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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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(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
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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.

ש'  ק.  אות  סוף  האותיות  ש'  )של"ה  מרז"ל  פי  על  הוא,  הכלל  דא  בכגון  כי  מאליו  ומובן 

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'.
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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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 נג ר  ............................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה
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ה

,gly zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,fenz ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eNÚÂ לדֹורֹותם בגדיהם ּכנפי על ציצית להם ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּתכלת  ּפתיל הּכנף ציצית על .1ונתנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּבזה  הּדּיּוק הּציצית,2וידּוע ּדחּוטי הענין מהּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשיעּור  לֹו ׁשּיׁש ּבגד ׁשהּוא עצמֹו, הּטּלית ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַמּלבד

אּמה  על אּמה להיֹות ׁשּצרי וחׁשּוב, ּכדי 3ּגדֹול , ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ורּוּבֹו ראׁשֹו הּטּלית 4לכּסֹות הרי ּדלכאֹורה, , ְְְְֲִִֵַַַָֹ

ּדמלּכא  ּפריסּו הּוא ידֹו5עצמֹו ׁשעל ּומּובן , ְְְְִֶַַַָָָ

ּבאדם  ׁשּפֹועל ּכיון האדם, על קדּוּׁשה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָנמׁשכת

ּבּתניא  וכמבֹואר ,הּמל אל ּבענין 6ּביּטּול ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

וציצית, ּותפילין טּלית לביׁשת לפני ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַההתּבֹוננּות

מלכּותֹו עליו להמׁשי יכּוין ציצית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּבעטיפת

הּציצית  לחּוטי צרי לּמה ּכן, ואם כּו', ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָיתּבר

קדּוּׁשה  ּבּה אין ציצית ּבלא ׁשּטּלית ועד ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּדוקא,

ּבחינת 7ּכלל  היא ׁשהּטּלית הּידּוע ּפי על ּובפרט . ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

לפני  ׁשהּוא ּכמֹו הּמּקיף לבחינת ועד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהּמּקיף,

והּמּקיף  ׁשּבהּטּלית יּתכן אי ּכן, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהּצמצּום,

נמׁש ּכאׁשר רק אם ּכי הּמצוה, יהיה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹעצמֹו

לגּבי  מצּומצמת המׁשכה רק ׁשהם חּוטין, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

ׁשּכּוּלּה ּבטּלית מּובן אינֹו ּוביֹותר עצמֹו. ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמּקיף

ׁשּפתיל  ּדכיון ּבציצית, חּייבת מּדּוע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּתכלת,

ׁשּכּוּלּה טּלית הרי הּטּלית, ּכל את ּפֹוטר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתכלת

עצמּה את לפטֹור צריכה היתה ּבוּדאי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתכלת

ה  ׁשאין לֹומר צרי ּכרח ׁשהרי [ועל ּכן, אמת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קרח  טענת היתה על 8זֹו לחלֹוק ּבא ּומּזה , ְֲֲִֶַַַַַָָָֹ
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לח.1) טו, שעה 2)ּפרׁשתנו ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קרח ויקח סד"ה תקעה. ע' שם אוה"ת ג. מו, פרשתנו לקו"ת ראה

בתחילתו.3)ואילך). ציצית הל' אדה"ז ס"א.4)בסידור סט"ז או"ח אדה"ז (כב,5)שו"ע ת"ו תקו"ז ב. צז, זח"ב ראה

ב. מז, פרשתנו לקו"ת ב). (נה, תכ"א ב).6)סע"א). (נו, רסכ"א.7)פמ"א או"ח אדה"ז תנחומא 8)שו"ע ג. פי"ח, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלח: פרשת השבוע, פרשת בסיום נאמר

Ì‰Ï eNÚÂ של חוטים ישראל, ·‚„Ì‰Èבני ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ¿»»∆ƒƒ««¿≈ƒ¿≈∆
˙ÏÎz ÏÈ˙t Ûk‰ ˙ÈˆÈˆ ÏÚ e˙Â Ì˙B¯B„Ï1˜eic‰ Úe„ÈÂ . ¿»¿»¿«ƒƒ«»»¿ƒ¿≈∆¿»««ƒ

