

'xeht' s`y ,jkne .jk zeyrl mc` lk jxc oky ,dligzkl
cvl ayiy ipy epiidc ,el dznic dpyndy dyrna dpypy

.xzene xeht dpeekd ,oey`xd
Cãéàå,`ziixaa epipyy dn ,`ed [xtqna ipyd] xg` mewne ± §¦¨

àñøeî ñéônädgil da yiy dkn rwand ±íà ,úaMaezpeek ©¥¦§¨©©¨¦
rewiaaät dì úBNòì,dgild `vz ekxcy reaw gzt dl owzl - ©£¨¤

áéiçe .gzt dpay ,dpea meyníàdknd rewiaa ezpeekàéöBäì ©¨¦§¦
äpnîd z`äçìxbqiz `ly citwn epi` mle` ,zrk da z`vnpd ¦¤¨¥¨

zaygp dgiztd zk`ln oi` ok m` ,dgild z`ved xg`
,envr xegl wewf epi` `ed oky dk`lnd sebl jixvy dk`lnl
dtebl dkixv oi`y dk`ln `id ok m`e ,`qxend z`vedl `l`

eøeèts`y dpeekd ,xeht `qxen qitndy epipyy o`k s`e .dilr ¨
.xrhvny oeik ok zeyrl xzen dligzkl

:`xnbd zxxanc éànîeok`øzeîe øeèô`qxen zqtd oic `ny ¦©§¨¨
.dligzkl dzeyrl xeq`y dtebl dkixv oi`y dk`ln x`yk

:`xnbd daiynïðúconwl(:akw)zaya lehil dligzkl xzen , ¦§©

ãé ìL èçîick ,micba zxitzl zynyndõBwä úà da ìBhéì ©©¤¨¦¨¤©
xeqi`l ezk`lny ilk `id hgndy oeik ,xzid zk`ln `idy
xear hgn lhlhl dxizd dpyndy jkne .eteb jxevl lhipd
,zaya dligzkl uew `ivedl xzeny gken ,uewd z`ved
myl gzt dpeay s` ,dpea zk`ln lr jka xaer epi`y mrhde
mzqiy el ztk` `le gzta jxev el oi`y meyn ,uewd z`ved
,dtebl dkixv dpi`y dk`ln `id gztd zxiviy jk ,cin
.exrvny meyn e`ivedl dligzkl xzed s`e ,dilr mixehty
dpi`y dk`ln `idy meyn dxzedy `qxen zqtd s` df itle

.xrhvn `edy mewna dligzkl s` dxzed ,dtebl dkixv
Cãéàå`ed oicde ,'xeht' ea aezky [xtqna iyily] xg` mewn ± §¦¨

,`ziixaa epipyy dn `ed ,dligzkl xzenyíà ,úaMa Lçð ãvä©¨¨¨©©¨¦
Ba ÷qòúîick ecevl.øeèt ,eðëMé àlLeíàynzydl ick ecv ¦§©¥¤Ÿ¦¨¤¨¦

ea.áéiç ,äàeôøì¦§¨©¨
:`xnbd zxxan.øzeîe øeèôc éànîe:`xnbd daiynïðúconwl ¦©§¨¨¦§©

(.`kw),ïéôBkdligzkl mittek ±äøò÷qxg lyìéáLa øpä ìò ¦§¨¨©©¥¦§¦
æBçàz àlLy`däøBwaìL äàBö ìòå ,wgyi `ly ick milebpxz ¤Ÿ¤¡©¨§©¨¤

d daïè÷,jlklzie,êMéz àlL áø÷ò ìòåxzeny x`ean ixde ¨¨§©©§¨¤Ÿ¦¨
.ewifi `ly ick miwifn miig ilra cevl dligzkl

âøåàä êìò ïøãä

íéöøù äðîù ¯ øùò äòáøà ÷øô
dciv ipica wqer oey`xd wlgd ,mipiipr dylya wqer df wxt
wqer ipyd wlgde .mcewd wxta epypy dciv ipicl jynd `ede
dk`lnk ze`xp ody zngn ,opaxcn zexeq`d zek`lna
zexeq`d zek`lna wqer iyilyd wlgde .leg jxevl ziyrpy

.opaxcn wx zexeq` od s`e ,zaya d`etx xeqi` zngn

äðùî
dxeza xn`p(l-hk `i `xwie)lr uxXd uxXA `nHd mkl dfe'§¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©

d`hNde gMde dwp`de ,Edpinl aSde xAkrde clgd ux`d̈¨¤©Ÿ¤§¨©§¨§©¨§¦¥§¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨
,z`nhn mzlap cala el` mivxy dpenyy .'znWpYde hngde§©Ÿ¤§©¦§¨¤
x`azi o`k dpynae .z`nhn mzlap oi` mivxyd x`y la`
mze` cvd oiprl mivxyd x`yn dpey mpic zay iabl s`y

.zaya mda laegde
äøBza íéøeîàä íéöøL äðîL(my),z`nhn mzlapyïãväin - §Ÿ¨§¨¦¨£¦©¨©¨¨

,zaya mdn cg` cvyïäa ìáBçäåzaya mdn cg`a lagy e` - §©¥¨¤
,xerl xyad oia mcd xxvpeáéiç,cevip epinay oeik ,aiig cvd - ©¨

s` aiig mda laegde .eteb jxevl mze` cevl jxcdy epiidc
hgey zclez `edy dnyp zlihp xeqi` meyn ,mc `vi `ly,

íéNîøe íéö÷L øàLee` mirlez oebk ,z`nhn mzlap oi`y §¨§¨¦§¨¦
,miaxwre miygp,øeèt ïäa ìáBçäxy`ke ,xer mdl oi`y meyn ©¥¨¤¨

xefgl eteqe enewnn mcd xwrp `l ,`vi `le mcd xxvp
e ,ezencwlCøBöì ïãvä,d`etxl oebk ,eteb,áéiçla`CøBöì àlL ©¨¨§¤©¨¤Ÿ§¤

,edewifi `ly ick mze` cvy oebk ,eteb,øeètdk`ln `idy oeik ¨
.dtebl dkixv dpi`y

BúeLøaL óBòå äiç,mc` zeyxa elcby -ïãväzaya,øeèt ©¨¨¤¦§©¨¨¨
,dciv mda jiiy `le micnere micevipk md ixdyïäa ìáBçäå§©¥¨¤

,áéiç.xer mdl yiy oeik ©¨

àøîâ
mixen`d mivxyd zpeny lkly dpyndn zwiicn `xnbd

:jk xaeqy `pzd `ed in zxxane xer mdl yi dxezaéðz÷cî- ¦§¨¨¥
dxeza mixen`d mivxy dpeny ,dpyna aezky jknïäa ìáBçä©¥¨¤

,áéiç©¨
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המשך בעמוד טח

ripvnd` cenr fw sc ± ixiyr wxtzay
'îâåéôðk úçz.itpM zgY,FzEqklrpPW ,z`vl lFki oi`eeil`n eiptA:áLBé ©©§¨¨©©©§¥§§¥¨¨¥¤¦§©§¨¨¥¥¨¥

BønLîe.gFYtl Kixv Fpi`e ,oMxnFW `N` Fpi`C ,oFNg Fl:ìòBðìBúéa úà.lkC §©§¥§¥¨¦¦§©©§¥¤¨¥§¥¤¥§¨
oM oiUFr mc`:ñéônä.rTan,`qxEn`"xehiew:ät dì úBNòì íà.`YtqFYA ¨¨¦¥©¥¦§©¥©§¨¦©£¨¤©¤§¨
m` :ikd ipYmi`tFxW KxcM ,dR Dl zFUrle DtlFwloTznC ,oiUFr eiWkr lW ¨¥¨¦¦§§¨§©£¨¤§¤¤¤§¦¤©§¨¦¦§©¥

gzR Dl:áéiç.mEXn F` ,gzR dpFA mEXn ¨¤©©¨¦¤¤©¦
oTzl iN dn ,dMn oTzl iN dn .ilM oTzn§©¥§¦©¦§©¥©¨©¦§©¥

ilM:äçì àéöBäì íàå.Fpi`e ,eiWkr lW §¦§¦§¦¥¨¤©§¨§¥
xFfgY m` WWFgmFYqzecIn:øeèt.,xYEnE ¥¦©£§¦§¦¨¨¨

,zEaW DA xEfB `l inp opAxe .oETiY o`M oi`C§¥¨¦§©¨©©¦¨©¨§
`xrv mEXn:eèçîãé ìL.zAWA zlHip: ¦©£¨©©¤¨¦¤¤§©¨

õBwä úà da ìBhéì.,dglC `inEC Epiide ¦¨¤©§©§§¨§¥¨
.cIn mzQi m` WWFg Fpi`e ,Dil xrvnC¦§©¥¥§¥¥¦¦¨¥¦¨
`id ci lW hgn .dNigYkl zlHip xn`we§¨¨©¦¤¤§©§¦¨©©¤¨¦

oixtFYW hgnDcdA ipzwCmEXnE ,micbA DA ©©¤§¦¨§¨¦¦§¨¨¥©£¨
i`dlDl ixw ,"zlCdz`DAgFYtlwUlWe"§¤©¦§©¨¤©¤¤¨¥¨§©

"ci lW hgn":äøò÷.qxg lW:ïéôBk. ©©¤¨§¨¨¤¤¤¦
opirnW`e .xPd z` dAkIW `le ,dNigYkl§©§¦¨§Ÿ¤§©¤¤©¥§©§§¦©

lHip ilkCzlSdlzAWA lHip Fpi`W xaC: ¦§¦¦¨§©¨©¨¨¤¥¦¨§©¨
CBMz àlL áø÷ò ìò.`liOnC b"r`e ©©§¨¤Ÿ¦§§¦¥¨
civzn: ¦§¦

âøBàä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¥

äðîLíéöøL.clFgd'ebe xAkrde §Ÿ¨§¨¦©¤§¨©§¨
)`xwie`i(:ïãvä.FpinAW ,aiIg ©¨¨©¨¤§¦

cFSip:ìáBçäåáéiç ïäa.,xFr odl WiC ¦§©¥¨¤©¨§¥¨¤
Dpi`W dxEAg Dil `iede ,`xnBA WxtncM§¦§¨¥©§¨¨§¨§¨¥©¨¤¥¨
:`"l .d"iel .hgFWCdclFY Dil`iede ,zxfFg¤¤§¨§¨¥¨¨§¥

xFr odl WiC oeiM-rAvpxxvPd mCA xFrd ¥¨§¥¨¤¦§¨¨©¨©¦§¨
FA)b(raFv mEXn aiIgC ,:íéö÷L øàLe §©¨¦¥©§¨§¨¦
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zay(oey`x meil)

íéîëç eðnM äîìdpyna(.akw oileg)epiidc ,mxyak mdizexery §©¤¨£¨¦
i`ce `ziixady ,epiywde .hnegde d`hlde gkde dwp`d
meyn ,eheytk minkg ixac z` yxtl ozip `l ixdy ,zyaeyn

dpyna minkg epny mivxyly rnyn mdixacny(my)xer yi
`lde ,ynnY äaøcà,oekpd `ed jtiddïéà íéîëç eðnM äîì ©§©¨§©¤¨£¨¦¥

,øBò íäìmdl oi`y el` z` epn minkg ixdymeyny ,ynn xer ¨¤
.mxyak `nhn mxer jkééaà øîàåok`y ,`ziixad z` uxzl §¨©©©¥

`l` ,eheytk minkg ixaca yexitd oi`øîà÷ éëäzxne` jk ± ¨¦¨¨©
,`ziixad,íéîëç eðî àlM äîì àlà øNaî ÷eìç øBò ïéà,xnelk ¥¨¦¨¨¤¨§©¤Ÿ¨£¨¦

mivxyd zrax`l `weec `l` ,xyad oicn dpey xerd oic oi`
,znypzde avde xakrde clegd mdy ,dpyna minkg epn `ly
jkle ,ynn xer mdl yiy oeik ,mxyak `nhn epi` mxery
,dpyna minkg epny mivxyd la` ,aiig zaya mda laegd
oeik ,mxyak `nhn mxer ,hnegde d`hlde gkde dwp`d mdy
df yexit itle .xeht zaya mda laegd jkle ,xer mdl oi`y
zpeny lka laegd aiig minkg zrcly xne`d ax ixac lr dyw
epnpy mivxyd zrax`ay x`ean `ziixaa `ldy ,mivxyd

.xeht zaya mda laegdy minkg mixaeq dpyna
,xg` ote`a `ziixad z` uxzne ,iia` ly evexiz z` dgec `ax

:ax lr dyw `l evexiz itleíéîëç eðnM äîì àä ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¨§©¤¨£¨¦
øîà÷`l ok m`e ,'minkg epny dnl' `ziixaa dpey `pzd ixd ± ¨¨©

meyn ,'minkg epn `ly dnl' xnel `ziixad zpeeky xnel ozip
.epn `ll minkg epn oia dreh epi` `pzdyéëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦

øîà÷rnyn ixep oa opgei iax ixacn ,`ziixad zpeek `id jk ± ¨¨©
oiprl la` ,mivxyd zpeny lkl xer oic yi zay oiprl wxy

aezkdn miyxecy xaeq `ed d`neh(`l `i `xwie)'mi`nHd'©§¥¦
,minkg exn` ok lr ,mxyak mi`nhn mdizexeryànèî øBò ïéà¥§©¥

íéîëç eðnM äîì àlà øNakoilega dpyna(my)mivxyd la` , ©¨¨¤¨§©¤¨£¨¦
oiprl `weece .mxyak mi`nhn mdizexer oi` minkg epn `ly
lkl xer oic yiy micen md zay oiprl la` ,miwleg md d`neh

g mda laegde mivxyd zpenyminkgy ax xaeqy itke ,aii
.zay oiprl md micene d`neh oiprl wx miwleg

:`ax ly evexiz lr dywn `xnbdììkîminkg ixacn rnyn - ¦§¨
,minkg epny dnl `l` xyak `nhn xer oi`y exn`yéaøc§©¦

éøeð ïa ïðçBéy xaeqðäénð Cmivxy mze` mb -íéîëç eðî àìc ¨¨¤¦¨¨©¦§Ÿ¨£¨¦
mdizexer ,dpynaïéànèî,mxyakéðz÷ àäåmy epipy ixde ± §©§¦§¨¨¨¥

,dpynaå ,úBøBò ïäì Lé íéöøL äðîL ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøepiid ©¦¨¨¤¦¥§Ÿ¨§¨¦¥¨¤§
mdizexery oiprlïéànèî àìz` yxtl ozip `l ok m`e .mxyak Ÿ§©§¦

.`ax ixack `ziixaa minkg ixac
`l df uexiz itl s`e ,`ziixad lr xg` uexiz d`ian `xnbd

:ax lr dywéëä õéøz ,äðúî øa àcà [áø øîà]wegnl yi - ¨©©©¨©©§¨¨¥¨¦
,jk `ziixaa zepyle ,'`l`' zaiz z` `ziixaa,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

,íéîëç eðnM äîì øBò ïéà äàîeè ïéðòìmd d`neh oiprl `weece §¦§©§¨¥§©¤¨£¨¦
md zay oiprl la` ,minkg epny mivxyl xer oic oi`y mixaeq
itke ,aiig mda laegde xer yi mivxyd zpeny lkly micen
yi d`neh oiprl mby xaeq ixep oa opgei iaxy `l` ,ax xaeqy
epny dnl xer oic oi` d`neh oiprly mixne` minkge ,xer mdl

.dpyna minkg
:zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbdézkàålr dyw oiicre ± §©©¦

ike ,axéâéìt àì úaL ïéðòìoa opgei iax lr minkg miwleg `l ± §¦§©©¨Ÿ§¦¦
,ixepäøBza íéøeîàä íéöøL äðîMî ãçà ãvä ,àéðúäå`i my) §¨©§¨©¨¤¨¦§Ÿ¨§¨¦¨£¦©¨

(l-hke`ïäa ìáBçä,mdn cg`a lagy -,áéiç,`ziixad dtiqene ©¥¨¤©¨
`weeceúBøBò ïäì LiL íéöøLamdl oi`y mivxya la` ,aiig ¦§¨¦¤¥¨¤

:`ziixad zx`ane .mda laegd xeht zexeräøeaç àéä Bæéàå- §¥¦©¨
lk ,miaiig dxeag efi` lrúøæBç dðéàLepiide ,dzencwl ¤¥¨¤¤

ykøøöð[xywpe sq`p-]ícäe ,cg` mewna xerl zgznét ìò óà ¦§©©¨©©¦
àöé àlLepi` aey xerl zgzn xxvp `edy oeiky ,xerl uegn ¤Ÿ¨¨

.xyaa rlap,úBøBò ïäì Lé íéöøL äðîL ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦¥§Ÿ¨§¨¦¥¨¤
mivxya' ,`ziixaa mipey minkgy jkne .aiig mleka laegde

xer yi mivxyd zpeny lkl `ly gken ,'aiig zexer odl yiy
ax lr dywe ,xehte xer mdl oi`y mdn yi `l` ,zay oiprl
mde ,ixep oa opgei iax lr minkg ewlgp `l zay oiprly xn`y

.aiig mivxyd zpeny lka laegdy micen
minkg zhiya epi` ef `ziixa ly `nw `pzdy zvxzn `xnbd

oilega dpynd ly(.akw)zhiyk `ed `l` ,wleg ok`y dcedi iax
:zay oiprl s` ixep oa opgei iax lr,éMà áø øîàzeywdl oi` ¨©©©¦

miwlegd minkg ok`y xnel yiy meyn ,ax lr ef `ziixan
dpyna(my)oiprl `l` miwleg mpi` ,ixep oa opgei iax lr

mivxy dpenyd lka laegdy micen md zay oiprl la` ,d`neh
e ,aiigïàî[`ed in±]àn÷ àpzopgei iax lr wlegy ef `ziixa ly ©©¨©¨

,zay oiprl ixep oaäãeäé éaø,`edàzLéb øúa ìéæàcjledy ± ©¦§¨§¨¦¨©¦§¨
xer el yie dar `ed m`y ,`l e` dar `ed m` xerd yeyin xg`

,`nhn dar epi` m`e ,xyak `nhn epi` ynnïðúcdpyna(my), ¦§©
,øîBà äãeäé éaøxeräàèläepicäcìeçkepiidc] dclegd xerk - ©¦§¨¥©§¨¨§§¨

`ed m` xerd yeyin xg` mikledy oeik ,`nhn epi`y [cleg
,xyak `nhn epi` jkl ,dar `ed d`hld xere ,`l e` dar
,gkde ,dwp`d ,epiidc ,`nhn mxery mivxyd zyly ,ezrcle

weqtdn miyxecy meyn df oi` ,hnegde(`l `i `xwie)dN`'¥¤
oiprl mb `linne ,ynn xer mdl oi`y meyn `l` ,'mi`nHd©§¥¦

,xeht mda laegd zayïðaø ìáàmy dpynaéaøc déìò éâéìôc £¨©¨¨¦§¦¦£¥§©¦
ïðçBéixep oa,äàîeè ïéðòìweqtdn miaxny meyn `l` df oi` ¨¨§¦§©§¨
(my)ixdy] xer mdl yiy s` mxyak mdizexery mivxy yiy

,[dar `ed d`hld xery s` `nhn mxery el`a d`hld z` epn
la`déì eãBî úaL ïéðòìdpenyd lka laegdy ,el micen md ± §¦§©©¨¥

.ax ixacke ,xer mdl yiy oeik aiig mivxy
:`xnbd dywnéëä éàopgei iaxl micen minkgy ,jk xn`p m` ± ¦¨¦

,zay oiprl ixep oaY éàälirl `ziixaa aezky df(`"r),éøác ©¦§¥
,éøeð ïa ïðçBé éaø`l` ,wiiecn epi`Bz÷eìçîe ïðçBé éaø éøác ©¦¨¨¤¦¦§¥©¦¨¨©£§
,[enr miwlegde-]déì éòaéî,zepyl dkixv `ziixad dzid - ¦¨¥¥

oiprl ezenk mixaeq d`neh oiprl eilr ewlgy minkg s` ixdy
:`xnbd zvxzn .zayéðz,`ziixaa zepyl yi ok` -éaø éøác §¦¦§¥©¦
.Bz÷eìçîe éøeð ïa ïðçBé¨¨¤¦©£§

dxeag `weecy `ziixaa x`azdy oicl xewn d`ian `xnbd
:dxeag dny dzencwl zxfeg dpi`ydépéî àòa[l`y±]éåì §¨¦¥¥¦

äøeaçì ïépî ,éaøîk `weec dxeagl zaygp `idyúøæBç dðéàL ¥©¦¦©¦©©¨¤¥¨¤¤
mdl oi`y el` oebk ,dzencwl zxfegd dxeag la` ,dzencwl
dpi` ,mcd xxvp `ly dphw dkn e` ,mcd mda xxvpe ynn xer

,iax el aiyd .dxeagáéúëcnxi)(bk bi diøîðå BøBò éLek Côäéä' ¦§¦£©£Ÿ¦§¨¥
åéúøaøáç,x`al yie .'rxd icOl aihidl ElkEY mY` mBéàî± £©§ªŸ¨©©¤§§¥¦¦ª¥¨¥©©

yexitd dnéî÷éø éî÷éø éà÷c àîéìéà ,åéúBøeaøáçxn`p m` ± £©§¨¦¥¨§¨¥¦§¥¦§¥
ynn xnpl dpeekd weqta xn`py 'xnp'e ,mipeeb oeyln `edy

,zeywdl yi ok m` ,mipeeb daxd el yiyéàäweqta aezky df ± ©
'åéúBøeaøáç øîðå'`l` ,wiiecn epi`déì éòaî 'åéðååb øîð'did ± §¨¥£©§¨¨¥§¨¨¦¨¥¥

,'eipeeb xnp' weqta aezkl jixvàlà'eizexeaxag'y xnel jixv ¤¨
`ed dxeag oicy epl rinydl `a weqtde ,dxeag oeyln `ed

kly exerúøæBç dðéà éLekc BøBò äî ,éLekly exery enk - §¦¨§¦¥¨¤¤
,oal zeidl jetdle zepzydl leki epi` xegy `edy iyekóà©

äøeaçm` `l` dxeag z`xwp dpi`úøæBç dðéàepiidc ,dzencwl ©¨¥¨¤¤
mewna dywzn `ed `l` ,ezencwl aye `txzn xerd oi`y
zxfeg dpi`yk `weec dxeagl zaygp dxeagy gkene .dknd

.dzencwl
:dpyna epipy'åë íéö÷L øàLe.xeht mda laegd miynxe §¨§¨¦

dvexe ,aiig mivxy x`y bxeddy dpyndn zwiicn `xnbd
lag xy`k wxy rnyn dpyndn :mi`pz zwelgna z`f zelzl

,xeht mivxy x`yaïâøBä àä,el` mivxy bxd m` la` -.áéiç ¨§¨©¨
:`xnbd zxxanàpz ïàî.df oic xaeqy `pzd edin ±éaø øîà ©©¨¨©©¦

äpék âøBää ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .àéä øæòéìà éaø ,äéîøé¦§§¨©¦¡¦¤¤¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¥¦¨
úaMaaiigìîb âøBäkdlecb dig `idy.úaMabxedd opaxl la` ©©¨§¥¨¨©©¨
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zay(ipy meil)

àaöçc àðeàî àøèéteilr milcb mdy ilkd ztyn zeixht ± ¦§¨¥¨§©§¨
,mind zegln,Bìecébî øác ø÷Bò íeMî áéiçéîly dclez `edy ¦©©¦¥¨¨¦¦

.rwxwl xaegn epi`y s` ,xvew
:aiig rwxwl xaegn epi`y xac xwerdy df oic lr dywn `xnbd

,àéòLBà áø áéúîlirl dpyna epipy(.dv)ìBzäLgnvõéöòî ¥¦©©§¨©¥¥¨¦
áéiç áe÷ðjxc rwxwdn wpeiy ,xaegnk `ed ixdy ,xvew meyn ¨©¨

,awpdåuivrn ylezd,øeèt áe÷ð BðéàLxaegn epi`y meyn §¤¥¨¨
.rwxwl xaegn epi`y xac yleza aiig epi`y ixd .rwxwl

:`xnbd zvxzndéúéáø eðééä åàì íúäaewp epi`y uivra my ± ¨¨¨©§§¦¥
la` ,xeht ok lre ,my drixf jxc oi` ixdy ,elecib mewn df oi`

àëä,ilkn zeixht yleza o`k ±déúéáø eðééä,my mlecib jxc - ¨¨©§§¦¥
.rwxwl xaegn epi`y s` aiig jkitle

:dpyna epipy'åë óBòå äiçoda laegde xeht ocvd ,ezeyxay ©¨¨
.aiig

ecnll ozip m`d dpce oilitz zaizk iabl oic d`ian `xnbd
:epzpynnïéléôz ïéáúBk ,àðeä áø øîàs`óBò ìL øBò éab ìò ¨©©¨§¦§¦¦©©¥¤

.øBäè:`ped ax lr dywn `xnbdòîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîà ¨¨©©¥©¨©§©
ïì,`ped ax eprinyn dn ±øBò déì úéàcxer serl yiy - ¨§¦¥

,mxer lr aezkl ozip `linneàðéðzz`f epcnl xak ixd ± §¦¨
lirl epzpyna(.fw)ezeyxay sere dig ,,áéiç ïäa ìáBçämby ixd ©¥¨¤©¨

:`xnbd zvxzn .aiig mda laegd ok lry ,xer yi serldéì øîà̈©¥
,ééaà`ped axïì òîLî à÷ àáeè,lecb yecig epl rinyn -éàc ©©¥¨¨©§©¨§¦

àðéîà äåä ïéúéðúnîly eyecig `ll dcal epzpynn eli`y ± ¦©§¦¦£¨¨¦¨
mewn lkn ,xer serl yiy s` xnel leki iziid ,`ped axïåék¥¨

éá÷éð éá÷éð déa úéàcayen mewna miawp daxd ea yiy oeik ± §¦¥¦§¥¦§¥
,zevepdàìz` miwiqtn miawpdy oeik ,oilitz eilr aezkl ozip Ÿ

,azkdïì òîLî à÷,mxer lr oilitz aezkl xzeny ,`ped ax ¨©§©¨
,milqet mpi` miawpdeàáøòîa éøîàãkux`a exn`y itk ± ¦§¨§¦§©£¨¨

,l`xyiá÷ð ìkjk lk ohw `edyåéìò úøáBò BécäLjka mzqpe ¨¤¤¤©§¤¤¨¨
,miizyl dwelg zi`xp ze`d oi`y crá÷ð Bðéàoeike ,lqetd ¥¤¤
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déì àòéîLc ,øeñàdeáàî déì àòéîLc àîéìéà ?ïànîY:àlà ?øîà àãç àìå éåì àlà ¨¦§¦¨¥¦©¦¥¨¦§¦¨¥¥£¤¨¥¦§¨£¨£©¤¨
àãçå ,deáàî déì àòéîL àãçYéä deáàî éä ïðéòãé àìå ,éålî déì àòéîLøî øîà .éålî £¨§¦¨¥¥£©£¨§¦¨¥¦¥¦§¨¨§¦©¥¥£¥¦¥¦¨©¨

ù"òî ïéøBlé÷ íãà äøBL :ìàeîL øîà àá÷eòøa .LLBç Bðéàå úaMa åéðéò áb ìò ïúBðå §¨¨©§¥¤¨¨¦¦¥§¥©©¥¨©©¨§¥¥©
àøL àì éàcå éàä élek :déì øîà ,çúôe õééî äåäc dééæç ,àá÷eò øîc dén÷ éà÷ éåä éàåéì¦¨¥¨¥¨¥©¥§¨§¨©§¥©£¨¨¥¨©£©¥¥©©©¨§¨

ðäî øî ïì øãLéì :àá÷eò øîì éàpé éaø déì çìL .ìàeîL øîçìL !ìàeîL øîc ïéøBlé÷ C ©§¥§©¥©¦©©§©§¨¦©©¨©¥¨¨¦¦§¨§¥§©
ïðBö útéè äáBè :ìàeîL øîà éëä àlà .àðà ïéò øö àîéz àìc ,Cì àðøcLî éøBcL :déì¥©¥§©©§¨¨§¨¥¨©©¦£¨¤¨¨¦¨©§¥¨¦©¥
éaø øîà ,éëä éîð àéðz .íìBòaL ïéøBlé÷ ìkî ,úéáøò ïénça íéìâøå íéãé úöéçøe ,úéøçL©£¦§¦©¨©¦§©§©¦§©¦©§¦¦¨¦¦¤¨¨©§¨©¦¨¦¨©©¦
ïéøBlé÷ ìkî ,úéáøò íéìâøå íéãé úöéçøe ,úéøçL ïðBö útéè äáBè :äãeäé éaø íeMî àðBî¨¦©¦§¨¨¦©¥©£¦§¦©¨©¦§©§©¦©§¦¦¨¦¦

:øîBà äéä àeä .íìBòaLïéòì ãéYíèBçì ãé ,õöwézYätì ãé ,õöwézYãé ,õöwéz ¤¨¨¨¨¥’¨¨©¦¦¨¥¨©¤¦¨¥¨©¤¦¨¥¨
ïæBàìYäãeñçì ãé ,õöwézYänàì ãé ,õöwézYúòaè éôì ãé ,õöwézYãé ,õöwéz ¨¤¦¨¥¨©£¨¦¨¥¨¨©¨¦¨¥¨§¦©©©¦¨¥¨
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zay(ipy meil)

çìnä éî úà àeä äNBò ìáà,mihrendïúBðå ,Bzt ïäa ìáBèåe`±] £¨¤¤¥©¤©§¥¨¤¦§¥
[ozepïéa éîìéä àeä àìäå ,éñBé éaø øîà .ìéLázä CBúì`ed m` §©©§¦¨©©¦¥©£Ÿ¦§¦¥

ïéáe äaeøî`ed m`,èòeîiptn inlid zeyrl xeq` m` ,xnelk §¤¥¨
mihren m`e ,mihrend gln in s` zeyrl xeq` ,daexn `edy

,iqei iax xne` `l` .mixzen miaexn s` ,mixzençìî éî ïä elàå§¥¥¥¤©
ïéøzenä,zeyrlíénä CBúì älçzëì ïîL ïúBðz` ozepy mcew ©¨¦¥¤¤§©§¦¨§©©¦

,glndBàony ozepçìnä CBúìonyd ik ,mind z` ozepy mcew §©¤©
oi`e ,glnd gk z` yizne mind mr axrzdln glnd z` akrn

.mda micarny mifr gln in md

àøîâ
.xzen gln ine zaya zeyrl xeq` inlidy dpyna epipy

:mdipia weligd z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîinlid edn ± ©¨¨©
.mdipia weligd dn ,xnelk ,gln in edne zxne` dpyndyøîà̈©

ïéNBò ïéà ,øîà÷ éëä ,ìàeîL øîà äãeäé áømdy inlidçìî éî ©§¨¨©§¥¨¦¨¨©¥¦¥¤©
,ïéaeøîcarnl dnecy ,ax onf eniiwziy zewxi mda yeakl ick §¦

,xerd z`,ïéèòeî çìî éî àeä äNBò ìáàz` mda leahl ick £¨¤¥¤©¨¦
.carnk d`xp epi`y ,liyazd jezl zzl e` ezt

:dpyna epipy.ïéèòeî ïéa ïéaeøî ïéa éîìéä àeä àìäå éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£Ÿ¦§¦¥§¦¥¨¦
:xizdl e` xeq`l `a iqei iax m`d zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

oiae daexn oia inlid `ed `lde xne`y iqei iax zpeek idn
m`d ,hrenéñBé éaø`aøBñàì,mihrend z` s`øézäì Bàz` s` ©¦¥¤¡§©¦

.miaexnd,äãeäé áø øîà`a iqei iaxøézäì,miaexnd z` s` ¨©©§¨§©¦
,jkl di`xeéðz÷ àìcîdpey dpynd oi`y jkn ±.øñBà éñBé éaø ¦§Ÿ¨¨¥©¦¥¥

:dcedi ax lr dywn daxàôéñ éðz÷cî àä ,äaø déì øîà`ld - ¨©¥©¨¨¦§¨¨¥¥¨
xne` iqei iaxy `tiqa epipyy jkn,ïéøzenä çìî éî ïä elàå§¥¥¥¤©©¨¦

ììkîrnyn ±éñBé éaøc`aøBñàìlre ,mihren oiae miaexn oia ¦§¨§©¦¥¤¡
.zeyrl mixzeny gln in od el`e xne` ok,äaø øîà àlàiax ¤¨¨©©¨

`a iqei.øBñàì ïðçBé éaø øîà ïëå ,øBñàì¤¡§¥¨©©¦¨¨¤¡
z` s` xeq`l `a iqei iaxy daxl di`x d`ian `xnbd

:mihrendéëä énð àéðz,dax ixackúúì ïéaeøî çìî éî ïéNBò ïéà ©§¨©¦¨¦¥¦¥¤©§¦¨¥
ïéLákä CBúì[miyeak zewxi-]àøèñéb CBúaL,xeay qxg ilk ± §©§¨¦¤§¦§§¨

CBúì ïúBðå ,Bzt ïäa ìëBàå ,ïéèòeî çìî éî àeä äNBò ìáà£¨¤¥¤©¨¦§¥¨¤¦§¥§
èòeî eìläå ïéaeøî eìläL éðtî éëå ,éñBé éaø øîà .ìéLázä,ïé ©©§¦¨©©¦¥§¦¦§¥¤©¨§¦§©¨¨¦

äëàìî äøeñà äaeøî äëàìî eøîàé ,ïéøzeî eìläå ïéøeñà eìlä©¨£¦§©¨¨¦Ÿ§§¨¨§¨£¨§¨¨
elàå elà àlà ,úøzeî úèòeî[mihrene miaexn±]elàå ,ïä ïéøeñà ¤¤¤¤¤¨¥¨¥£¦¥§¥

çìîå ïîL ïúBð ,ïéøzenä çìî éî ïä,mind mcewíéîå ïîL Bàmcew ¥¥¤©©¨¦¥¤¤¨¤©¤¤¨©¦
,glndälçzëì çìîå íéî ïzé àlL ãáìáeiaxy ixd .ony `la ¦§©¤Ÿ¦¥©¦¨¤©§©§¦¨

.mihrend z` s` xeq`l `a iqei
,âBøúàå ,ïBðö ,ïéfò)mdïîéñoldl ze`aend zeziixad zylyl ©¦§§¤§¦¨

o`py `aiag xa dcedi iaxy.(
:dpy `aiag xa dcedi iaxy dpey`xd `ziixadäãeäé éaø éðz̈¥©¦§¨

ïéfò çìî éî ïéNBò ïéà ,àáéáç øa.mihren md m` s` ,zaya ©£¦¨¥¦¥¤©©¦
:`xnbd zxxanéøîàc àaà øa óñBé áøå äaø .ïéfò çìî éî éàî©¥¤©©¦©¨§©¥©©¨§¨§¦

eäééååøz,[mdipy exn`±]ìkick cr gln daxd mda yiy ©§©§Ÿ
,ïäa äôö äöéaäL.rewyln dze` rpen glndy iptnänëå`ed ¤©¥¨¨¨¨¤§©¨

.oifr gln ina glnd xeriyàzìéúå àçìéî ézìéz éøz ,ééaà øîà̈©©©¥§¥¦§¥¦§¨§¦§¨
àiî.min cg` yilye gln yily ipy ±dì éãáò éàîìdfi`l ± ©¨§©¨§¦¨

.ok miyer jxevàñééøeîì ,eäáà éaø øîàoney lr mdn zzl - ¨©©¦£¨§§§¨
mibc lyzeyrl xeq` jkitle ,mibc mda yeakl ok miyer eide ,

.mibcd z` mda yeakl ok dyerk d`xpy mifr gln in
:dipy `ziixaäöéáe ïBðö ïéçìBî ïéà ,àáéáç øa äãeäé éaø éðz̈¥©¦§¨©£¦¨¥§¦§¥¨

,úaMamiyrpe mcarn glndy oeik ,cgi zekizg rax` e` yly ©©¨
.oewiz dfa yie miyw,øeñà ïBðö ,øîà ééaàc déîMî äi÷æç áø©¦§¦¨¦§¥§©©¥¨©§¨

,úøzeî äöéáe.dvial jk lk liren epi` glndy meynáø øîà ¥¨¤¤¨©©
àìâet àðçìî äåä Léøî ,ïîçð,zaya oepv glen iziid dligza ± ©§¨¥¥£¨¨©§¨§¨

déì àðãéñôî à÷ éãeñôà àðéîàjka eciqtn ip`y izxaqy itl ± £¦¨©§¥¨©§¦§¨¥
,ceairk df oi`eéìòî éôøeç àìbet ,ìàeîL øîàc`ed sixg oepv ± §¨©§¥§¨§¥©£¥

j` ,jka ceair jxc oi` ok m`e ,zetixgd z` `iven glne ,aeh
àäì àðòîLc ïåék,df xacl izrnyy -àleò àúà éëcxy`ky ± ¥¨¦§©§¨§¨§¦£¨¨

laal l`xyi ux`n `a `leréøLék éøLék éçìî àáøòîa ,øîàå§¨©§©£¨¨¨§¦¦§¥¦§¥
itl ,oepv ly zenixr legd zenia miglen l`xyi ux`a ±

,oepvl liren glndyàðçìî àì çìîîdnk zaya glen ipi` ± ¦§¨Ÿ¨©§¨
la` ,cgi zekizgàðìéaèî éàcå éìeaèdcal dkizg lk leahl ± ©¥©©§©¥§¨

.liahn i`ce ip` ,cin dlk`le glna
:ziyily `ziixaé éaø éðz,äöéáe ïBðö ,âBøúà ,àáéáç øa äãeä ¨¥©¦§¨©£¦¨¤§§¥¨

àìîìéà`la mlke` eli` ±éðaî ïéàöBé ïðéà ,äðBöéçä ïútéì÷ ¦§¨¥§¦¨¨©¦¨¥¨§¦¦§¥
,íìBòì íééòî.my mixvrpe miirna miywzny oeik ¥©¦§¨

àúà ék[`ayk-]éîéc áølaal l`xyi ux`nàì íìBòî ,øîà ¦£¨©¦¦¨©¥¨Ÿ
àøáb òáè[mc`±]íBãñc ànéamindy meyn ,glnd mia - ¨©©§¨§©¨¦§

:`xnbd dywn .reahln eakrn glnd gke migeln,óñBé áø øîà̈©©¥
dléî äëeôäå íBãñ äëeôämixac mb ektdzpe dktdp mecq ± £¨§©£¨¦¨
,[inic ax itn] da mixen`dòáè àìc àeä àøáb`l mc` wx ike ± ©§¨§Ÿ¨©

la` ,glnd mia rahòáè àøeLk.my drah ok ur zxew ± §¨¨©
:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì ,ééaà déì øîàxn` inic ax ± ¨©¥©©¥Ÿ¦©§¨¨¨©

,'xnel jixv oi`' jxca eixac z`àéòaî àìxnel jixv oi` ± Ÿ¦©§¨
yàøeLk,my drah `làlà ,òáè àì íìBòaL úBîéî ìëa eléôàc §¨©£¦§¨¥¤¨¨Ÿ¨©¤¨

ì íBãñc ànéa ,íìBòaL úBîéî ìëa òáèc ,àøáb eléôàòáè à £¦©§¨§¨©§¨¥¤¨¨§©¨¦§Ÿ¨©
.glnd zngn

:`xnbd zl`ey .inic ax ixacn `vei oic dfi` zxxan `xnbd
dpéî à÷ôð éàîì.exn` inic ax jkly df xacn `vei oic dfi` - §©¨§¨¦¨
:`xnbd daiyndéøBçà ìéæàå ìé÷L äåä ïéáøc àä ékjldn did ± ¦¨§¨¦£¨¨¦§¨¦£¥

eixeg`íBãñc ànéc àãebà ,äéîøé éaøc,glnd mi ztya -øîà §©¦¦§§¨©¨§©¨¦§¨©
déì,dinxi iaxl oiaxúaMa àiî éðäî éLîéîì eäîoicd dn ± ¥©§¦§¥¥¨¥©¨©©¨

.oird z` mi`txny el` mina mipird z` zaya uegxl,déì øîà̈©¥
éîc øétLgken `le ,dvigxl dyery exn`iy oeik ,xzen ± ©¦¨¥

,oiax el`y .d`etxl dyeryçzôéîìe õîéîì eäîoicd dn ± ©§¥©§¦§©
ick zaya el` minn ugex xy`k mgzetle mipird z` mevrl

.oirl mdn qpkiyézòîL àì Bæ ,déì øîàmevrl xzen m` ¨©¥Ÿ¨©§¦
la` ,glnd mia ugexyk eipir z` geztle,ézòîL da àöBik©¥¨¨©§¦

.xeq` d`etxl dyery gkeny mewnay
d`etxl dyery gkeny mewnay rny okid x`an dinxi iax

:xeq`àøéæ éaø øîàc,mipic ipy,äðúî áøc déîMî dì øîà ïéðîéæ §¨©©¦¥¨¦§¦¨©¨¦§¥§©©§¨
àá÷eò øîc déîMî dì øîà ïéðîéæåok xn` `xif iaxy minrt ± §¦§¦¨©¨¦§¥§©§¨

,[mdipyn rnyy] `awer xn mya minrte dpzn ax mya
ïéøîà éåìå ìàeîLc deáàc déîMî eäééååøúådpzn ax] mdipye ± §©§©§¦§¥©£©¦§¥§¥¦¨§¦

oic ,iele l`eny ly eia` mya mipicd ipy z` exn` [`awer xne
,iel mya cg` oice l`eny ly eia` mya cg`ãçmdn cg` ± ©

[iel e` l`eny ly eia`],øîàozil,øeñà ïéòä CBúa ïéégken ik ¨©©¦§¨©¦¨
oii ozil la` ,d`etxl ok dyery,øzeî ïéòä áb ìòepi` xy`k ©©¨©¦¨

.dvigxl ok dyery exn`i ik ,eipir z` gzete mver,øîà ãçå§©¨©
ìôz ÷Bø`edy ,ezpyn xeripyn melk mrh `ly mc` ly wex ± ¨¥

,`txn,øeñà ïéòä áb ìò [eléôà],d`etxl ok dyery gken ik £¦©©¨©¦¨
jkn gikede .d`etx myl `ly ea mivgex `le qe`n `edy oeik
mi inn ugex xy`k mipird z` geztle mevrl xeq`y dinxi iax
ax zpeek mb efe .d`etxl ok dyery gkeny oeik ,zaya glnd
mi`exy itk ,c`n migeln glnd mi iny oeik ,xnel inic
xeq` ok m`e ,mi`txn md ixd ,glnd mia mc` rah `l mlerny
ok dyery gken ik ,geztle mevrle glnd mi in oird lr zzl

.d`etxl
eia` xn` lirl exkfedy zexnind on efi` gikedl dvex `xnbd

:l`eny lyíéizñzgikedl yi ±øîàc àeä ìàeîLc deáàcyïéé ¦§©¥©£©¦§¥§¨©©¦
íãà äøBL ,ìàeîL øîàcî ,øzeî ïéòä áb ìò ,øeñà ïéòä CBúa§¨©¦¨©©¨©¦¨¦§¨©§¥¤¨¨

,úaMa ïéòä áb ìò BðúBðå ïééa Bzéti ik.dvigxl ok dyery exn` ¦§©¦§§©©¨©¦©©¨
deáàî déì àòéîLc åàì ,ïànî déì àòéîLcl`eny rny inn ± ¦§¦¨¥¦©¨¦§¦¨¥¥£©

xn`y `ed l`eny ly eia`y gkene ,eia`n `l m`d ,df oic
.oird ab lr xzene oird jeza oii zzl xeq`y
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zay(iyily meil)

úéâébìxkiy da mipzepy,õöwéz,dlihp mcew zibiba rbiz `ly ©¦¦¦¨¥
.xkiyd on mizeyd z` wifze

:`ziixad zx`anãédlihp mcew oira zrbepdànñî,oird z`ãé ¨§©¨¨
dlihp mcew ofe`a zrbepdãé ,úLøçîmhega e` dta zrbepd ©£¤¤¨

dlihp mcewñetéìBt äìòî.mhegae dta gix ± ©£¨¦
,Bæ àéä ïéøBç úa ,øîBà ïúð éaø ,àéðzlr dxeyd drxd gexd ©§¨©¦¨¨¥©¦¦

,dlihpd mcew micidúãt÷îeezlihpaåéãé õBçøiL ãòdtiìLL ©§¤¤©¤¦§¨¨¨Ÿ
.íéîòt§¨¦

Cet ,ïðçBé éaø øîà,eipira epzep m` ,[oira mipzepy legk±]øéáòî ¨©©¦¨¨©£¦
Cìî úarbpyk eipirl dwifd m` efd drxd gexd z` xiarn - ©¤¤

,dlihp mcew mdaàéðz .íétòôòa øòéN äaøîe ,äòîcä úà ÷ñBôe¥¤©¦§¨©§¤¥¨¨©§©©¦©§¨
éëä énð,opgei iax ixack,Cìî úa øéáòî Cet ,øîBà éñBé éaø ©¦¨¦©¦¥¥©£¦©¤¤

.íétòôòa øòéN äaøîe ,äòîcä úà ÷ñBôe¥¤©¦§¨©§¤¥¨¨©§©©¦
ïéìò ,ìàeîL øîà àá÷eò øî øîàå[ayr oin±]íäa ïéàmzlik`a §¨©©§¨¨©§¥¨¦¥¨¤

,äàeôø íeMî.mipird z` xi`dl miliren mpi`y,óñBé áø øîà ¦§¨¨©©¥
àzøañek[xaqek±]ïéà úeLk ,úLL áø øîà .äàeôø íeMî da ïéà §©§¨¥¨¦§¨¨©©¥¤§¥

,óñBé áø øîà .äàeôø íeMî ïäazlik`éãéãì eléôà ,àzøañek ¨¤¦§¨¨©©¥§©§¨£¦§¦¦
,`neq ip`y ,[il±]éì äL÷ird a`kl il wifn.o,úLL áø øîà ¨¤¦¨©©¥¤

,éãéãì eléôà àøébøb,`neq ip`yélòî.oirl il aeh ±øî øîàå ©§¦¨£¦§¦¦§©¥§¨©©
eøL úeLk éðéî ìk ,ìàeîL øîà àá÷eò,zaya mlke`l xzen ± §¨¨©§¥¨¦¥§¨
,d`etxl mze` lke`y gken `ly oeikøáìueg -àæBøhîoin-] §©¦¨¨

wx df oin milke`y meyn ,zaya elke`l xeq`y [zeyk
.d`etxl elke`y xacd gkene ,d`etxl

éøL àéåè à÷éøL ,àcñç áø øîàony zaya geynl xzen ± ¨©©¦§¨§¦¨©§¨¨¦
.owznk d`xp epi`e mg `edyk ilvd lr miviaeéòéa éòetòét± ¦§¥¥¥

,dxrwa mivia sexhl,øeñàopzil dvexy ink d`xpy oeik ¨
.olyal y`d lr dxicwadéì àãáò éøéòæc eäúéácly ezy` ± §¦§¦§¦¦©§¨¥

zaya ilvd lr miviae ony dgyn ixirfàìå ,éMà øa àéiçì§¦¨©©¦§Ÿ
,ìëà,zaya ok zeyrl xeq`y xaqy itlCaøì ,déì äøîàixirf, ¨©¨§¨¥§©¨

déì éãáòok el iziyr ±.úìëà àì zàå ,ìëàå ©§¦¥§¨©§©§Ÿ¨§©
:ixirf ly enrh z` zx`an `xnbdéøéòæedegyny ilv lk`y §¦¦

`ed ,miviae onyadéîòèì,zaya ok zeyrl xzeny ezhiyl ± §©§¥
ïéìeìö íéîe ìeìö ïéé íãà ïúBð ,éøéòæ øîàc,dizyl miie`xdCBúì §¨©§¦¦¥¨¨©¦¨©¦§¦§

úønLîämilelv eidiy ick [mixnyd on oii da mippqny zppqn±] ©§©¤¤
xzeiLLBç Bðéàå ,úaMa,xxea meynàîìà,xaeq ixirfy gken ± ©©¨§¥¥©§¨

yéëä éúzLîc ïåék,oepiqd `la dizyl jk miie`x mdy ±åàì ¥¨§¦§§¥¨¦¨
ãéáò÷ éãéî,xxea xeqi` dyery aygp `l ±énð àëäo`k mb ± ¦¦¨¨¦¨¨©¦

éëä ìéëúéîc ïåékonyd zgiyn `la dlik`l ilvd ie`xy ± ¥¨§¦¨¦¨¦
,miviadeãéáò÷ éãéî åàìd`xp epi`y ,xeqi` dyery aygp `l ± ¨¦¦¨¨¦

.owznk
:zaya d`etx oipra oic d`ian `xnbdéî ,àá÷eò øî øîàå§¨©©§¨¦

äôbpLdlagpe dlykpy ±dúîBö ,Bìâø Bà Bãéici lr dveekn - ¤¦§¨¨©§§¨
dze` dxeyy,ïééa,mcd z` xevrl ickLLBç Bðéàåxeqi` meyn §©¦§¥¥
.zaya d`etx

:unega mb mzexyl xzen m`d zxxan `xnbdàlç ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¨
éàî,unega dknd z` zexyl oicd dn ±,éMà áøì ìlä áø øîà ©¨©©¦¥§©©¦

àðäk áø éa àðéåä ék,`pdk ax ly eyxcn ziaa iziid xy`k - ¦£¦¨¥©©£¨
éøîà,my exn` ±àì àlç`txny oeik ,zexyl xeq` unega ± ¨§¦©¨Ÿ

.dknd z`éðäå ,àáø øîàel`e -é÷pôîc ïåék ,àæBçî éðaoeik - ¨©¨¨§¨¥§¥§¨¥¨¦§©§¦
,jx mxere mibpern mdyeäì éqî énð àøîç eléôàoii elit` ± £¦©§¨©¦©¥§

xeq` jkitle ,unegk m`txne mxyal dyw ,zvw wx wfg `edy
.oiia s` dknd z` zexyl mdl

éáì òìwéà àðéáø[zial oncfp±]àøîç déì àëéøãc dééæç ,éMà áø ©¦¨¦§©§¥©©¦©§¥¦§¦¨¥£¨¨
déòøëc àabà,elbx ab lr jxc xengy iy` ax z` `piax d`x ± ©©¨§©§¥

àlça déì úéîö à÷ áéúéåunega elbx z` dxyne ayeie ± §¨¦¨¨¦¥§©¨
,dveekldéì øîà,`piaxàäì øî dì øáñ àìoic xaeq jpi` ike ± ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨

dfàì àlç ,ìléä áø øîàc.unega dknd z` zexyl xeq`y ± §¨©©¦¥©¨Ÿ
éðàL ìâøä áâå ãiä áb ,déì øîàlbxd abe cid ab ly mpic dpey ± ¨©¥©©¨§©¨¤¤¨¦

mdilr millgne ,zpkeqne dyw mzkny oeik ,mze`txl xzeny

.zayd z`
éøîàc àkéà`piaxy ,xg` ote`a df dyrn extiqy yi ±dééæç ¦¨§¨§¦©§¥

àøîça déì úéîö à÷c,oiia elbx z` dxey iy` ax z` d`x ± §¨¨¦¥§©§¨
déì øîà,`piaxàäì øî dì øáñ àìdf oic xaeq jpi` m`d - ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨

é÷pôîc ïåék àæBçî éða éðä ,àáø øîàcmxere mibpern mdy oeik - §¨©¨¨¨¥§¥§¨¥¨¦§©§¥
,jxeäì éqî énð àøîç eléôàmdl xeq`e ,m`txn oii elit` ± £¦©§¨©¦©¥§

,oiia s` dknd z` zexyl zaya÷pôî àä énð øîeaxd mb ixde ± ©©¦¨§©©
.bpern epidéðàL ìâøä áâå ãiä áb ,déì øîà[mpic dpey-]øîàc ¨©¥©©¨§©¨¤¤¨¦§¨©

,áø øîà äðúî øa àcà áøa dknäkîk ïä éøä ìâøä áâå ãiä áb ©©¨©©§¨¨©©©©¨§©¨¤¤£¥¥§©¨
ììç ìL,zpkeqn `idy sebd llg jeza z`vnpy ±ïäéìò ïéìlçîe ¤¨¨§©§¦£¥¤

.úaMä úà¤©©¨
mivgexy zenewna dvigx oipra dpcy `ziixa d`ian `xnbd

:d`etxl myàéñò éîa ,ïúîç éîa ,øøâ éîa íéöçBø ,ïðaø eðz̈©¨¨£¦§¥§¨§¥£¨¨§¥©§¨
,ze`txl zvw milirene migeln zvw my mindy s`e ,zayaåok §

mivgexàéøáè éîaming mdy s``le ,mda uegxl jxcdy oeik , §¥§¤§¨
,d`etxl ok dyery gkenäøLî éîa àìå ,ìBãbä íia àì ìáà± £¨Ÿ©¨©¨§Ÿ§¥¦§¨

dxyn ina uegxl jxcd oi`y ,migexq mde ozyt ea mixeyy min
,d`etxl `l`íBãñ ìL dnéa àìågelny meyn ,glnd mia ± §Ÿ§©¨¤§

.d`etxl mda ugexy gkene ,ea uegxl jxcd oi`e c`n
:ef `ziixa lr zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,eäðéîøe§¦§

ìL dnéa àìå äøLî éîa àì ìáà ,ìBãbä íiáe àéøáè éîa íéöçBø£¦§¥§¤§¨©¨©¨£¨Ÿ§¥¦§¨§Ÿ§©¨¤
ìBãbä íià ìBãbä íé àéL÷ .íBãñ`aend lecbd mi oicn dyw ± §©§¨¨©¨©¨©¨

`aend lecbd mi oic lr ea uegxl xeq`y dpey`xd `ziixaa
.ea mivgexy dipyd `ziixaa

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîàdipyd `ziixad ± ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨
,lecbd mia uegxl dxizdyøéàî éaømi oia wlgn epi`y ,`id ©¦¥¦

,mini x`yl lecbdàämia uegxl zxqe`y dpey`xd `ziixad ± ¨
,lecbdäãeäé éaø.mini x`yl lecbd mi oia wlgny ,`id ©¦§¨

ixacl mcew :dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` d`ian `xnbd
.` .dewnn oirn oic welg mixac ipy iably x`al yi dpynd
xetiv mc z`fdle ,af zliahl mixyke ,'miig min' md oirnd iny
la` ,'miig min' mikixv el` lky ,z`hg in yeciwle ,rxevn
oirny .a .'miig min' einin oi`y meyn ,el` lkl xyk epi` dewn

e milgef einin xy`k s` ea milaehd z` xdhnoky ,miglwn
mind xy`k wx xdhn dewn eli`e ,legfl oirnd ly ekxc

.milgef mdyk `l la` micnere miqpekn ekezay
ïðúc(c"n d"t ze`ewn ,g"n g"t dxt),íéniä ìkmleray,äå÷nk ¦§©¨©©¦©¦§¤

mipicd ipy iabl oirn zxez `le mdilr dewn zxez ,xnelk
.a .'miig min' oic mdl oi` minid lky .` .dewnn welg oirny
micnere miqpekn md m` wx dliahl mixyk miay mindy

,oirnk milgef md xy`k `le dewnkøîàpL(i ` ziy`xa)äå÷îìe' ¤¤¡©§¦§¥
,'íéné àø÷ íénäminid lk ,jkitl ,'dewn' minil `xw aezkd ©©¦¨¨©¦

,mdipic lkl mdilr dewn zxez mleray.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ìBãbä íé ,øîBà äãeäé éaø`ed ixd cala [qepiiwe` mi-]äå÷nk ©¦§¨¥¨©¨©¦§¤

xn`p eilr wxy ,miig min oic el oi`e oilgefa xdhn epi`y
dyrna mind lk eewp myy ,'miOi `xw miOd dewnlE' weqtd§¦§¥©©¦¨¨©¦

,oirnk md ixd mini x`y la` ,ziy`xa'íéné' øîàð àìåoeyla §Ÿ¤¡©©¦
,minid lk rnyny ,miaxàlàmeyn,äaøä íéné éðéî Ba LiL ¤¨¤¤¦¥©¦©§¥

.lecbd mid l` mikled milgpd lky
íéniä ìk ,øîBà éñBé éaømllka lecbd mieïéìçBæa ïéøäèî,oirnk ©¦¥¥¨©©¦§©£¦§£¦

legfl milgpd jxc oky ,oirnk dligfa mkxcy iptn,minid l`
,úàhç éî ïäa Lc÷ìe íéòøBöîìå íéáæì íéìeñôeoi`y ,dewn oick §¦§¨¦§¦§¨¦§©¥¨¤¥©¨

xi`n iax ok m`e .'dewn' m`xw aezkdy itl ,miig min oic mdl
lkl cg` oicy xaeqe mini x`yl lecbd mi oia wlgn epi`y
iaxe ,minid x`yk lecbd mia zaya mivgexy xeaqi ,minid
uegxl xeq`y xeaqi mini x`yl lecbd mi oia wlgny dcedi

.lecbd mia zaya
xeqi`l dewn oiprl zwelgnd oia oeincd dn dywn `xnbd

:mi`txny iptn zaya mda dvigxé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
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ripvnd` cenr hw sc ± ixiyr wxtzay
úébébì.oilihOWxkW DA:õöwéz.rBiY `lCzixgW zlihp mcFw:ãé.,`Oqn oirl ©¦¦¤§¦¦¨¥¨¦¨¥§Ÿ¦©¤§¦©©£¦¨¨©¦§©¨

dlihp mcFw:ãé.of`lzWxgn:ãé.F` dRlmhFgl:ñetéìBt äìòî.mhFgd gix ¤§¦¨¨¨Ÿ¤©£¤¤¨©¤©¤©£¨¦¥©©¤
.dRde.ixw icil `ianC mEXn `N` ,Dl hwp zixgW oiprl e`l dO`l ciC p"le §©¤§§¨¨©¨¨§¦§©©£¦¨©¨¤¨¦§¥¦¦¥¤¦

dCp zkQnaE):bi sc(uvTY DA opixn`inp DA `ipzC mEXnE .`nrh i`d mEXn §©¤¤¦¨¨§¦©¨¦¨¥¦©©§¨¦§©§¨¨©¦
uvTizC `zEhl-DiipYci oke .Kpd iAB inp §¨§¦¨¥©§¥©¦©¥¨¨§¥¨

,xicY DA WnWnl zrAh itlFz`ianicil §¦©©©§©§¥¨¨¦§¦¨¦¥
zFIpFYgY:àéä ïéøBç úa.lr dxFXd gExd ©§¦©¦¦¨©©¨©

dlihp iptl micId:eúãt÷î.,FzlihpA ©¨©¦¦§¥§¦¨©§¤¤¦§¦¨
DlhFplKFRWIW cr dtib dti minminrR ' §§¨¨¤©¤¦§©¦¨¤§¨¦
eici lr:etC.eipirA FpzFp m`:úa øéáòî ©¨¨¦§§¥¨©£¦©

Cìî.m`dwiGdeipirl:ïéìò.mW KMaUrd: ¤¤¦¦¦¨§¥¨¨¦¨¥¨¥¤
äàeôø íeMî íäa ïéà.xi`dl Fzlik`A ¥¨¤¦§¨©£¦¨§¨¦

`lC ,mipirdEQn:àzøañek.`"xcp`iil`: ¨¥©¦§¨©§©§¨
éãéãì eléôà.xF`nCil dWw ,`p` mipir £¦§¦¦¦§¥©¦£¨¨¤¦

m` oird a`klEPlkF`:bàøébø.`"bexe`: ¦§¥¨©¦¦§¤©§¦¨
éãéãì eléôà.il `ilrn ,`p` mipir xF`nC: £¦§¦¦¦§¥©¦£¨§©§¨¦

éøL úeLk éðéî ìk.opzcM ,zAWA lkinl ¨¦¥§§¦§¥©§©¨§¦§©
milkF`d lM :'ipznA,d`Etxl mc` lkF` §©§¦¨¨¨¦¥¨¨¦§¨
`zNin `gkFn `lC:øáìàæeøhî.oi`W §¨§¨¦§¨§©¦§¨¤¥

`zNn `gkFnE d`Etxl `N` lkF` mc`: ¨¨¥¤¨¦§¨§¨¦§¨
Là÷éøàéåè.wFxWlmiviaE onW gEhle §¦¨©§¨¦§§¨©¤¤¥¦

- dkWgXn mg `EdWM ilSd lr oilBlEbn§§¨¦©©¨¦§¤©¦¤£¥¨
`le ,lXal icM gzFx `di `NW calaE ,ixẄ¥¦§©¤Ÿ§¥¥©§¥§©¥§¨

inC opixn`oTznl:téòetòééòéa.sFxhl ¨§¦©¨¥¦§©¥¦§¥¥¥¦§
dxrwA oilBlEbn miviA:øeñà.ifgznC ¥¦§§¨¦¦§¨¨¨§¦§£¦

iraC o`nMEdpiCWnldxcwA:déì àãáò. §©§¨¥§¦§¦§¦§¥¨£©¨¥
`wixW`ieh:Caøì.ixirf:úønLî. §¦¨©§¨§©¨§¥¦§©¤¤
oipPqOWmixnW DA:ézzLîc ïåékéëä. ¤§©§¦¨§¨¦¥¨§¦§©¦¨¦

`lA `EdW FnM FzFYWl iE`xWoEPiq: ¤¨¦§§¤§Ÿ¦
cìékúéîéëä.`wxiW `lA:bpLäô. §¦§¦¨¦§Ÿ¦§¨¤¦§¨

dlWkPW"sFBY oR" oFWl ,dzwle)mildz ¤¦§§¨§¨§¨§¤¦
`v,(mCDztBn)g"n e"t oixiykn(:dúîBö ©©¥¨¨§¨
ïééa.KMWlmCd:cé÷pôî.oibPErnlke ,od §©¦§©¥©¨¦§©§¦§¨¦¥§¨

dWw zvw wfg `EdW xaCoxUalDznFve: ¨¨¤¨¨§¨¨¤¦§¨¨§§¨
càëéøãàøîç déì.Flbx lr Fl KxC xFng: ¦§¦¨¥£¨¨£¨©©©§

éðàL.FzMOW,oMEqnE ,dWwoilNgnEeilr ¨¥¤©¨¨¨§¨§©§¦¨¨
zAXd z`:øøâ éîa ïéöçBø.odW t"r`e ¤©©¨£¦§¥§¨§¤¥

`le ,lFgA odA uFgxl KxC zvw oigEln§¦§¨¤¤¦§¨¥§§¨
`id d`EtxlC `zNin `gkFn:íia àì ìáà §¨¦§¨§¦§¨¦£¨Ÿ©¨

ìBãbä.`nrh Wxtn oOwl:äøLî éîa àìå. ©¨§©¨§¨¥©§¨§Ÿ§¥¦§¨
oixFXW,odA dvigx KxC oi`e ,oYWR FA ¤¦¦§¨§¥¤¤§¦¨¨¥

mFcq lW DOiA oke .EQnC ,d`Etxl `N ¤̀¨¦§¨§©§¥§©¨¤§
,d`Etxl `N` DA oivgFx oi`e `aEh gilnc¦§¦©¨§¥£¦¨¤¨¦§¨

`zNin `gkFnE:àä.mIA mivgFx ipzwC §¨¦§¨¨§¨¨¥£¦©¨
iM miOId lM iEWnC ,`id n"x - lFcBd©¨¦¦§©¥¨©©¦¦
x`Wl lFcBd mi oiA biltn `le ,iccd£¨¥§¨©§¦¥¨©¨¦§¨

miOId:àäå.dcEdi iAx - "oivgFx oi`" ipzC ©©¦§¨§¨¥¥£¦©¦§¨
miOi x`Wl lFcBd mi oiA biltnC ,`id:ìk ¦§©§¦¥¨©¨¦§¨©¦¨

äå÷îk íéniä.mdl oi`e ,dewn zxFY lkl ©©¦§¦§¤§¨©¦§¤§¥¨¤
- ?oiirnl dewn oiA dnE .oiirn zxFY©©§¨©¥¦§¤§©§¨

af zliahl xWM oiirOdxFRv z`Gde ©©§¨¨¥¦§¦©¨§©¨©¦
.z`Hg in WCwlE ,od miIg minC ,rxFvn§¨§©¦©¦¥§©¥¥©¨

EdNEkaCaizM afA ,aizM miIg min)`xwie ¦§§©¦©¦§¦§¨§¦
eh(aizM rxFvnA ,"miIg minA FxUA ugxe")myci(aizM z`Hg inA ,"miIg min lr qxg ilM l`")xacnahi(mi`nh xdhnE ."ilM l` miIg min"milaFHdeininA §¨©§¨§©¦©¦¦§¨§¦¤§¦¤¤©©¦©¦§¥©¨§¦©¦©¦¤¤¦§©¥§¥¦©§¦§¥¨

,migNwnE oilgFf odWMdf ixdWKxC eininA liAhd m` ,oiqPEkn min odW ,dewnE .od oilgFf onvr lM ,oiirn lW FMxCozligfqxthw mFwnA-`dIW cr ,dliah Dpi` §¤¥£¦§©§¦¤£¥¤©§¤©§¨¨©§¨£¦¥¦§¤¤¥©¦§¨¦¦¦§¦§¥¨¤¤§¦¨¨¦§©©§¥¥¨§¦¨©¤§¥
FNW oxFAW` mFwnAoieFwoilgFfA xdhn dewn s` ,oilgFfA xdhn oiirO dn i` :k"zA `ipY ikde .oicnFre-,oilgFfA xdhn oiirn ."K`" l"zdewOdeWExiR Edf .oxFAW`A ¦§©§¤¤¦§§¦§¨¦©§¨§¦©©§¨§©¥§£¦©¦§¤§©¥§£¦©©§¨§©¥§£¦§©¦§¤§©§¤¤¥

eiYrnW `l ip`e ,mFwn lkA oilgFfA xdhnziiGdlE af zliahl xWM dewOd oi`e .oMdewn o`xw aEzMdW ,dewnM miOId lke ,z`Hg in WCwlE rxFvn:øîBà äãeäé éaø. §©¥§£¦§¨¨©£¦Ÿ§©§¦¥§¥©¦§¤¨¥¦§¦©¨§©¨©§¨§©¥¥©¨§¨©©¦§¦§¤¤©¨§¨¨¦§¤©¦§¨¥
DiaC ,lFcBd mIl `N` dewn aEzMd `xw `lmXW ,ziW`xa dUrnA `xw irYWnEewpziW`xa in lM:íéné øîàð àìå.oiaxFrOW ipRn `N` miAx oFWlAmiOi ipin FA Ÿ¨¨©¨¦§¤¤¨©¨©¨§¥¦§¨¥§¨§©£¥§¥¦¤¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¤¡©©¦¦§©¦¤¨¦§¥¤§¨¦¦¥©¦

lMW ,dAxdmilgPdmId l` miklFd:íéniä ìk øîBà éñBé éaø.min oiirn zxFY lFcBd mieoilgFf milgp zFidl KxCW ipRn ,oilgFfA oixdhn mdW oiprl ,odilr oilgFf ©§¥¤¨©§¨¦§¦¤©¨©¦¥¥¨©©¦§¨©¨©©§¨©¦£¦£¥¤§¦§©¤¥§©£¦§£¦¦§¥¤¤¤¦§§¨¦£¦
dewn o`xw aEzMdC ,miIg min zxFzl od oilEqR la` .oMxC dfe ,odilr: £¥¤§¤©§¨£¨§¦¥§©©¦©¦§©¨§¨¨¦§¤

øåîéà

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

ïéìòd`etx meyn mda oi`.ixii` `l` :i"xl d`xp oi`e ,ixiin dlik`c qxhpewa 'it

ixiin dlik`a i` :cere .`ibeq dlek ixii` ikdac ,oird lr miydl±xq` ikid

d`etxl mc` lke` milke`d lk :opzde ,`ed oi`ixa lk`nc oeik ?`xibxb zyy ax!

éãéãìil iyw `zxaqek elit`.sqei ax xninl jixhvi` i`n` k"` :i"xl dyw

zwfnc oeik ?d`etx meyn ea oi` `zxaqek

oi` :w"dc i"x xne`e !d`txn `lc y"k mipirl

oixeaqe oirehy yi :xnelk ,d`etx meyn da

d`etx da yiy±zwfn `l` ,d`etx da oi`e

oipr meya eze` dpdny zeidl lekie .mipirl:

à÷éøù`ieh.mippqny min :g"x yxit

.lylyl ick mizeye giha` irnn

oeik :wiqnck ,oiirnay min opql xzenc l"xe

iretrt la` .ciarw icin e`l ikd likzinc

iria±.xity oepiq `la likzin `lc ,xeq`

`zln `d `kiiyc g"x 'itl xity iz` `zyde

d`etxa ixiinc ,`kdl:ïéöçåøxxb ina

`ixah ina ozng ina."ziag" 'ta opzc `de

).fnw sc onwl:(.`ixah ina dxrn ina ugexd

caric :`xnba wiice±dligzkl ,oi`±.`l

la` .ugxnl `incc ,`neba ugexa ixiin mzd

wxta lirl ziyixtck ,dligzkl xzen xdpa

"dxik")`de d"c :hl lirl.(azk miqp epiaxe

oi` caric ugexd ipzwc `dc mixzq zlibna

`l dligzkl±ina la` ,dxrn in meyn

`ixah±ina ipzw `le .ixy dligzkl elit`

,oing ody dxrn in lr cnll `l` `ixah

`ixah inc meyn ,`nrhe .`ixah inc `inec

xey"a xn`ck ,`id dqekn dxrn la` ,oilebn

"dxtd z` gbpy):p sc w"a(`ciar dxrnc

rifi `ny opiyiige `lad yitpe `llhnc

`l dligzkl d"yne`(:

éáøoilgefa oixdhn minid lk xne` iqei.

nrhc :`"aixl d`xpdry lkc meyn `
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,dézôøâe àøepz àøâLe déúé÷Léàå ä÷ìL ,àøëéLc àúñBk ãçå àìéìk ãç àøáb àeääì§©©§¨©§¦¨§©¨¨§¦§¨§©¨§¦§¦¥§©¨©¨§©§¥
.àúøeéç àféòî àáìçc àúòéáø :øîà àéåà áø .à÷øé àöeäk ÷ôðe déåeâa àúðéáì déúéáúBàå§§¦¥§¥§¨§©¥§©§¨©§¨©©§¨£©§¦£¨§©§¨¥¦¨¦¨§¨
éììéî éa dáúBìå ,àLáec dééìîéìå dé÷ééçìe ,àúélç àâBøúà éúééì :øîà äãeäé øa àðeä áø©¨©§¨£©©¥¤§¨©¦¨§©§¥§¦§¥§¨§§¨¥¦©¥

àðéæøa .íBé íéòaøà éða íéìâø éî :øîà àðéðç éaø .déìëéìå àøeðcYäàòéáø ,àøeaéæìY §¨§¥§¥©¦£¦¨¨©¥©§©¦§¥©§¨¦©§¦¨§¦¨§¦¨¨
àòáéø àbìt ,àaø÷òìYàòáéø ,àéeléâìY,ïBøâéðà :ïðçBé éaø øîà .eìòî íéôLëì eléôà §©§©¨©§¨¦§¨§¦¨¦§¨£¦¦§¨¦©££©©¦¨¨¨¦§

ä÷ééøéúå ,øâðáàåYàúeLk déìëBì àéåéç òìác ïàî éàä .íéôLëì ïéa àéeléâì ïéa eìòî §©§©©§¦©§¨©£¥§¦¨¥¦§¨¦©©¦§©¦§¨§¥§¨
éîãéà ,àéåéç òìác àøáb àeääì dééæç éLà øa éîéL áø .éìéî àúìz déèäøéìå àçìéîa§¦§¨§¦§©¥§¨¨¦¥©¦¦©©¦©§¥§©©§¨¦§©¦§¨¦§¦
.éáBb éáBb dépéî ÷ôðe éìéî àúìz dén÷ déèäøàå ,àçìéîa àúeLk déìëBà ,àLøôk déì¥§¨¨¨§¥§¨§¦§¨§©§©¥©¥§¨¨¦¥§©¦¥¥¥
àúeLk déìëBà ,àLøôk déì éîãéà eäiìà àúà ,àéåéç òìa éLà øa éîéL áø :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦©¦¦©©¦§©¦§¨£¨¥¦¨¦§¦¥§¨¨¨§¥§¨

dépéî ÷ôðe éìéî àúìz dén÷ déèäøàå ,àçìéîaéúéì ,àéåéç dé÷øèc ïàî éàä .éáBb éáBb §¦§¨§©§©¥©¥§¨¨¦¥§©¦¥¥¥©©¦§©¥¦§¨¥¥
àeää .äôøè çkzLéà àìc éìéî éðäå ,déåléò déáúBìå déòø÷éìå àúøeéç àøîçc àøaeò¨¨©£¨¨¦¨§¨§¦§¨¥§§¥¦¨¥§¨¥¦¥§¨¦§©©§¥¨©
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שבת. פרק ארבעה עשר - שמונה שרצים דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

הבעל־שם־טוב היה מסודר, המגיד ממעזריטש דקדק בסדר, והסבא רבא – רבינו הזקן - לימד את החסידים שהם יהיו מסודרים.
היום־יום ז' תמוז



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zay(iyily meil)

éâéìôc øeîéàdcedi iaxe xi`n iax zwelgny ,xnel ep` mileki ± ¥¦§¦¦
`weec `ed ,mini x`yk `ed lecbd mid m`,äøäèå äàîeè ïéðòì§¦§©§¨§¨¢¨

la` ,'miOi `xw' weqtd yexita ewlgpy meyn,úaL ïéðòìm` ¨¨©¦§¦§©©¨
,d`etx meyn lecbd mia uegxl xzeneäì úòîL éîm`d ± ¦¨§©§

.ewlgpy zrny
:dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdøa ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨©

àä ,àéL÷ àì ,÷çöélecbd mia uegxl zxqe`d `ziixad - ¦§¨Ÿ©§¨¨
ote`a zwqeréäzLéàcok dyery gkene ,mina ddeyy ± §¦§©¥

,d`etxlàäa zwqer lecbd mia uegxl dxiznd `ziixad ±àìc ¨§Ÿ
éäzLéàxzen jkitle ,cin `veie ugex `l` ,ddey epi`y ± ¦§©¥

.d`etxl ugexk d`xp epi`y
:df uexiz lr dywn `xnbdàúééøúáì àzîé÷Bà éàîadna ± §©¦§¨§©§©§¨

mia uegxl dxiznd dpexg`d `ziixad z` zx`iae zcnrd
,lecbdéäzLéà àìc,mina ddey epi`y ote`a ±éäzLéà àìc éà §Ÿ¦§©¥¦§Ÿ¦§©¥

uegxl `ziixad dxq` recn ddey epi`y ote`a xaecn m` ±
ddey epi` m` ixd ,dxyn inaénð äøLî éîa eléôàxzen mb - £¦§¥¦§¨©¦

,uegxl,íBãñ ìL dnéáe äøLî éîáe àéøáè éîa ïéöçBø ,àéðúäc§¨©§¨£¦§¥§¤§¨§¥¦§¨§©¨¤§
íéèèç Bì LiL ét ìò óàå[mirvt±],BLàøameyn ugexy d`xpe §©©¦¤¤£¨¦§Ÿ

.d`etxíéøeîà íéøác äna,mda uegxl xzeny,àäzLð àlL ©¤§¨¦£¦¤Ÿ¦§©¨
.øeñà àäzLð ìáàelit` uegxl xzen mina ddey epi` m`y ixd £¨¦§©¨¨

dpexg`d `ziixad z` cinrdl ozip `l ok m` ,dxyn ina
lirl d`aedy(`"r)`ziixad ixdy ,mina ddey epi`y ote`a

.dxyn ina uegxl zxqe` `idd
:xg` uexiz zvxzn `xnbdàlàddeyy zewqer zeziixad izy ¤¨

e ,dvigxaàä ,àéL÷ àì ìBãbä íià ìBãbä íédxiznd `ziixad ± ¨©¨©¨©¨Ÿ©§¨¨
ugexyk zwqer lecbd mia uegxlBaL ïéôéamiay mitid mina - §¨¦¤

epi`e lega mda uegxl jxcdy ,jk lk migeln mpi`y lecbd
,mda zedyl elit` xzen ok lr ,d`etxl ugexy xkipäà± ¨

ugexyk zwqer lecbd mia uegxl zxqe`d `ziixadBaL íéòøa§¨¦¤
gkeny cr jk lk migeln mdy lecbd miay mirxd mina -

.mda zedyl xeq` ok lr ,d`etxl ugexy
ina uegxl dxizny ef `ziixan dyw `l recn zx`an `xnbd

lirl zeziixad lr dxyn(`"r):àì énð äøLî énà äøLî éî¥¦§¨©¥¦§¨©¦Ÿ
àéL÷lr ,dxyn ina uegxl dxiznd ef `ziixan dyw `l mb - ©§¨

lirl ze`aend zeziixad(`"r),uxzl yi ik ,zexqe`dàä± ¨
a zewqer zexqe`d zeziixadéäzLéàcddey `edy ote`a ± §¦§©¥

e ,mixekr mind ixdy ,d`etxl ugexy gkeny ,minaàä± ¨
a zwqer dxiznd `ziixadéäzLéà àìc`le mina ddey epi`y ± §Ÿ¦§©¥

.d`etxl ugexy gken

äðùî
:zaya d`etxl lk`n zlik` ipica zwqer dpyndïéìëBà ïéà¥§¦

ïBéáæéà[aef` oin±],íéàéøa ìëàî BðéàL éôì ,úaMaelke`y xkipe ¥¨§©©¨§¦¤¥©£©§¦¦
,d`etxl,äàBøáeaà äúBLå øæòBé úà àeä ìëBà ìáàmdy s` £¨¥¤¤¤§¤©§¤

.mze` zezyle lek`l mi`ixad jxc mby oeik ,mi`txnìk̈
ïéìëBàä,mi`ixa lk`n mdyïé÷Lnä ìëå ,äàeôøì íãà ìëBà ¨¨¦¥¨¨¦§¨§¨©©§¦

ïéøwéò ñBëå íéì÷ã énî õeç ,äúBLekezl miyzeky dwyn ± ¤¦¥§¨¦§¦¨¦
,minyae zewxi ixwirïäL éðtîmilirenä÷Bøéìly ilegl ± ¦§¥¤¥¦¨

,d`etxl dzeyy xkipe mi`ixa dwyn mpi`e oewxiäúBL ìáà£¨¤
,Bàîöì íéì÷ã éî àeä,dleg epi` m`ïéøwéò ïîL Cñåmr ony ± ¥§¨¦¦§¨§¨¤¤¦¨¦
zewxie minya ixwir.äàeôøì àlL¤Ÿ¦§¨

àøîâ
:oeiafi` edn zx`an `xnbdáBæà ,óñBé áø øîàlr d`fdl xyky ¨©©¥¥

`ed ,zn `nhâîä øa äúøáà,epiid] inb mewna lcby aef` oin - ©§¨¨©£©
e ,[mb`d ztya lcby sEqïBéáæéà`ed ,epzpyna `aendäúøáà ¥¨§©§¨¨

âðéä øa.mivewd oia lcby aef` oin ± ©¦§
:aef` edn zxg` drcà àleò,øî`ed aef`àøeéç àåøîoin ± ¨¨©¨§¨¦¨¨

.gnvéáì òìwéà àleòzial oncfd ±eúééà ,äãeäé øa ìàeîL áø ¨¦§©§¥©§¥©§¨©§
dén÷ìeiptl e`iad ±øîà ,àøeéç àåøî,`leráéúëc áBæà eðééä §©¥¨§¨¦¨¨¨©©§¥¦§¦

àúééøBàa.d`fdl xyky §©§¨
:aef` edn ztqep drc,øîà éôt áø`ed aef`.÷eLîeL ©¨¦¨©§

:itt axl di`x d`ian `xnbdáøc déúååk ,ézôécî äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨¦¦§¦§¨¥§©
àøazñî éôt,itt ax ixack xazqn ±ïðúcdpyna(h"n `"it dxt), ¨¦¦§©§¨¦§©

úåöîa d`fdáBæàea eidiy ,ìLïéçì÷ äL,miyxy ±ìL ïäáeäL ¦§©¥§Ÿ¨§¨¦¨¤§Ÿ¨
ïéìBòáb,miwc mipw ±éëä àçkzLîc àeä ÷eLîeLåwxe ± ¦§¦§§§¦§©§¨¨¦

weyneyy gkene ,milerab dyly ea yiy ok `vnp weyneya
.d`fdl xykd aef`d `ed

eze` milke`y meyn ,zaya oeiafi` oilke` oi`y ,dpyna epipy
`etxl:oeiafi`d `txn dn zxxan `xnbd .ddéì éìëà éàîì± §©¨§¦¥

:`xnbd daiyn .oeiafi`d z` milke` d`etx efi`léðéà÷e÷ì± §¨¥¥
.miirn ipaay mirlezldéì éìëà éàîa,eze` milke` dn mr ± §©¨§¦¥

àzîkeà éøîz òáLa.mixegy mixnz dray mr ±àéåä éànî± ¦§©©§¥©§¨¦©©§¨
.miirna mirlezd mixvep dnnéìçc (àðîa) éøòNc àçîéwîó ¦¦§¨¦§¨¥§¨¨©£¦

ïéîBé ïéòaøà déìòmirax` mdilr xary mixery gnw zlik`n ± £¥©§§¦¦
.mzpighn mei
:dpyna epipy.øæòBé úà àeä ìëBà ìáà£¨¥¤¤¤

:xfrei edn zx`an `xnbdéàî[edn±].øæòBé:`xnbd daiyn ©¤¤
÷ðzet.rprp oin ±dì éìëà éàîì.eze` milke` d`etx efi`l ± ©§§©¨§¦¨

àú÷øàì.cakay mirlezl ±dì éìëà éàîamilke` dn mr ± §©§¨¨§©¨§¦¨
.eze`àúøåeéç éøîz òáLa.mipal mixnz dray mr ±àéåä éànî ¦§©©§¥¦¨¨¨¦©©§¨

.caka mirlezd mixvep dnn ±àð÷éø àaélà (àiîe) àöîeàî± ¥§¨©¨©¦¨¥¨¨
daiwdyk dlik` mcew milgb iab lr dlvpy xya zlik`n

.dwixàðnL àøNéaîeony xyan e` ±àøNéaîe .àð÷éø àaélà ¦¦§¨©§¨©¦¨¥¨¨¦¦§¨
àøBúcxey xyan e` ±àæebîàî .àð÷éø àaélàfeb`n e` ±àaélà §¨©¦¨¥¨¨¥©§¨©¦¨

àéáeøc éøébîe .àð÷éøozliz ialeln e` ±ézLîe ,àð÷éø àaélà ¥¨¨¦¦¥§§¨©¦¨¥¨¨¦§¥
eäéøúaà àiîel` mixacn cg` lk`y xg`l min dzey xy`ke ± ©¨©©§©§

.dlik`d mcew
:caka mirlezl zetqep ze`etx d`ian `xnbdàì éàåoi` m`e ± §¦Ÿ

,`txp `le lk`y e` ,wpzet elàúøåeéç éìçz òìáéìrlai ± ¦§©©£¥¦¨¨¨
.mipal [lk`n oin] miilgyàúéðòúa áéúéì ,àì éàåayi ± §¦Ÿ¥¥§©£¦¨

,ziprzaéøîebà éãLéìå àðnL àøNéa éúéìågipie ony xya `iaie ± §©§¥¦§¨©¦¨§¦§¥©§¥
,milgbd lràîøb õéîéìå`viy ,xya eze`n xa` uevnie ± §¥¥©§¨
,eitl oneydàlç ònâéìå.uneg dzyie ±éøîàc àkéàåyie ± §¦©©©¨§¦¨§¨§¦

y ,mixne`àì àlçuneg dzyi `l ±àcáëì éL÷c íeMî ,± ©¨Ÿ¦§¨¥§©§¨
cakl dyw unegdy.