‰Êa2ÔÈÚ‰השאלה  e‰Ó והמשמעות , ÈËeÁcהפנימית התוכן »∆«»ƒ¿»¿≈
,BÓˆÚ ˙Èlh‰ „·lÓ ,˙ÈˆÈv‰«ƒƒƒ¿«««ƒ«¿
¯eÚÈL BÏ LiL „‚a ‡e‰L∆∆∆∆≈ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,·eLÁÂ ÏB„b»¿»∆»ƒƒ¿

הטלית  גודל (כחצי ‡n‰שיעור «»
רוחב  ‡n‰מטר) ÏÚ3,אורךÈ„k ««»¿≈

˙BqÎÏ אתBae¯Â BL‡¯4 של ¿«…¿
«¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,בטלית,המתעטף האדם 

BÓˆÚ ˙Èlh‰ È¯‰ הציצית ללא ¬≈««ƒ«¿
‡kÏÓc eÒÈ¯t ‡e‰5, לבוש ¿ƒ¿«¿»

המלך, את B„Èהעוטף ÏÚL Ô·eÓe»∆«»
עצמה  הטלית ידי ∆∆¿ÎLÓƒ˙על

ÔÂÈk ,Ì„‡‰ ÏÚ ‰Me„¿̃»«»»»≈»
Ï‡ ÏehÈa Ì„‡a ÏÚBtL∆≈»»»ƒ∆
‡Èza ¯‡B·ÓÎÂ ,CÏn‰6 «∆∆¿«¿»««¿»

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚa לאדם שראוי ¿ƒ¿««ƒ¿¿
ÈlË˙להתבונן  ˙LÈ·Ï ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ««ƒ

˙ÙÈËÚaL ,˙ÈˆÈˆÂ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¬ƒ«
ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ÔÈeÎÈ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿«≈¿«¿ƒ»»

'eÎ C¯a˙È B˙eÎÏÓ ובהמשך) «¿ƒ¿»≈
כל  מלכות היא "אשר שם: בתניא

ידי  על עלינו לייחדה וכו' עלמים

עליך  תשים שום כעניין והוא זו מצווה

האי  עלי' "יקבל בזוהר, נאמר מלך"),

דמצווה" פרישו רישי' על לפרשא עול

על  לפרוש זה עול עצמו על [יקבל

כלומר, מצווה], של פרישה ראשו

האדם  ראש על מצווה של טלית פריסת

ולכן  שמים, מלכות עול קבלת עניינה

דמלכא", "פרישו בזוהר נקראת הטלית

הוא  בטלית מתעטף שהאדם עלֿידי כי

המלכות, ספירת את עצמו על ממשיך

בכך  מרומז שהדבר בחסידות ומבואר

שפורס  עלֿידי היא הטלית שלבישת

שמתכסה  היינו ראשו, על הטלית את

הקדושֿברוךֿהוא  של במצווה לגמרי

שעל  הכוונה זו כי בתניא נאמר כך ועל מצוותיו, עול עצמו על שמקבל כיוון

ממשיך  הוא העטיפה שעלֿידי הציצית עטיפת קודם ולהתבונן לכוון האדם

מלכות  עול עצמו על שיקבל היא בזה והכוונה המלכות, ספירת את עצמו על

Ôk,שמים, Ì‡Â,וחשובה גדולה כך כל היא הטלית שפעולת nÏ‰מאחר ¿ƒ≈»»
„ÚÂ ,‡˜Âc ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁÏ CÈ¯ˆ וחשיבות מעלת גדלה כך כדי »ƒ¿≈«ƒƒ«¿»¿«

ÏÏkהציצית  ‰Me„˜ da ÔÈ‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa ˙ÈlhL7Ë¯Ù·e . ∆«ƒ¿…ƒƒ≈»¿»¿»ƒ¿»
,ÛÈwn‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙Èlh‰L Úe„i‰ Èt ÏÚ בקבלה כמבואר «ƒ«»«∆««ƒƒ¿ƒ«««ƒ

ופועל  מאיר האלוקי האור וחסידות

פנימית  (בהתלבשות 'פנימי' בדרך

ההתלבשות  בדוגמת בעולמות,

הגוף) באברי הנפש של הפנימית

מבלי  מלמעלה, 'מקיף' ובדרך

האור  כלל ובדרך בפנימיות להתלבש

ערך  לפי ומותאם מוגבל הוא הפנימי

הוא  המקיף והאור והנבראים העולמות

היא  שהטלית ומבואר גבול, בלי אור

המקיף  באור הקשורה נעלית מצווה

מעל  הוא לבישתה אופן גם (ולכן

‰ÛÈwnהאדם) ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«««ƒ
מוגבל  הבלתי האלוקי ¿BÓkהאור
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‡e‰L הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