àzðéñàc àcøeb éúééì ,àì éàå,dpqd ur on decxby dtilw `iai ± §¦Ÿ©§¥§¨©£¥§¨
éàléòì éàzzî àìå éàzúì éàléòî àãéøâcurd on decxby ± ¦§¦¨¥¦©§©©§Ÿ¦©©§¦©

,dlrnl dhnln decxby dtilw gwi m`y ,dhn itlk dlrnln
déîet éãééà à÷ôð àîìécmyk ,eit jxc mirlezd e`vi `ny ± ¦§¨¨§¨©§¥¥

,dlrnl dhnln dpqdn cxibyéáaéL éa àøëéLa d÷ìLéìå± §¦§§¨§¦§¨¥¦§¥
,zeynyd oia onfa xkiya dtilwd welyieïeðéøkñð ,øçîìe§¨¨¦§§¦

ézLéìå déãéc ïéá÷ðìdyw gixdy ,gixi `ly ick eixigp mezqi ± ¦§¨¦¦¥§¦§¥
,dzyie ,eléðôî éëå,eikxvl dptp xy`ke ±àì÷ãc äçéLtà éðôî §¦¦§¥¦§¥©§¦¨§¦§¨

.lwcd uvwpy mewna dpti -
:dpyna epipy.äàBøáeaà ïéúBLå§¦©§¤

:d`exaea` edn zx`an `xnbdéàîedn ±.äàBøáeaàdaiyn ©©§¤
:`xnbdäàãéçé àøèeç .àiøèîeç éàî .àiøèîeçlcbd ur oin ± ©§¦¨©©§¦¨§¨§¦¨¨

.mina eze` miwleye spr `la icigidì éãáò éàîìd`etx efi`l ± §©¨§¦¨
.z`f miyeràéeléâìmdn dzy `ny `xie milebn min dzeyl ± §¦¨

.ygpàì éàå,el lired `le ok dyry e` df ur oin el oi` m`e ± §¦Ÿ
éìéìk àLîç éúéì,micxe dyng `iai ±àøëéLc àúñBk àLîçå± ©§¥©§¨§¦¥§©§¨¨¨§¦§¨

,xkiy zeqek yngeà÷tðàà àîéé÷c ãò éããä éãäa eäðé÷eìLéðå§¦§¦§©£¥£¨¥©§¨§¨©©§¨¨
ézLéðå.eze` dzyie ,beld ziriax lr cenriy cr cgi mwlyie ± §¦§¥
dénéà[en`±]àøáb àeääì déì äãáò ,énà øa éBácçà áøcdzyr ± ¦¥§©©§§©©¦©§¨¥§©©§¨
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zay(iriax meil)

àúéãaîeôc àL÷ øaxird lr xenyl jlnd mrhn dpenn ± ©¨¨§§§¦¨
,`zicanetàéåéç dé÷øèc,ygp ekypy ±àúøeéç éøîç øñéìz äåä §¨§¥¦§¨£¨§¥©£¨¥¦¨¨¨

zexaern zepal zexeng dxyr yly eid ±eäðéòø÷ ,àúéãaîeôa§§§¦¨¨§¦§
eäleëì,xaerd z`ved jxevl olek z` erxw ±eçkzLéàå- §§§¦§§¨

olek e`vnpeàúéãaîeôc àñéb àeääa àãç éàåä ,äôéøèdzid ± §¥¨£©£¨§©¦¨§§§¦¨
,`zicanet ly ipyd cva zg` cerdì éúééî éìæàc ãòcr ± ©§©§¦©§¦¨

,d`iadl ekldyäéøà dìëàelki `le ,dxengd z` dix` lk` - ©§¨©§¥
.eze`txl

dé÷øè ïðaøc àéåéç àîìéc ,ééaà eäì øîàlr ygp ekyp ile` ± ¨©§©©¥¦§¨¦§¨§©¨¨¨§¥
,minkg ixac lr xaryàúeñà déì úéìc,d`etx el oi`y ±áéúëc §¥¥¨¨¦§¦

(g i zldw),'Lçð epëMé øãb õøôe'minkg ly xcb uxetd ,xnelk Ÿ¥¨¥¦§¤¨¨
`l jkitle ,dzin aiig minkg ixac lr xaerdy ,ygp epkyi

,d`etx el e`vnéaø ïéà déì eøîà,did jk ,epiax ok ±çð éëc ¨§¥¦©¦§¦¨
áøc déLôð,ax xhtp xy`ky ±àkéìc ,àðñéa øa ÷çöé áø øæb ©§¥§©¨©©¦§¨©¦§¨§¥¨

[àìáèa] àìeléä éáì éîãéâå àqà dééèîéìciptl eywywi `ly ± §¦§§¥©¨§¦§¥§¥¦¨§©§¨
itpre qcd mdiptl mi`iany onfa mipenrte miteza dlkde ozgd
,ax xhtpy dpy dze` dgnya mihrnn eidiy ,mgnyl milwc

eäéà ìæàå,ygpd ekypy mc` eze` jlde ±éèîà`iad ±àqà ©£©¦©§¥©¨
,àìáèa àìeléä éáì éîãéâåjkitleúéîe àéåéç dé÷øèygp ekyp ± §¦§¥§¥¦¨§©§¨¨§¥¦§¨¦

.zne
:ygp ipipra mitqep mixac d`ian `xnbdàéåéç déëøëc ïàî éàä©©§¨§¥¦§¨

,ygp eaiaq jxkpy in ±àiîì úBçðéì,minl cxi ±àìewéc óBçñéìå ¦§§©¨§¦§¦¨
àLéøà,ygpd y`xl lrn lq dtkie ±dépéî dé÷cäìåz` cixeie ± ©¥¨§¦©§¥¦¥

efg`i m`y ,lqd lr zelrl ygpl mexbie ,ygpd cvl zgpa lqd
,epkyie ygpd qrki ,dwfga ewzpi e` eciadéåléò ÷éìñ éëå± §¦¨¦¦¨¥

,lqd lr ygpd dlri xy`keàiîì déãLéìmina ekilyie xdni - ¦§§¥§©¨
éúéìå ÷Bìñéìå.gxaie mind on dlrie ± §¦§§¥¥

àéåéç déa épwéîc ïàî éàälr eixg` scexe eilr qrek ygpy in ± ©©§¦©¥¥¦§¨
,eizeriqt gix gixny icidéãäa déøáç àkéà éàenr yi m` ± ¦¦¨©§¥©£¥

,xagéãéîøb òaøà déákøéìrax` eilr exiag eze` aikxi - ¦§§¥©§©©§¦¥
.egixdl ygpd lkei `le eizeawr ewqtiy ick ,zen`,àì éàå§¦Ÿ

àøâð øàåLéì`ly ,min ly uixg blci ,xag enr oi` m`e ± ¦§©¦§¨
.ygpd ed`vniàøäð øaòéì ,àì éàåmin ly uixg my oi` m`e ± §¦Ÿ¦§©©£¨

,xdpd z` xeariàúiáç äòaøàà àéøeôì déáúBì ,àéìéìáe± §¥§¨§¥§§¨©©§¨¨£¦¨¨
ygpd lkei `ly ick ,zeiag rax` lr ezhin z` gipi ,dlilae

,ygpd eze` gixi `lye ,xdn eil` zelrléáëBë éa éðâéðåakyie ± §¦§¥¥§¥
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äöBøä :ïðçBé éaø øîà .àãeâì àøepz ïéa déî÷Bì§¥¥©¨§¨¨©©¦¨¨¨¤
.éqzéàå àðäk áø déì ãáò ,déa Lç óñBé øa àçà áø .Bðéãña epçp÷é Y epînçiL¤§©§¤§©§¤¦§¦©©¨©¥¨¥£©¥©¨£¨§¦©¦
àúìúe ,éôeøzLéðc àøé÷c éæéô÷ àúìúe ,àúééñøt éøîz éæéô÷ àúìz éúéì Y àì éàå§¦¨©§¥§¨¨§¦¥©§¥©§©¨¨§¨¨§¦¥§¦¨§¦§©¥§¨¨
,àøîç øa àìéò éúéì Y àì éàå .ézLéìå àøëéLa eäðé÷BìLéìå àðòìBz àìäà éæéô÷§¦¥¨¨¨©£¨§¦§¦§§¦§¨§¦§¥§¦¨©§¥¦¨©£¨¨
déðéòî øäféìå déLéøà déáúBìå ,déúetàî àîc déì ÷éaLéìå ,àLéøc àúòéöî çlâéìå§¦©©§¦£¨§¥¨§¦§¦¥§¨¥©¥§§¥©¥¥§¦©©¥¥¥

éàå .eäì éîñéì àìc,àøëéLa ÷BìLéìå ,àLáéëa çpîc àçøác àLéø éúéì Y àì §¨¦§¦§§¦¨©§¥¥¨§©§¨§©©§¦§¨§¦§§¦§¨
Y àì éàå ,déaélà déáúBìå ,déòø÷éìå ,àðøèeç øçà øác éúéì Y àì éàå .ézLéìå§¦§¥§¦¨¥§¥¨¨©¥§¨¨§¦§¨¥§§¥©¦¥§¦¨
éàîéìb ìB÷L :éàðéâì déì øîà ,déa Lçc àòéiè àeää .éøLéîc àúeúákî éúøk éúéì¥§¥¨¨¥¦©§¨§¥§¦©©¨¨§¨¥£©¥§¦©§§¦©

éîéìb ïìLBà :ì"à .dìëàå déì áéäé ,éúøkc àøLéî éì áäå,Cøëéà .éì÷ déa éðâéàå C §©¦¥§¨§¨¨¦§¥¥©£©¨§©§¦¨¦§¦§¦¥§¦¦§©
.ø÷òéîe àøëéLa ïéøz àðB÷øéì .dépéî àzøet àzøet ìôð Y í÷å íîçéà ãk .déa àðb§¨¥©¦£©§¨§©§¨§¨¦¥§©§¨§¥§¦§¨¦£©

:àéðúäå ?éøL éîeì"ú Y øeñà àeäL íãàa ñeøéñì ïéépîY "eNòú àì íëöøàáe" ¦¨¥§¨©§¨−¦©¦§¥¨¨¨¤¨§©§§¤Ÿ©£
.àeä Bîöòî Y àëä ,ïéekéî à÷c àëéä Y éléî éðä !àðéðç 'ø éøác ,eNòz àì íëä¤Ÿ©£¦§¥©£¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¦©¥¨¨¥©§
:éLà áø øîàäå .åéìàî ñøzñîe ,Bzìaøk ìBhé ,ìBâðøz ñøñiL äöBøä :ïðçBé 'ø øîàc§¨©©¨¨¨¤¤§¨¥©§§¦©§¨§¦§¨¥¥¥¨§¨¨©©©¦
:ïðçBé 'ø øîà àaà øa àéiç 'ø øîàäå .ñéøña àlà !déì àèé÷ðc àeä àçeø úBîø̈¨¦§¦¨¥¤¨§¨¦§¨¨©©¦¨©©¨¨©©¨¨
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שבת. פרק ארבעה עשר - שמונה שרצים דף קי עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

נכון במאוד לתת קודם כל מצווה פרוטה לצדקה, שהוא המשכת המקיף בפנימי, ומכל מקום הוי זה מקיף הקרוב, מה־שאין־כן תורה 
שהיא מקיף הרחוק ופעולתו נעלה יותר.

היום־יום ז' תמוז



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

éæéô÷a mi`ln ,cg` lk mibel dyly miwifgnd milk ±ékîL §¦¥©§¥
éàñøt,md milecby ,miiqxt milva ±àøîça ÷BìLéðåmewlyie ± ©§¨¥§¦§§©§¨

,oiiadì àîéðå déé÷Lðå,dl exn`ie ,dfa dewyie ±íe÷[ilcg-] §©§§¨§¥¨¨
éáBfî.C ¦¨

dáúBì ,àì éàå[deaiyei±]àøîçc àñk äè÷ðéìå ,íéëøc úLøtà §¦Ÿ§¨©¨¨©§¨¦§¦§§¨¨¨§©§¨
dãéa,dcia oii qek fg`ze ±dúòáéìå døBçàî Léðéà éúéìå`eaie ± ¦¨§¥¥¦¦¥£¨§¦§£¨

,me`zt dzrici ila dcigtie dixeg`n mc`dì àîéìåxn`ie ± §¥¨¨
,dléáBfî íe÷.C ¦¨

àðea éúéì ,àì éàåàðBnëccid `ln ,epiid] sexb` `ln e`iai ± §¦Ÿ©¥¨§©¨
,oenk [dizerav`a dtetk `idykà÷éøBîc àðeáesexb` `lne - ¨§¦¨

,mekxkàzìéìaLc àðeáe,ozlz sexb` `lne -àøîça ÷BìLéðå± ¨§©§¦§¨§¦§§©§¨
,oiia mewlyiedì àîéðå ,déé÷Lðåexn`ie mda dafd z` ewyie ± §©§§¨§¥¨¨

,dléáBfî íe÷.C ¦¨
àðãc éòéL ïézéL éúéì ,àì éàåzeiag iieqik miyy e`iai ± §¦Ÿ©§¥¦¦¦¥§¨¨

,ekkxziy mina mze` exyie [hihn miieyrd]ìådétLetytyie - §¦§§¨
,mda dafd z`éáBfî íe÷ ,dì àîéìå.C §¥¨¨¦¨

àðéèLt éúéì ,àì éàå`l` daebl lcb epi`y ayr oin e`iai ± §¦Ÿ©§¥¨§¦¨
,rwxwd iab lr hytznìå àøîça ÷BìLéìådétLoiia mewlyie ± §¦§§©§¨§¦§§¨
,mda dafd z` etytyieéáBfî íe÷ ,dì àîéðå.C §¥¨¨¦¨

àúéîBø àúâéäc àâeðøç éúéì ,àì éàåoia lcbd ayr oin e`iai ± §¦Ÿ©§¥©§¨§¦§¨¦¨
,`zinex mi`xwpd mivewdéì÷éìå,edetxyie ±é÷çLa dañéìå §¦§¥§¦§¨§©£¥

àèéé÷a àðzéëcmdy] ozyt icba i`laa xt`d eze` egwie ± §¦¨¨§©§¨
,uiwa [mixxwnàåúéña àðôeb øîòc é÷çLáeiwgyae ±otb xnv §©£¥©£©§¨§¦§¨

.sxega [minngn mdy]
éøéa òáL éøëéì ,àì éàå,zeneb ray exki ±àzLéaL eäa éì÷éìå §¦Ÿ¦§¥§©¦¥§¦§¥§©¦§¨

äìøòc äcìéoiicr `idy dcli otb ly zexenf mda etxyie - ©§¨§¨§¨
,dlxrdãéa àøîçc àñk äè÷ðéìå,dcia oii ly qek dafd fg`ze ± §¦§§¨¨¨§©§¨¦¨

,`nebd lr ayzedáúBìå àäî dî÷Bìå ,àäà dáúBìå àäî dî÷Bìå§§¨¥¨§§¨©¨§§¨¥¨§§¨
àäàecinri aeye ,zxg` lr deaiyeie ef `nebn dze` ecinrie ± ©¨

ray lk lr eyri jke ,zxg` lr deaiyeie ef `nebn dze`
,zenebdàãçå àãç ìkàå,`nebdn dcinre dcinr lk lre ±àîéì §©¨£¨©£¨¥¨

éáBfî íe÷ dì.C ¨¦¨
àãéîñ éúééì ,àì éàå,zleq e`iai ±éàzúì àâìtî dkñéìåekeqie ± §¦Ÿ©§¥§¦¨§¦§¨¦©§¨§©©

,dhnle dteb ivgn dafd z` epnnéáBfî íe÷ ,dì àîéìå.C §¥¨¨¦¨
àúéîòðc àúòéa éúéì ,àì éàå,dpri za ly dvia e`iai ±éì÷éìå §¦Ÿ©§¥¥£¨§©£¦¨§¦§¥

,dze` etxyie ±àèéé÷a àðzéëc é÷çLa dañéìåxt`d z` egwie ± §¦§¨§©£¥§¦¨¨§©§¨
,uiwa ozyt icba i`laaàåúéña àðôeb øîòc é÷çLáeiwgyae ± §©£¥©£©§¨§¦§¨

.sxega otb xnv
ì àøîçc àúéáç dì çzôéì ,àì éàådîLoii ziag egzti ± §¦Ÿ¦§©¨£¦¨§©§¨¦§¨

.cinz oii daxd dzyzy ,xnelk ,dliaya
àøeéç àðceëc àúeôëa úçkzLîc àúøòN èé÷ðì ,àì éàåfg`z ± §¦Ÿ¦§¦§¨§¨§¦§©§©¦§¨§¨¨¦¨¨

,dpal dcixt illba z`vnpd dxery dciaàîBé ãç äè÷ð éà± ¦¨§¨©¨
,cg` mei dcia dze` fg`z m`éîBé éøz ä÷ñtdaefn weqtz ± ¨§¨§¥¥

,miineiéîBé àúìz ä÷ñt éîBé éøz äè÷ð éàådze` fg`z m`e ± §¦¨§¨§¥¥¨§¨§¨¨¥
,mini dyly daefn weqtz ,miineiä÷ñt éîBé àúìz äè÷ð éàå§¦¨§¨§¨¨¥¨§¨

íìBòì.mlerl daefn weqtz ,mini dyly dze` fg`z m`e ± §¨
lirl epipy(`"r),xn` opgei iaxyø÷éòîe àøëéLa ïéøz ,àðB÷øéì§©§¨§¥§¦§¨¦£©

sxy] mipin dyly jezn mipy dzyi oewxi ly ileg z`etxl ±
xwrpe ,xkiya [dpib ly mekxke ,sixv ,`ixcpqkl`n zepli`

.ciledln
:oewxil zetqep ze`etx d`ian `xnbdàì éàåmipin el oi` m`e ± §¦Ÿ

,lired `le dyry e` ,el`àçìéîc àèeaéLc àLéø éúééìe`iai ± ©§¥¥¨§¦¨§¦§¨
,geln `edy ,`heaiy enyy bc y`xézLéìå àøëéLa ÷BìLéìå± §¦§§¦§¨§¦§¥

.epzyie xkiya edewlyie
éöî÷c éðéðBî éúééì ,àì éàå,miabg xiv e`iai ±àkéì éàåoi` m`e ± §¦Ÿ©§¥¦¥§©§¥§¦¥¨

éøé÷ðc éðéðBî éúééì ,éöî÷c éðéðBîmiphw zeter oin ly xiv e`iai ± ¦¥§©§¥©§¥¦¥¦§¦¥
,ixiwp mi`xwpddéétLéìå éðá éáì déìéiòéìådlegd z` eqipkie ± §¦©§¥§¥¨¥§¦§§¥

,xivd z` ea etytyie ugxn zialéðá éa àkéì éàåzia oi` m`e ± §¦¥¨¥¨¥
,ugxnàãeâì àøepz ïéa déî÷Bì,xiwl xepzd oia edecinri ± §¥¥©¨§¨

.ilegd `vie rifiy ,mg mewna,epînçiL äöBøä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¤§©§¤

,ilegd epnn `viy ick ,dlegd dflepçp÷é[epthri±]Bðéãña,ahid §©§¤¦§¦
.df ilega dlegd xg` ly oicqa e`

déa Lç ,óñBé øa àçà áø,oewxid ilega dlg ±déì ãáòdyr ± ©£¨©¥¨¥£©¥
elàðäk áø,oicqa ef d`etxéqzéàå.`txzpe ± ©©£¨§¦©¥

éæéô÷ àúìz éúéì ,àì éàådyly miwifgnd milk dyly e`iai ± §¦Ÿ©§¥§¨¨§¦¥
a mi`ln ,cg` lk oibelàúéiñøt éøîz,milyeane miaeh mixnz ± ©§¥©§¦¨¨

éôeøzLéðc àøé÷c éæéô÷ àúìúemi`ln el`k milk dylye ± §¨¨§¦¥§¦¨§¦§§¥
,dizecb lr d`lnzdy zxeekn zthepd deeryaéæéô÷ àúìúe§¨¨§¦¥

àðòìBz àìäàayr yxey oina mi`ln el`k milk dylye ± ©£¨§¨¨
,mec` `ede ,'ld`' enyyézLéìå àøëéLa eäðé÷eìLéìå± §¦§¦§§¦§¨§¦§¥

.dlegd epzyie ,xkiya edewlyie
àøîç øa àìéò éúéì ,àì éàå,zepez` oa [ohw xeng] xiir e`iai ± §¦Ÿ©§¥¦¨©£¨¨

àLéøc àúòéöî çìbéìå,ey`x zirvn` z` dlegd glbie ± §¦©©§¦£¨§¥¨
déúetàî àîc déì ÷éaLéìåirl fiwie ±,egvnn mc xidéáúBìå §¦§¦¥§¨¥©¥§§¥

déLéøà,ey`xay zglbzd lr mcd z` jetyie ±déðéòî øäæéìå ©¥¥§¦§©¥¥¥
eäì énqéì àìc.xeerzi `ly ,eipira df mcn qpki `ly xdfie ± §Ÿ¦©¥§

àLáéëa çpîc àçøác àLéø éúéì ,àì éàåyeak li` y`x e`iai ± §¦Ÿ©§¥¥¨§©§¨§©©§¦§¨
,xiva e` unegaézLéìå àøëéLa ÷BìLéìåxkiya edewlyie ± §¦§§¦§¨§¦§¥

.epzyie
àðøèeç øçà øác éúéì ,àì éàå,zexeaxaga xnepn xifg e`iai ± §¦Ÿ©§¥¨¨©¥§¨¨

déaélà déáúBìå déòø÷éìå.dlegd ly eail lr edepzie ederxwie ± §¦§§¥§§¥©¦¥
éøLéîc àúeúákî ézøk éúéì ,àì éàårvn`n oiyixk e`iai ± §¦Ÿ©§¥©§¦¦©§¨§¥¨¥

.eplk`ie mitixg mdy dbexrd
:oewxil oiyixkd z`etx oipra dyrn d`ian `xnbdàòéiè àeää©©§¨

[iaxr xgeq±]déa Lçc,oewxi ilega ygy -déì øîàiaxrd §¨¥¨©¥
éàpéâì,zewxi xkeny dpib lral ±éàîéìb ìB÷L,izilh leh ±áäå §¦©§§¦©§©

ézøëc àøLéî éì,izxk ly dbexr df xeara il `ade ±déì áéäé ¦¥¨¨§©§¦§¦¥
el `iad ±éîéìb ïìLBà ,déì øîà ,dìëàåC,zilhd z` ipli`yd ± ©£¨¨¨©¥§¨§¦¨

él÷ déa éðâéàå,hrn da oyi`e ±déa àðb ,Cøkéàzilha jxkp ± §¤§¥¥©¦¦¨©§¨¥
,da oyieínçéà ãkmngzd xy`k ±àúøet àúøet ìôð ,í÷å ©¦©©§¨¨©§¨§¨

dépéî`viy ilegd ztixy megn zewc zekizg zilhdn eltp ± ¦¥
.drifd mr

opgei iax :oixwir qek oipra opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
,lirl xn`ø÷òéîe àøëéLa ïéøz ,àðB÷øéì:`xnbd dywn .éøL éîe §©§¨§¥§¦§¨¦£©¦¨¦

,ciledln xwrile oixwir qek zezyl xzen ike ±àéðúäå`lde ± §¨©§¨
,`ziixaa epipyøeñà àeäL íãàa ñeøéñì ïéépî,ezeyrlãeîìz ¦©¦§¥¨¨¨¤¨©§

øîBìzqxeqn dnda aixwdl xeqi`d iabl(ck ak `xwie)KErnE' , ©¨
'dl Eaixwz `l zExke wEzpe zEzke,'eNòú àì íëöøàáe,epiidc §¨§¨§¨Ÿ©§¦©§©§§¤Ÿ©£

oke ,gafnl daixwdl xeq` el` mipte`n cg`a deqxiqy dnda
aezk eli`k weqtd z` miyxece ,dige dnda qxql ok eyrz `l

,ea,'eNòú àì íëa'mc`a el` mixac zeyrl mb xeq`y ,epiide ¨¤Ÿ©£
,eqxqle.àðéðç éaø éøácxzen cvike ,mc` qxql xeq`y ixd ¦§¥©¦£¦¨

.oixwir qek zezyl
:`xnbd zvxznéléî éðä,envr qxql mc`l xeq`y el` mixac ± ¨¥¦¥

`l` mpi`ïéekéî à÷c àëéäici lr qxql oiekzn xy`k wx ± ¥¨§¨¦©¥
,envr dcledd xai`a dyrnàeä Bîöòî àëädyer epi` o`k ± ¨¨¥©§

`linne oixwir qek dzey wx `l` ,envr xai`a qexiq dyrn
,qxzqnBzìaøk ìBhé ,ìBâðøz ñøñiL äöBøä ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¤¤§¨¥©§§¦©§¨§

,åéìàî ñøzñîeick lebpxzd zleaxk z` lehil xzeny ixd ¦§¨¥¥¥¨
mb xzen ok m`e ,envr dcledd xai`a qxqn epi`y oeik ,eqxql

.oixwir qek zezyl
:`xnbd dgec,éMà áø øîàäådf oi` lebpxzl zleaxk lehil §¨¨©©©¦

`l` ,qexiqdéì àèé÷ðc àeä àçeø úeîøgexd zeqb lebpxzl yi ± §¨¦§¦¨¥
,ynyn epi`e la`zn `ed ezleaxk epnn lhipyke ,ezleaxkn

.`linn dyrp xy`k elit` xeq` qexiq la`
:`xnbd zvxznàlà`ed ,oixwir ly qek zezyl xziddñéøña ¤¨§¨¦

.ezxwrn dizyd oi`y ,mcew qxzqp xaky mc`a ±
:oixwir qek zezyl xeq` qixql s`y dywn `xnbdéaø øîàäå§¨¨©©¦

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zay(iying meil)

,íéãBî ìkäxekaa men zeyrl xzeny mixaeqd s` ,xnelk ©Ÿ¦
aix el yiy xeka ,oebke ,men lra xak `edy`ed ixdy] mc ie

enc fiwdl xzen [mcd ieaix zngn zeni i`cey ,men lra
md micen ,men ea zeyrleõnçîadgpnd z`àeäL õnçî øçà ¦§©¥©©§©¥¤

,áéiçdkxre ipyd `ae ,ueniga dgpnd z` yl oey`xdy oebke ©¨
,miaiig mlek ,ueniga d`t` iyilyde ,uenigaøîàpL(i e `xwie) ¤¤¡©

,'õîç äôàú àì'xn`p oke(`i a my),'õîç äNòú àì'jkn eyxce Ÿ¥¨¤¨¥Ÿ¥¨¤¨¥
zegpna(:dp)aiig ,ueniga dte`de jxerde yldy cnll `ay ,

xeqi` llka `ed unga diit` xeqi` ixdy ,zg`e zg` lk lr
ick ,envr ipta diit` xeqi` dxezd dazk recne ,unga diiyr
,zcgein diit` dn ,dziit`l dgpnd zeiyr lk z` yiwdl
ixdy] dnvr ipta dilr miaiige ,dnvr ipta aeyg dyrn `idy
dzkixre dzyil s` ,[envr ipta diit` xeqi` z` dazk dxezd
jxre yl m`y ,mnvr ipta mdilr aiig ,miaeyg miyrn mdy
mlek jkle ,dnvr ipta zg`e zg` lk lr aiig ueniga dt`e
lr aiigy dzaix dxezd oky ,aiig ungn xg` ungny micen
uingd xaky xg` jxr ipydy s`e ,ueniga dgpnd zeiyr lk
.miaiig mlek ,mdixg` ueniga d`t` iyilyde ,dyila oey`xd

micen lkd okeøîàpL ,áéiç àeäL ñøñî øçà ñøñîa(ck ak my) ¦§¨¥©©§¨¥¤©¨¤¤¡©
úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe','EUrz `l mkvx`aE 'dl Eaixwz `l ¨§¨§¨§¨Ÿ©§¦©§©§§¤Ÿ©£

ixdeúeøk ìò íàowzpn `le miielz oxi`yne miviad jzegy ¦©¨
ixnbl÷eúð ìò ,áéiçixnbl owzpnyïkL ìk àì,aiigyàlàdn ©¨©¨Ÿ¨¤¥¤¨

,aiigy wezpa yecigdáéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð àéáäìlr §¨¦¥©©¥¤©¨
qxql xeqi` yiy ixd .qixq `ede mcewn zxkp xaky s` ,owzipy
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,xzen oiekzn oi`y xacyéøáb àìa dì éðúî ïéáà øa àéiç áøå± §©¦¨©¨¦©§¥¨§Ÿ©§¥
ax mya exn`y mi`xen`d zeny `la dkldd wqt z` dpy

,dpy jk `l` ,l`enyeìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä øîà áøøîà ©¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©
,ïBòîL éaøk äëìäony oica recne ,dcedi iaxk wqt axy ixd £¨¨§©¦¦§

.oerny iaxk wqt cxe
:`xnbd zvxznàðîébøz äøeáçaL éøàå éðà ,àáø øîà àlà± ¤¨¨©¨¨£¦©£¦¤©£¨©§¥§¨

,eilr dywi `ly ax ixac z` epx`iae epcnrdepîe`ed ine ± ©
,dxeagay ix`d,ïéáà øa àéiç éaøxn` axyïBòîL éaøk äëìä ©¦¦¨©¨¦£¨¨§©¦¦§

,cxe onya xzenydéîòhî åàìåxizdy mrh eze`n `l la` ± §¨¦©§¥
dn `l` ,oerny iaxk cxe onya xaeq epi` axy ,oerny iax
weqtl leki `linne ,xg` mrhn `ed cxe ony jeql xizdy

.dcedi iaxk zay zeklda
:enrhn `le oerny iaxk wqt axy dpeekd dn zl`ey `xnbd

déîòhî åàìå ïBòîL éaøk äëìä éàîiaxk dkld dpeekd dn - ©£¨¨§©¦¦§§¨¦©§¥
,enrhn `le oernyàîéìéày ,`id dpeekdy xn`p m` ±äëìä ¦¥¨£¨¨

éøLc ïBòîL éaøk[xzeny-],øáñ ïBòîL éaø eléàc ,déîòhî åàìå §©¦¦§§¨¦§¨¦©§¥§¦©¦¦§¨©
cxe onyéqîipa l`xyi lky meyn ,xzen ok it lr s`e ,`txn ± ©¥

,ipyl xeq`e cg`l xzeny xac jl oi`e ,md miklnáøålr wleg §©
y `l` ,`txn `ed m` xeq` ezrcle oerny iaxøáñcxe onyy ¨©

éqî àì.xzen okle llk `txn `l -åy xnel xyt` ikáø øáñ Ÿ©¥§¨©©
cxe onyyéðz÷cî àäå ,éqî àì,epzpyna epipyy jkn `lde ± Ÿ©¥§¨¦§¨¨¥

éqîc ììkî ,ãøåå ïîL ïäéúBkî éab ìò ïéëñ íéëìî éðagken ± §¥§¨¦¨¦©©¥©¥¤¤¤¤¤¦§¨§©¥
mikq recn ok `l m`y ,`txn cxe onyy xaeq `nw `pz s`y

.dknd lr eze`
:enrhn `le oerny iaxk wqt axy dpeekd dn zx`an `xnbd
,øáñ ïBòîL éaø eléàc ,déîòhî åàìå éøLc ïBòîL éaøk äëìä àlà¤¨£¨¨§©¦¦§§¨¦§¨¦©§¥§¦©¦¦§¨©

çéëL àìc áb ìò óàjqd ly enewna cxe ony ievn `ly s` ± ©©©§Ÿ§¦©
,d`etxl `l` eze` jq epi`y mircei lkde ,mixwi eincy ,epnn

éøL,xzen ±åeli`ïéà çéëL éà ,øáñ áøievn cxe ony m` ± ¨¦§©¨©¦§¦©¦
,zaya jeql xzen ea miynzyn mlekeàì ,çéëL àì éàåxeq` ± §¦Ÿ§¦©Ÿ

,epnn jeqlàcøååc àçLî çéëL áøc àøúàáeax ly enewnae ± §©§¨§©§¦©¦§¨§©§¨
xizd jkitl ,d`etxl jqy gken `le ,mlekl cxe ony ievn did

.oerny iaxk xaeqy meyn `le ,cxe ony jeql ax

íéöøù äðîù êìò ïøãä

íéøù÷ åìàå ¯ øùò äùîç ÷øô
dpyna epnpy ,'xizn'e 'xyew' zek`ln ipic ex`azi df wxta

lirl(.br).zay zek`ln h"l oia

äðùî
elàåd mdïäéìò ïéáéiçL íéøL÷,'xyew' meyn z`hgïéìnbä øL÷ §¥§¨¦¤©¨¦£¥¤¤¤©©¨¦

milnbd ikilen ±ïéðtqä øL÷åminiiwzn mdy ,zepitqd ikilen ± §¤¤©©¨¦
.eilr miaiig oi` ,mlerl miiwzdl leki epi`y xyw la` .mlerl

áéiç àeäL íLëez`hgïøeMé÷ ìò,'xyew' meyn el` mixyw ly §¥¤©¨©¦¨
áéiç àeä Ckz`hgïøzéä ìòmeyn ,el` mixyw zxzd lr ± ¨©¨©¤¥¨

.z`hg aiig epi` ,`niiw ly epi`y xyw xizd m` la` .'xizn'
L øL÷ ìk ,øîBà øéàî éaøe wecd epi`úçàa Bøézäì ìBëé àeä ©¦¥¦¥¨¤¤¤¨§©¦§©©

,åéìò ïéáéiç ïéà ,åéãiî.`niiwl e`yr m` elit`e ¦¨¨¥©¨¦¨¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixac z` zxxan `xnbdéàîmd dn ± ©

àîîæa éøè÷c àøè÷ àîéìéà .ïéðtqä øL÷å ïéìnbä øL÷m` ± ¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦¦¥¨¦§¨§¨§¥¦§¨¨
zraha drevxd z` mixyew eay xywd lr o`k xaecny xn`p
dndad z` mixyew dae ,lnbd zawp ,dw`pd ly dt`a dreawd

,gxaz `ly ick cenrl e` czilålr xaecn ,dpitq iabl okàøè÷ §¦§¨
àãéøèñéàa éøè÷czrahl drevxd z` mixyew eay xywd ± §¨§¥§¦§§¦¨

mivexyk dpitqd z` mixyew dae ,dpitqd y`xa z`vnpd
ixd ,dze` cinrdléàä,df xyw ±,àeä àîéi÷ ìL BðéàL øL÷ ©¤¤¤¥¤©¨¨

z` xizn `ed dpitqd z` e` dndad z` lehil dvexyk ixdy
.myn drevxd

:`xnbd daiyndéôeb àîîæc àøèé÷ ,àlàxywa o`k xaecn ± ¤¨¦§¨¦§¨¨¥
zniiwzne ,dndad ly dt`l dnvr zrahd z` ea mixyewy

,mlerl mydôeb àãéøèñéàãezrah z` ea mixyewy xywae ± §¦§§¦¨¨
lre ,mlerl my zniiwzne ,dpitqd y`xay awpl dnvr dpitqd

.z`hg aiigy dpynd dxn` el` mixyw
:dpyna epipy'eë øL÷ ìk øîBà øéàî éaøzg`a exizdl lekiy ©¦¥¦¥¨¤¤

.eilr oiaiig oi` eicin
:xi`n iax zhiya zwtzqn `xnbdéBçà éBáãçà áø éòa[eig`-] ¨¥©£©§£

,àçà øîcxyw,äáéðòhegd ly cg`d eciva d`lel miyery §©©¨£¦¨
`ed df xywe ,xyw mdn miyere ipyd eciv z` daiaq mikxeke

,zg` cia dkiyna exizdl ozip j` ,ahid wcedneäî ,øéàî éaøì§©¦¥¦©
.eilr miaiig m`d ,df xyw ly epic

m`d :wtqd iccveøéàî éaøc déîòè,dpyna xhetdìBëéc íeMî ©£¥§©¦¥¦¦§¨
,àeä åéãiî úçàa Bøézäìcia exizdl lekiy xywy xaeq `edy §©¦§©©¦¨¨

,dxez eilr daiig `l zg`énð àäådaipr xyw s`e -ìBëé §¨©¦¨
Bøézäì.eilr aiig epi`e ,zg` eciaøéàî éaøc àîòè ,àîìéc Bà §©¦¦§¨©£¨§©¦¥¦

÷cäéî àì íeMîxywe ,wcedn epi`y xyw lr dxez daiig `ly ± ¦Ÿ¦©©
,wcedn epi` zg` cia exizdl lekiy÷cäéî àäåxyw la` ± §¨¦©©

.eilr miaiig ok m`e ,wcedn `ed daipr
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

äðùî
:xyew zk`ln ipica dkiynn dpyndïéáéiç ïéàL ïéøL÷ Eì Lé¥§§¨¦¤¥©¨¦

ïäéìòz`hgklr aiigy it,ïéðtqä øL÷ëe ïéìnbä øL÷xeq` la` £¥¤§¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦
.md el` x`azi `xnbae ,mzeyrl

d÷eìç çzôî äMà úøLB÷ipyne ,welgd zyael ekxcy gzt ± ¤¤¦¨¦§©£¨
,l`ny szka zxyew oinin `veid ,zepeyl oirk mi`vei eiciv

,oini szka zxyew l`ny lyeåxeywl zxzen okäëáñ éèeç± §¥§¨¨
,zyx oirk ieyrd y`xd lr raekàé÷ñt ìLådagx dxebg ± §¤§¦§¨

,dxiywl miheg dizevwaeåxeywl xzen ok,ìcðñå ìòðî úBòeöø §§¦§¨§©§¨
úBãBðålyïîLå ïéémixyewe mdit z` mitteky ,xern miieyrd §©¦§¤¤
,mze`åokøNa ìL äøéã÷mrhde .dit lr cba mixyew mizirly §§¥¨¤¨¨

ly xywl dnec df oi`e ,mei lka mze` mixizny itl ,el` lkl
.llk `niiw

:dligzkl xzend sqep xyw beq d`ian dpyndïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤
ïéøLB÷ ,øîBà á÷òégztd agexa lagàlL ìéáLa ,äîäaä éðôì ©£Ÿ¥§¦¦§¥©§¥¨¦§¦¤Ÿ
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המשך בעמוד רכס



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zay(iyiy meil)

àîîæa éøè÷c àøèé÷dkex`d drevxd z` ea mixyewy xywd ± ¦§¨§¨§¦¦§¨¨
dndad z` mixyew ef drevxae ,dndad ly dt`ay zrahl

,gxaz `ly ick qea`làãéøèñéàa éøè÷c àøèé÷åxywd ± §¦§¨§¨§¦§¦§§¦¨
,dpitqd y`xa z`vnpd zrahl drevxd z` ea mixyewy
,dze` cinrdl mivexyk dpitqd z` mixyew ef drevxae

el` mixywayàkéìc àeä àáeiç,oi` z`hg aeig wx -àä ¦¨§¥¨¨
àkéà àøeqéàxi`yny minrty meyn ,mzeyrl xeqi` yi j` - ¦¨¦¨

czil xaegnd cvd z` wx xizne ,miireay e` reay my mze`
,dpynd dkiynne .dndad dxeyw eay cenrl e`Léåmixyw §¥

eäéð éàîe ,äléçzëì ïéøzenL,md eli`e -úøLB÷dy`éçzôî ¤¨¦§©§¦¨©¦¤¤¦§§¥
d÷eìç.mei lka mxizdl jxcdy ,'eke £¨

dy` zxyew :dpyna epipy.d÷eìç çzôî©§¥©£¨
:`xnbd dywnàèéLtdxizn `id ixdy ,df xyw xeywl xzeny §¦¨

.miiwznd xyw df oi`e ,dwelg zhyetyk mei lka eze`
:`xnbd zvxznàëéøö àì,z`f cnll dpynd dkxved `l ± Ÿ§¦¨

ote`a `l`éLc éøz déì úéàc,migzt ipy df welgl yiy ± §¦¥§¥¨¥
ipy el yi gztd z` xebql icke ,miptln gezt `edy xnelk
yi bef lkae ,xzei jenp ipyde dlrnl cg`d ,zepeyl ly zebef
zepeyldn cg` bef wx dxizn m` mbe ,l`nyl oeyle oinil oeyl

,wgeca welgd z` yealle heytl dlekiàîéúc eäî`ny ± ©§¥¨
,zg` oeyl wx xizz welgd z` heytzyky yeygpy xn`z

eìéháî éìeha eäéépéî àãçxi`yze lhaz dipyd oeyld z` ± £¨¦©§©¥§©¥
mircei eppi`y oeike ,`niiw ly xyw `edy `vnpe ,cinz dxeyw

,dxiywa mixeq` mdipy ,xeyw xi`yz dfi`ïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨
.mixywd ipy z` xeywl zxzene ,jkl miyyeg

dwelg gztn dy` zxyew :dpyna epipy.äëáñ éèeçå§¥§¨¨
:`xnbd dywnàèéLtdxizn `id ixdy ,df xyw xeywl xzeny §¦¨
.mei lka eze`

:`xnbd zvxzndì àçéåøc ,àëéøö àìepi`y raeka xaecn ± Ÿ§¦¨¦§¦¨¨
ecera exiqdl dlekie ,geixa eze` zxyew `l` ,dy`xl wcedn

,xeywdì àôìL óìLéî ,àîéúc eäîz` selyz `ny yeygp ± ©§¥¨¦§©¨§¨¨
`vnpe ,mlerl miiw x`yi xywde ,xywd z` xizdl ila raekd

,ezeyrl xeq`e `niiw ly xyw `edyïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨
meyn ,jkl miyyegdøòN ìò äñç äMàcm` ylziy zyyege §¦¨¨¨©§¨¨

,wgeca raekd z` selyzdì àéøL àøLéîez` dxizn okle ± ¦§¨¨§¨¨
.exyewl xzen okle ,ezxqd iptl raekd ly xywd

'eke dy` zxyew :dpyna epipy.ìcðñå ìòðî úBòeöøe§¦§¨§©§¨
:zeziixa dnk oia df oipra dxizq dywn `xnbdøîzéàxn`p ± ¦§©

y in ,yxcnd ziaaúBòeöø øézälyàãç éðz ,ìcðñå ìòðîepipy ± ¦¦§¦§¨§©§¨¨¥£¨
y zg` `ziixaaCãéà àéðúå ,úàhç áéiçzxg` `ziixaa epipye ± ©¨©¨§©§¨¦¨

`edyøeètz`hgnøeñà ìáà,dligzkl ok zeyrlCãéà àéðúå ¨£¨¨§©§¨¦¨
y zxg` `ziixaa epipye ±äléçzëì øzeîzniiqn .ok zeyrl ¨§©§¦¨

:`xnbdìcðqà ìcðñ àéL÷ ,ìòðnà ìòðî àéL÷oia ef dxizq ± ©§¨¦§¨©¦§¨©§¨©§¨©©§¨
.lcpq iabl oiae lrpn iabl oia dyw zeziixad

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ìòðnà ìòðîzewqer zeziixady ¦§¨©¦§¨Ÿ©§¨
c ,mipey mipte`aéðz÷c àäy,úàhç áéiçxaecnéôkLeàãa± ¨§¨¨¥©¨©¨¦§§¨¥

xyw xyew lrpna drevxd agezyky ,dyer xlcpqdy xyw
.mlerl miiw df xywe ,`vz `ly ick lrpnd jeza cg`d dciva

y epipyy dne,øeñà ìáà øeètxaecnalrpïðaøãicinlz ly ± ¨£¨¨§§©¨¨
mixyew `l` ,mdilbx lr lrpnd z` wcdl milibx oi`y ,minkg
la` ,xeyw `edyk eze` milrepe mivlege ,ietx `edyk eze`
eze` mixyewe mixfege xywd z` mixizn hih jeza mixaeryk
`vnpe ,elbxn hnyie hiha lrpnd waci `ly ick ,wcedna

n epi` j` ,onfl ieyr df xywyla` xeht okle ,mlerl miiwz
y epipyy dne .xeq`,älçzëì øzeîxaecnalrp,àæBçî éðáã ¨§©§¦¨§¦§¥§¨

,wcedna mdilrp mixyewe myeala micitwne aal iagx mdy
.lrpd z` uelgl ick mei lka xywd z` xizdl mikixve

n epiywdy dxizqd oke,àéL÷ àì ,ìcðqà ìcðñxaecn o`k mby ©§¨©©§¨Ÿ©§¨
c ,mipey mipte`aéðz÷c àäy,úàhç áéiçxaecnéòéièãalcpqa ± ¨§¨¨¥©¨©¨¦§©¨¥

,mil`rnyi mixgeq lyéôkLeà éøè÷clr zxywp ezrevxy ± §¨§¥§¨¥
y epipyy dne .mlerl cnerd xywa xlcpqd ici,øeñà ìáà øeèẗ£¨¨

xaecneäðéà éøè÷c àzøîeçãamnvr miyp`dy ,mzq xywa ± ¦§©§¨§¨§¥¦§
minrte ,eze` mixyewe mixizne mixfege ,lcpqd z` ea mixyew
,ezeyrl dligzkl xeq` okle ,yceg e` reay xywd miiwzny
epipyy dne .mlerl miiwzn epi`y meyn z`hg aeig ea oi` j`

y,äléçzëì øzeîxaecnéøz éa déa é÷ôðc ìcðñaipyy lcpqa ± ¨§©§¦¨§©§¨§¨§¦¥¥§¥
exag xyw z` cg`d xizn mei lkae ,oibexiql ea mi`vei miyp`

.elbx zcin itl xyewe
:miyp` ipy ynynd lcpqa ea ewqry dyrn `xnbd d`iane

äãeäé áøãk,dcedi axl rx`y dyrnd enk ±deçà äãeäé áøc ¦§©§¨§©§¨£©
[eig`-]éìcðñc àâeæ àeää déì äåä ,àãéñç àlñ áøcbef el did ± §©©¨£¦¨£¨¥©¨§©§¨¥

,cg` milcpqeäéà déa ÷éôðc ïéðîæ,envr `ed mda `vi mizirl ± ¦§¦§¨¦¥¦
edé÷eðé déa ÷éôð ïéðîéæ.ohwd epa mda `vei didy minrte ±àúà ¦§¦¨¦¥§¥£¨

zaya dcedi ax `a -déì øîà ,ééaàc dén÷ì,iia`làðåeb éàä ék §©¥§©©¥¨©¥¦©©§¨
jxevle ,eze` yael ipae lcpqd z` zrk xizn ip`y df ote`a ±
milibx oi`y ,lcpqa xlcpqd dyry xywd z` xizdl ilr jk

,ipa ly elbx zcinl eni`zdl ick exywle xefgle ,exizdléàî©
.ok zeyrl xzen m`d ,oicd dn ±déì øîàzeyrl xeq` ,iia` ¨©¥

jk dyerde ,jkdéì øîà .úàhç áéiç,iia`l dcedi ax,àzLä ©¨©¨¨©¥©§¨
y il xne` ziid m` elit`éì àéL÷ à÷ ,øeñà ìáà øeètdid ± ¨£¨¨¨©§¨¦

,xeq` recn il dywéì úøîà÷ 'úàhç áéiç'il xne` dz`e - ©¨©¨¨¨§©¦
,iia` eze` l`y .z`hg aiigyòè éàîàîjl dywy mrhd dn ± ©©£¨
.dfk xyw xeywl xeq` dnldéì øîà,iia`l dcedi axíeMî ¨©¥¦

à÷eðé déa ÷éôð ïéðîéæ àðà déa àð÷éôð ïéðîéæ ,énð ìBçácoeik - §©©¦¦§¦¨¦§¨¥£¨¦§¦¨¦¥§¨
`vei ipa minrtle ,df lcpqa `vei ip` minrtl ,legd inia mby
itl exyewe ipa xfege ,mei lka df xyw xizn ip`y `vnpe ,ea

.elbxdéì øîà,dcedi axl iia`øzeî ,éëä éàok zeyrl ¨©¥¦¨¦¨
,äléçzëìzeyrl libx jpi`y izxaqy meyn `l` izxq` `le §©§¦¨

.jk
:df oipra miyrn ipy d`ian `xnbddéøúa ìéæà÷ äåä äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨¨¨¦©§¥

eäáà éaøceda` iax ixg` zaya jldn did -,úéìîøëa`idy §©¦£¨§©§§¦
.opaxcn ea lhlhl xeq`y mewndéìcðñc äòeöø ÷éñtéàdwqtp ± ¦§¦§¨§©§¨¥

.elbxn lcpqd ltpe ,dinxi iax ly elcpq ly drevxddéì øîà̈©¥
,eda` iaxl dinxi iaxdì ãáòéð éàîqipkdl ick dyrp dn ± ©¤¡©¨

.zilnxka xeq` cia elhlhl ixdy ,izial lcpqddéì øîàiax ¨©¥
,eda`éîb ìB÷Lseq dpw gw ±éæçc ,çìie`x `edy ±ìëàîì §¤¦©©£¦§©£©
äîäa,dvwen epi` okledéåléò CBøëelcpqd lr eze` jexk ± §¥¨§¦¨¥

cr lcpqd z` jk lrpze ,leti `ly ick drxwpy drevxd mewna
.qpkzy

:sqep dyrnóñBé áøc dén÷ éà÷ äåä éiaàax iptl cner did - ©©¥£¨¨¥©¥§©¥
.xvga sqeidéì ÷éñtéàd iia`l drxwp ±äòeöø.elcpqadéì øîà ¦§¦¥§¨¨©¥

,sqei axl iia`déì ãéáòéà éàî.izial eqipkdl ickdéì øîàax ©¤¡¦¥¨©¥
,sqeidé÷áLxeq`e dvwen `edy ,ltpy mewna lcpqd z` aefr ± ¦§¥

zrahd dwqtpy meyn ,yeniyl cer ie`x epi`y oeikn ,lehlha
miynzyn oi`e xrekn xacd ixd depwzi m` s`e ,ely zipevigd

.dfk lcpqa
e :sqei ax z` iia` l`yäéîøé éaøcî àðL éàîdpey dna - ©§¨¦§©¦¦§§¨

jexkl el xzedy ,lirl `aedy dinxi iaxa dyrndn df dyrn
el aiyd .dvwen meyn elcpq xq`p `le ,lcpqd z` lerple inb

:sqei axíúäoebk ,zilnxka rxi`y dinxi iaxc dyrna ,my - ¨¨
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ìãðñ'ek dpwize eipf`n zg` dwqtpy.`nh dpwiz `l oicd `edc :qxhpewa yxit

d`neh dl dgxt dwqtpyk i`c ,qxcn±`lc ,enr oicde .dl dxcd `l ez

zg`e eipf`n zg` dlhip :'ixn` inp lirle .zekzn ilka `l` dpyi d`neh epivn

eizeiqxzn±dpwize hwpc `de `nh±iq meyn hwpc qxhpewa yxitopirny`l ,`t

dipy dwqtp ik ,dpwizc b"r`c±on xedh

`nh la`" `tiq ipzwc meyn la` .qxcnd

dpwiz `l elit`c ,dpwize hwp `l "qxcn rbn

dipy dwqtpe±,'hpewa 'itck ,qxcn rbn `nh

dia iyenzyi`l `ed ilk oiicrc meyn

`tiqa `icda opzc ,dywe .`pixg` yinyz

e"k 'ta milk zkqna dpyn jdc)c dpyn:(`l

dipy dwqtpy cr dpey`xd z` owzl witqd±

`nh la` :dibde ,ea xfg envra i"yxe .xedh

qxcn rbna,,dizlinl ifge `ed ilk oiicrc

`yixa hwp `zyde .dpey`xl dpwzi` `dc

dpwiz `l i`c ,dpwize `wec±dipy dwqtp ik

`tiq ipzwck .qxcn rbn elit` `nh epi`

inp hwp 'dpwize' `yixa hwpc ab`e .`icda

`tiqa:

ìáàqxcn rbn `nh.:oerny x"d dywd

dl ray `d ?qxcn rbn `nh i`n`

"dax unewd"ae !d`neh).ck zegpn(`ax ira

d`neh dl ray opixn` in :ewlgy oexyr iab

afd eilr qxcy oeik xninl `kile ?e`l e`

cgi qxcn rbne qxcn el `ac ,sgi elbxa±

,d`neh dl ray opixn` `l zg` zaac

"dax unewd"a gkenck)my f"b.(`ki` ,k"`

lr `l` !qxcnl enk qxcn rbnl zeycg mipt

el `a dpwzipe dpey`xd dlhpy xg` jgxk

.envra rbepy 'hpewa yxity enk ,qxcn rbn

'hpewd 'itle !d`neh dl rayc `nip ok m`e

eipf` izy ewqtp elit`c ,`gip `nw±`nh

opixn` `lc :oerny x"d yxtne .qxcn rbn

,etebn el d`a d`nehdyk d`neh dl ray

,envra rbepy el d`a rbn z`nehy ,`kd enk

,xi`n iaxk `iz` eyexitle .qxhpewa 'itck

hbepy dnc .`nhn mixzqd zia z`neh :xn`c

envra±,wgec edfe .`id mixzqd zia z`neh

"dywnd dnda" 'tac):ar sc oileg('tae

"ahexde xerd"):hkw sc my(:zehiyta jixt

l"iw `lc rnyn !`id mixzqd zia z`neh

oiaexirc ipy wxtae .n"xk).ck sc(yxit

d`neh laiw ofe`c ezyixt zryac :qxhpewa

"dywnd dnda" wxtac ,d`xp oi`e .eia`n

):ar sc oileg(cban ze`ac opirac :opixn`

d`a dpey`x ofe` owizyk :i"xl d`xpe .lecb

rbne qxcn z`neh ofe`l el,cgi qxcn

d`neh zeidl xyt` i`c ,ofe`l lha lcpqde

df `la dfl:

âåìôð`"ca dcica ipzipe.:i"xl dyw

dcica ipzipe beltip jixtc`±iywiz

dteb dil)`ziixac(?qxcn rbn `nh i`n`

q"yd ziiyew llka dedc :i"x xne`e !ilk zxezn dl lha dpevigd dwqtpy oeik `ld

zn` epi` mxcn rbn `nhc opirci `linne ,dcica ipzipe beltipc:ãòenilydy

edn oenx `ivenl.milk zkqna opzc `de)c"n f"it:(exn`y mipenix±mifeg` dyly

ipepia epiidc :xn`we .ipepia `l` ohw `le lecb `l oenixd :dlrnl xn`y dn yxtn `l` ,mipenix dylya xeriydy `l dfa df±la` .cgi milicbe dfa df mifeg`d dylyk

mipy e` cg` cg` milicbd mipenixd±cgi drax` milicby oze`e .milecb md±miphw mdc(:éáølcpq epl zipy.,dhnc `zriiq `idd iziin `l i`n` :opgl` x"dl denz

jd inwn dipznc)e dpyn g"it milk:(dpwize dkex` dxayp ,qxcn d`nh dzidy dhn±dpwze dipy dxayp ,qxcn d`nh±`l m` ,qxcn rbn `nh la` ,qxcnd on dxedh

'ek dpey`xd z` owzl witqd:

àì`k`ly dl zi`c `kixv.gzt el yiy oeik ,ik`ly ixzl jixv dnlc ,"ik`ly ixz dl zi`c" opiqxb `l!
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dðwéúå åéðæàîúçàä÷ñôpL ìcðñ :ïðúe ,äðLîíúñk¦§¨¦§¨§©©§¨¤¦§§¨©©¥¨§¨§¦§¨
ànèlî øBäè Y dðwéúå äiðL ä÷ñôð) ,ñøãî àîè Y¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨¨¦§©¥
àðL àì Y åàì éàî ,(ñøãî òbî àîè ìáà ñøãî¦§¨£¨¨¥©©¦§¨©¨¨§¨
ìáà .à÷åc úéîéðt ,àì ?äðBöéç àðL àìå ,úéîéðt§¦¦§¨§¨¦¨Ÿ§¦¦©§¨£¨
äiðL ä÷ñôð" éðúcà ,éëä éà ?øBäè Y éàî äðBöéç¦¨©¨¦¨¦©§¨¥¦§§¨§¦¨
âBìôéð "ñøãî òbî àîè ìáà ñøãnä ïî øBäè dðwéúå§¦§¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨¦§
Y äðBöéç ìáà ,úéîéðt ä÷ñôpL Y à"ãá ;dãéãa§¦¨¤¦§§¨§¦¦£¨¦¨
ìcðña eðúðLî àäz :óñBé ïa ÷çöé áø øîà !øBäè̈¨©©¦§¨¤¥§¥¦§¨¥§©§¨
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zay(iyiy meil)

àeä àðî déúléîìc`ed dligzn dl crein didy lbxd iably ± ¦§¦§¥¨¨
,ilk ok`àëä ìáà,zipevigd epf` dwqtpykàðî åàì déúléîì £¨¨¨§¦§¥¨¨¨

,àeäepipy `l jk lre ,dl crein didy lbxa elrepl leki epi`y
leqt `ed `l` ,dxyk dzvilg oinia l`ny ly dvlg m`y
zayiizn opgei iax ly `xnindy dnne .dcedi iax itl dvilgl
dkld wqet `edy gken ,minkg zrcl `le dcedi iax zrcl wx
`ede ,ilk epi` zipevigd epf` dwqtpy lcpqy ,dcedi iaxk

.dipyd lbxa elrple ektdl xyt`y s` zaya dvwen
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîeiax xaeq jky okzi ike - ¦¨©©¦¨¨¨¦

,dcedi iaxk dkldy ,opgei,ïðçBé éaø øîàäåy `ed llkäëìä §©¨©©¦¨¨£¨¨
Lî íúñk,äðilae zwelgn ila dpyna dpypy oicy xnelk ¦§¨¦§¨

,df oick dkld ,exne`d my z` xikfdlïðúedpyna(c"n e"kt milk), §©
ìcðñ,d`nehd a` `idy ,qxcn z`neh `nh didy af ly ©§¨

,dðwéúå åéðæàî úçà ä÷ñôpLx`yp `ed ixd,ñøãî àîè`ly ¤¦§§¨©©¥¨§¨§¦§¨¨¥¦§¨
.xdhp epi`e ,jka ilk my epnn lhazd)okn xg`l m`eä÷ñôð¦§§¨

d epfe` mb,ñøãî ànèlî øBäè ,dðwéúå äiðLeipf` izyy iptn §¦¨§¦§¨¨¦§©¥¦§¨
`ed `l` ,qxcn z`neh `nhpy lcpq eze` `ed oi` aeye ,erxwp

,ycg lcpqkñøãî òbî àîè ìáàrbpy ilkk `nh x`yp `ed ± £¨¨¥©©¦§¨
envra rbp lcpqd ixdy ,d`nehl oey`x dyrpy ,qxcna
dn j` ,qxcnd z`neh epnn dgxt mpn`e ,qxcn `nh didyk
,qxcna erbpy mixac x`yk df ixd ,envra rbpy zngn `nhpy

epnn dgxt `l ef d`nehe.(`yixa epipyy dn :`xnbd zxxan
,ilk my epnn lha `l dpwize eipf`n zg` dwqtp m`yåàì éàî©¨

,dwqtpy mipf`dn zg` lk lr xaecn oi` m`d ±àðL àìdwqtp Ÿ§¨
ofe`àðL àìå ,úéîéðtofe`,äðBöéçdwqtp elit`y ,opaxk df ixde §¦¦§Ÿ§¨¦¨

elreple ektdl lekiy oeik ,ilk my lcpqdn lha `l dpevig
lbxaoeike ,dcedi iaxk dpi` ef dpyn mzqy `vnpe ,dipyd

iaxk wqt cvik ,dpyn mzqk dkldy xaeq envr opgei iaxy
.dcedi

:`xnbd zvxznàì`l` ,dpynd zpeek ef oi` -úéîéðta,à÷åc Ÿ§¦¦©§¨
lekiy meyn ,`nh lcpqd x`yp dwqtp ziniptd m` wxy
iax zrcke ,lcpqd xdhp zipevigd dwqtp m` la` ,dpwzl

.dcedi
ofe` dwqtpyk wx dpynd z` cinrp m` :df uexiz dgec `xnbd

,`nh `ed dfa wxy wiicl yi ok m` ,ziniptdìáàdwqtp m` £¨
déàî ,äðBöéçdidi lcpqd ,oicd dn -éëä éà ,øBäèyi ok m` ± ¦¨©¨¦¨¦

,dpynd lr zeywdléðúcàjynda epipyy cr ±äiðL ä÷ñôð' ©§¨¥¦§§¨§¦¨
,'ñøãî òbî àîè ìáà ñøãnä ïî øBäè ,dðwéúåmikixv eid `l §¦§¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨

`l` ,miipf`d izy ewqtpy df ote` hewpldãéãa âBìôéðdleki ± ¦§§¦¨
,envr `yixd ly ote`a wlgl dpynd dzidíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

k `weec ,xdhp epi` zg` ofe` dwqtp m`yä÷ñôpLofe`d ¤¦§§¨
dìáà ,úéîéðtd dwqtp m`,äðBöéç`ed ixd.øBäèi`ce `l` §¦¦£¨¦¨¨

wxe ,`nh lcpqd dpevigd dwqtp m` mby dpynd zrcy
`iyewd zxfege ,dcedi iax zrck `le ,xedh odizy ewqtpyk

.dcedi iaxk dkld opgei iax wqt cvik
:`xnbd zvxzneðúðLî àäz ,óñBé ïa ÷çöé áø øîàcinrp ± ¨©©¦§¨¤¥§¥¦§¨¥

ef dpyn,íéðæà òaøà Bì LiL ìcðñaly zebef ipy el yiy xnelk §©§¨¤¥©§©¨§©¦
,iniptd eciva mizye ipevigd eciva mipf` izy ,miipf`òaøàå§©§©

íéúBiñøzoda miraewy zerahd ody ,zeiqxz rax` el yiy ± §¥¦¦
,iniptd eciva mizye ipevigd eciva zeiqxz izy ,zerevxd z`
`yixa epipyy dny ,zeipevigd miipf`a wx zwqer dpynde
eipf` izyn zg`l dpeekd `nh eipf` izyn zg` dwqtp m`y
lekie ,ztqep zipevig ofe` el yiy meyn `nhy ,zeipevigd
,xedh diipy dwqtp m`y epipyy dne ,`edy enk ea ynzydl
mipf`d izy ewqtpy oeiky ,dipyd zipevigd ofe`l dpeekd
dcedi iax zrck df ixde ,yeniyl ie`x epi` aey zeipevigd
z` jk cinrpy mrhde .xedh zipevigd ofe`d dwqtp m`y

ick ,dpyndì àlL,ïðçBé éaø ìL åéøác øBaLdkldy xaeq `edy ¤Ÿ¦§§¨¨¤©¦¨¨
.dcedi iaxk `id ef dpyn mzq mby `vnp df ote`ae ,dcedi iaxk

àúà ék[`ayk-]ïéáøjk ,xn` laal l`xyi ux`nïðç áø øîà ¦¨¨¨¦¨©©¨¨
äëìä ïéà ,øîà ïðçBé éaøå .äãeäé éaøk äëìä ,áø øîà ,àaà øa©©¨¨©©£¨¨§©¦§¨§©¦¨¨¨©¥£¨¨

.äãeäé éaøk§©¦§¨
:`xnbd dywn,éëä ïðçBé éaø øîà éîe,dcedi iaxk dkld oi`y ¦¨©©¦¨¨¨¦

õøúîcî àäåxn`y dnn ±ïðçBé éaøeixac z`aélààitl±] §¨¦¦§¨¥©¦¨¨©¦¨
[ezrcdpéî òîL ,äãeäé éaøcy o`kn gken ±àøéáñ äãeäé éaøk §©¦§¨§©¦¨§©¦§¨§¦¨

,déì.dlrnl epwiicy enke ¥
:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîào`k yi ± ¨¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

dcedi iaxk wqt m`d ,opgei iax zrc `id dn mi`xen` zwelgn
,dcedi iaxk dkld oi`y opgei iax mya o`k xn`y oiaxe ,`l e`
xa xa dax xn`y `xnind dze` z` xn` `l opgei iaxy xaeq

.dcedi iaxk dkldy egiked dpnny ,lirl opgei iax mya dpg
dpynd it lr dze` zx`ane ,ztqep dpyn d`ian `xnbd

:lirl d`aedyíúä ïðzmilk zkqna my epipy -(`"n f"it),ìk §©¨¨¨
íéza éìòa éìk,urn miieyrdíéðBnøk ïøeòéLxeriyd ± §¥©£¥¨¦¦¨§¦¦

awp mda didiy xg`l `ed ,mixdhp mde ilk my mdn lhazny
lra xneb dfk lceba eawipyky ,oenix epnn z`vl lekiy lceba
qg `ed xzei ohw awpa la` ,myeniyn mze` lhal ezrca ziad

.mipenixl ea ynzydl jiynne ilkd lr
:`xnbd zwtzqnáwéð ,äi÷æç (éaø) éòaohw xeriya ilkd ¨¥©¦¦§¦¨¦©

,úéæ àéöBîk,oenix `ivenkn ohw `edyBîúñeziad lra mzqe ± §¦©¦§¨
,awpd z`áwéðå øæçåsqep awpúéæ àéöBîk,oey`xd awpl cenv §¨©§¦©§¦©¦

,Bîúñe,minrt dnk rxi` okeBîéìLäL ãòcgi miawpd lkìawp §¨©¤¦§¦§
k `edy mezq,eäî ,ïBnéø àéöBîlhal miawpd lk mitxhvn m`d ¦¦©

.`l e` ,xdhp `ede ilk my epnn
:`xnbd zhyetïðçBé éaø déì øîà,diwfgl,éaøixdeðì úéðLz` ¨©¥©¦¨¨©¦¨¦¨¨

dpynd(c"n e"kt milk),àîè ,dðwéúå ,åéðæàî úçà ä÷ñôpL ìcðñ©§¨¤¦§§¨©©¥¨§¨§¦§¨¨¥
.ñøãî òbî àîè ìáà ñøãnä ïî øBäè ,dðwéúå äiðL ä÷ñôð .ñøãî¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨

Cì ïðéøîàå,jze` epl`ye ±àðL éàîd dpey dna -,äðBLàøs`y §¨§¦©¨©§¨¦¨
zngn df ixd ,lcpqd `nh dwqtp m`äiðL àîéé÷ àäc± §¨©§¨§¦¨

dwqtpyk ,dyw ok m`e ,eilr lcpq mye ,zniiw oiicr dipydy
énð ,äiðL,`nh lcpqd didi f` mb ±äðBLàø äðwúî [àä]ixdy - §¦¨©¦¨§©§¨¦¨

lhazi `le ,die`x ofe` lcpql dzr yie ,zpwezn xak dpey`xd
.ilk my epnndéìò ïì zøîàådwqtpyky ,jk lr epl zayde ± §¨§©§¨£¥

ok m`e ,zeycga zepyid mipf`d izy z` silgdy ixd dipyd mb
,ïàëì eàa úBLãç íéðtz`neha lcpqd `nhpy xg`ly xnelk ¨¦£¨¨§¨

`ed `l` ,`nhpy lcpqd eze` df oi`e ,eipt eycgzd qxcn
,df itle .xedh `ed okle ,ycg lcpqkäénð àëwtqa o`k mb ± ¨¨©¦

mitxhvn mleky miawp dnk awipy xg`ny ,jk oicd didi jly
mewn lkn ,mlek z` mzqy s` ,oenix `ivenleàa úBLãç íéðẗ¦£¨¨

,ïàëì.xedhe ycg ilkk df ixde §¨
e ,eixac lr opgei iax z` gaiy diwfgdéìò éø÷,eilr `xw -úéì' ¨¥£¥¥

'Lpéà øa ïéce .df `ed j`ln `l` ,mc` oa df oi` -éøîàc àkéà ¥©¦¨¦¨§¨§¥
,opgei iax lr diwfg xn` jky mixne` yi ±Lpéà øa ïéc ïBâk± §¥©¦¨

.`ed lecb mc`y xnelk ,'mc`' myl ie`x dfk mc`
:oipr eze`a `xnin d`ian `xnbdøa àáø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©¨¨©

íà ,àðenéædíéðBLàøk miaygpeðà ,íéëàìî éðak miaygpéða ¦¨¦¦¦§¥©§¨¦¨§¥
ìL BøBîçk àìå .íéøBîçk eðà ,íéLðà éða íéðBLàø íàå .íéLðà£¨¦§¦¦¦§¥£¨¦¨©£¦§Ÿ©£¤

àñBc ïa àðéðç éaømlv` lek`l mikqd `le mihqil edeapby ©¦£¦¨¤¨
,mixyern mpi`y milk`nåexengk `l s`øéàé ïa ñçðt éaø ìL §¤©¦¦§¨¤¨¦

,zexyern opi`y mixeryn lek`l axiqyàlàep` miaygp ¤¨
.íéøBîç øàLk¦§¨£¦

'eke dwelg gztn dy` zxyew :dpyna epipy.ïîLå ïéé úBãBðå§©¦§¤¤
:`xnbd dywnàèéLt`ed ixdy ,cepd ita xyw xeywl xzeny §¦¨

:`xnbd zvxzn .mei lka exizdl cneràëéøö àìdkxved `l ± Ÿ§¦¨
cepa `l` ,z`f cnll dpyndéðeà ézøz déì úéàcizy el yiy ± §¦¥©§¥¥

lkae ,mixyewe ekezl mze` milteky migzt ipy xnelk ,mipf`
ycgl dpynd dkxved dfae ,oiid z` `ivedl leki mdn cg`

oky ,mdipy z` xeywl xzenyéìeha eäéépéî àãç ,àîéúc eäî©§¥¨£¨¦©§©¥
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zay(ycew zay meil)

ìéháî éìeha eäéépéî àãçmdn cg` lag lhai `ny yeygp ± £¨¦©§©¥§©¥
lagd z` wx xizi dndad z` `ivedl dvxiyke ,enewna
lagd z` xeywl el xeq`y `vnpe ,wgeca dp`iveie oezgzd

,`niiw ly xyw `ed ixdy ,oeilrdïì òîLî à÷miyyeg oi`y ¨©§©¨
.mdipy z` xeywl dligzkl xzene ,dfl

:dkld wqt d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©
aøk äëìä ,ìàeîLá÷òé ïa øæòéìà élag xeywl epzpyna xizdy §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

.dndad iptl
:`xnbd dywnééaà déì øîàweqtl zkxvedy jkn ,sqei axl ¨©¥©©¥

äëìä,awri oa xfril` iaxkéâéìôc ììkîdz` xaeqy rnyn ± £¨¨¦§¨¦§¦¦
recne ,dndad ipta lag xeywl exq`e ,eilr ewlg minkgy
dxizdy mixywd x`yl dnec df xyw ixd ,z`f exq`i minkgy

.miiwznd xyw epi`e ,dpynddéì øîà,iia`l sqei ax xn` ±éàî ¨©¥©
dpéî Cì à÷ôðm` ixd ,minkg zrc idn rczy dfn jl `vi dn ± ¨§¨¨¦¨

iaxk xzeny dklddy oky lk ,miwleg mpi` minkgy jixack
.awri oa xfril`déì øîà,ddinza sqei axl iia`øBîb àøîb ¨©¥§¨¨§

àäz àzøBîæepl didie ,zlrez ila zekld epcnln dz` ike ± §§¨§¥
epcnll jl dnl ea ewlgp `ly oicy ,`nlra xiyke xnfk xacd

.dkld ink

äðùî
:zaya mixeq`de mixzend mixyw ipica dkiynn dpynd

éìc ïéøLB÷xead zty lràé÷ñôameyn ,dagx dxebga ± §¦§¦¦§¦§¨
cbak dyeniyn dxebgd z` ciqtdle lhal oiekzn epi` i`ceay
dptilgi `l` ,ilcd zxiyw jxevl xead zty lr dxi`ydle

.`niiw ly xyw df oi`y `vnpe ,heyt lagaàì ìáàz` mixyew £¨Ÿ
ilcdìáçaz` lhany oeik ,libxly xyw df ixde ,my lagd §¤¤

.cinz my ielze xeywy ,`niiwøézî äãeäé éaøelit` exyewl ©¦§¨©¦
.`xnba x`azi enrhe ,libx laga

:dpynd dtiqen,àîéi÷ ìL BðéàL øL÷ ìk ,äãeäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§¨¨¤¤¤¥¤©¨¨
.åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨

àøîâ
ilc xeywl xzen m` epizpyna dcedi iaxe `nw `pz ewlgp

:`xnbd zxxan .lagaéàîc ìáç.ewlgp lag dfi`a ±àîéì éà ¤¤§©¦¥¨
àîìòc ìáçokzi cvik ok m` ,libx laga ewlgpy xn`p m` ± ¤¤§¨§¨

y,øézî äãeäé éaøixde,àeä àîéi÷ ìL øL÷z` jixv epi` ixdy ©¦§¨©¦¤¤¤©¨¨
.mlerl my exyewe ,xg` xacl dfd lagdàlàyxtl yi gxkda ¤¨

a xaecnyécøâc ìáçlagy oeiky ,mica bxe`d one` ly lag ± ¤¤§©§¦
epi`e ,my xeyw epxi`yi `l ezepne`l el jxvpd `ed cgein
.dcedi iax xizd okle ,dxzdl cner xywdy `vnpe ,eze` lhan

:`xnbd zxxanéøáñ ïðaøc àøîéîìxnel `a dz` m`d - §¥§¨§©¨¨¨§¦
y laga elit` xeywl mixqe`d minkgyc mixaeq ,icxb lïðéøæb̈§¦©

àîìòc ìáç eèà écøâc ìáçlaga xeywl xeq`l mixfeb ep`y ± ¤¤§©§¦¨¤¤§¨§¨
,z`hg aeig ea yiy libx laga mb xeywl `eai `ny ,icxb ly

ïðéøæb àì øáñ äãeäé éaøåokle ,`nlrc lag eh` icxb ly lag §©¦§¨¨©Ÿ¨§¦©
,icxb ly laga xeywl xizdeäðéîøedxizq jk lr dyw ixd ± §¦§

,epipyy ,`ziixan÷ñôpL éìc ìáçdvexe ezirvn`a rxwp ± ¤¤§¦¤¦§©
,epwzlBøLB÷ àäé àìly xywy oeikn ,zaya exyewl xeq` ± Ÿ§¥§

,mlerl cnery ,`ed `niiwBáðBò àlàici lr epwzl el xzen ± ¤¨§
`ny daipr xyw xeq`l mixfeb oi`e ,zaya xzend daipr xyw

.libx xyw zeyrl `eaiàcðet åéìò CøBk ,øîBà äãeäé éaøågipn ± §©¦§¨¥¥¨¨§¨
cgi mdipy lr jxeke ,df lr df rexwd lagd ly zeevwd ipy z`

,dlelg dxebgàé÷ñt Bàipy z` xagl ick ,dagx dxebg ± §¦§¨
,dfl df zeevwdepáðòé àlL ãáìáeenvr lagd z` xeywi `l ± ¦§©¤Ÿ©£§¤

,ok m`e .libx xyw mb xeywl `eai `ny dxifb ,daipr xywa
,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷lr dcedi iax xfb `l epzpynay ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

daipr xyw lr xfb `ziixaa eli`e ,libx lag meyn icxb ly lag
oke ,libx xyw meyn,ïðaøcà ïðaøc àéL÷lr exfb epzpynay ©§¨§©¨¨©§©¨¨

xyw lr exfb `l `ziixaa eli`e ,libx lag meyn icxb ly lag
.libx xyw meyn daipr

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcokyólçéî ìáça ìáç± §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨¤¤§¤¤¦©©
p oi`y ,libx laga slgzdl leki icxb ly laglcadd xki

icxb lya el xizp m`y minkg eyyg epzpyna okle ,mdipia
j` ,libx lag mb xeywl xzeny drhiàôlçéî àì äøéL÷a äáéðò£¦¨¦§¦¨Ÿ¦©§¨

mdly d`xndy meyn ,libx xywa slgzn epi` daipr xyw ±
mb xizdl drhiy eyyg `le daipr exizd `ziixaa okle ,dpey

oke .libx xyw,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøcokyíúä §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¨¨
,daipra dcedi iax xq`y ,`ziixaaäáéðò àôlçéîc íeMî àìŸ¦§¦©§¨£¦¨

äøéL÷a,libx xyw mb exywi `ny dxifb meyn enrh oi` ±àlà ¦§¦¨¤¨
y xaeq dcedi iaxydôeb äáéðò,envr daipr xyw ±äøéL÷ £¦¨¨§¦¨

dlern,àéädcedi iax yyg `l zn`ae .zaya exywl xeq`e ¦
laga xeywl xeq`l xfb `l epzpyna okle ,etilgie erhi `ny

.icxb ly
:dly qeai`l laga dxt xeywl xzen m` dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦

,Búéa CBzî ìáç íãà àéáî ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà àaà©¨¨©©¦¨©©¦¨©©¥¦¨¨¤¤¦¥
BøLB÷ålagd ly cg` dvw xyewe ±å ,äøtaxg` dvwñeáéàa± §§©¨¨§¨¥

`l dxtd z` xiziyk `ny miyyeg oi`e ,zendad lk`n mewn
reaw didiy lagd z` lhaie ,qeai`a xeywd dvwd z` xizi

a dxtd z` xeywl lkeiy ick ,mye` ,ztqep mrt ipyd edvw
xeywd dvwd z` lhaie qeai`a xeywd dvwd z` wx xiziy

.`niiw ly xyw mixywdn cg` `vnie ,dxta
:`xnbd dywnàtt øa àçà éaø àeäc àëéøà àçà éaø déáéúéà¥¦¥©¦£¨£¦¨§©¦£¨©¨¨

,àaà éaøì,`ziixaa epipy ixdL ìáçxeyw didBøLB÷ ,ñeáéàa §©¦©¨¤¤¤¨¥§
äøta,dxta xg`d eciv z` xeywl el xzen ±äøtaLålag oke ± ©¨¨§¤©¨¨

dxta xeyw didyCBzî ìáç àéáé àlL ãáìáe ,ñeáéàa BøLB÷§¨¥¦§©¤Ÿ¨¦¤¤¦
øBL÷éå ,Búéacg`d eciv z`å äøtaipyd eciv z`,ñeáéàa`ny ¥§¦§©¨¨§¨¥

xeyw x`yi ipyd cvde ,cg` cv wx xizi dxtd z` xiziyk
lag `iadl xizdy ax lr dywe .`niiw ly xyw df ixde ,cinz

.qeai`ae dxta exywle ezia jezn
:`xnbd zvxzníúäipya lag xeywl dxq`y `ziixad ± ¨¨

a zwqer ,eicivàîìòc ìáçepxi`yiy yeygl yiy ,libx laga ± ¤¤§¨§¨
eli`e ,qeai`a e` dxta mlerl xeywàëä,ax ixaca o`k ± ¨¨

lr xaecnécøâc ìáçel `ed jixvy ,mica bxe`d one` ly ± ¤¤§©§¦
miccvd ipy df lagay `vnpe ,my epxi`yi `le ezk`lnl

.mxyewl xzen okle ,dxzdl micner
`xnbd dpc ,dxiyw oiprl mibxe` ly laga `xnbd dwqry ab`

:dvwen oiprl mibxe` ilk oicaéìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¥
éàeé÷,[xeiv d`x] mibxe` ly milk ±úaMa ïìèìèì øzeîxzen ± ¦©¨§©§§¨©©¨

dk`lnl micrein mdy s` ,zaya mday mipwd z` lhlhl
oi`e ,zexg` zek`lnl mb miie`x mdy xg`n ,zaya dxeq`d
md oi` okle ,xg` yinyzl mda eynzyi `ly citwn bxe`d
ilk' `l` ,lehlha xeq`d 'xeqi`l ezk`lny ilk' miaygp
,xzidl ezk`lny ilkk oecipy ,'xzidle xeqi`l ezk`lny
ilkd jxevl elit`e ,xzid ly yinyz jxevl elhlhl xzene
`ly ick lvl eqipkdl xzen dnga did m`y oebk ,envr

.lwlwzi
:`xnbd zwtzqnäãeäé áøî dépéî eòaz` daiyid ipa el`y ± ¨¦¥¥©§¨

z`xwpd dxewd ,dcedi iax,'ïBéìòä ãáBk'bxe`d jxek dilry ¤¨¤§
,izyd iheg z`åz`xwpd dxewd'ïBzçzä ãáBk'jxkp dilry §¤©©§

,bx`py xg`l cadeäî,lehlha zexzen md mb m`d ,opic dn ± ©
ilk' od ixde ,xg` yinyzl zeynyn opi` zecak ody oeiky e`
dcedi ax mdl aiyd `le .lehlha zexeq`e 'xeqi`l ezk`lny

`l` ,xexa xacåàìå ïéàxn` minrte ,xzeny xn` minrt ± ¦§¨
,xeq`ydéãéa àéôøårci `ly ,ecia dietx daeyzd dzide ± §©§¨¦¥

.xzen e` xeq` m` ze`ceea
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opgFi iAxC `YbEltA `xwA"xe`iAxe ¦§¨¦§§¨§©¦¨¨§§©¦

`kd i`dl Dihwp ,ipngp xA l`EnW:b"d : §¥©©§¨¦©§¥§©¨¨
.WOn FcFaM `le FcFaM zgY xnF` opgFi iAx©¦¨¨¥©©§§Ÿ§©¨
Dip`nl ixw i"xC ,Dinrhl opgFi iAx©¦¨¨§©§¥§¨¥§¨¥
x .WOn FcFaM zgY :`"`x .izFcAkn' §©§©©©§©¨
FcFaM zgY :xnF` ipngp xA l`EnW§¥©©£¨¦¥©©§

ztixUM'ek oxd` ipA.oiA :`WExiR ikde ¦§¥©§¥©£Ÿ§¨¦¥¨¥
oiA opgFi iAxl"xl`iAx `N` ,sxUp otEB §©¦¨¨¥§¨¦§©¤¨©¦

zgY" Dil rnWn opgFizgY FnM "FcFaM ¨¨©§©¥©©§§©©
eicbA Epiid FcFakE ,ziYgY oFWl ,eilbx:w"de ©§¨§©§¦§©§§¨¨§

lW mdicbA zgYeizFliigcwi aixgpq lW ©©¦§¥¤¤¥¨¤©§¥¦¥©
,cFwi.EtxUp mdicbA `le"xe`Dil rnWn §§Ÿ¦§¥¤¦§§§©§©¥

"xFXd zgY mNWi" FnM ,oitilg oFWl zgY©©§£¦¦§§©¥©©©
)zeny`k,("xC mEXn`ixw `lip`nl' ¦§¨¨¥§¨¥

.DizEcAkn:w"de .FtEB Epiid FcFaM k"r ,Kkl §©§¥§¨§©§§
,sxVi WOn FcFaMeiYgzedtixUE xt` `di §©¨¦¨¥§©§¨§¥¥¤§¥¨

,`"xM FcFakE ,opgFi 'xM zgY Dil rnWn l`EnW iAxe .W` cFwiM,Wxcin opgFi 'xM `xw KMldzgzeztixUM :KMlde ,`Ed FtEB FcFaM i`de .WOn FcFaM `le sxUp FcFaM ¦¥§©¦§¥©§©¥©©§¨¨§§¦§¨§¨§¨¨¦§©§©©§¦§©§Ÿ§©¨§©§§¦§¨¦§¥©
"zFzin 'c"A oixcdpqA opixn`cM ,miIw sEbe dnWp ztixU ,oxd` ipA)c.ap '(: §¥©£Ÿ§¥©§¨¨§©¨¦§¨§¦©§©§¤§¦§¦
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àìùly jxeack zay ly jxeac `di

leg..xknne gwn oebk :qxhpewa 'it

`evn"n `wtp xak `dc ,z"xl d`xp oi`e

dax `xwiea xn`ck :z"x xne` `l` !"jvtg

)cl 't,(`zaq `ni` dil ded igei oa y"x

`zay ,`ni` :dl xn` ,`ibq `irzyin zedc

zaya xacl jk lk oi`y rnyn .dwzy ,`ed

exizd gxeha :'ixn` 'lyexiae .lega enk

zaya mely zl`ya:
elit`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.ìBç ìL Eøeaãk úaL ìL Eøeac àäé àlLY øeac ®¤Ÿ§¥¦§¤©¨§¦§¤¦
àlà ,éiçì Y eälek àîìLa .øzeî Y øeäøä ,øeñà̈¦§¨¦§¨¨§§©¥¤¨
éàî "ìBç ìL Eëeléäk úaL ìL Eëeléä àäé àlL"¤Ÿ§¥¦§¤©¨§¦§¤©
déì éøîàå ,áø øîà àðeä áø øîàc àä ék ?àéä¦¦¨§¨©©¨¨©©§¨§¦¥
òâôe úaMa Cläî äéä :àðeä áø øîà àaà 'ø øîà̈©©©¨¨©©¨¨¨§©¥©©¨¨©
íãB÷ äðBLàø Bìâø úà çépäì ìBëé íà ,íénä únàa§©©©©¦¦¨§©¦©¤©§¦¨¤

é÷úî .øeñà Y åàì íàå ,øzeî Y äiðL ø÷òzLdì ó ¤¥¨¥§¦¨¨§¦¨¨©§¦¨
÷éì ?ãéáòéì éëéä :àáøøáòéì ,àëeléäa Létî÷ Y ó ¨¨¥¦¦£¥¦©¨©¥§¦¨¦£©

!äèéçñ éãéì éúàå ,àiî éðàî ïñååúéîc ïéðîéæ Yàlà éîc øétL øLôà àìc ïåék àäa :àlà ¦§¦§¦§¨¨¨¥©¨§¨¥¦¥§¦¨¤¨§¨¥¨§¨¤§¨©¦¨¥¤¨
éî ìBça éëå :ì"à ?úaMa äqb äòéñt òBñôì eäî :éñBé 'øa ìàòîLé 'øî 'ø dépéî àòáãk§¦§¨¦¥©¥©¦§¨¥§©¥©¦§©§¦¨©¨©©¨§¦©¦
øãäîe .íãà ìL åéðéò øBànî úBàî Lîçî ãçà úìèBð äqb äòéñt :øîBà éðàL ?äøzeä§¨¤£¦¥§¦¨©¨¤¤¤¨¥£¥¥¦§¥¨¤¨¨§©¥
?úaMa äîãà ìBëàì eäî :éñBé 'øa ìàòîLé 'øî 'ø dépéî àòa .éLîL éác àLecé÷a déì¥§¦¨§¥¦§¥§¨¦¥©¥©¦§¨¥§©¥©¤¡£¨¨©©¨
ìk :éîà 'ø øîà .ä÷ìî àeäL éðtî ,øeñà ìBça óà :øîBà éðàL ?äøzeä éî ìBça éëå :ì"à§¦©¦§¨¤£¦¥©©¨¦§¥¤©§¤¨©©©¦Ÿ
,íéNîøe íéö÷L ìëBà eléàk :à"éå ,åéúBáà øNaî ìëBà eléàk Y ìáa ìL døôòî ìëBàä̈¥¥£¨¨¤¨¤§¦¥¦§©£¨§§¦¥§¨¦§¨¦
éúî ìkL Y "øòðL" dîL àø÷ð änì :Lé÷ì Léø øîà ."'åâå íe÷éä ìk úà çîiå" áéúëc¦§¦©¦©¤¨©§¨©¥¨¦¨¨¦§¨§¨¦§¨¤¨¥¥

ì eøòðð ìeaîì eìlèöð ìeaî éúî ìkL Y "äìeöî" dîL àø÷ð änì :ïðçBé ø"à .íL.íL ©¦§£§¨¨¨¨¨¦§¨§¨§¨¤¨¥¥©¦§©§§¨
éøîà !eçîúéà ééeçîúéà éàcå àäå "íéLîøe íéö÷L [ìëBà eléàk à"éå"]eøæb é÷ìîc ïåék : §§¦¥§¨¦§¨¦§¨©©¦©§¥¦§©¨§¦¥¨§©§¦§©

.úéîe déaìa déìçz déì eçã÷e ,éìçz ìëàå ,àúLébøb ìëàc àøáb àeää àäc ;ïðaø déa¥©¨©§¨©©§¨©£©©§¦§¨©£©©£¥§©¥©£¥§¦¥¦
éúìîN zîNå zëñå zöçøå".úaL ìL íéãâa elà :øæòìà ø"à "C"ãBò íkçéå íëçì ïz" §¨©§§¨©§§§©§§¦§Ÿ©¦¤§¨¨¥§¨¦¤©¨¥§¨¨§¤§©

zöçøå" dì äøîà÷ éîòð eléàc Y úeø .éúîøä ìàeîLe äiáàBnä úeø Bæ :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©£¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¢¦¨¨§¨¨§¨©§§
éúìîN zîNå zëñåéìò CNòzå" øãäå "ïøbä ãøzå" :áéúk dãéãa eléàå ,"ïøbä zãøéå C ¨©§§§©§§¦§Ÿ©¦¨©¦§¨©§§©Ÿ¤§¦§¦¨§¦©¥¤©Ÿ¤§¨¨©©©

éìà àø÷é íà äéäå áëL" déì øîà÷ éìò eléàc ,ìàeîL ."dúBîç äzeö øLà ìëkzøîàå E §Ÿ£¤¦©¨£¨§¥§¦¥¦¨¨©¥§¨§¨¨¦¦§¨¥¤§¨©§¨
íòôa íòôk àø÷iå Y ávéúiå 'ä àáiå" ;déa áéúk 'éãéãa eléàå "Ecáò òîBL ék 'ä øac©¥¦¥©©§¤§¦§¦¥§¦¥©¨Ÿ©¦§©©©¦§¨§©©§©©
èwìzå àázå Cìzå" ."'ä øac" øîà àìå "Ecáò òîL ék øac ìàeîL øîàiå ìàeîL ìàeîL§¥§¥©Ÿ¤§¥©¥¦Ÿ¥©©§¤§Ÿ¨©©¥©¥¤©¨Ÿ©§©¥
Cìéì ïéðbeänä íãà éða äàönL ãò ,úàáe äëìä ,úàáe äëìäL :øæòìà éaø øîà ."äãOa©¨¤¨©©¦¤§¨¨¤¨§¨¨¨§¨¨©¤¨§¨§¥¨¨©§¨¦¥¥

.íänòæòBa øîàiå"åøòðììò ávpäíéøöåwä,"úàfä äøòpä éîìì æòBa ìL Bkøc éëåìBàL ¦¨¤©Ÿ¤©§©£Ÿ©¦¨©©Ÿ§¦§¦©©£¨©Ÿ§¦©§¤©¦§
øîà ?äøòðaøäîëç øác :øæòìà 'ìL ,äè÷ì Y ïéìaL éðL ,da äàødðéà Y ïéìaL äL §©£¨¨©¤§¨¨§©¨§¨¨¨¨§¥¦¢¦¨§¨§¨¦¢¦¥¨

äëå" .áMeéî Y úBìôBð ,ãneòî Y úBãîBò ,da äàø úeòéðö øác :àðz àúéðúîa .äè÷ì̈§¨§©§¦¨§¨§©§¦¨¨¨§§¨§§¨§Ÿ
÷acì æòBa ìL Bkøc éëå "éúBøòð íò ïé÷aãz÷Mzå àæçc ïåék :øæòìà ø"à ?íéLpä íò ¦§¨¦¦©£¨§¦©§¤©¦©¥¦©¨¦¤§¨¨¥¨©£¨©¦©

éLb ìëàä úòì æòa dì øîàiå" .da é÷eacéàì éøL :øîà "da ä÷ác úeøå dúBîçì ätøò̈§¨©£¨§¨§¨¨£©¨¥§¦§¥¨©Ÿ¤¨Ÿ©§¥¨Ÿ¤§¦
,'íìä' déa áéúëc ,Cnî úàöì ãåc úéa úeëìî äãéúò ;dì æîø æîø :øæòìà ø"à ,"íìä£Ÿ¤§¨¨¤¤¨©¨£¦¨©§¥¨¦¨¥¦¥¦§¦¥£Ÿ

" øîàpLãò éðúàáä ék éúéa éîe 'ä éðãà éëðà éî øîàiå 'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå ¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦£Ÿ¨¦¥¦¦£¦Ÿ©¦©
éðîçð øa ìàeîL 'ø .áøMì äôé õîBçäL ïàkî :øæòìà ø"à "õîça Czt zìáèå" ."íìä£Ÿ§¨©§§¦¥©Ÿ¤¤§¨¨¦¨¤©¤¨¤©¨¨©§¥©©£¨¦
ãvî áLzå" .äMðî Y epîe ,õîçk ïéL÷ åéNònL Cnî úàöì ïa ãéúò ;dì æîø æîø :øîà̈©¤¤¨©¨¨¦¥¨¥¦¥¤©£¨¨¦©Ÿ¤©§©¤©¥¥¦©
úeëìî äãéúòL dì æîø æîø .íéøöBwä CBúa àìå ,íéøöBwä ãvî :øæòìà ø"à "íéøöBwä©§¦¤§¨¨¦©©§¦§Ÿ§©§¦¤¤¨©¨¤£¦¨©§
'òaNzå' ,ãåc éîéa Y 'ìëàzå' :øæòìà éaø øîà "ìëàzå éì÷ dì èaöiå" .÷lçúzL ãåc úéa¥¨¦¤¦§©¥©¦§¨¨¨¦©Ÿ©¨©©¦¤§¨¨©Ÿ©¦¥¨¦©¦§©
,äîìL éîéáe ãåc éîéa Y 'ìëàzå' :éøîàc àkéàå .äi÷æç éîéa Y 'øúzå' ,äîìL éîéa Y¦¥§ŸŸ©Ÿ©¦¥¦§¦¨§¦¨§¨§¦©Ÿ©¦¥¨¦¦¥§ŸŸ
øBáMî øézò äåä éaøc déøéøeäà :øî øîàc .éaø éîéa Y 'øúzå' ,äi÷æç éîéa Y 'òaNzå'©¦§©¦¥¦§¦¨©Ÿ©¦¥©¦©£©¨©¦¨¥§©¦£¨©¦¦§
ãéúòì Y 'øúzå' ,çéLnä úBîéì Y "òaNzå" ,äfä íìBòa Y 'ìëàzå' :àðz àúéðúîa .àkìî©§¨§©§¦¨§¨©Ÿ©¨¨©¤©¦§©¦©¨¦©©Ÿ©§¨¦
'ø .Lnî BãBák àìå Y 'BãBák úçúå' :ïðçBé ø"à ."Là ãB÷ék ãB÷é ã÷é BãBák úçúå" .àáì̈Ÿ§©©§¥©§¦¥¨¨§©©§§Ÿ§©¨©

."éúBãaëî" déðàîì éø÷ ïðçBé 'øc ;déîòèì ïðçBéèà"ø' :øîBàBãBák úçz Y 'BãBák úçúå ¨¨§©§¥§©¨¨¨¥§¨¥§©§©¥§©©§©©§
Y BãBák úçz :øîà éðîçð øa ìàeîL 'ø .Lnîða úôéøNkY ïläl äî ;ïøäà éúôéøN ©¨©§¥©©£¨¦¨©©©§¦§¥©§¥©£Ÿ©§©¨§¥©

Y ïàk óà ,íéi÷ óeâå äîLð:ïðçBé éaø øîà àaà øa àçà ø"à .íéi÷ óeâå äîLð úôéøN §¨¨§©¨©¨§¥©§¨¨§©¨©¨©©¨¨©©¦¨¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zay(ycew zay meil)

ìBç ìL Eøeaãk úaL ìL Eøeac àäé àlLzaya rpniy ± ¤Ÿ§¥¦§¤©¨§¦§¤
zwiicne .zepeayg e` xknne gwn ipiipr oebk ,leg ly mixeaicn

`weec :`xnbdøeacleg lyøeñàla` ,zayaøeäøäleg ly ¦¨¦§
,øzeî.ef dcy lr jke jk `ivedl eilry eala xdxdl oebk ¨

:`xnbd zxxanéiçì eälek àîìLaminkg eyxcy zeyxcd lk ± ¦§¨¨§§©¥
,zepaen df weqtnàlàdyxcdúaL ìL Eëeléä àäé àlL' ¤¨¤Ÿ§¥¦§¤©¨

,àéä éàî ,'ìBç ìL Eëeléäkjelidn zay ly jelid dpey dna §¦§¤©¦
:`xnbd daiyn .leg lyàä ékepivny itk ±øîà àðeä áø øîàc ¦¨§¨©©¨¨©

,àðeä áø øîà àaà éaø øîà déì éøîàå ,áøm`yúaMa Cläî äéä ©§¨§¦¥¨©©¦©¨¨©©¨¨¨§©¥©©¨
íénä únàa òâôe,min ly dlrza ybtp ±Bìâø úà çépäì ìBëé íà ¨©§©©©©¦¦¨§©¦©¤©§

dàøäðBL,dlrzd ly ipyd dcivaäiðL ø÷òzL íãB÷iptl ± ¦¨¤¤¥¨¥§¦¨
oi`y epiidc ,dze` mb xiardl ick dipyd elbx z` mixdy
zg`d elbxyk cenrl lekie driqt ickn xzei dagx dlrzd

,ipyd dciva dipyd elbxe dlrzd ly df cvaøzeîxearl el ¨
dipyd elbx z` mb xwery ote`a ,belica elit` dlrzd z`

,ipyd cva dpey`xd elbx z` gipdy mcewåàì íàåz` la` ± §¦¨
ote`a ,dvitwa `l` dze` xearl leki epi`e ,xzei dagx dlrzd

,ipyd xard l` zg` zaa eilbx izya utewyøeñàuetwl el ¨
.zaya xeq`d jelid epivny ixd .zaya dze` xearle

:`xnbd dywné÷úî,àáø dì óuetwl xqe`d `ped ax ixacl ©§¦¨¨¨
,dagx dlrzd xy`kãéáòéì éëéäjiyni ji` ,dyri cvik ± ¥¦¤¡¦

,ekxcaó÷éìsiwie zxnbp dlrzd eay mewnd cr jli m` ± ¥¦
,dze`àëeléäa Létî÷ie`x oi`e ,dkilda jka daxn `ed ixd - ¨©¦§¦¨

.zaya xrhvdl xeq`e ,jka xrhvn `ed oky ,zaya ok zeyrl
m`eøaòéì,dlibx dkilda dlrzd z` xeari ±ïñåezéîc ïéðîéæ ¦§©¦§¦§¦©§¨

àiî éðàî,eahxie mina eicba exyiy minrt ±éúàå`eaie ±éãéì ¨¥©¨§¨¥¦¥
.äèéçñ:`ped ax lr `ax wleg jk meynàäa àlà,df oecipa ± §¦¨¤¨§¨

éîc øétL øLôà àìc ïåékdlrzd z` xearl xyt` i`y xg`n ± ¥¨§Ÿ¤§¨©¦¨¥
.xearle blcl s` el xzen ,dvitwa `l`

zxg` daeyz `xnbd daiyn ,`ped ax ixac egcpy xg`n
:zaya xeq`d jelidd edn dl`ylàlà,`ed xeq`d jelid ¤¨

dépéî àòáãk[l`yy itk-]eäî ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøî éaø §¦§¨¦¥©¦¥©¦¦§¨¥§©¦¥©
úaMa äqb äòéñt òBñôìzaya reqtl xzen m`d ,oicd dn ± ¦§©§¦¨©¨©©¨

FYcAke' meyn jka xaery e` ,dn`n xzei ly dagx driqt§¦©§
'LikxC zFUrn(bi gp diryi).déì øîà,iaxl iqei iaxa l`rnyi iax ¥£§¨¤¨©¥

äøzeä éî ìBça éëåixd ,dqb driqt reqtl xzen leg meia ike ± §¦©¦§¨
,xeq` f` mbúìèBð äqb äòéñt ,øîBà éðàLwlgúBàî Lîçî ãçà ¤£¦¥§¦¨©¨¤¤¤¨¥£¥¥

å .íãà ìL åéðéò øBànî,dqb driqt rqt m`àLecé÷a déì øcäî ¦§¥¨¤¨¨§©§©¥§¦¨
éLîL éácdzyi m` epnn lhipy mipird xe`n z` xifgdl leki ± §¥¦§¥

xeq`y ,zaya xeq`d jelidd edfe .zay lil ly yeciwd oiin
ly yeciwa dpwz el oi` zaya rqt m`e ,dqb driqt da reqtl

.zay lil
oecip `xnbd d`ian ,iqei iaxa l`rnyi iaxl iax oia oecipd ab`

:dfl dneca sqepeäî ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøî éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¥©¦¦§¨¥§©¦¥©
úaMa äîãà ìBëàìzynynd dnc` zaya lek`l xzen m`d - ¤¡£¨¨©©¨

e` ,zepey zelgn z`etxl ok zeyrl milibx eidy ,d`etxl
`ny dxifb meyn zaya ze`etx x`y exq`y itk ,xeq` xacdy

.'ogeh' meyn xearie opikdl mipnnq wegyidéì øîàl`rnyi iax ¨©¥
,iaxl iqei iaxaäøzeä éî ìBça éëå,dnc` zlik`óà ,øîBà éðàL §¦©¦§¨¤£¦¥©

øeñà ìBça,dnc` lek`lä÷ìî àeäL éðtî.ileg icil `ian ± ©¨¦§¥¤©§¤
:xtr zlik` iabl ztqep `xnin d`ian `xnbdìk ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¨

åéúBáà øNaî ìëBà eléàk ,ìáa ìL døôòî ìëBàälaal elby ¨¥¥£¨¨¤¨¤§¦¥¦§©£¨
.dxtra exawpeíéøîBà Léålaa ly dxtrn lke`dyìëBà eléàk §¥§¦§¦¥
íéNîøe íéö÷L,dxtra egnpe laal ethype leand zngn ezny §¨¦§¨¦

áéúëc(bk f ziy`xa)'åâå íe÷éä ìk úà çîiå'dnc`d ipR lr xW` ¦§¦©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨
oipne .'ux`d on EgOIe minXd sFr cre Unx cr dndA cr mc`n¥¨¨©§¥¨©¤¤§©©¨©¦©¦¨¦¨¨¤

c ,laa ly dxtrl `weec egnpydîL àø÷ð änì ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨¦§¨§¨
dxeza laa ly(i i ziy`xa)ux`','øòðLmeynìeaî éúî ìkL ¤¤¦§¨¤¨¥¥©

ì eøòðð.íLdfa `veikdîL àø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîàlaa ly ¦§£§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§¨

,'äìeöî'xn`py(fk cn diryi)meyn ,'iaxg dlESl xn`d'ìkL §¨¨Ÿ¥©¨¢¨¦¤¨
eìlèöð ìeaî éúîecxie ellv ±ì.íL ¥¥©¦§©§§¨

:lirl exn`y dna oecl zxfeg `xnbd,íéøîBà Léå]xtr lke`d §¥§¦
laaníéNîøe íéö÷L [ìëBà eléàk:`xnbd dywn .éàcå àäå §¦¥§¨¦§¨¦§¨©©

eçnzéà ééeçîzéàegnp leana miynxde mivwydy i`ce ixd ± ¦§©¥¦©©
:`xnbd zvxzn .xtr eyrp `le ixnbléøîà,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
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י  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
øéòä éáåè [àð הקהילה ומנהיגי פרנסי -108.
úáù úìéèð [áð,אחריה או השבת לפני לשלם, מותר -

דמיֿכניסה  וכן בשבת, במקוה השימוש לגן109ֿעבור
וכדו' .110החיות
ïéòá àåäù [âð אסורה מזונות או מטלטלין, נתינת גם -

לי  עשה לחבירו: אדם יאמר לא וכן שבת, שכר משום
גם  עבודה לך אעשה ותמורתה בשבת, מסויימת עבודה
שאין  דבר זהו אם אולם חול, ביום או בשבת אני

מותר  - שכר עליו ליטול ,111רגילים

נחשבת  אינה מסויימת עבודה עבור מתנה נתינת אבל
כתמורה  תינתן שהיא הותנה לא אכן אם שבת כשכר
יכול  העובד אין וגם בשבת, שנעשתה העבודה עבור

בדין  אותה תחת 112לתבוע טובה להשיב מותר ולכן ,
בשבת  שנעשתה .113טובה

ïéòá àåäù [ãð,במטבח שבת תורנות להחליף מותר -
בתורנות  ואפילו אחר, יום בתורנות וכדו' בביתֿרפואה

שכרֿשבת  משום בזה ואין אחרת, .114בשבת
åì ùéù [äð ולמחול השבת קודם הלוואה ליתן אין -

zetqede mipeiv
הריני 107) ואמר: אשתו על המורד ושם: עז, סי' אוצ"ל:

לה  מוסיפין ששנאתיה, מפני עליה בא איני אבל ומפרנס, זן
ובב"ש  שבוע. בכל כסף של שעורים ל"ו משקל כתובתה על
לא  ובשבת יום, כל על דינר חצי היינו זו והוספה סק"ג:
במורדת  משא"כ שבת כשכר דמחזי משום מוסיפים

שבת. על אף פוחתים הכתובה מן דפוחתים
שאין 108) הזה בזמן סט"ו: גו"נ נזקי הל' חו"מ לקמן ראה

ומכלֿ מישראל... קנסות דיני כל בטלו סמוכים דיינים לנו
כפי  קנסות דיני לדון רשות להם יש העיר טובי שבעת מקום
לקנוס  השעה צורך כפי הדור פרצת לגדור עיניהם ראות

ממון.
עירוב 109) שיש כגון הכרטיס, בטלטול איסור אין אם

יבואו  שלא כדי מראש, לשלם שמקובל ובמקום במקום,
חלק  יתלשו שלא (ובלבד בשבת ששילם בו לחשוד
קמח). הערה פכ"ח שש"כ הכרטיסים. בבקורת מהכרטיס,

מפני 110) שהוא ביאר ושם עבֿעג, סעיפים פכ"ח שש"כ
שמירה, והנקיון, החימום הוצאות עבור הוא שהתשלום
שדוחק  קג הערה לעיל נתבאר אמנם וכו', החיות מזונות
כניסה  שדמי לומר יש למעשה אך כהבלעה, כך לסמוך
החיות, גן או המרחץ של כשכירות נחשבים לא ושימוש
בהבלעה, להיות צריכים אינם השימוש או הכניסה ולכן
בהבלעה  השבת דמי את ליטול המרחץ בית בעל שעל אלא
התשלום  ואם אחרים), משתמשים של (אפילו החול דמי עם
כשנכנס  רק הכסף את להוציא יש אוטומטי באופן נעשה
לאחר  לשלם באים ואם החול, ימי על גם אחר תשלום
מהתשלום  שחלק להם לומר יש בלבד, השבת עבור השבת

כעת. שנעשה הגבייה שירות על הוא

מסימן  המרחץ) שכירות אינם המרחץ (שדמי לכך וראיה
צריכה  אינה המרחץ דמי שגביית משמע שם ג סעיף רמג
לשבת, השכרה שאינה משום ולכאורה בהבלעה, להיות
להיות  צריכה הישראל ידי על קבלתם שמכלֿמקום אלא

הערה בהב  דלעיל בשבת הנעשית קבלנות עבודת (כמו לעה
לאחר  ועירבם בנפרד בשבת קיבלם הנכרי אם אף צח),
משמע  (שם) ה בסעיף גם השבוע, ימות תשלום עם השבת
אם  גם בהבלעה, הייתה הכסף שקבלת בכך שדי
בהבלעה, שלא עצמו בפני אחד כל משלמים המשתמשים
כשיש  לא אבל השבת', ל'רווח מועילה זו הבלעה אמנם

בהבלעה. היא אף להיות צריכה אשר שכירות
"שמור 111) לחברו לומר שמותר מבואר סי"ז שז סי' להלן

הערה  פכ"ח ובשש"כ פירותיך", לך אשמור ואני פירותי לי
כגון  עבורו ולשלם פועלים לשכור שדרך דבר בין חילק קכו
חילק  (עוד עבורה משלמים שאין שמירה או בשדה, עבודה
או  כסף לבין פגיעה, או הפסד למנוע כדי שמירה בין
אך  חינם, שומר היא שז שבסי' השמירה ועפי"ז עבודה),
ואבידה  בגניבה ותתחייב פירותי לי "שמור לו לומר אסור
סי' ארזים בית בס' ביאר (כן פירותיך" את שומר שאני כיון
שאף  ו) ס"ק שז (סי' יעקב ישועות ראה אך כג, ס"ק שז
שכר, כשומר ודינו כשכר הנאתו נחשבת שומרים שלדיני
שבת). שכר לעניין כשכר נחשבת זו הנאה אין מכלֿמקום

עניית 112) או בשבת לימודם על לנערים פרס נתינת וכגון
טו  סעיף להלן וראה וכיו"ב, דרשה על מתנה או 'אמן',

עצמה. בשבת מתנה נתינת לעניין
לו 113) שאסור שם וראה נחֿנט, סעיפים פכ"ח שש"כ

(בייביֿסיטר) שמרֿטף ביו"ט או בשבת להיות לאדם
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חובו  על מכן לאחר ולמחול שכרו, את הנוראים הימים של לחזן להלוות כגון השבת, עבודת תמורת .115עליה

zetqede mipeiv
שמרֿטף  להיות לאדם לו מותר אך כלשהו, תשלום תמורת
ילדיו  על אחרת פעם ישמרו שהם זה תמורת משפחה אצל
הוא  ההיתר עיקר קיא, בהערה לעיל המבואר פי (ועל שלו
בתנאי  "המשאיל (כמו טובה בדרך נעשה שזה משום
שכר)). כשומרי דינם אין לעולם אבל בחזרה", לו שישאילו

תורנות 114) להחליף מותר ולכאורה סס"א, פכ"ח שש"כ
אם  אלא אסורות, מלאכות בה לעשות שצריך בעבודה גם
בסי' מבואר שדינו בו שותף או העסק בעל הישראל כן

רמה.
שכר 115) משום החזן בשכר יש אם נתבאר יא סעיף להלן

לעשות  אפשר היה ולכאורה כתב: ז ס"ק ובתהל"ד שבת,
החוב  מן לו יפחתו ואח"כ בהלואה לו יתנו שמקודם בהיתר

(מקור ד  ז ס"ק המג"א כמ"ש שבת, שכר מיקרי לא בכה"ג
דיבר  שהמג"א ופסקו התהל"ד על הקשו ורבים זו), הלכה
קל  קכג, הערות פכ"ח שש"כ (ראה בלבד בקנס
מחמת  שהוא משמע לא ובשוע"ר במג"א אך (מהרעק"א)),
מתי  לבאר באה זו שהלכה משמע אמנם בלבד, קנס שהוא
שניכוי  מבאר זה ועל בהבלעה, נעשתה שהשכירות נחשב
כגון  כלל הבלעה כשאין אך כהבלעה, נחשב יומיומי חוב

ואסור  כלל הבלעה גדר בו אין החזן של חדֿפעמי שכר
שבת. שכר משום

לראות  ושמחתי כתב: כח) סי' (חי"ג אליעזר ציץ ובשו"ת
שבהביאו  י' סעי' ש"ו בסי' ז"ל מלאדי הגרש"ז שו"ע בדברי
וז"ל: דכותב הנ"ל, בגוונא דמיירי לה פירש דמג"א דינא
ויום  יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים בקנסות הדין וכן
וכו' השבתות בעד משלם אינו וכו' חכמים תקנת על שעובר
אחרים  על לו שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל
וכו' השבתות בעד גם לו מנכין וכך כך ויום יום כל בעד
המג"א  כוונת בהדיא ביאר ז"ל שהגרש"ז הרי עכ"ל
בלבד  שבתות בעד רק לא לו כשמנכין הוא שהמדובר
וא"כ  התקנה. על שעובר עוד כל החול ימי כל על גם כיֿאם
הוא  בזה החול ימי גם בהניכוי כלול שעכ"פ בכה"ג דוקא
עכ"פ  שמיחזי בעין ממנו כשנוטלין בין המג"א דחילק
ד"ה  ע"ב ס"ד ד' שם כתובות בתוס' (יעוין שבת כשכר
כי  שמותר, לו שיש מחוב לו מנכין כשרק ובין ע"ש) מיחזי
לו  מנכין כשממש אבל דכתובות, לההיא ממש בדומה זה
שאסור. יודה המג"א גם כה"ג בכל בלבד שבת עבור רק

הנ"ל. התהל"ד דברי על שכתב שם וראה

•
"inei ax" gel itl zexitd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

‡È בשלן או ששראן וענבים זיתים אפילו הפירות כל
על  מברך אינו במים הפרי טעם שנכנס אע"פ במים
דברים  במה עיקר. הם שהמים שהכל, אלא המים אותם
שדרך  ירקות מיני אבל חיין לאכלן שדרכן בפירות אמורים
נוטעים  כן דעת שעל כמותם בישולם מי בישול ע"י אכילתם
מתורת  יצאו ולא פת עם או עמהם מימיהם גם לאכול אותם
אם  אף הירקות ברכת עליהם מברכין ולפיכך לגמרי אוכל
אף  חיים אכילתם שדרך פירות אבל עצמן בפני לשתותן בא
בישול  ע"י אלא חיים להאכל דרכם אין ואז נתייבשו אם
מימיהם  על ומברך כן דעת על נטיעתם עיקר אין מקום מכל

שרייתם. מי על וכ"ש עצמן בפני לשתותם בא אם שהכל

כמותם  שרייתם או בישולם מי הפירות שכל אומרים ויש
עצמן  בפני לשתותם בא אם העץ פרי בורא עליהם ומברך
כיון  לפיכך הפירות בשביל המים בישול שעיקר שכיון
דומים  ואינן הטעם אחר הולכים בהם טעם הפירות שנתנו
וסחיטה  כתישה ע"י או מעצמם מהפירות היוצאים למשקין
כמו  הפרי טעם לו אין שהמשקה לפי היא בעלמא שזיעה

הפרי. טעם למרק שיש

וא"צ  יצא העץ פרי בורא בירך ואם להקל ברכות וספק
הכל  לדברי ויוצא שהכל יברך לכתחלה אבל ולברך לחזור
בא  ואח"כ העץ פרי בורא ובירך הפרי תחלה אכל ואם
שמא  כי בדברו נהיה שהכל עליו יברך לא המרק לשתות
אחר  דבר שישתה טוב לכן העץ פרי בורא בברכת כבר נפטר

שהכל: עליו לברך תחלה

·È ספק יש אם אבל ראשונה ברכה ספק ידי לצאת זה וכל
או  תאנים בישול או שריית מי כגון אחרונה בברכה
היא  שלהם אחרונה שברכה המינים שבעת של פירות שאר
אם  להסתפק יש לבדו המרק וכששותה ג' מעין אחת ברכה
לא  שמים ירא כל לכן רבות נפשות בורא או ג' מעין מברך

כשיעור  מינים ישתה מז' פרי יאכל או הסעודה בתוך אלא
וגם  ג' מעין אחת ברכה לברך שיצטרך כדי מים ישתה וגם

רבות. נפשות בורא

דעת  על שראן אם כן יעשה צמוקים שריית במי אפילו
תורת  ולא מימיהם על מרק תורת שאז מימיהם עם לאכלן
לשתות  אלא כלל לאכלן דעת על שלא שראן אם אבל יין
אותו  משך שלא פי על אף עליהם יין תורת לבד מימיהם
דרך  על הגפן פרי בורא עליו ומברך הצמוקים מן עדיין

ער"ב. בסימן שיתבאר

* * *
לבד  מימיהם לשתות בשלם או שראם אם פירות בשאר וכן
מברך  הכל ולדברי משקה שם אלא עליהם מרק שם אין
מברכין  ולכן רבות נפשות ובורא בדברו נהיה שהכל עליהם
וכן  העץ פרי בורא ולא בדברו נהיה שהכל תמרים שכר על
מברכין  אין (טיי"א) שקורין עלים עם מבושלים מים על
בדברו. נהיה שהכל אלא זה מטעם האדמה פרי בורא עליהם

(בין  המינין מחמשת קדרה מעשה כל של מרק וכן
כל  שנתבשלו בעינם עומדים שאינם רק שלימים שהגרעינים
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שנחלקו  בין מזונות מיני בורא וברכתם שנתמעכו עד כך
של  מקמח תבשיל בין ויותר לשלשה או לשנים במכתשת
בורא  עליו לברך כתבשיל נחשב המרק אין המינים) חמשת
בשלו  א"כ אלא עצמו בפני לשתותו בא אם מזונות מיני
אבל  התבשיל לגבי בטל הוא שאז התבשיל לאכול בשביל
שמבשלים  כמו לבדו המרק בשביל הבישול עיקר אם
עושים  מקמח וכן לרפואה המרק לשתות לחולה שעורים
המרק  לתוך קמח מעט ג"כ ומשימים לביבות מעט לפעמים
הלביבות  אכילת על ולא המרק שתיית על הכוונה ועיקר
התבשיל  לגבי בטל שאינו בדברו נהיה שהכל עליו מברכין
שהכל  שעורים שכר על מברכין זה ומטעם עליו משקה ושם
בסימן  שיתבאר כמו מזונות מיני בורא ולא בדברו נהיה

ר"ד.

נפטר  המרק אין המרק עם התבשיל ג"כ אוכל אם ואפילו
הבישול  שעיקר כיון כלל אליו טפל שאיננו התבשיל בברכת
טוב  היותר צד על לעשות כדי מקום ומכל המרק בשביל
ולשתות  המרק על תחלה בדברו נהיה שהכל לברך ראוי
מיני  בורא התבשיל על מברך ואח"כ מעט עצמו בפני ממנו
אע"פ  המרק אל טפל נעשה אינו התבשיל שגם מזונות

ד  שמין לפי בשבילו הבישול ואינו שעיקר חשוב הוא גן
בקדירה  טעם ליתן שבא כל ברכתו להפסיד טפל נעשה

ר"ח. בסי' כמ"ש

שברכתו  בעינם עומדים שהגרעינים דגן ממין תבשיל (אבל
שאפילו  פירות שאר של כמרק המרק הרי האדמה פרי בורא
המרק  על מברכין אין הפירות אכילת בשביל הבישול עיקר
דרך  ואין הואיל הראשונה לסברא בדברו נהיה שהכל אלא
אכילתם  דרך אין דגן מיני חמשת ואף בישול ע"י אכילתם
מהם  לעשות אלא בעינם ועומדים שלמים כשהם בישול ע"י
אין  זה שמפני נטחנו או שנכתשו לאחר תבשיל או פת
או  שנכתשו לאחר אלא מזונות מיני בורא עליהם מברכין
חשיבותם. מפני ר"ח בסי' כמ"ש אכילתם דרך שהוא נטחנו

* * *
בעודם  גם בישול ע"י אכילתם שדרך קטניות מיני אבל
האדמה  פרי בורא המרק על מברכים בעינם ועומדים שלמים

חיים. ג"כ לאכלם שדרך פי על אף הכל לדברי

עיקר  אם אבל לבדו המרק בשביל הבישול עיקר שאין והוא
דגן  במיני בין קטניות במיני בין המרק בשביל הבישול
ואין  עמו התבשיל ג"כ אוכל אם אף שהכל עליו מברכין
על  לעשות אלא בברכתו נפטר ואינו כלל אליו טפל המרק
ממנו  ולשתות המרק על תחלה לברך ראוי טוב היותר צד
דגן  מין הוא אם התבשיל על יברך ואח"כ עצמו בפני מעט
שהוא  מפני כלל עליו יברך לא קטניות ממיני הוא אם אבל
בשבילו  הבישול שעיקר כיון בברכתו ונפטר המרק אל טפל

המרק. לצורך בישולם שעיקר בפירות וכן

לשתותם  כגון המרק לצורך נתבשלו אם אף ירקות מיני אבל
העולם  שכל כיון הירקות ברכת עליהם מברך לרפואה
לא  תבשיל לגבי בטל המרק ואז לאכילה אותם מבשלים

מימיהם. לצורך שבשלם זה בשביל המרק ברכת נשתנית

שעורים  של למרק דומה ואינו אדם כל אצל דעתו בטלה (כי

אצל  דעתו בטלה כך כל בהם לומר שאין לחולה שמבשלים
התבשיל  לגבי בטל והמרק לאכילה שמבשלים אדם כל
בלא  שהיא משעורים דייסא עושים אדם בני הרבה שהרי
ממנו  עושים אלא כלל אותו מבשלים אין והרבה כלל מרק
בלא  דייסא כעין מהם עושים הרבה קטניות מיני וכן פת
וכן  חיים אוכלים והרבה פת מהם עושים והרבה כלל רוטב
להאכל  דרכן שאין היבשים וגם חיים להאכל שדרכם פירות
שרגילים  כמו מימיהם לצורך אותם שורין הרבה חיים
עליהם  מברכין לפיכך ענבים ובצימוקי יבשים באגסים

הכל). לדברי שהכל

* * *
שולקין  אלא בישולם לאחר נאכלים שאינם זרעים ומיני
וכיוצא  עני"ש) (שקורין השבת כגון מימיהם לצורך אותם
למעלה  כמ"ש לגמרי אוכל מתורת יצאו שלא פריים זהו בו
בטל  טעם בהם וליתן להכשירם שמן לתוכן נתן אם ואפילו

ברוב.

רק הוא הבישול עיקר לשתות ואם כדי ולא התבשיל בשביל
לעשות  שרגילים כמו כלל התבשיל עם המרק לאכול או
לאכול  שלא הטיגון קודם אותם שמבשלים עיסה במיני
אם  בדברו נהיה שהכל אלא עליו מברכין אין כלל המרק
מברכין  שאין הראשונה סברא לפי עצמו בפני לשתותו בא
שדרך  משום אלא עצמן הירקות כברכת ירקות של מרק על
הדין  והוא כמותם פרי נחשב לפיכך הירק עם הוא אכילתם
להאכל  דרכו א"כ אלא כהתבשיל מזון נחשב המרק אין כאן
כיון  הוא נהפוך אחרונה לסברא אבל נתבשל ולכך עמו
טעם  בו נתן והתבשיל התבשיל בשביל המרק בישול שעיקר

אליו. טפל שנעשה כמותו נחשב

מברכין  אין להתקיים בהם שנכבשו פירות שריית מי וכן
על  אף הראשונה סברא לפי בדברו נהיה שהכל אלא עליהם
כדי  בהם נכבשו ולא הואיל במים הפרי טעם שנכנס פי
שיהיו  המים על כלל הכוונה היתה ולא טעם בהם שיתנו
כמו  בהם שיכנס הפרי בטעם ביותר ומוטעמים מוכשרים
מוטעמים  שיהיו המים על גם ירקות בבישול היא שהכוונה
גם  ונתבשלו הואיל כמותם נחשבים שלכך הירק בטעם
האחרונה  לסברא אבל לבד הירקות לצורך ולא עצמן לצורך

הוא: נהפוך

* * *
‚È עד בו שנשרה או המאכל בו שנתבשל במרק זה וכל

אלא  בו נשרה ולא נתבשל לא אם אבל טעם בו שנתן
עליו  לברך צריך עצמו בפני לשתותו ובא יחד לאכול שערבן
לברך  א"צ ביחד וכשאכלן הכל לדברי לו המיוחדת ברכה
למאכל  טפל שהוא מפני [יין] (שמן) הוא אפילו כלום עליו
והמאכל  המרק על הוא כוונתו עיקר ואם בברכתו ונפטר
על  כוונתו ואם המרק על מברך המרק שתיית לצורך הוא
שניהם  על מברך אלא הרוב אחר בו הולכין אין שניהם
נהיה  שהכל ואח"כ מעט ממנו ואוכל המאכל על תחלה
ברכה  כי יחד שניהם על יברך לא אבל המרק על בדברו
אם  ואפילו לטעימה ראשונה ברכה בין מפסקת תהיה השניה
בברכתו  המרק לפטור עיקר נחשב אינו דגן מין הוא המאכל
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אין  כמרק לשתיה וראוי רך שנעשה דגן מין שאף לפי
ר"ח. בסי' כמ"ש מזונות מיני בורא עליו מברכין

ונת  בו נשרה או המאכל בו שנתבשל מרק טעם אבל בו ן
הואיל  חשוב הוא וכאוכל המאכל לגבי בטל הוא הרי
מפני  או האחרונה לסברא כמ"ש המאכל בשביל ועיקרו
מתורת  יצא ולא פת עם או מרק עמו לאכול המאכל שדרך

הראשונה: לסברא שנתבאר כמו לגמרי אוכל

„È כשנתבשל אלא נחלקו לא בו שנתבשל במרק ואפילו
לדברי  בשר בו נתבשל אם אבל בשר בלא לבד הפרי בו
אפילו  עצמו בפני לשתותו בא אם שהכל עליו מברך הכל
יותר  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם כי ירקות של במרק
דגן  ממין תבשיל של מרק (אבל הפרי או הירקות מטעם
שבמרק  הדגן טעם הרי מזונות מיני בורא עליו שמברכין
המינים  מכל חשוב דגן שמין הבשר מטעם יותר עיקר חשוב

ר"ח): בסי' כמ"ש

* * *
ÂË בארש"ט שקורין במשקה או בחומץ שנתבשלו וירקות

המרק  על מברכין אין ממים חוץ אחר במשקה או
חשובים  ירקות מי שאין הראשונה סברא לפי הירקות ברכת
בהם  טעם שיתנו עד בהם שמבשלים מפני אלא כמותם
בשביל  אלא הבישול היה לא אם אף והרי ג"כ ויאכלום
הבישול  ע"י בו שנכנס הירקות בטעם לאכלו לבדו המרק
או  להחומץ שיש כיון הירקות ברכת עליו מברכין היו לא
כמו  עיקר זה טעם הרי עצמו של טעם עוד משקה שאר
עיקר  חשוב שלהם שטעם בדבש המרוקחים בפירות
פי  על אף הדבש ברכת ולא ברכתם עליהם ומברכים
הירקות  שמרק אמרו ולא בהם טעם שיתן כדי שנתבשלו
אלא  עצמם של הנאה טעם להם שאין במים אלא כמותם
אם  האחרונה לסברא אבל ר"ד בסי' כמ"ש צמא שהוא למי
ונחשב  אצלם בטל המרק הרי הירקות בשביל הבישול עיקר
שלהם: טעם עוד להם שיש אע"פ טעם בו משנתנו כמותם

ÊË אין האדמה פירות בין העץ פירות בין הפירות כל
דעת  שעל אכילתם בדרך אלא  ברכתם עליהם מברכים
שהם  מפני מבושלים לאכלם דרכם ואם אותם נוטעים כן
וראוים  טובים שהם אע"פ מחיים מבושלים יותר טובים
אלא  ברכתם עליהם מברכים אין חיים כשהם גם לאכילה
שהכל  עליהם מברכים חיים כשהם אבל הבישול לאחר
לאכלם  ג"כ הוא אכילתם שדרך פירות אבל בדברו נהיה
עליהם  מברכין מחיים יותר מבושלים טובים הם אפילו חיים

מבושלים. בין חיים בין ברכתם

ולא  חיים כשהם הוא אכילתם שדרך פירות ואפילו
ברכתם  נשתנית לא לבשלם העולם רוב דרך שאין מבושלים

שבישל  אין בשביל חיים כשהם פרי לכלל שהגיעו שכיון ם
טעמם  נשתנה שלא והוא מהם פרי תורת מבטל הבישול
הם  אם אבל חיים כמו מבושלים טובים שהם לגריעותא
אכילתם  מדרך שנשתנו כיון ממבושלים חיים יותר טובים

שהכל  עליהם ומברכים ממעלתם ירדו בטעמם לגריעותא
מבושלים: כשהם בדברו נהיה

* * *
ÊÈ שהיה מכמות הבישול ע"י לגמרי תארם נשתנה אם וכן

עד  כך כל שנתבשלו כגון אכילתם בדרך בעודם
בעודנו  שהיה כמות הפרי תאר עליהם שאין לגמרי שנימוחו
עליהם  ומברכים ברכתם נשתנית אכילתו דרך שהוא חי
כשהם  הוא אכילתם שדרך פירות אבל בדברו נהיה שהכל
ולא  בכך הוא אכילתם דרך שנימוחו, אע"פ מבושלים

לגמרי. תארם שנשתנה אע"פ ברכתם נשתנית

נשתנית  לא עליהם הפרי תאר ועדיין לגמרי נימוחו לא ואם
תמרים  כגון בכך אכילתם דרך שאין פי על אף ברכתם
גרעינם  מהם שהוציא לאחר עיסה מהם ועשה ביד שמיעכן
בכך  דרכם שאין אע"פ פירות משאר בהם כיוצא כל וכן
העץ  פרי בורא עליהם ומברך ברכתם נשתנית לא אעפ"כ

לגמרי. תארם נשתנה ולא הואיל

אלא  דק דק נטחן לא שאפילו חטים של לקמח דומות (ואינן
חיין  קצת לאכילה וראויים חטים של טעם בו יש עדיין
פרי  בורא שהיא החטין ברכת עליו מברך אינו ואעפ"כ
החטים  תאר שנשתנה לפי בדברו נהיה שהכל אלא האדמה
גמור  כקמח דק דק נטחנו שלא אע"פ בטחינתם לגמרי
פרי  תאר עדיין שנתמעכו בהם וכיוצא בתמרים משא"כ

עליהם[)].

שאינו  עד ביותר שכתשו אגוז וכן שטחנן שומשמין אבל
הואיל  בדברו נהיה שהכל עליהם מברך ותארו במהותו ניכר

בכך. דרכם ואין

דקים  שהן מנוקב כלי דרך שנתמעכו מבושלים קטניות וכן
פרי  בורא עליהם מברך בכף אותם מיעך אם [אבל] מאד
שדרך  ועוד ותארן מהותן וניכר קיים שממשן כיון האדמה

בכך. אכילתם

הוא  אם עליהם תארם שאין עד ביותר שנכתשו פירות וכן
בשמים  או (זנגבי"ל) כגון ברכתם נשתנית לא אכילתם דרך
לא  בדבש מרוקחים או (צוק"ר) עם ומעורבים שחוקים

א  שדרך מפני ברכתם ע"י נשתנית היא הבשמים כילת
שחיקה.

לחתכם  הוא אכילתם שדרך מפירות בהם וכיוצא ורדים וכן
ביותר  כתושים הם אפילו ברכתם עליהם מברכים ולרקחם
מאחר  אכילתם דרך זה גם כי כלל עליהם ניכר תארם שאין
אגוז  אבל ריקוח בלא שלמים כשהם להאכל דרכם שאין
עליו  מברכים ותארו במהותו ניכר שאינו עד בדבש המרוקח
ושלם  חי בעודו הוא אכילתו ודרך הואיל בדברו נהיה שהכל
הורדים  (וברכת חיים הנאכלים מפירות בו כיוצא כל וכן
פרחים  כי הפרי עיקר שאינן לפי האדמה פרי בורא היא

הפרי). עיקר אינו הלונדריס וכן המה

האילן: פירות דיני רב סימן א' חלק
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l oeebn `Ed xF`d xTir ,dAxC`KEnQd oeeBd oM oi`X dn ,oa ©§©¨¦©¨¦¨¨¨¨©¤¥¥©¨¨©¨

.KM lM xi`n Fpi`e ,zlkY oeeB F` xFgW `Ed dlizRl©§¦¨¨¨¨§¥¤§¥¥¦¨©

ziW`xA xdGA aEzMX dn KxC lr dpeEMdW d`xp mpn`̈§¨¦§¤¤©©¨¨©¤¤©¤¨©Ÿ©§¥¦
א') עּמּוד נ"א  lre(דף :106`xFdp `lirl `iixW `xeEg `xFdp ַַ§©§¨¦¨¨¨§¨§¥¨§¨

Dil siT`C ,d`nizq107f"nxd WxitE .," מל "הדרת  ּבספר (הּובא §¦¨¨§©¦¥¥¥¨©©ְְֵֶֶֶַַָ

קל "ט) mEzQdסימן xzMd cFq lr `Ed "d`nizq `xFdp"C : ִָ¦§¨§¦¨¨©©¤¤©¨
lMd z` siTnE'כּו. ©¦¤©Ÿ

W`A dpYPW dxFYd" oiprA oM mB oiadl Wi dYrnE¥©¨¥§¨¦©¥§¦§©©¨¤¦§¨§¥
,mipFW`xd mipeeB 'a zpigA mdW ,"dpal W` iAB lr dxFgW§¨©©¥¥§¨¨¤¥§¦©§¨¦¨¦¦
`EdW ± "d`nizq `xFdp" zpigA cFr Wie ."xF` dxFze" Edfe§¤§¨§¥§¦©§¨§¦¨¨¤
zFidl KWnp mdOW ,"mixtFq ixaC" oipr Edfe ,xF`d xFwn§¨§¤¦§©¦§¥§¦¤¥¤¦§©¦§

"xF` dxFze" zpigA `Ed ± "xtQ"d zpigA'כּו. §¦©©¥¤§¦©§¨

xF` `Ed ,"`xeEig `xFdp" zpigA `Ed dUrÎzFvn ,dPde§¦¥¦§£¥§¦©§¨¦¨¨
mEIw ,KxAzi FY`n FCqge xF`d iENib icil `al lkEi xW £̀¤©¨Ÿ¦¥¦¨§©§¥¦¦§¨¥¦
mdW ,oiRp`ÎKix`C zFxrU zpigA `Ede ,"dUre mEw"A FpFvx§§©£¥§§¦©§¨©£¦©§¦¤¥
xF`d didIW icMW ,"`xeEig `xFdp" ± "`wp xnrM" zpigA§¦©©£©§¥§¨¦¨¨¤§¥¤¦§¤¨
FnkE .zFxrU zpigA ici lr wx ± xWt` i` ,iENib zpigaA¦§¦©¦¦¤§¨©©§¥§¦©§¨§

xF`d zhrnd `EdW oETiYd oiprA lirl x`AzPW'כּו. ¤¦§¨¥§¥§¦§©©¦¤©§¨©¨

`xwPW ,`"fC zFxrUA oiiElY md dUrzÎ`ld la £̀¨©Ÿ©£¤¥§¦§©£§¨¤¦§¨
ÎKix`C `pwiC ipETiYn dHnNW ,"`nME` `xFdp" ± "dxFgW"§¨§¨¨¨¤§©¨¦¦¥¦§¨©£¦
zpigaA `A xF`d oi` iM ,Epiide ."dpal W`" `xwPW oiRp ©̀§¦¤¦§¨¥§¨¨§©§¦¥¨¨¦§¦©
oM mB `xwp okle ."`l" zpigaA wx ,"dUre mEw"A FpFvx iENib¦§§©£¥©¦§¦©Ÿ§¨¥¦§¨©¥
`itMz`" xTir iM ,xg` xaC dNkOW ± "`lkz `xFdp"§¨¦§¨¤§©¤¨¨©¥¦¦©¦§©§¨

.dUrzÎ`l zFvn mEIw ici lr `Ed "`xg`Î`xhq¦§¨¨¢¨©§¥¦¦§Ÿ©£¤

mdW oiRp`ÎKix`C zFxrVn dHnN mdW s` mpn`̈§¨©¤¥§©¨¦§¨©£¦©§¦¤¥
xF`d WxW zn`A la` ,"`wp xnrM" ,"dpal W`"¥§¨¨©£©§¥£¨¤¡¤Ÿ¤¨
,EpiidC .dUrÎzFvnC dpal W`n xzFi DFab dUrzÎ`lAW¤§Ÿ©£¤¨©¥¥¥§¨¨§¦§£¥§©§
`xFdp" lr siTOd "d`nizq `xFdp" zpigAn `EdW¤¦§¦©§¨§¦¨¨©©¦©§¨

FzEdnE Fpipr bVEn Fpi` Fzbxcn lcFbl xW` ,"`xeEig108. ¦¨¨£¤§¤©§¥¨¥¨¦§¨¨
zpigA mdW ,`"fC zFxFgW zFxrU ici lr `Ed FzENBzde§¦§©©§¥§¨§§¨¤¥§¦©

.WOn "`nME` `xFdp"§¨¨¨©¨

ÎKix`C zFxrVn dAxd dHnN md ,dHnN mdW FnMW¤§¤¥§©¨¥§©¨©§¥¦§¨©£¦
mixaCd zFlrdl ,"cqg axe" zpigA ,"`wp xnrM" mdW ,oiRp ©̀§¦¤¥©£©§¥§¦©§©¤¤§©£©§¨¦
oM oi`X dn .sFqÎoi` xF`l WOn milM dpiidYW mixYEOd©¨¦¤¦§¤¨¥¦©¨§¥©¤¥¥
,zFxEaB zpigaA ,"axFrM zFxFgW" ± `"fC zFxrU zpigA§¦©§¨§¨§¨¥¦§¦©§

uFvip odA WIW s` ,mixEq`d mixaCd zFgcl'כּוdf lM mr , ¦§©§¨¦¨£¦©¤¥¨¤¦¦¨¤
xzFi DFab "cqg axe" zlrn ixde .mici iYWA FzF` oigFC¦¦§¥¨©¦©£¥©£©§©¤¤¨©¥

.zFxEaBd zpigAn¦§¦©©§

WAlzn `weC `nME` `xFdpC zFxEaBdA mFwn lMn mpn`̈§¨¦¨¨§©§¦§¨¨¨©§¨¦§©¥
,"`xEig `xFdp"A `le l"Pd "d`nizq `xFdp" zpigA KWnpe§¦§©§¦©§¨§¦¨¨©©§Ÿ¦§¨¦¨¨
oini" KWnp dGOW ,"cqg axe" ,"`xEig `xFdp" ici lr iM mEXn¦¦©§¥§¨¦¨¨§©¤¤¤¦¤¦§©¨¦

"zaxwn109iENibl ilM dpiidYW mixYEOd mixaCd zFlrdl §¨¤¤§©£©§¨¦©¨¦¤¦§¤¨§¦§¦
xW` sFqÎoi` xF`l ilM zFidl xWt` i` dPd ,sFqÎoi` xF`¥¦¥¦¤§¨¦§§¦§¥£¤
xF`l ilM md wx ,"aaFq" xcbA `le dkWnd xcbA Fpi ¥̀§¤¤©§¨¨§Ÿ§¤¤¥©¥§¦§
mEW xcbA Fpi`W FzEdnE FzEnvrl `le "oinlr lM aaFQ"d©¥¨¨§¦§Ÿ§©§¨¤¥§¤¤

.dkWnd©§¨¨

lg zlzA" ok`xFwn `Ed mW xW` ,`"fC "`YlBlB il ¨¥¦§©£¨¥ª§©§¨§¨£¤¨§
zFidl lFki did mW okle ,zFxEabE micqg ± zFCn zEwNgzd¦§©§¦£¨¦§§¨¥¨¨¨¨¦§
zFgcl dIgCde dUrzÎ`l zpigA `EdW ,zFxEaBd zlrn iENib¦©£©©§¤§¦©Ÿ©£¤§©§¦¨¦§
oFilrÎoFvxd mEIw `Ed Ff dIgC oipr xW` ,mixEq`d mixaC§¨¦¨£¦£¤¦§©§¦¨¦¨¨¤§
oiprA l"Pke ,mixYEOd mixaCAW oFvxd mEITn xzFi DFab xacA§¨¨¨©¥¦¦¨¨¤©§¨¦©¨¦§©©§¦§©

ixtl dncw dRilw'כּו`pwicA zFidl lFki did `l dfe . §¦¨¨§¨¦§¦§¤Ÿ¨¨¨¦§§¦§¨
,"cqg axe" ,miAx mingx zpigA lMd mW xW` ± oiRp`ÎKix`C©£¦©§¦£¤¨©Ÿ§¦©©£¦©¦§©¤¤
DWxW Ff dIgcA dxEaBd zlrnE ."`wp xnrM" ,"`xEig `xFdp"§¨¦¨¨©£©§¥©£©©§¨¦§¦¨¨§¨
`wEYWn ,rlqA dNn" oiprkE .l"Pd "cqg axe" on xzFi DFab̈©¥¦§©¤¤©©§¦§©¦¨§¤©©§¨
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.(c ,` .` ,` `xwIe lirl)§¥©¦§¨
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.106.(FzF` siTOW xYqp xF` dlrnl iExW oaNd xF`d lre)§©¨©¨¨¨§©§¨¦§¨¤©¦

ב').107. עּמּוד פ"ג (דף ל ל ּבפרׁשת ּכתּוב ְְְֵֶַַַָָָוכן
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± sFqÎoi` xF` zEnvr iENib didi df ici lrW ,EpiidC ,"oixzA¦§¥§©§¤©§¥¤¦§¤¦©§¥
."oinizq lkC `nizq ,d`nizq `xFdp"§¨§¦¨¨§¦¨§¨§¦¦

dbxcnA dHnN i`Ce od `"fC zFxrVd dHnNW s` ,okl̈¥©¤§©¨©§¨§¨¥©©§©¨§©§¥¨
mEIw ici lr ± oci lre odA ,mFwn lMn ,oiRp`ÎKix`C zFxrVn¦§¨©£¦©§¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¥¦
xF` zEnvr dNBznE KWnp ± odA oiElYd dUrzÎ`l zFvn¦§Ÿ©£¤©§¦¨¤¦§©¦§©¤©§
lr KWnPd dUrÎzFvn ici lrW iENiBdn dlrnNW sFqÎoi ¥̀¤§©§¨¦©¦¤©§¥¦§£¥©¦§©©

."`wp xnrM" odW oiRp`ÎKix`C zFxrU ici§¥§¨©£¦©§¦¤¥©£©§¥

dAx `xC`A aEzMX dn Edfe('א עּמּוד  ק "מ, "oibaE(דף : §¤©¤¨¨¦§¨©¨ַַ§¦
okFWge inkE` ixrU ipdC110iPn zFwEnr dNbn :aizM , §¨¥©§¥¨¥©£¨§¦§©¤£¦¥

"KWg111iENib KWnp dUrzÎ`ld ici lrW ,l"PM dpeEMde . Ÿ¤§©©¨¨©©¤©§¥©Ÿ©£¤¦§©¦
`xFdp" ici lr EN`M zFwEnr dNBzn Fpi`W dn ,"zFwEnr"£©¤¥¦§©¤£¨¥©§¥§¨

dUr zFvnC "`xEig'כּוLiz`xw miTnrOn" oiprkE (miNdY"כּו'. ¦¨¨§¦§£¥§¦§©¦©£©¦§¨¦§¦¦

(` ,lw.

aEzMW Edfe(gÎe ,av miNdY):LizFaWgn Ewnr c`n"'כּו, §¤¤¨§¦¦§Ÿ¨§©§§¤
gFxtA'כּוmcinWdl ,112zFRilTd ziIgC ici lrW ,"cr icr ¦§©§©§¦¨£¥©¤©§¥§¦©©§¦

dpFilr daWgOd wnFr zpigAn iENib KWnp `weC'כּו. ©§¨¦§©¦¦§¦©¤©©£¨¨¤§¨

oaNdn DFab zlkYdC ± ziviv zevnA EpivO df jxc lre§©¤¤¤¨¦§¦§©¦¦§©§¥¨©¥©¨¨
חיים עץ  ּב"פרי עּיין zivivכ ּו', zevn ici lr iM .WOn Kd Epiide ," ְִִִֵֵַַ§©§©©¨¦©§¥¦§©¦¦

aizM(hl ,eh glW)ExEzz `le" dUrzÎ`l.כּו': zFvn mEIw Edf ± " §¦§©§Ÿ¨¤¦¦§Ÿ©£¤
oal oeeB ici lre .EdgFce rxd dNkOW zlkY oeeB ici lr `Ede§©§¥¨¨§¥¤¤§©¤¨¨§¥§©§¥¨¨¨¨

aizM(n ,mW)mEIw ± "izFvn lM z` mziUre ExMfY ornl" : §¦¨§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦
,dUrÎzFvOd אחר ּבמק ֹום  ׁשנתּבאר oOwlּוכמ ֹו x`Azi cFre . ©¦§£¥ְְְִֵֵֶַָָ§¦§¨¥§©¨

.(`weC `"fC zFxrVn mikWnp dUrzÎ`l zFvOdW mrHA: ©©©¤©¦§Ÿ©£¤¦§¨¦¦§¨§¨©§¨

dPde .e" oipre WExiRde`pe:`Ed oiprd ± " §¦¥¥§¦§©§¨¨¨¦§¨
xFwn mdW Epiid dnkgdn dlrnNW zFCOd dPd iM¦¦¥©¦¤§©§¨¥©¨§¨©§¤¥§
mixERMd mFie dpXd W`x sqEnAW FnkE .zFCOd©¦§¤§©Ÿ©¨¨§©¦¦

LFnk in" mixnF` dlirpaEmingxd a`iENib `EdW ," ¦§¦¨§¦¦¨¨¨©£¦¤¦
" zpigAn xzFi dpFilr dpigAa`ongxda`" WExiR iM ." §¦¨¤§¨¥¦§¦©¨¨©£¨¦¥¨

d`Ede ,zEpngxd zCnA xF`d zEWAlzdA Epiid "ongx ¨©£¨©§§¦§©§¨§¦©¨©£¨§
deEdOW :WExiR "mingxd a`" la` .zEliv`C zFCOn¦¦©£¦£¨¨¨©£¦¥¤§©¤
mzFigdlE zFnlFrd lr mgxl zEpngx zCn KiWnnE©§¦¦©©£¨§©¥©¨¨§©£¨

"Lingx Elk `l iM aFHd" Edfe)113zFCOd zFpigA `Ede ,( §¤©¦Ÿ¨©£¤§§¦©¦
dlirpE sqEnA df mixnF` okle .dnkgdn dlrnNW¤§©§¨¥©¨§¨§¨¥§¦¤§¨§¦¨

.xzM zXEcw mixnF`WM§¤§¦§©¤¤

lr `Ed ,zEliv`C zFCOA mXn iENiBd zFidl ,dPde§¦¥¦§©¦¦¨©¦©£¦©
lr gnFv zpigA wx od zFxrVdW .zFxrU zpigA ici§¥§¦©§¨¤©§¨¥©§¦©¥©©
,xAcn ig gnFv mnFCn lElM xAcnd mb iM ,lWn Kxc¤¤¨¨¦©©§©¥¨¦¥¥©©§©¥
zpigA `EdW ,FAW gnFv zpigA wx md zFxrU zpigaE§¦©§¨¥©§¦©¥©¤¤§¦©

,ig `xwp dnkgd oM oi`X dn .gnFv `xwPW zFCOd©¦¤¦§¨¥©©¤¥¥©¨§¨¦§¨©
aEzMW FnkE ,gnFv zpigAn dlrnNW(ai ,f zldw): ¤§©§¨¦§¦©¥©§¤¨Ÿ¤¤

."dIgY dnkgd"e§©¨§¨§©¤
zFCOdn dlrnl `id zEliv`C dnkgdW FnkE§¤©¨§¨©£¦¦§©§¨¥©¦
mB KM ,gnFv zpigA od zFCOde ,dIg `xwpe ,zEliv`C©£¦§¦§¨©¨§©¦¥§¦©¥©¨©
`xwp zFCOd ± oiRp`ÎKix`e oinFiÎwiYr zpigaA oM¥¦§¦©©¦¦§£¦©§¦©¦¦§¨
mXnE ,"`wp xnrM DiWix xrUE" zpigA Edfe ,gnFv¥©§¤§¦©§©¥¥©£©§¥¦¨
Î`ld ici lr la` .dUrÎzFvn ici lrW iENiBd WxWŸ¤©¦¤©§¥¦§£¥£¨©§¥©Ÿ

.oinFiÎwiYrC c"Ag iENib KWnp dUrz©£¤¦§©¦©©§©¦¦
mXn mikWnp dUrzÎ`l zFvnE dUrÎzFvn dPd iM¦¦¥¦§£¥¦§Ÿ©£¤¦§¨¦¦¥
oi`e .d"en dUrÎzFvnE ,d"in dUrzÎ`ld :died©©¨©Ÿ©£¤¦¦§£¥¦§¥
zFxitq xUrA WAElOW died mXn mdW WExiRd©¥¤¥¦¥©©¨¤§¨§¤¤§¦
md zFSOdW zEkix`A dlrnl x`Fan ixdW ,zEliv`C©£¦¤£¥§¨§©§¨©£¦¤©¦§¥
rSEnOd `EdW xzMd zpigA ici lr sFqÎoi` xF` iENib¦¥©§¥§¦©©¤¤¤©§¨

oinFiÎwiYrC.כּו' died mXn mikWnPW WExiRd `l` ,¤¨©¥¤¦§¨¦¦¥©©¨§©¦¦
iENib Epiid d"en mikWnPW dUrÎzFvOd ,oM m`e§¦¥©¦§£¥¤¦§¨¦¦©§¦
df iENibe .zFCOd mdW oinFiÎwiYrC zFpFYgY 'f zpigA§¦©©§§©¦¦¤¥©¦§¦¤
,"`wp xnrM DiWix xrUE" ,zFxrVd zpigA ici lr `Ed©§¥§¦©©§¨§©¥¥©£©§¥

.gnFv zpigA§¦©¥©
UrzÎ`ld mpn`c"Ag Epiid ,d"in mikWnPW d ¨§¨©Ÿ©£¤¤¦§¨¦¦©§©©

ici lr Ff dpigA iENib didIW xWt` i` ,oinFi wiYrC§©¦¦¦¤§¨¤¦§¤¦§¦¨©§¥
gnFv zpigaE zFxrU'כּוlr df iENib KWnp mFwn lMnE . §¨§¦©¥©¦¨¨¦§©¦¤©

ÎKix`C zFxrVn dHnN odW ,`"fC zFxFgW zFxrU ici§¥§¨§§¨¤¥§©¨¦§¨©£¦
"KWg iPn zFwEnr dNbn" Edfe .oiRp`'כּו. ©§¦§¤§©¤£¦¦Ÿ¤

:oiprde§¨¦§¨
`Ed oinFiÎwiYrC c"Ag zpigAW itl ,dAxC` iM¦©§©¨§¦¤§¦©©©§©¦¦
zpigaA FzEyAlzd didi okl ,DFab xzFId zpigA§¦©©¥¨©¨¥¦§¤¦§©§¦§¦©
,xFWe dix`n lirl xMfPd oiprkE .xzFi dHnNW¤§©¨¥§¦§¨©¦§¨§¥¥©§¥§
ixde ,xFXd WxXn dAxd xzFi DFab FWxW dix`dC§¨©§¥¨§¨©¥©§¥¦Ÿ¤©©£¥
zpzFPd `idC `N` !dbxcnA dHnN `Ed dix`d dHnN§©¨¨©§¥§©¨§©§¥¨¤¨§¦©¤¤

.כּו'
,xzFi dlrnl mb oaEi ,liCadl ,df lWn Kxc lr Kke§¨©¤¤¨¨¤§©§¦©©§©§¨¥
lkEi `l oinFiÎwiYrC c"Ag zpigAn xF`d xW £̀¤¨¦§¦©©©§©¦¦Ÿ©
odn dHnN wx ,oiRp`ÎKix`C zFxrWA WAlzdl§¦§©¥¦§¨©£¦©§¦©§©¨¥¤
diIgCd ici lr xi`n xF`d mW xW` ,`"fC zFxrWA¦§¨§¨£¤¨¨¥¦©§¥©§¦¨

"`l" KxcA'כּו. §¤¤Ÿ
zFidNW ± "de`pe ip` dxFgW" WExiRd oaEi dfaE¨¤©©¥§¨£¦§¨¨¤¦§

" ici lr `weC `Ed "de`pe" zpigA iENibip` dxFgW," ¦§¦©§¨¨©§¨©§¥§¨£¦
."axFrM zFxFgW"§¨¥
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miig zxez

הם Ê·Â‰(כט) בנשר הנז' הפסוקים שני ענין יובן
ממש. הפכים כב' ונראים זא"ז כסותרים
יורד  רום דעומק תליא בהא והא אחד הכל ובאמת
על  רחמני שהוא הנשר דהנה כנ"ל. תחת לעומק דוקא
הא' ממש הפכים ב' שהן דברים ב' בכנפיו עושה בניו
רחמנותו  עוצם שמצד והוא בשמים הנשר שדרך מה
ועולה  דוקא מלמעלה אברתו על גוזליו ישא בניו על

ע  כו'ומגביה כנשר תגביה אם כמו השמים בגובה צמו
דוקא  מעלה כלפי פרושות להיות כנפיו להגביה וצריך

כנפיו  יפרוש למעלה הגבה בפריחתו שהנשר כידוע
ולפעמים  כו'. שמים כנשרי פרושות וידינו כמו למעלה
למגן  להיות כנפיו בהשפלת למטה שיורד בהיפוך הוא
יעיר  כנשר וזהו כנפיו. תחת להכניסם למטה גוזליו על
גוזליו  על לרחף כנפיו וישפיל הטבעיים ברחמיו קנו
החץ  מן ירא הנשר שכאשר ידוע והענין עליהם. לחופף
שפורח  והוא למעלה אברתו על ישאם לגוזליו יכו שלא
הפרושות  כנפיו על וגוזליו השמים בגובה ועולה
מצד  החץ בעצמו ויקבל החץ להם יגיע שלא למעלה
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או  השמש מחום לשמר' צריך ואם רחמנותו. עוצם
ירחף  גוזליו על וכה"ג כנחש המזיקים מן או גשמים
עליהם  להגן כנפיו בהשפלת עליהם כנפיו לפרוש
לנגד  ויעמוד הגשם שטף או השמש חום ע"ע ויקבל
מצד  רק והכל בכנפיו הפכי' ב' יש ונמצא כו'. מזיק כל
שישאם  למעלה העלאה בדרך אם בלבד הרחמנות טבע
והשפלה  ירידה בדרך אם החץ. מן להצילם אברתו על
הפכים  ב' והן כו'. למטה רע פגע מכל לשומרם למטה
הנשר  כדרך למעלה בתכלית בהעלאה הנשר שבכנפי

כו' קנו יעיר כנשר בתכלית ובהשפלה כנ"ל בשמים
לפי  והיינו הרחמנות. טבע מצד רק שכ"ז אחד והכל
ויורד  ביותר למעל' לעלות רחמנות בטבע שיש הנ"ל
יותר  למטה נמשך השפלות דלפ"ע ביותר למטה
להשפיל  ירחף הקטני' גוזליו על כמו והיינו ברחמים
נמשך  יהיה הרוממות ולפי"ע כו' למטה עליהם כנפיו
בשמים  הנשר דרך כמו זהו יותר מלמעלה ומתעורר
והא  ממש אחד והכל מעלה למעלה אברתו על שישאם

וד"ל: כנ"ל לאחדים והיו תליא בהא
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.12.116 cEOr ek wlg zFgiU ihETl d`x§¥¦¥¦¥¤©

.13.ziriax devnE ziWilW devn¦§¨§¦¦¦§¨§¦¦

.14.a wxR sFq 'd zEcg` zevnA oOwl x`Azp¦§¨¥§©¨§¦§©©§¤¤

.15xtq lrA FAl` sqFI iAx lW FAxe o"xd cinlY ,ywyxw i`cqg iAx©¦¦§¨¦§¤§©©§¦¨©§©¤©¦¥©§©©¥¤

."mixTird"¨¦¨¦

.16."drSd" wlg ,dnCwdA©©§¨¨¥¤©¨¨

.17cEOr sFq ,iw oixcdpq .` ,cr `xzA `aA d`x .`i gxw `nEgpY l"fg oFWl§£©©§¨Ÿ©§¥¨¨¨§¨©§¤§¦©

.`

.18.` dkld dxFYd icFqi zFkldn ` wxR m"Anxl "Wxtn"A d`x§¥©§¨¥§©§©¤¤¥¦§§¥©¨£¨¨

.19.l`pAxA` wgvi axd̈©¦§¨©©§©¥

.20.` wxR .a ,an lirl§¥¤¤

.21.e ,b miwxR dpEn`de cEgId xrW ,a wlg `ipY©§¨¥¤©©©¦§¨¡¨¤¤

.22.a ,ak lirl .` wxR dSn zlik` zevn¦§©£¦©©¨¤¤§¥



c"agרו i`iyp epizeax zxezn

xdGA `xwPd `Ed df oipre23lrW ,"oinlr lM aaFq" §¦§¨¤©¦§¨©Ÿ©¥¨¨§¦¤©
"oinlr lM `lnn" zpigA la` .dpEn`d zevn `id df¤¦¦§©¨¡¨£¨§¦©§©¥¨¨§¦

aEzMW FnM `N` ,dpEn` oFWl df lr ltFp Fpi`24 ¥¥©¤§¡¨¤¨§¤¨
ixUAnE"dfg`lW mEBxY `Ede ,WOn "dfg`" - "DFl` ¦§¨¦¤¡¤¡©¤¡¤©¨§©§¤

.dI`x§¦¨

,xUA ipirC WOn zEInWB dI`xA d`Fx Fpi`X mbde©£©¤¥¤¦§¦¨©§¦©¨§¥¥¨¨
WFcTdW df oipr WOn d`Fx ENi`M df ixd mFwn lMn¦¨¨£¥¤§¦¤©¨¦§¨¤¤©¨
lkVd ziI`x iM .zFnlFrd lM z` dign `EdÎKExÄ§©¤¤¨¨¨¦§¦©©¥¤
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ÔÈÚ‰Â פי"ב נשא פ' במד"ר מארז"ל בהקדם יובן
ג' גבי שקלאוו) ג' דל"ט (שהוא ע"ג דרמ"ג
כו', לאחוריו והרתיע הקב"ה מן משה שמע דברים
זה  כחן, לפי אלא כחי לפי מבקש איני הקב"ה א"ל
ע"ה  (שהוא ב' דרפ"ב פנחס ס"פ ובמד"ר יעו"ש. יתנו
ך"ג) ל"ז (איוב כח שגיא מצאנוהו לא שדי  זש"ה ג')
ל"ו), (איוב מורה כמוהו מי בכחו ישגיב אל הן וכתי'
נותן  נותן כשהוא אלא אלו מקראות שני יתקיימו כיצד
לפי  אלא מבקש אינו מבקש וכשהוא כחו, לפי להם
שהוא  כחו לפי האדם שעושה שע"י מזה נלמד כחן.
הוא  כחו והרי כחו לפי הקב"ה לו נותן עי"ז הגבול, כח
כח  גם לו שיש אמת והן גבול, בעל בלתי בחי' גם
כו', שלימותו מחסיר אתה דאל"כ העה"ק כמ"ש בגבול
בעל  הבלתי כח על הכוונה כחו לפי ז"ל אמרם אבל
מבקש  איני א"ל לאחוריו משה כשהרתיע ולכן גבול,
גבול  בעל בלתי בחי' לעורר שבכדי אלא כו'. כחי לפי
בעל  בלתי שהיא בבחי' ג"כ האדם העלאת להיות צריך
האדם  גבול בלי שהוא מאדך בכל בחי' והיינו גבול,
ה' מחסד זהו גבול, בחי' הוא שבאמת והגם עכ"פ.
שבאמת  שלנו גבול בלי בבחי' העבודה שע"י עלינו
גבול  בלי בחי' עי"ז יתעורר מ"מ עדיין, בגבול הוא
להיות  צריך מ"מ אבל גבול, בלי באמת שהוא העליון

עכ"פ. האדם גבול בלי בבחי' ג"כ ההעלאה
ÔÈÚ‰Â דסוטה פ"א זיי"ן במשנה ארז"ל דהנה הוא

לו, מודדין בה מודד שאדם במדה ע"ב די"ב ובמגילה
אתעדל"ת  שע"י מה הוא מודד שאדם במדה וענין ופי'
דאצי' מע"ס נמשך זו שהנהגה אתעדל"ע, נמשך
מז"א  הוא זו המשכה ובכלל חכ', בחי' הוא שראשיתן
כמעשהו, לאיש תשלם אתה כי החסד אד' ולך ועז"נ
למדוד  שלא הסליחה ענין ואמנם ס"ב. סי' סוף בתלים
נמשך  זהו לו, ולסלוח למחול כ"א וכמעשהו כמדתו לו
בחי' להמשיך כדי אך כו', דא"א יגמה"ר שז"ע מא"א,
בערך, שאינה ואע"פ לא"א, העלאה איזהו ג"כ צ"ל זו

מאדך עכ"ז בכל שענין מה וכמו עכ"פ, צ"ל דמיון קצת
ג"כ  ונקרא גבול, שבלי אוא"ס גילוי מעורר גבול בלי
מהגבול  שלמעלה מאדך בחי' היינו מודד שאדם במדה
מעלת  יובן ובזה האמיתי. גבול בלי מעורר עי"ז שלך
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זהו  מדותיו, על ומעביר יצרו את כובש שהאדם ע"י
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ע"י  – הדור גדול ורפואה. רפיון מלשון – מרפא המושל". רוח "אם בפסוק פירושים ב'
ויהושע, אהרן רבינו, משה ולכן הדור. בעוון נתפס ואינו גדולים חטאים מרפא לא ענוה,

הביטול  בתכלית היו כי העגל, בחטא נתפשו

Ì‡" ּכי ּתּנח, אל מקֹומ עלי ּתעלה הּמֹוׁשל רּוח ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָ
ּגדֹולים" חטאים יּניח ד)מרּפא י, ּופרׁש(קהלת , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּב מתל ּביׁשא ּדיצרא רּוחא "אין יֹונתן: ְְְְְִִִַַָָָָָָּבתרּגּום
למיקם  נהיג הויתא ּדי טב אתר ,על למּסק ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּומתּגּבר
אסּו אתּבריאּו אֹוריתא ּפתּגמי ארּום ּתׁשּבק, לא ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹּביּה
חּטאין  ה' קדם מן ּולמנׁשי חֹובין למׁשּבק ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָּבעלמא

הרע,א רברבין" הּיצר על הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרׁש ּכן ואם . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּפתּגמי הּוא לזה הּמרּפא רּבה ב אׁשר ּובמדרׁש . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּתעלה  הּמֹוׁשל רּוח "אם מהּו ּפרׁש, ּבמקֹומֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹקהלת
מּדת  ּתּנח אל ממׁשלה, ל ּבאתה "אם – "ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָעלי
מיתה  ּגֹורם ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד ,ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָענותנּות

וׁשלֹום)לעצמֹו –(חס למד אּתה מּמי לדֹורֹו. וחֹוטא ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּדכתיב כ)מּזכריה, כד, הּימיםֿב אלקים (ּדברי 'ורּוח ְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָֹ

לעם' מעל וּיעמד הּכהן, יהֹוידע ּבן זכריה את ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלבׁשה
עצמֹו ראה אּלא ,הֹול היה העם ראׁשי על וכי ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָכּו',

ּגדֹול וכהן הּמל חתן ׁשהיה העם, מּכל ּבנֹוּגדֹול (ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

כּו') ּגדֹול ּכהן ּגדֹולֹותׁשל לדּבר והתחיל ודּין (ׁשם)נביא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

כּו', תצליחּו' ולא ה' מצֹות את עברים אּתם ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ'לּמה
זכריה  ּבן יחזיאל אבל כּו'. וּירּגמּו' כּו' 'וּיקׁשרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּוכתיב
עליו  היתה כּו' זכריה ּבן 'ויחזיאל ּדכתיב ּכן, עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עצמֹו ׁשהׁשוה הּקהל, ּבתֹו מהּו הּקהל', ּבתֹו ה' ְְְְִֶַַַַַָָָָָרּוח
הּממׁשלה  רּוח – הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרּוׁש ּכן ואם ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּקהל",
זה  לפי אמנם כּו'. יּניח אל מקֹומֹו הּנה לאדם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה
ּדמי  ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי מהּו להבין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָצרי

ּובע  צּדיק ׁשהּוא הּדבר וּדאי הרי ממׁשלה לֹו ל ׁשּנּתנה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הענין  א וׁשלֹום. חס ּדחטאים הענין ּבֹו ׁשּי אי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּתֹורה,
ּפרּוׁשים, ׁשני ּבּה יׁש "רפא" ּבתבת ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָהּוא,
ּוכמֹו רפּואה, לׁשֹון והּׁשנּיה רפיֹון, לׁשֹון ְְְְְְְִִִַָָָָהראׁשֹונה

ג)ׁשּכתּוב ל, ּבזה (ּתהּלים ׁשּיׁש וּתרּפאני", אלי "ׁשּועּתי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
האלקית  ׁשהּנפׁש הּצעקה היא ׁשועה ּפרּוׁשים, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשני
וזהּו אֹותּה, מפּתה הּבהמית ׁשהּנפׁש מּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָצֹועקת

ּוכתיב ה', אל צֹועק ׁשהּוא ,"אלי קט,"ׁשּועּתי (ּתהּלים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַ

נפׁשֹו",לא) מּׁשפטי להֹוׁשיע אביֹון לימין יעמד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹ"ּכי
רפה  לׁשֹון הראׁשֹון האפנים, מּׁשני ּבאחד היא ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָוהיׁשּועה

הּבהמית הּנפׁש ּכח את מרּפה ׁשּיתּבאר)ׁשהּוא ,(ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"ּכי  זה ענין ּבבאּור יּובן כן ּוכמֹו רפּואה. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוהּׁשני
לׁשֹון  ׁשּמרּפא הראׁשֹון ּגדֹולים", חטאים יּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמרּפא
זה  ידי על הּנה עצמֹו ׁשּמרּפה ידי ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַרפיֹון,
ּדהּנה  הּוא, ּבקצרה הענין ּובאּור ּגדֹולים. חטאים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָיּניח

הּדֹור ּבעֹון נתּפס הּדֹור ּדגדֹול וׁשלֹום)ידּוע ,(חס ְְְֲִִַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ב)ּוכמאמר נד, ׁשאפׁשר (ׁשּבת מי "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
מּלהׂשּתרר  עצמֹו ׁשּמרּפה ידי על אמנם כּו', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמחֹות"
ּגדֹולה  היא ּדענוה הענוה, ענין ׁשהּוא הּצּבּור, ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולים, חטאים מרּפא הּוא זה ידי על הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּבכּלן,
הענין  ׁשּי אי ּכן לא ּדאם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינֹו
הּוא  ׁשּבוּדאי הּדֹור ּגדֹול ׁשהּוא ּבמי ּגדֹולים חטאים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָׁשל
נתּפס  ׁשאינֹו היא הּכּונה אּלא ּתֹורה, ּובעל ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיק
ּדמׁשה  ׁשּמצינּו ּדר ועל הּדֹור, ׁשל ּגדֹולים ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהחטאים
הּדֹור  ּגדֹול הּוא הרי ולכאֹורה העגל, חטא על נענׁש ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
רּבֹותינּו ּדאמרּו ׁשּנענׁש, אּלא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואי

הּפסּוק]ז"ל [על רּבה) מּגדּלת,(ּבמדרׁש "רד – רד" ל" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
האלף  והם יׂשראל", ּבׁשביל אּלא ּגדּלה ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכלּום
ּבׁשּבת  ורק מּמּנּו, ונּטלּו ּבמּתנה למׁשה ׁשּנּתנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאֹורֹות
חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ּוכמאמר לֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַֹמחזירים
נאמר  ואם העגל, ּבמעׂשה נענׁש לא ּפנים ּכל על ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ּבע  ּבארץ היה ׁשּלא לפי הּוא היה ּדהּטעם ׁשהרי ההיא ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבא  לא ועדין ׁשׁש ּבא מׁשה", ּבׁשׁש "ּכי ּדכתיב ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבּׁשמים,

רׁש"י) ּבפרּוׁש ּבעת (וכמבאר ּבּׁשמים היה ּכי ולהיֹות , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אהרן  הרי ּכן אם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא לכן ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹהחטא
אּלא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפסּו לא הם ולּמה ּבארץ היּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻויהֹוׁשע
עֹוד  הּנה החטא, ּבעת ּבארץ היה לא ׁשּמׁשה זאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדלבד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הענוה, ּבתכלית ׁשהיה ג)זאת יב, (ּבּמדּבר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
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(*716 עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

התורה א. דברי כי תעזוב, אל - בו לעמוד נוהג שהיית הטוב מקומך עליך, לעלות ומתגבר בך מושל הרע יצר רוח אם
גדולים. חטאים ה' מלפני ולהשכיח החובות לעזוב בעולם, רפואה התורה.ב.נבראו דברי
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נֹוסף  אּלא ענו, היה אהרן וגם מאד", ענו מׁשה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ"והאיׁש
הענוה, ּבמּדת ההפלגה ּבתכלית ׁשהיה מׁשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעליו
מּכל  מאד ענו מׁשה "האיׁש ּכי עליו מעידה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּתֹורה
ההפלגה  ּבתכלית ׁשהיה האדמה", ּפני על אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאדם
אהרן  הרי מקֹום ּומּכל אהרן, ּכן ּׁשאין מה הענוה, ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּדמּדת
ּומּכל  מׁשה, ּבמדרגת זה ׁשאין אּלא ענו, ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּומדרגת ּבבחינת היה הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
ּובּטּול, מ"ה היא מדרגתֹו ּדאהרן הּוא", מה ְְְֲֲִִֵַַַַָֹֹ"ואהרן
מׁשה, ּכמֹו הּבּטּול ּבבחינת הּוא אהרן ּכי יֹותר ְְְֲִִִִֵֶַַַֹֹועֹוד
על  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מה", "ונחנּו ׁשּכתּוב ְְְְֲֵֶַַַַַַָָּוכמֹו
ׁשּׁשניהם  – ואהרן מׁשה הּוא ּומׁשה, אהרן "הּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּפסּוק
ולכן  מה, ּבמדרגת הם ּדׁשניהם והינּו ּכאחד", ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשקּולים
חטא  ּבעת ּבארץ והיה הּדֹור ּגדֹול היֹותֹו עם אהרן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹּגם
הּבּטּול  מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס אינֹו מקֹום מּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעגל,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה יהֹוׁשע וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבֹו,

יא) לג, ימיׁש(ׁשמֹות לא נער נּון ּבן יהֹוׁשע "ּומׁשרתֹו ְְְְִִַַַָָֹֻ
ענינֹו ּדכל הּבּטּול, על מֹורה נער ּדפרּוׁש האהל", ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּתֹו
ּובטל  מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא הּוא יהֹוׁשע ׁשל מהּותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻועּקר
ּבבחינת  ׁשהּוא האהל", מּתֹו ימיׁש "לא אׁשר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבתכלית
"איידי  ּוכמאמר ּכלל, להׁשּפעה ׁשּי ואינֹו ּתמיד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָמקּבל

ּפלט" לא למבלע רּבֹו,ג ּדטרד לפני הּיֹוׁשב ּתלמיד ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ
אחר  וגם הרב, אל ּׁשּבטל מה הּוא ענינֹו ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר
עּקר  ּכל היה הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא א)מהּותֹו א, (יהֹוׁשע ְְְֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבן  יהֹוׁשע אל ה' וּיאמר ה', עבד מׁשה מֹות אחרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻ"ויהי
ה' מאת ׁשּנבחר אחר ּדגם לאמר", מׁשה מׁשרת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹנּון
ׁשהיה  מׁשה מׁשרת ּבמדרגת היה יׂשראל את ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלנהל
מצאתי  מאלף אחד "אדם ּדכתיב וזהּו הּבּטּול, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבתכלית
זה  מאלף אחד אדם מצאתי", לא אּלה ּבכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹואּׁשה
ּכלל  מׁשּפיע ואינּה מקּבל ּבחינת ׁשהיא ואּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה,
הינּו מצאתי, לא אּלה ּבכל הּנה יהֹוׁשע, מדרגת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכמֹו
הּדֹור  ּגדֹול היֹותֹו עם יהֹוׁשע ּגם הּנה ולכן האלף, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבכל
ּבעֹון  נתּפס אינֹו מקֹום מּכל החטא, ּבעת ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהיה
חטאים  מּניח ׁשּמרּפא וזהּו ׁשּבֹו. הּבּטּול מּפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדֹור
מּלהׂשּתרר  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ּדזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּגדֹולים,
חטאים  מּניח הּוא הרי ענוה, ּבמדרגת ׁשהּוא הּצּבּור ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל
מּדּוע  ּביהֹוׁשע לׁשבח טעם עֹוד והּנה הּדֹור. ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֻּגדֹולים
ההיא  ּבעת היה ׁשּלא מּפני הּוא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאינֹו
ּוכׁשם  מׁשה, ׁשל ּבאהלֹו היה ׁשהרי יׂשראל, ְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמחנה
ּכּנ"ל  הענוה ּבמדרגת ׁשהיה זאת לבד הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדמׁשה
ׁשּלא  זאת עֹוד הּנה הּדֹור, ּבעֹון נתּפס אינֹו זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּדמּׁשּום
לבד  יהֹוׁשע כן ּכמֹו הּנה ּכּנ"ל, ּבארץ החטא ּבעת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ּבעֹון  נתּפס לא זה ּומּׁשּום ּבּטּול ּבבחינת ׁשהיה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹזאת
אם  ּכי יׂשראל ּבמחנה היה ׁשּלא זאת עֹוד הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּדֹור,
ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי וזהּו מׁשה. ׁשל ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאהלֹו
מּלהתנּׂשאת  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול זה ידי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹּדעל
חטאים  יּניח זה ידי על הּנה הּצּבּור, על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומּלהׂשּתרר

הּדֹור. ּבעֹון נתּפס ׁשאינֹו ְְֲִִֵֶַַָּגדֹולים,

וצ"ל  התוכחה, אופן באריכות מבאר גדולים. חטאים מרפא לעולם, רפואה – תשובה
נותן  ואז עכ"פ, בדקות כזה ענין בו גם שיש על נפשו במר ויבכה המוכיח, לב הכנעת

העוון  לתקן הדור לאנשי כח

‰p‰Â"ּגדֹולים חטאים יּניח מרּפא "ּכי יֹותר, ּבעמק ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
לׁשֹון  הּוא ּדמרּפא היֹות ּדעם הּׁשני, ּבּפרּוׁש ְְְְֱִִֵֵֵַַַַיּובן
מרּפא", "ּכי ּופרּוׁש רפּואה, לׁשֹון הּוא עּקרֹו הלא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹרפיֹון,
ׁשל  ּגדֹולים החטאים לרּפאת רפּואה עֹוׂשה הּדֹור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּדגדֹול
מּדרכי  היא הענוה מּדת ּדהּנה הּוא, והענין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּדֹור.
רפּואה  היא זֹו ּותׁשּובה הרמּב"ם, ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
אל  רפּואה היא ּותׁשּובה העלם, הּוא ּדעֹולם ְְְְִֵֶֶָָָָָלעֹולם,
ׁשּמביאה  ּתׁשּובה "ּגדֹולה ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָההעלם,
ׁשהיא  ּדתׁשּובה זֹו רפּואה ידי ּדעל לעֹולם", ְְְְְִִֵֶַָָָָָרפּואה
על  ּגם סֹולחים ׁשאז ּגדֹולים, חטאים יּניח עֹונֹות ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָסליחת
נקרא  עלּבֹונֹו על ּומֹוחל ענו ׁשהּוא ּדמי ּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָחטאים

נאמר ׁשעליו אּפים", אר לב)"איׁש טז, טֹוב (מׁשלי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  אנּפין מארי הּוא והרפּואה מּגּבֹור, אּפים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָאר
ׁשּמבאר  ּוכמֹו הענוה, מקֹום הּוא ּדׁשם ּכתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּבחינת

עׂשרה  ּדׁשלׁש א, ּפרק הענוה ׁשער חכמה" ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּב"ראׁשית
ׁשּגדֹול  ידי על ולכן הענוה, על מֹורים הרחמים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדֹות
ּדֹורֹו, ׁשל ּגדֹולים החטאים מרּפא הּוא ענו הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָהּדֹור
ּגדֹולי  אׁשר הּמּוסר מּדרכי הּוא רּבה הּמדרׁש ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדלפי
אלפי  מראׁשי אני לאמר, הּצּבּור על יׂשּתררּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ּכהא  לפי ד יׂשראל, העם מּכל ּגדֹול עצמֹו ׁשראה ּדזכריה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לדּבר  והתחיל ודּין, ונביא ּגדֹול וכהן הּמל חתן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

עברים אּתם "לּמה תצליחּו"[את]ּגדֹולֹות, ולא ה' מצֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
הלא  להבין, צרי אמנם הענׁש. ּבהפלגת ׁשהֹוכיחם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹכּו',

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹוכחה, ענין הּוא ּכן יט,לכאֹורה (וּיקרא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ז"ליז) רּבֹותינּו ואמרּו ,"עמית את ּתֹוכיח (ּבּבא "ה ֹוכח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

א) לא, ּובערכיןמציעא ּפעמים", מאה טז "אפּלּו (ּדף ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ

ב) הּכאה",עּמּוד עד אמר רב ּתֹוכחה, היכן "עד איתא ִֵֵַַַַַַָָָָָָ
עד  חברֹו, את להֹוכיח חּיב אדם היכן "עד רׁש"י: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרׁש
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(להשפיע).ג. פולט אינו (לקבל) לבלוע שטרוד זה.ד.מכיון כמו
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היא  ּכן ּכן אם הּמֹוכיח", את ויּכה זה ׁשּיקצף עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכאה,
רב ּבמּוסר ליּסרֹו הֹוכחה ּברּבים,מצות לבּיׁשֹו ׁשּלא (ורק ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

ּבזה  ּולבּיׁשֹו ּדרּכֹו ׁשרע לֹו לֹומר יכֹול עצמֹו לבין ּבינֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָאבל

ּדעת  ּובלי ּבהמה ּכמעׂשה הם ׁשּמעׂשיו האמת לֹו ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאֹומר

ּכלל) ׁשּלא אדם לזכריה לחטא זה נחׁשב לּמה ּכן ואם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹוכיח  "הֹוכח ענין ּדהּנה הּוא, הענין א ּכנכֹון. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָעׂשה
אי הּׁשֹומעים לב על ׁשּידּבר היא הּכּונה ,"עמית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
הּמלכים  מלכי מל מּמצות אחת על לעבר לּבם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמלאם
ּבהעּדר  אֹו לעׂשֹות, ׁשּלא צּוה אׁשר הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּקדֹוׁש
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל צּוה אׁשר עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחת
וצרי הּמֹוכיח יכֹול הּתֹוכחה ּובעת לעׂשֹותּה, הּוא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּברּו
הּנה  ּדלפעמים ׁשּבזה, הענׁש את ׁשּמֹוכיח למי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבאר
לזה  הרּבה ּגֹורם עברה הּדבר ענין ּבחמר הידיעה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעּדר
ּולהסּביר  לבאר הּמֹוכיח צרי ולכן נזהרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין
ּבזה  הּדבר על ּולעֹוררם ׁשּבזה, החמר ּגדל ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהּׁשֹומעים

להם  זיי)ׁשּמראה ווייזט וחמרּיּותם (ער ּגּסּותם ׁשּמּפני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכזה, חמּור מּדבר להתּפעל מּבלי הּקרירּות, ּבהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

נייט  זיי ארט הּקרירּות,ה עס מּצד ּבא ּדזה וׁשלֹום, חס ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
מגּׁשם  ּדלהיֹותֹו והחמרּיּות, הּגּסּות מּצד ּבאה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻוהּקרירּות
אינֹו והּגׁשמּיים, החמרּיים לעניניו ּומקּׁשר ּומלּבׁש ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻֻמאד
ּדאס  לֹו, נֹוגע ּׁשאינֹו מה יֹותר ועֹוד החטא, ּגדל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמרּגיׁש

נייט  אים נעמט ׁשּכל ,ו ּדער מּמׁש, ּכבהמה הּוא ּבזה (אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

נייט  ּבהמה א ווערט ׂשכל פּון כּו', ולׁשּתֹות לאכל הּוא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹענינּה

ּבהמה  א ווערט מגּנה אֹו נאה ּדבר א פּון כן ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּפעל,

אכילה  פּון נאר נתּפעל ווערט ּבהמה א נתּפעל, נייט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹוי

,אֹוי ער איז כן ּכמֹו ּבהמה, א צּו ׁשּי נייט איז ׂשכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוׁשתּיה,

נייט  אים נעמט ׂשכל עד וכּו')ז אז ּבזה אּתֹו לדּבר וירּבה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ההֹוכחה  ּבעת אׁשר הּוא העּקר אמנם עליו, יפעל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
נתּפס  הּדֹור ּדגדֹול זאת ּדלבד הּמֹוכיח, לב הכנעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹּתהיה
ּגדֹול  הּוא הרי זּולתֹו את מֹוכיח הּוא וכאׁשר הּדֹור, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָּבעֹון

כּו')מּמּנּו למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּבענין הּוא (וכּנ"ל ּגם הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ּדגם היא הּתפיסא ּבענין והּכּונה הּדֹור, ּבעֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָנתּפס
ּכל  על אבל ּדדּקּות, ּבדּקּות אֹו ּבדּקּות אם זה ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָיׁש
ענין  חמר יֹודע הרי ּגדֹול ולהיֹותֹו זה, ּבֹו יׁש הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפנים
הרי  ּובמילא ּדדּקּות, ודּקּות ּבדּקּות ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָזה

זֹו ּדדּקּות)ידיעה ּבדּקּות ּבעצמֹו זה ענין ּׁשּמֹוצא ּגֹורם (ּומה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדלּבא  מעּומקא ּגדֹולה ּתׁשּובה לעׂשֹות יבּכה ח לֹו ּובכה , ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשהיּו הּדֹור ּגדֹולי ּבכּמה ּדמצינּו ּוכהא זה, על נפׁשֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבמר
ּבסּגּופים  ּדתׁשּובה ּגדֹולה ּובעבֹודה ּגדֹול ְְְְֲִִִַַַָָָָּבצער
ּכלל  ערּכם לפי ׁשאינם עבֹודה ּבעניני וכּדֹומה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָותעניתים

מדרגה  ּובעלי לּצּדיקים ׁשּיכים אינם הּסּגּופים עניני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ(ּדכל

רק ּכּנֹודע) היתה זאת עבֹודתם ׁשּכל הּוא הּדבר וטעם , ְְֲֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הינּו הּדֹור, ּבעֹון נתּפס הרי הּדֹור ּוגדֹול הּדֹור, עֹון ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָמּפני

ּדדּקּות ּבדּקּות זה מענין ּבעצמֹו (ּוכהּמעׂשה ׁשּמֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּפני הּידּוע) וכּו' הּסּגּופים ּבעבֹודת עֹוסקים היּו ולכן , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
הכנעת  להיֹות צריכה הּנה זאת לבד והּנה ּדֹורם. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹחטא

טֹוב לא ׁשּנמצא מּזה הּמֹוכיח פאראן לב איז עם (וואס ְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּגּוט) הּוא ניט מֹוכיח ׁשהּוא מי ּדהּזּולת ׁשּמאחר ּכזה, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
הכנעת  להיֹות צריכה ּבמאד, ּפחּותה ּבמדרגה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹעֹומד
ּכעין  וזהּו ּכזה, טֹוב לא ענין ּבדֹורֹו יהיה מּדּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלּבֹו,
ּדוּדאי  לּקהל, עצמֹו ּדהׁשוה הּקהל, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָיחזיאל
לעּמת  ּכלל ערֹו ּבאין יֹותר ּגבּה היה יחזיאל אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּדבר

על ּפרנס מעמידין אין ׁשהלא העם, אּלא המֹון הּצּבּור ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  ּומּכל לפרנס, הּדרּוׁשים הּיתרֹונֹות ּבֹו יׁש ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאם
ּבתֹו היה מקֹום ּומּכל ה', רּוח עליו ׁשהיתה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָיחזיאל
ענוה  ּבחינת ּבֹו ׁשהיתה לּקהל, עצמֹו ׁשהׁשוה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהּקהל,
חתן  ׁשהיה זכריה ּכן ּׁשאין מה לּקהל, עצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהׁשוֹות
העם  מּכל ּגדֹול עצמֹו וראה ודּין, נביא ּגדֹול וכהן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּמל
עצמֹו ּכלל ׁשּלא זה ּדהּנה הענׁש, ּבהפלגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהֹוכיחם
ּבמׁשה  ּכן מצינּו ׁשהרי ,ּכ ּכל חטא זה אין העם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּבתֹו
העּקר  אּלא כּו', עּמהם עצמֹו ּכלל ולא ליׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהֹוכיח
הּצער  לֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּוכאּלּו הענׁש, ּבהפלגת ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּוא
נחׁשב  ולכן ה', מצוֹות על העֹוברים אּלּו ּׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמה
הּדֹור, ּגדֹול ׁשהיה זכריה ּכמֹו ּכזה ּגדֹול לאיׁש לחטא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּובמילא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ׁשהּוא ּבעצמֹו למצא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּצרי
זאת, ועֹוד ׁשּלֹו. הּתׁשּובה ידי על זאת יתּקן אז ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹֹהרי
ׁשאמר  וזהּו הּדֹור. עֹון לתּקן ּדֹורֹו לאנׁשי ּכח נֹותן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבזה
ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד" הּנ"ל רּבה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבמדרׁש

ּכדבעי הּברּור ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ׁשהּוא ּגֹורם" (ּדמי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה  על ּכחֹות לֹו יׁש הרי לפעל אֹו למחֹות ּובידֹו הּדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּגדֹול

ּכן, עֹוׂשה אינֹו ׁשּתהיה סּבה מאיזֹו ואם ּכן, לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוצרי

ּכדבעי) ׁשּלא והעבֹודה הּברּור ּופֹועל עׂשה לא אז ויׁשהלא , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ
ּׁשּלא  מה זאת ּדלבד לדֹורֹו", "וחֹוטא אמרם ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר
ׁשהּוא  זאת עֹוד הּנה כּו', לברר לֹו ּׁשהיה מה והעלה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברר
ּׁשאמרּו ּומה הּדֹור. עֹון ּתּקן ׁשּלא ּבזה לדֹורֹו חֹוטא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹעֹוד

לעצמֹו" מיתה וׁשלֹום)"ּגֹורם ּדעבֹודת (חס ּבזה הענין , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיים, ּבׁשם נקראת ג)הּברּורים ח, (ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּברּור  והּוא האדם", יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ"ּכי
ּדהעלאת  ּברּור ׁשל ענין ּבכל וכן ׁשּבּמאכל, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּניצֹוץ
מיתה, ּבׁשם נקרא וההעּדר חּיים ּבׁשם נקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּניצֹוץ
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אותו. תופס הלב.ח.אינו מעומק
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ּתּקּון  לגרם ּבמלאכּתֹו עֹוסק אינֹו הּדֹור ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹוכאׁשר
ׁשּלֹו, הּברּורים ּבעבֹודת ּתפקידֹו ממּלא אינֹו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּדֹור,

ּגֹורם הּוא וׁשלֹום)ולכן חֹוטא (חס ועֹוד לעצמֹו, מיתה ְְְְְִֵֵֵַַָָָ
כּו'. ְלדֹורֹו

דברי  עי"ז הציבור. על ישתרר לא אבל בכבודו, זהירים ויהיו והתנשאות, הגבהה – נשיא
השומעים  ללב ונכנסים לבו מפנימיות יוצאים התוכחה

ÌÓ‡,נׂשיא הּוא הּדֹור ּגד ֹול ּדהלא להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
ּדעל  הּוא הּפרּוׁש ּגדֹולים" חטאים יּניח ְְְֲִִִֵֵַַַַַָּו"מרּפא
הּצּבּור  על מּלהתנּׂשאת עצמֹו מרּפה הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹידי
ּכּפרּוׁש מרּפא הּוא ּבזה הרי להּקהל, עצמֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומׁשוה
מביא  ועבֹודתֹו, ּתׁשּובתֹו ידי על ׁשהּוא, הינּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני,
ענין  ּכללּות נגד הּוא ולכאֹורה הּדֹור, לעֹון ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָרפּואה
ּוכהא  והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות ּדצרי ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָהּנׂשיאּות

רּבי א)ּדאמר קג, ּברמה(ּכתּבֹות נׂשיאּות (והיא "נהֹוג ְְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּנכֹונה) מּזה הּגירסא מּובן הרי ּבּתלמידים", מרה זרֹוק , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכן  ואם והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות צריכה ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּדהּנׂשיאּות
להּקהל, עצמֹו יׁשוה הּדֹור ּגדֹול אׁשר הּדבר אפׁשר ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי
ּבֹו ּגם אׁשר למצא ּבעצמֹו יחּפׂש אׁשר יֹותר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹועֹוד
אינֹו ּדאם ּגם ּומה הּדֹור, מעֹון יׁש הּדּקּות מן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַּבדּקּות
מה  ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ּגֹורם הּוא הרי ּכן ְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
א לדֹורֹו. חֹוטא עֹוד ׁשהּוא יֹותר ועֹוד לעׂשֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַָּׁשּצרי
ּברמה" נׂשיאּות ּד"נהֹוג זֹו אזהרה ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהענין
הּנׂשיאּות, אל מנּגד ׁשהּוא ּדבר הּנׂשיא יעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהיא
חכם  ׁשּתלמיד ּדכׁשם נׂשיא, ׁשל ּכבֹודֹו ּׁשאינֹו מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּגם  הּוא ּכן הארץ, עּמי עם מערב להיֹות צרי ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
הּוא  וכן ורֹוממּות, הגּבהה לׁשֹון הּוא ׁשּנׂשיא ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבּנׂשיא,
אל  ּבהּנֹוגע רק הּוא זה ּכל אבל רֹוממּות, ׁשהּוא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָרמה
רׁש"י  וכדפרׁש ּבכבֹודֹו, זהירים ׁשּיהיּו ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַהּנׂשיאּות
ּבענין  הּוא וכן נׂשיאּותֹו", להֹודיע אימה עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ"מטיל
למען  ּובמׁשקל, ּבמּדה ׁשהיא ּבּתלמידים" מרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ"זרֹוק
הרי  ותלמיד ּדרב ּבטֹוב, ּדבריו יקּבלּו הּתלמידים ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָאׁשר

הּתלמ  ׁשל ענינֹו ועל עּקר הרב, ּדברי יקּבל אׁשר הּוא יד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּדברים  ׁשּיתקּבלּו ּבכדי הּמרה זריקת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
ּבּתלמידים" מרה "זרֹוק הּלׁשֹון מדּיק יהיה ּובזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּבטֹוב.
מרה  הטלת ׁשעּור ּדר על והּוא מרה, ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנקראת
ּכעס  מׁשּקטת היא והּמרה ּכֹועס, הּוא ּדהּכבד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּכבד,
ּפחֹות  יהיה ּדאם ּדוקא, ּומּדה ּבׁשעּור זה אמנם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּכבד,
הּמרה  הטלת יהיה ואם הּכבד, יׁשקט לא הּׁשעּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּכפי
ּוכמֹו וׁשלֹום, חס חלי זה יהיה הּמּדה על יתר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבהּכבד
להיֹות  ׁשּצריכה ּבּתלמידים, מרה ּבזריקת ּגם הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָכן
ּדקּבלת  האמּתית הּכּונה ׁשּתׁשלם ּבאפן נכֹונה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבמּדה
וכן  הרב, ׁשל ּבכבֹודֹו זהיר ולהיֹות טֹוב ּבכי הרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדברי
ּובני  ּביתֹו, ּבתֹו יתרה אימה אדם יטיל ּדאל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָאמרּו
ולכן  הּתלמידים, הם חכם ותלמיד נׂשיא ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביתֹו

ּגם  אבל אימתֹו, להֹודיע עּמהם ההנהגה להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָצריכה
הרב  ּדברי יתקּבלּו אׁשר ּבאפן והינּו ּובמׁשקל, ּבמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

וׁשלֹום) חס להׂשּתרר לא ענין (אבל ּבכללּות הּוא וכן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
מקֹום  מּכל אבל ּדוקא, ּברמה להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָהּנׂשיאּות
ׁשּמחל  מל ּדהרי הּצּבּור, על יׂשּתרר לא הּנׂשיא ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּנה
על  ׁשּמחל נׂשיא אבל מחּול, ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָעל
לבבֹו רּום "לבלּתי ּכתיב ּבמל וגם מחּול, ּכבֹודֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָּכבֹודֹו
הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו הּנׂשיא. ׁשּכן וכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחיו",
מּדת  ּתּנח, אל מקֹומ ממׁשלה, ל ּבאתה ְְְְְִִֶַַַַָָָָּדאם
מרּפא  ּכי ּתּנח, אל הּממׁשלה קדם ל ׁשהיתה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹענותנּות
ׁשּלא  ּגדֹולים, חטאים יּניח מּלהתנּׂשאת רפה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹזה
ּכי  זאת ועֹוד ׁשּבֹו, הענוה מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּדאז  זה, מעין ּבעצמֹו ּומֹוצא להּקהל עצמֹו יׁשוה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר
מה  זאת ּדמּלבד עצמֹו, את ּגם ּכֹולל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּבההֹוכחה

ּבהּדֹור ׁשּנמצא העֹון ׁשהּוא טֹוב הּלא לֹו (אּון ּׁשּנֹוגע ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּגּוט  נייט זייער ּדערפּון איז ּכ)ט אים הּוא ּבדֹורֹו ,מּדּוע ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּדדּקּות  הּדּקּות לבבֹו נקּדת לעמק ׁשּמּגיע זאת עֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻהּנה
ע  ּומצטער ּבעצמֹו, ּבתׁשּובה ׁשּמֹוצא רב צער זה ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ּדלּבא  ּדתֹורה י מעּומקא העבֹודה ּברּבּוי זאת לתּקן , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ
הם  ׁשּלֹו הּתֹוכחה ׁשּדברי זאת לבד אז הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּותפּלה,
לּׂשפתים  ּכרּותה ּוברית הּלב, מּנקּדת הּיֹוצאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻּדברים
הּנה  הּׁשֹומע, לב אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּדדברים
לחטאים  – רפּואה ׁשּזהּו – מרּפא הּוא ּכי זאת ְְֲִִֵֶֶַַָָֹעֹוד
עצמֹו מׁשוה הּדֹור ּדגדֹול זה ידי ּדעל הּדֹור, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּגדֹולים
ׁשּיּוכלּו ׁשּלֹו הּתֹורה ּבכח ּכח נֹותן הּוא הּקהל, ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתֹו
להם  ׁשּמֹודיע ידי על והּוא הּדֹור, עֹון לתּקן הּדֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָאנׁשי
הּתֹוכחה  ידי ׁשעל ּפרּוׁש ּגדֹולים, חטאים על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבתֹוכחּתֹו
וידיעת  לּמּוד ידי ועל הּתֹורה, אל מתקרבים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו
ּכמֹו ּגדֹולים, מחטאים להּמנע מתעֹוררים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָהּתֹורה
הרי  הּלּמּוד העּדר מּפני אׁשר וכׁשר, ׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות
הרּבה  ּדעת לפי אׁשר ּביֹותר, חמּורים ענינים ּכּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁשנם
ּבמזיד  ּוסקילה ּכרת אּסּור ּבהן יׁש הראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָמּגדֹולי
מּפני  זה על עֹוברים וׁשלֹום וחס ּבׁשֹוגג, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוחּיּוב
כּו', מרּפא" "ּכי וזהּו זאת, יֹודעים ׁשאין הידיעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהעּדר
וכֹולל  ענו ׁשהּוא ּכלֹומר רפה, הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּדזה
ּבהתעֹוררּות  ּתמיד עֹומד ּומּמילא ּבהּקהל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָעצמֹו
מביא  וזה הּלב, מן הּיֹוצאים ּדברים והם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוכיח,

ּגדֹולים. חטאים להּניח ְְְֲִִִַַָָרפּואה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

מכך.ט. לו טוב לא הלב.י.ומאוד מעומק



c"agריד i`iyp epizeax zxezn

כי  – תנח אל התורה, – הטוב מקומך המושל, הוא – היצה"ר – רוח אם ב': פירוש
יגיעה  א' דרגות: ג' – בתורה נפה"א. ומחזקת נפה"ב כח מתשת לעולם, רפואה התורה
שתלויה  מתנה, ג' יגיעה. שום בלי יעקב, קהלת מורשה ירושה, ב' ומצאת. יגעת בתורה,

הנותן  בבחירת

‰zÚÂ רּוח "אם יֹונתן, הּתרּגּום ּפרּוׁש להבין צרי ¿«»ְְִִִֵַַַָָָָ
רּוחא  "ּדאין הרע, יצר על ׁשּמפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמֹוׁשל",

"ּב מתל ּביׁשא מקֹום יא ּדיצרא ׁשהּוא הּזה ּדבעֹולם , ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּוב  והאפלה, יכּסה החׁש ּדהחׁש הּגלּות ּבזמן פרט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ועֹוד  הּמֹוׁשל, הּוא הרע הּיצר וׁשלֹום חס הּנה אז ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָארץ,
"על למּסק "מתּגּבר ּכי מתּגּבר יב יֹותר אדם ׁשל ּדיצרֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדי  טב אתר" ּתּנח, אל מקֹומ הּנה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵַַַַָָָָָעליו
טב  ּדאתר ּתׁשּבק", לא ּביּה למיקם נהג הּוא יג הויתא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

אֹוריתא  ּפתּגמי "ארּום כּו', מרּפא ּכי הּתֹורה, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָמקֹום
לעלמא" אסּו רפּואה יד אתּבריאּו הם ּתֹורה ּדדברי כּו', ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָ

ההתחּזקּות  ידי ועל העֹולם, ׁשל וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלההעלם
ּגדֹולים. חטאים יּניח זה ידי על הּנה הּטֹוב ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּמקֹום

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, ב)והענין נב, "אם (סּכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
זה מנּול ּב רׁש"י)ּפגע הרע, לבית (יצר מׁשכהּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּנפׁש את ׁשּמרּפא רפּואה היא ּדהּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמדרׁש",
מרּפה  ׁשהיא הראׁשֹון ענינים, ׁשני ּבזה וגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמית,
ּדהּנפׁש רפּואה, לׁשֹון ׁשהיא והּׁשני רפיֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָלׁשֹון
זֹו ּובהתלּבׁשּות הּבהמית, ּבהּנפׁש מתלּבׁשת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהאלקית
ּבהּנפׁש ּבהתּגּלּות הם האלקית הּנפׁש ּכחֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי
ּכח  ׁשּמּתׁשת ותּוׁשּיה, עז נקראת הּתֹורה הּנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּבהמית,
ּוכמֹו האלקית, ּבהּנפׁש ּכח ונֹותנת הּבהמית ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּנפׁש

יא)ׁשּכתּוב כט, "ה'(ּתהּלים ותרּגם יּתן", לעּמֹו עז "ה' ְְְְִִִִֵֵֶַָֹ
יהיב" לעּמיה ּכח טו אֹוריתא נֹותנת ׁשהּתֹורה והינּו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ואז  הּבהמית, הּנפׁש על ׁשּתתּגּבר האלקית ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבהּנפׁש
ּבהעבֹודה  והּנה הּבהמית. ּדנפׁש הּמתאּוה הּכח ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנחלׁש

ּדכתיב ענינים, ׁשלׁשה מצינּו הרי ד)ּדתֹורה לג, (ּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֹ

ׁשהּתֹורה  יעקב", קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ"ּתֹורה
ּדאמרּו מצינּו ולפעמים ירּוׁשה, מׁשנה היא ב ּפרק (אבֹות ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

וזה יב) ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה, ללמד עצמ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ"התקן
ק  "מֹורׁשה ּׁשּכתּוב למה אינּהסֹותר ׁשהרי יעקב", הּלת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

חכם  ואּבא הֹואיל ּתאמר "אל רׁש"י ּופרׁש ,ל ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹירּוׁשה
ואם  טרח", ׁשּום ּבלי כן ּכמֹו אהיה אני אף היה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּגדֹול
והּוא  ׁשליׁשי, ענין עֹוד ּומצינּו יגיעה. צריכים לּמה ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָּכן
"נֹותן  עליה מברכין אנּו ולכן מּתנה, נקראת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה
ּבמדרׁש וכדאיתא מּתנה, ּבחינת היא ּדתֹורה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָהּתֹורה",

ו)רּבה ּפרׁשה לעֹולם,(ּבראׁשית מּתנה ּדברים ׁשלׁשה ְְְִִֵַַָָָָָָָָָָֹ
אּלּו ענינים ּדׁשלׁשה והּגׁשמים. מאֹורֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹהּתֹורה,
ּדמה  ענינם, ּבעצם חלּוקֹות מדרגֹות ׁשלׁש הם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה
זאת  מּלבד הּנה ּתֹורה, ללמד עצמ התקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹּׁשאמרּו

"אלקי לקראת "הּכֹון מּלׁשֹון הכנה ד,ׁשּפרּוׁשֹו (עמֹוס ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹ

אֹוריתא"יב) אּולפן לקּבלא "אתקּׁשט הּנה טז ותרּגם , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּגדֹולה, ויגיעה עבֹודה ׁשּצרי זאת ׁשּפרׁשעֹוד (ּוכמֹו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

את  ׁשּתלמֹוד ּכדי טֹובֹות ּבמּדֹות עצמ "התקן יֹונה: ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּברּבנּו

החסידּות") מעלת אל ותּגיע ירּוׁשה הּתֹורה ׁשאינּה לפי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבלא  לאדם ׁשּבאה הירּוׁשה ּבענין ּכמֹו ּדֹומה ּדאינֹו ,ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹל
לּמּוד  מצות ּדהּנה יגיעה, ׁשּצרי אּלא ויגיעה, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹטרח
ּביגיעה  ּבאה והידיעה ׁשּבּתֹורה, הידיעה היא ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה
ּדמדּיק  "למאן ּבּזהר ואיתא לֹו, למחּכה ּדיעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּדוקא,

ּדחכמתא" הּתֹורה יז ּבמּלי עמקי ּולהּׂשיג להבין ּדבכדי , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּדבלא  ּומצאתי", "יגעּתי ּוכמאמר היגיעה, ידי על ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹהּוא
והגם  חריף, ׁשהּוא מי ולכן לזה, לבא אפׁשר אי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיגיעה
ּבער זה אין מקֹום ּומּכל ּומּׂשיג, יֹודע הּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבחריפּותֹו
קהּלת  "מֹורׁשה ּׁשּכתּוב ּומה עמקן, ׁשהּוא מי ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּכלל
ּבבחינת  ׁשהיא ּבּתֹורה מדרגה ּבחינה ּדיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיעקב",
ּכלל, ויגיעה טרח ׁשּום ּבלא היא הרי ּדירּוׁשה ְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹירּוׁשה,

הּיֹו ּדכל זאת, הּתֹורה)רׁשיםועֹוד ּפי וגם (על ׁשוים, הם ְְְְִִִֵַַַַָָָֹ
ּדאיתא ּוכהא הּמֹוריׁש, ּבחירת ח ּבלּתי ּפרק ּבתרא (ּבבא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה) לא מׁשנה אחיו עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני איׁש "האֹומר ְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ּבּתֹורה", ּׁשּכתּוב מה על מתנה ׁשהּוא ּכלּום, ְְֶֶֶַַַַַָָָאמר
והּמדרגה  הּמֹוריׁש. ּבחירת ּבלּתי הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשהירּוׁשה
אינּה ּדמּתנה הּמּתנה, ענין היא ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשליׁשית
העבֹודה, חלף ׂשכר הוי ּדאז ויגיעה, עבֹודה ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבׁשביל
ׁשּום  ּבלי ּבאה אינּנה מקֹום ּומּכל ׂשכר, אינּה ְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּומּתנה
לא  לנפׁשיּה ניחא ּדעביד לאו "אי ּוכמאמר ּכלל, ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹעבֹודה

ליּה" יהיב ּדעּתֹו,יח הוי ּובקרּוב הּנֹותן ּבבחירת ותלּוי , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
הּמּתנה, נֹותן ּדעת קרּוב ּבאפן חּלּוקים ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהראיה
העֹוׂשה  הּוא מי ּדֹומה ּדאינֹו ּבמּוחׁש, ׁשּנראה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָּוכמֹו
קרֹובֹו, אֹו ּבנֹו ׁשהּוא אֹו זר איׁש הּוא אם רּוח, ְְִִֶַַַָהּקֹורת
הרי  הּדבר מעצם רּוח הּקֹורת ּדלבד הֹוראה הוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדמּזה
ׁשלׁשה  ּכן ואם הּנֹותן. ּבבחירת ותלּוי הּדעת, קרּוב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹיׁש
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בך.יא. מושל הרע היצר רוח עליך.יב.שאם הטוב".יג.לעלות ש"מקומך תעזוב, לא בו לעמוד נוהג שהיית הטוב מקומך
לעולם.יד. רפואה נבראו התורה דברי נתן.טו.כי לעמו תורה - התורה.טז.ה' לימוד לקבל בדברי יז.התכונן שמדייק למי

(התורה). (המתנה).יח.החכמה לו נותן היה לא לנפשו, רוח נחת שעשה לא אם
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הרי  ּדבהראׁשֹון ענינם, ּבעצם חלּוקים הם אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמדרגֹות
ׁשּבאה  הירּוׁשה ּבענין והּׁשני וׂשכר, ּבעבֹודה רק ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּוא

ּבחירת  ּבלּתי ּבׁשוה הּיֹורׁשים ּולכל ּביגיעה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּלא
הּנֹותן. ּבבחירת ּדתלּויה ּבמּתנה והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוריׁש,

d"vxz ,fenz b"iÎa"i

•

1

2

3

4

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

ב'תיקון'‡. אוחזים היכן שאל:) אדמו"ר (כ"ק
בזה, סדר לעשות צריכים היו שבועות')? ליל ('תיקון

בליובאוויטש. היה גם כך
 הצעירים על אך לסמוך, יכולים הגדולים על
אחת  פעם סדר. מתוך להיות צריך היה  תלמידים
כמו  מתכוון אני אין לומר. צריכים  ה'תיקון' את
לילות  בשני ה'תיקון' את אומר שהיה הלל, ר' החסיד

השבועות. חג
ה'תיקון' את אומר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
השבועות, חג אחרי בדרך, כשנסע השניה בפעם

דשא. לנאות
עדיין ·. היה הזקן אדמו"ר כ"ק שהוד בזמן

אותו  שולח שהיה מהורודוק להרמ"מ תלמיד־חבר
כ"ק  הוד פעם בא שונים, ענינים בגלל שונות לנסיעות
על  'תורה' אמר שם מסויימת, בעיר הזקן אדמו"ר

נרוצה"1הפסוק  אחריך הוד 2"משכני אמר כידוע 
מאמרים  'תורות', פטרבורג, לפני הזקן, אדמו"ר כ"ק

קצרים:
ipkyn,מצרים יציאת dvexp jixg` הנפש מסירות 

ה"נרוצה". את עשתה ים־סוף קריעת jlndשל ip`iad
eixcg ומה מדריגות, הרבה ישנן בתורה מתן־תורה. 

 הפשוטים? האנשים dgnypeעשו dlibp"ja" בכ"ב
התורה. אותיות

אז  עוררה הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של זו 'תורתו'
גדול. רעש

את  זכר ברוך, ר' הקשישים, מהחסידים אחד
זו. 'תורה' הזקן אדמו"ר כ"ק הוד אמר שם המקום

הרה"ק ‚. אאזמו"ר כ"ק מנכדי אחד פעם שאלו
בית'. מ'אלף וענה: 'שבור'? הוא מדוע צדק", ה"צמח

של של`ikpמה'אלף' עליו ziy`xaומה'בית' פעל זה .
ושברון. פנימי דרך־ארץ

התורה.„. אותיות כלפי דרך־ארץ היתה בעבר
הפשוטים  ביהודים גם שמים'. מ'יראת נבע הדבר
ברכה, לברך צריכים כשהיו במוחש. זה דבר נראה
אותן  ניגבו לכל־הפחות או הידים, את זה לפני נטלו

בין  ההבדל את ידעו לא שהם למרות ובעפר. בעשבים
שלפני  בהם, מושרש היה כך אלא לנקיון, נטילה

נטילה. שתהיה מוכרחים ברכה
צעצוע, אניית בעשיית פעם שיחקתי בילדותי,
נהיה  שהכל ברכת: אומר גנן שמעתי ובדרך־אגב
שומע  הוא אין הרי  כיום ואילו ונחרדתי.  בדברו

אותו. שומעת הברכה ואין הברכה את
ידי ‰. על שבאה לזו הכוונה אין שמים' ב'יראת

פרטית. השגחה או מאין יש בענין והתבוננות דעת
:dl`y,'מאין ב'יש התבוננות בין ההבדל מהו

פרטית'? ב'השגחה התבוננות לבין
:daeyz הוא מאין' 'יש לטעות. עלולים השגה בכל

'השגחה  ואילו לטעות, מקום יש ולכן יותר, בדקות
 במוחש. יותר היא פרטית'

'יראת  כפשוטה. שמים' ל'יראת היא הכוונה אלא
מרע  ב"סור רק לא מצוה, בהידור ניכרת זו שמים'

טוב" שמותר 3ועשה ומה אסור, הרי  שאסור מה ,
בהידור  ניכרת זו שמים' 'יראת אלא לו. זקוקים לא 
זה  אין הרי תרגום, ואחד מקרא שנים על־דרך מצוה.
פירוש  או תרגום לומר ויכולים דאורייתא, מצוה

ערוך' ב'שולחן אך יקרא 4רש"י, "ירא־שמים כתוב
כך. עושה הוא הרי  רש"י" פירוש וגם תרגום

.Â אאמו"ר כ"ק כשהוד תרכ"ו, שנת יתרו בפרשת
אל  נכנס שלו, הששית בשנה חמש, בן היה הרה"ק
שאל  צדק". "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד סבו
השבוע  אצלך התחדש מה צדק": ה"צמח הסבא אותו

בלימוד?
א  לו מתן־תורה.ענה הרי הוא השבוע בי:

הוא  מתן־תורה צדק": ה"צמח הסבא לו אומר
השבועות. בחג הרי

ההבדל? אכן מהו אבי: אותו שואל
לו  אומר יודע. הוא שאין צדק" ה"צמח לו עונה
שאתה  סובר אני יודע, והנך  סבא הרי אתה אבי:

מאז. זוכר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד גם נכח מעמד באותו
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חגה"ש  בקונטרס גם נדפסו שלאחרי', השיחות ג' כמו"כ זו, שיחה (*
צב). (קונ' ה'תשי"א

ד.1) א, השירים שיר

ה'תש"א.2) (הראשון) משכני ד"ה גם ראה
טו.3) לד, תהלים
ס"ב.4) סרפ"ה או"ח שו"ע
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מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד נענה מוהר"ש.
צודק. הרי הוא ואמר: צדק" ה"צמח אל

צדק": ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ענה
בהיכלו". "מלך או בשדה" "מלך כמו הוא ההבדל

אחת־עשרה  בן הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשהיה
כך. על הסבר שמע  שנה

מאז  בכלל, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל 
גיל  לפני מסודרים. זכרונותיו שנים, חמש בן היותו
הם  חמש מגיל החל אך מטושטשים, הענינים  חמש

 מסודרים היו כבר
את  חיזק שבמתן־תורה הוא, בהיכלו" "מלך

המעלות. רום עד העולמות בכל קיום ונתן העולם
.Ê סיפר צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הרב  מרבו ששמע מה הזקן אדמו"ר כ"ק הוד בשם
הרבי  אצל השבועות בחג כשהיינו ממזריטש: המגיד
השמים  "נפתחו היה  הבעל־שם־טוב מורנו 

אלקים" מראות הזקן 5ואראה אדמו"ר כ"ק והוד .
 ממזריטש המגיד הרב   הרבי אצל כשהיינו אמר:

והרגישו. ראו השבועות, בחג
ענין  אמר פעם גדול. עמקן היה מברדיצ'וב הרב 

בפסוק  והחל 'קל'".6בנגלה, 'עב' על רוכב ד' "הנה
אדמו"ר  כ"ק הוד פירוקים. וק"ל קושיות ע"ב ואמר
מכן  ולאחר גליונות, מאות ארבע כך על כתב הזקן
אצל  השבועות בחג שראו למה מגיע זה שאין אמר,

הרבי.
זה  סיים: צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

רק  ולא הרביים, כל אצל כי־אם המגיד, אצל רק לא
שזקוקים  אלא הזמנים. בכל כי־אם  האמור בזמן

פנימיים. לכלים
.Á של הענין שמים'. 'יראת  היינו  פנימיים כלים

כלומר  ופרישות, הבדלה רק אינו שמים' 'יראת
מ  מדברים ההבדלה ופרישות האסורים דברים

אצלו  תופס זה שאין היינו שמים' 'יראת המותרים.
למרות  לנו. התיר  לנו אסר 'אתהפכא'. כלל. מקום

גדולה,7שב"תניא" מדריגה היא ש'אתהפכא' כתוב
להגיע  יכול  מסודר בסדר בעבודה שעוסק מי רק
הדברים  את לעשות  הוא שבזה הענין לכך.

לאלקות. כלים הגשמיים
.Ë השחר ברכות שלפני כמו נקי. פה להיות צריך

הפה  רחיצת להיות באותיות 8צריכה לשמוח כדי כך ,
שלא  נקי, לפה זקוקים בך", ונשמחה "נגילה התורה,
יהיה  שלא וכו', רכילות בטלים, בדברים מלוכלך יהי'
או  בדמעות, תהלים פרק לומר צריכים 'מתולע'.
בדרכי  לבו ויגבה ועל־דרך באופן תהלים פרק לומר

.9הוי'
.È,הרביים אחד את ב'יחידות' חסיד שאל פעם

לשעבד  הרבי לו ענה גס , גוף לו שיש על ותיקון עצה
שמיעה, ראיה, החושים: כל ישנם בראש הראש. את

אזיל" רישא בתר ו"גופא שעבוד 10דיבור, כשישנו .
משועבד. הכל ממילא  המוח

אך... לומדים, המוח. שעבוד להיות צריך היום גם
המוח. שעבוד להיות צריך

*dcerqa zereayd bgc '` lil
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א.5) א, יחזקאל
א.6) יט, ישעיה
גבוהה.7) מדריגה היא שאתהפכא כתוב בתניא
כלבו.8) אבודרהם. שם. אדה"ז ושו"ע יז ס' ס"ד או"ח שו"ע ראה

ס"ב  קצשו"ע ה. כלל אהרן מטה של"ה. קצור משה. מטה שם. לבוש

שחרית. נט"י בסדר קאפיל מהר"י סידור ס"ג.
או"ח  שו"ע ג"כ וראה – פעמים ג' או ב' שידיח מובא הברכה עמק בספר

ס"ג. סתקס"ז
ו.9) יז, ב, הימים דברי

ב.10) מה, סוטה א. מא, עירובין

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

mixzqpd miwicvde aehÎmyÎlrad - 'k wxt

אישים  של שורה להכיר הזדמנות לברוך היתה שונות, יהודיות עיירות פני על נדודיו במשך
פני  על זמן באותו שנדדו הנסתרים, הצדיקים אלה  היו יימחה. בל רושם עליו שהשאירו יהודיים 

יהודיות. ועיירות ערים

כדי  כנסתרים שנדדו וצדיקים גאונים ביניהם  היו - שונים סוגים היו הללו הנסתרים בין
לכפר  כדי שונים ועונשים סיגופים עצמם על וקיבלו הזה בעולם לסבול רצו הם גלות". "לערוך

1

2

3

4

5
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היו  אך ישראל. לכלל תיקון כך ידי על להביא כדי או אחרים, או הם נכשלו בהן עוונות, על
ובמידותיהם  הרוחניות בסגולותיהם מצוידים העם, שורות בין אל שיצאו כאלה הנסתרים בין

גשמית. מבחינה והן רוחנית מבחינה הן ההמונים, מצב את לרומם מנת על הטובות,

המשימה  את עצמם על שקיבלו נסתרים צדיקים של קבוצה התקיימה כבר תכ"ה בשנת עוד
לפעול  הבעלֿשםֿטוב החל בטרם עוד זה היה היהודי. בעם הרוחני המצב את ולהיטיב לרומם
לאיתנם  חזרו טרם רבים יהודים עצום. אז היה היהודים בין העוני היהדות. בחיי - כנסתר תחלה -
היהודיים. בחיים ובוהו תוהו ונשתרר רבות יהודיות קהילות נהרסו בהן ות"ט, ת"ח שנות מגזירות
כדי  או העניים הוריהם על למעמסה להיות לא כדי פרך לעבודת לצאת נאלצים היו רכים ילדים

במעט. להם לעזור

רבים  ילדים התורה. ללימוד להתמסר כלל, בדרך ישראל, ילדי יכלו לא כזה שבמצב מובן
שגדל  כך לידי בהכרח הוביל זה דבר כליל. ונתרוקנו כמעט הישיבות שלהם. ה"חדרים" מן נותקו
משימה  לעצמם אפוא ראו הנסתרים הצדיקים יראים. יהודים היו כי אם עמיֿהארץ, של דור
תקווה  בקרבם ולעורר גדולה, במידה והמיואשים המגושמים, היהודים את לעודד ביותר: חשובה
מעודדים  דרך, מורי - הללו הנסתרים אפוא, היו, ישראל. עם ובעתיד שלהם בעתידם ואמונה

הכלל. מן יוצאת במידה וחשובה גדולה היתה והשפעתם ומנחמים,

שנים  עשר בן כילד שעוד אומרת המסורת תנ"ח. בשנת נולד בעלֿשםֿטוב, ישראל, ר'
אית  ונדד נסתרים צדיקים של בקבוצה גדולה השתלב לעבודה בעזרו יהודיים, ישובים עלֿפני ם

הבורא. לעבודת פשוטים יהודים לעורר - זו וקדושה

החסידות, דרך החדשה, דרכו את להפיץ החל עצמו הבעלֿשםֿטוב כאשר יותר, מאוחר
נסתרים. צדיקים באמצעות ומסועפת גדולה פעילות כבר, לנו שידוע כפי בעצמו, תחילה ניהל
החסידות. דרך עם בגלוי יותר מאוחר לצאת כדי הקרקע את  תחילה להכשיר רצה הבעלֿשםֿטוב
בני  של הגשמי מצבם את להיטיב כנסתר, תחילה, היתה הבעלֿשםֿטוב שכוונת סיפרנו כבר
אחרות. יציבות ועבודות עבודתֿאדמה למלאכתֿכפיים, הפנייתם ידי על - השאר בין ישראל,
את  לרומם הקדושה בעבודתו והחל ברבים התגלה זו, פעילות עלֿידי הקרקע הכשרת לאחר

ישראל. בני של הרוחני מצבם

מסופרות  כמבוגר, מכן ולאחר כילד תחילה כנסתר, עצמו הבעלֿשםֿטוב נדד בו הזמן על
עוזר  כ"רישֿדוכנא", בנערותו מסוימת תקופה הבעלֿשםֿטוב שימש כידוע שונות. עובדות
הרכים  בליבותיהם להחדיר מאד עמל הייתי רישֿדוכנא" "כשהייתי סיפר: עצמו והוא למלמד,
הטובות  מידותיהם על מוחשי באופן הילדים לפני מצביע הייתי ואם. אב אהבת - התינוקות של

הוריהם". של

הוריהם, לבין הילדים בין יותר חזק קשר ליצור הנחיצות את אז כבר ראה הבעלֿשםֿטוב
שמעט  כך הזמן, באותו היהודים של הגשמי מצבם מר שהיה כמה כל הדורות. בין ניכור ולמנוע
את  ולעודד לחזק והנסתרים הבעלֿשםֿטוב השתדלו ילדיהם, בחינוך לעסוק מסוגלים היו הורים

הקשיש. הדור אל הצעיר הדור את ולקרב הלבבות

כשהוא  יהודיים, ישובים עלֿפני בנדודיו. הבעלֿשםֿטוב המשיך בבגרותו, יותר, מאוחר
תרומות  חלוקת לשם כיֿאם חלילה, תרומות, בקשת לשם לא אך ממש, לבית מבית הולך
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נראה, שהיה כך רגיל, יהודי כהלך לבוש היה הבעלֿשםֿטוב ישראל. בני לבבות לחזק רוחניות,
השוק, בכיכר מתייצב היה הוא נדבות. לקבץ למקום ממקום ההולך ליצלן, רחמנא יד, כפושט
היתה  ז"ל. חכמינו מאמרי ומסביר מעשיות סיפורי להם ומספר פשוטים יהודים מסביבו אוסף
סיפור  כל לבבות. ושובה מעורר היה  כך מדבריו. מילה כל היטב הבינו ושומעיו ברורה, שפה לו
המעורר  ומוסרֿהשכל, לקח טמון היה סיפור בכל ישראל. אהבת חדורים הבעלֿשםֿטוב מסיפורי

העולם. בבורא הביטחון את ומחזק תקווה

אליו. יבואו לפרנסתם, קשה העמלים הפשוטים, שהיהודים עד המתין לא הבעלֿשםֿטוב
זמן  היו היהודים לכל ולא ביתֿמדרש, נמצא מקום בכל לא הימצאם. למקומות אליהם הלך הוא

הלך והזדמנ  כך משום מוסר. או תורה דבר ולשמוע שם להתפלל לביתֿהמדרש, ללכת ות
הבורא. לעבודת ועורר לימד וחיזק, עודד ושם ההמונים, מקומות אל הבעלֿשםֿטוב

בבתיֿ נדודיהם בדרכי מתעכבים היו הבעלֿשםֿטוב, נמנה שעליהם הנסתרים הצדיקים
הוא, טבעי לכן, עמם. שנטלו לדרך" ה"צידה מן הדלה ארוחתם את סעדו ושם לנו, שם המדרש,
הנודדים  הנסתרים את הכיר הוא, אף כנסתר נדודיו, זמני רוב את בבתיֿהמדרש שבילה שברוך
ואחרים  ישיר, באופן לפניו שהתגלו כאלה היו ממנו. עצמם להסתיר לנכון מצאו לא אשר הללו,
לכן  עלֿידו. האמיתית מהותם הוכרה חול, בדברי ואם תורה בדברי אם דבריהם, עלֿפי אשר
של  לידיעתו באמצעותם הגיעה הבעלֿשםֿטוב של שדרכו יתכן ואף אלה, מנסתרים הרבה למד

ברוך.

בדעתו  נולד אז כבר שונות. שליחויות עבורם וביצע הללו הנסתרים מן רבים שימש ברוך
הנודדים. לנסתרים כביתֿועד ביתו את יעשה האפשרות לו תהיה שכאשר הרעיון ברוך של
להם. המזדמן מן ולאכול הקשים, הספסלים גבי על המדרש, בבתי ללון נאלצים היו אלה צדיקים 
מּוּכרים  שהיו "משולחים" או מפורסמים, ומגידים לרבנים - בבתים. להתארח הוזמנו במהרה ִָלא
צרכיהם. את להם וסיפקו לבתיהם שהזמינום מארחים נמצאו שלהם הנאום ובכושר בלמדנותם
לא  ואיש ּבצל, נשארו מיוחד, בדבר הצטיינו לא עין למראית אשר והנידחים, העניים ֵַברם,
אכסניה  לעצמם למצוא דאגו - נדבות לקבץ רגליהם כיתתו אשר הנודדים העניים עליהם. הסתכל
טובת  יהודיה של מידיה חמה ארוחה אלה השיגו ושם פה רחמנים. יהודים של בבתיהם ומזון
לוקחים  היו רחמנים ויהודים הכנסת, בית דלת ליד מסתדרים האלה הקבצנים היו בשבתות לב.
נראו  אחד מצד אשר הנסתרים שהצדיקים מובן אורחו. את איש איש הכנסת, מבית בצאתם אתם,
פשוטו  לרעוב, עלולים היו - מישהו של עזרתו לבקש פנו לא שני ומצד יד, פושטי כנודדים

לפרנסתם. כלשהם במקורות עצמם את ציידו כן אם אלא כמשמעו,

הוא  אלה. נסתרים לפני ביתו דלתות לפתוח יוכל בו זמן על חלם ולכן היטב, זאת ידע ברוך
את  יסעדו שבה חמה ולארוחה רך למצע בביתו שיזכו בכך כבר ממשי חסד אתם יגמול כי ידע

החלש. לבם

כיוון  משלו. בבית יזּכהּו הקב"ה כאשר הדבר יתבצע כיצד בשאלה גם אז הוגה היה ְֵַברוך
להסכים  שעליה באשתו, כלומר השני", ב"חצי הדבר תלוי יהיה - נשוי יהיה כאשר זה שיהיה
תמימת  שתהיה אשה לו לזמן צריך הקב"ה אםֿכן אורחים. הכנסת למקום ביתם את ְֵַלעשות
מציעא, (בבא באורחים" צרה עיניה ש"אשה ז"ל חכמינו מאמר את ידע ברוך בנידון. אתו דעים
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סולת  לתת הורה אברהם כאשר - היא שאפילו - אמנו שרה לגבי זאת מסביר שרש"י כפי א) פז,
קמח. היא: אמרה לאורחים,

אברהם, ר' של בתו עם השידוך לפניו הוצע כאשר ברוך, של הראשון תנאו היה כך, משום
כוונתו, את אברהם לר' הסביר הוא מיוחד. בית הנישואין, לאחר מיד עבורו, יבנה אברהם שר'

כרצונו. אנשים לארח יוכל שבו עצמאי בית לו שיהיה

עם  כך על לשוחח אברהם, ר' "עליך, בכך: הסתפק לא ברוך אך מיד, הסכים אברהם ר'
הרבה  שכן לאורחים, פתוח יהא שביתנו לכך היא אף "ׁשּתתרצה - לעתיד לחותנו אמר - ְִֶֶַבתך"
אופי  ידיעת מתוך מראש, לו הבטיח אך ברוך, לבקשת ניאות אברהם ר' בה". הדבר תלוי מאד

זה. לתנאי שתשמח בתו,

ודורונותֿ כלשהי נדוניה אברהם מר' יקבל שלא ראשית, נוספים: תנאים שני הציג ברוך
ויתפרנסו  חותנו, שולחן מעל ורעייתו, הוא ירדו, המשתה ימי שבעת לאחר שמיד ושנית, נישואין,
פרנסתו, את ה' לו ׁשיזמן במידה במועט, להסתפק מראש להסכים רעייתו על בלבד. כפיו ְֵֶַמיגיע

סוכם. והשידוך לזה, גם ניאות אברהם ר' בשרֿודם. לעזרת להיזקק ולא
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תרפ"א  תמוז דר"ח א' ב"ה,

מו"ה  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שו"ב  שי' דוד חיים

וברכה  שלום

ממה  כלליות רשימות היו ובו העבר מכתבי קיבל בטח

ט' כזה סיון בחדש התקבל ועתה סיון, ט' עד שהתקבל

בי"א  ג) בו, מט"ו ט"ו ב) אייר, מה' ט"ו ע"ס א) סיון,

ה) זמן), (בלא ששים בו בט"ז ד) אייר, מי"א ט"ו בסיון,

אייר, מכ"ב שלשים בו בח"י ו) בחוקתי, מה' שלשים בי"ז

שלשים  אייר, מט"ו ששים בו, בכ' ז) בו, מכ"ה שלשים

בו, בכ"א ח) סיון, מער"ח וחמשה שבעים אייר, מכ"ב

בכ"ט  י) סיון, מד' וחמשה ארבעים ט) סיון, מד' תשעים

מכ"ה  ששים אייר, מכ"ב ששים אייר, מח"י שלשים בו,

וחמשה. ארבעים מאות ששה בס"ה אייר,

והמתעסקים, העוסקים כל בעזר יהי' הטוב והאל

בזכות  בגו"ר, עניניהם בכל להצליחם וסועדים, התומכים

עם  שעושים החסד באמיתת המכירים העולם, אבות

ברוחניות  ועדתו עמו השי"ת וירחם זרעם, וזרע זרעם

יחד. גם בשניהם הסבל, כח קשה כי ובגשמיות,

ברו"ג, כפול חורבן ר"ל בגורלינו שבא מה שמים, אוי

אשר  הלזה והטהור הקדוש העם ארץ, יכסה החשך כי

פנינים  מתגלגלת מישראל הפשוט לב וזוית פינה בכל

גם  דעת, ואור חום, רגש, אהבה, טובות, מדות ממש,

ביהמ"ד  בכתלי שהתחכם ורק תורה, יודע שאינו הפשוט

מאמרי  עברו, חלפו לראשו וממעל למעריב, מנחה בין

בסוד  עמד או האגדה, מבעל יוצא מפורש ז"ל, רבינו

לימודים, ושאר דא"ח אמירת בעת בש"ק רבה קדושים

בחסד  אליו הקורא ולקול עדן, מלא לבו עובד, מוחו הנה

קודש  ראש להב ובלהט יתעורר, מהרה הקודש, וחיבת

וטוהר  שבקדושה, דבר לכל ותעצומות עוז בשלהבת יבער

פרוסת  להשיג אפים, בזעת יעבדו כאלו האם לב, תום

בני  לבניך, כה, עוללת למי שבשמים, אבינו הוי לחם.

הסתר  במבול גם גזעם צור אשר קודש, זרע אהוביך,

לב  ידאב מה ישמרו, מישרים ובדעת לב בגבורת והעלם

זאת. כל בראותו בשר

יוצא, מאתך וחסד טוב אך כי ידענו אלקים ידענו

כי  הגוים, יאמרו למה אבל נמשך, הכל סוף אין ולתכלית

מר  כי ורחמינו הושיעינו זאת, כל עשתה ידם וכח זרועם

והנגלה. הנראה בטוב חסדיך יראה לנו, והמתק מר, מאד

ci jxk v"iixden w"b`
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ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּב'אלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים'

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräôëàäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³
Lã÷a írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®

:íL øáwzå íéøî íL úîzåáíéî äéä-àìå ©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨©−¦
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrìâírä áøiå ¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈

eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−
:ýåýé éðôìãýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«
ä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
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ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ
ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzLåïøäàå äLî àáiå §¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ

ðtî-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðtô §¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−
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:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåúà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ
-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©

:ìàøNiî áøæeøîàiå äLî-ìà írä àáiå −̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´
ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½
ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬

:íräçóøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈
Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr Búà íéNå§¦¬Ÿ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−

:éçåèñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå ¨¨«©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà äéäå§¨À̈¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ
המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À



רכג xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

עֹוד  ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(ויׁש

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

øéèôîãìék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

:ïBaLça áLBé øLàäìåéða-úàå Búà ekiå £¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®

:Böøà-úà eLøéiåáëàìàøNé éða eòñiå ©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

.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



רכד

,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 eðéýìà 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

øåáéöá äàéø÷ì ú÷åç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

àé ÷øô íéèôåù

àéàìéç øBab äéä éãrìbä çzôéå§¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦
-úà ãrìb ãìBiå äðBæ äMà-ïa àeäå§−¤¦¨´¨®©¬¤¦§−̈¤

:çzôéáíéða Bì ãrìb-úLà ãìzå ¦§¨«©¥¯¤¥«¤¦§¨²−¨¦®
çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈
:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáa ìçðú-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ¦§©´§¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨

âçzôé-ìà eèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³¤¦§¨Æ
:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðàãïBnr-éðá eîçliå íéîiî éäéå £¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®©¦¨«£¬§¥«©−

:ìàøNé-íräeëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçìð-øLàk éäéå ¦¦§¨¥«©§¦¾©«£¤¦§£¬§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ
:áBè õøàî çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æåçzôéì eøîàiå ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈¥¤¬¤«©«Ÿ§´§¦§½̈

:ïBnr éðáa äîçlðå ïéö÷ì eðl úééäå äëìæçzôé øîàiå §¾̈§¨¦¬¨¨−§¨¦®§¦¨«£−̈¦§¥¬©«©³Ÿ¤¦§¨Æ
éáà úéaî éðeLøâzå éúBà íúàðN ízà àìä ãrìâ éð÷æì§¦§¥´¦§½̈£³Ÿ©¤Æ§¥¤´¦½©§¨«§−¦¦¥´¨¦®

:íëì øö øLàk äzr éìà íúàa recîeçäzr ïëì çzôé-ìà ãrìâ éð÷æ eøîàiå ©¹©¨¤³¥©Æ©½¨©«£¤−©¬¨¤«©«Ÿ§Á¦§¥̧¦§¹̈¤¦§À̈¨¥Æ©¨Æ
éìà eðáL:ãrìâ éáLé ìëì Làøì eðl úééäå ïBnr éðáa zîçìðå eðnr zëìäå E ©´§¥¤½§¨«©§¨´¦½̈§¦§©§¨−¦§¥´©®§¨¦³¨¨̧Æ§½Ÿ§−Ÿ«Ÿ§¥¬¦§¨«

`xenl iy
,éãòìbä çzôéå (àäéä åéáà íL íâå) .ãòìbä õøàa äéä åéøeâî íB÷î §¦§¨©¦§¨¦§§¨¨¨§¤¤©¦§¨§©¥¨¦¨¨
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âáLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤
õøàaBîML Léàeèwìúiå áBè §¤´¤¦¤§®©¦§©§³

eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìà¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−
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ycew zegiyn zecewp

את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם
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את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת
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לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה”ק )קרח בחו”ל( - בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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04:5404:5607:3807:4008:5308:5510:1610:1713:3713:3820:5920:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

07:3607:3709:1709:1809:5709:5810:4710:4812:5212:5317:0917:1117:4017:4116:5317:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0607:5207:5409:0009:0110:2110:2213:3913:4020:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(
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05:2705:2907:4407:4509:3309:3510:5811:0014:2614:2722:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2905:3107:4407:4609:3509:3610:5911:0114:2614:2722:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(
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07:3607:3709:1709:1809:5709:5810:4710:4812:5212:5317:0917:1117:4017:4116:5317:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0607:5207:5409:0009:0110:2110:2213:3913:4020:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

04:2904:3107:1307:1608:2808:3009:5009:5213:1113:1220:3220:3221:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3804:4007:2107:2308:3808:4010:0110:0213:2213:2320:4520:4621:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5504:5707:2207:2608:5909:0110:2310:2513:4813:4921:2021:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4604:4807:0807:1408:5108:5310:1510:1713:4113:4221:1321:1322:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

05:3505:3708:2408:2609:2809:3010:4810:5014:0414:0621:1821:1921:5621:5621:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

06:1306:1408:4108:4209:1209:1410:1510:1612:4612:4818:1918:2118:4318:4518:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

08:0108:0109:4809:4910:2610:2711:1711:1813:2613:2717:5217:5418:2118:2217:3518:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1109:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1614:1714:1818:2318:2518:5718:5918:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4005:4208:3208:3409:2209:2410:3910:4013:4613:4720:3720:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2708:1708:1909:0909:1110:2710:2813:3513:3720:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2708:1808:1909:1009:1110:2710:2913:3613:3720:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5605:5808:4708:4909:4309:4411:0111:0314:1214:1421:1321:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2309:1009:1209:5009:5211:0311:0413:5914:0020:2620:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4205:4308:3208:3409:1609:1710:3010:3113:3013:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3006:3209:1709:1809:5509:5611:0511:0713:5713:5820:1620:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1905:2108:1108:1309:0409:0610:2210:2313:3213:3320:2920:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5005:5208:4208:4409:3409:3510:5110:5314:0014:0120:5420:5421:2921:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1605:1808:0808:0909:0209:0410:2010:2213:3113:3220:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0007:0109:1309:1409:4509:4710:4310:4413:0413:0618:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

05:2705:2907:4407:4509:3309:3510:5811:0014:2614:2722:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2905:3107:4407:4609:3509:3610:5911:0114:2614:2722:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

06:4806:4908:5308:5409:2609:2710:2210:2312:3912:4017:3417:3517:5517:5717:1718:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3506:3608:4008:4109:1409:1510:0910:1112:2712:2817:1917:2017:4517:4617:0217:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4507:0207:0408:5108:5210:1610:1713:4413:4521:2421:2422:1322:1221:0922:36בריטניה, לונדון )ק(

04:4004:4207:1107:1208:5308:5510:2010:2213:5313:5521:4221:4222:3922:3821:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4304:4607:0807:1008:5408:5610:2010:2213:5013:5221:3521:3522:2722:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

05:1605:1807:4507:4909:1909:2110:4310:4514:0814:0921:3921:3922:2722:2721:2122:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5406:5508:5508:5609:3009:3110:2410:2512:3912:4017:3117:3317:5117:5217:1418:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0206:0308:4508:4609:1909:2110:2810:2913:1413:1519:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

05:5906:0108:4108:4309:1609:1710:2410:2513:1013:1119:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

04:4604:4807:3207:3408:4408:4610:0610:0713:2513:2720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:3007:2007:2208:1308:1509:3109:3212:4012:4119:3619:3720:1220:1319:1920:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0306:0508:5508:5709:4309:4410:5911:0014:0414:0520:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

05:0905:1207:5607:5909:0609:0810:2710:2913:4613:4721:0421:0421:4621:4620:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה”ק )קרח בחו”ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5906:0008:4108:4309:1609:1810:2510:2613:1113:1219:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1008:1109:3309:3410:1910:2011:0411:0513:0113:0316:5216:5417:2917:3116:3617:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0905:1007:5607:5808:3508:3609:4709:4812:4012:4219:0219:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

04:4604:4807:3807:4008:2908:3009:4609:4712:5412:5519:4619:4720:2120:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

07:0107:0209:3009:3210:0110:0311:0411:0613:3713:3819:1219:1419:3619:3818:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

04:1404:1706:3806:3908:2408:2609:5009:5213:2013:2121:0121:0121:5521:5420:4422:19פולין, ורשא )ק(

06:2806:2908:4508:4709:1709:1810:1610:1712:4012:4117:5317:5418:1718:1917:3618:28פרו, לימה )ח(

05:5105:5308:4008:4209:4509:4611:0511:0714:2214:2321:3421:3522:1522:1521:1722:33צרפת, ליאון )ק(

05:4705:4908:2808:3009:4809:4911:1111:1214:3314:3422:0022:0022:4422:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

05:4605:4808:1908:2008:5008:5209:5409:5612:2912:3118:1018:1218:3518:3617:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3808:2708:2909:2609:2710:4510:4613:5813:5921:0621:0621:4121:4220:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

05:0605:0807:5507:5708:5909:0010:1910:2113:3513:3720:4820:4821:2721:2820:3121:45קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3408:2308:2509:0809:0910:2210:2413:2413:2520:0320:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

04:1804:2006:5806:5908:3608:3810:0510:0613:4113:4321:3821:3822:4022:3921:2023:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4503:4706:3106:3308:0608:0809:3609:3713:1513:1721:2321:2322:2522:2421:0522:59רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2707:1207:1408:2208:2409:4409:4513:0313:0420:2120:2121:0421:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:3108:1508:1709:2609:2810:4810:5014:0814:0921:3221:3222:1022:1021:1422:28שוויץ, ציריך )ק(

05:5205:5308:3108:3209:0409:0510:1110:1212:5212:5418:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבלר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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