לברוא  (כדי הבליֿגבול באור שהיה

שזהו  מוגבלים) ונבראים עולמות

אמיתי, Ôk,'מקיף' Ì‡Â מאחר ¿ƒ≈
גדולה, כך כל הטלית של שמעלתה

ÛÈwn‰Â ˙Èlh‰aL ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈∆¿««ƒ¿««ƒ
‰Âˆn‰ ‰È‰È ‡Ï BÓˆÚ«¿…ƒ¿∆«ƒ¿»
אינו  ציצית ללא בטלית והמתעטף

המצווה, את ¯˜מקיים Ì‡ŒÈkƒƒ«
epnÓ CLÓ ¯L‡k מהטלית «¬∆ƒ¿»ƒ∆

ÔÈËeÁ,הציצית החוטים Ì‰Lשל ƒ∆≈
Èa‚Ï ˙ÓˆÓeˆÓ ‰ÎLÓ‰ ˜«̄«¿»»¿¿∆∆¿«≈

BÓˆÚ ÛÈwn‰,גבול בלי אור שהוא ««ƒ«¿
המצווה? מתקיימת אז רק

˙ÈlËa Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿«ƒ
dlekL בגוון מיוחד בצבע צבועה ∆»

חוטי ÏÎz˙של  לגבי בתורה שנאמר ¿≈∆
ÈiÁ·˙הציצית, ÚecÓ זו טלית «««∆∆

˙ÏÎz ÏÈ˙tL ÔÂÈÎc ,˙ÈˆÈˆa¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿≈∆
‰Èlh˙,בציצית Ïk ˙‡ ¯ËBt≈∆»««ƒ

˙ÏÎz dlekL ˙ÈlË È¯‰¬≈«ƒ∆»¿≈∆
¯BËÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ È‡cÂa¿««»¿»¿ƒ»ƒ¿

Ôk ˙Ó‡‰ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯k ÏÚÂ] dÓˆÚ והאמת ‡˙ ∆«¿»¿«»¿¬»ƒ«∆≈»¡∆≈
בציצית, חייבת כן תכלת שכולה שטלית BÊהיא È¯‰L שטלית הסברא ∆¬≈

מציצית  פטורה תהיה תכלת ˜¯Áשכולה ˙ÚË ‰˙È‰8 וכדברי) »¿»«¬«…«
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  , קכא קכ תהליםמזמורי   )ב

    ה ועשו להם ציצית"מאמר ד  ) ג

 ה   ........    ל"תשה' מברכים החודש תמוז,, פרשת שלח שבת 

 בי  .......  סיון, ה'תש"ל א"כ, יום ה' פ' שלחשיחת   )ד

 טו  ........, ה'תש"למבה"ח תמוז, שלח פש"שיחת   )ה

 דל  ............  יח, א ך כר פרשת שלח –שיחות -לקוטי  )ו

 מ  .................  ח, ב כרך י פרשת שלח –חות י שיוטלק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי ויל טילקו  )ח

 מז  ..................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 מח  ..............  פרשת שלח  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

 מט   .......... פרשת שלחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 דפ  ................  פרשת שלח לשבוע שיעורי תהלים   )יא

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יב

 פה   ...................................... פרשת שלח לשבוע  

 וצ  ...............  פרשת שלח לשבוע ם" יו ם"היו לוח   ) יג

 צט  ........................  ם "מבון ברלעי יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 בק  ............  פרשת שלח לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )טו

 ונק  ........... פרשת שלח לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טז

 אקפ  ............  פרשת שלח לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתינביא  ) יח

 דקפ ...................................ז -ופרק  עזרא , גפרק  יחזקאל

  פרהמסכת  –משניות   )יט

 וקפ  .................................................  ביאור קהתי 

 ג קצ  ...........................................  שבת כת מס בעקיעין   )כ

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כא

 דקצ  ............................................  נה  ףד עד ט מ ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 בכר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  בכר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    ענין הנסכים  התורלקוטי   )כד

 כהר  ................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כה

 לר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מרמא  )כו

 לאר  .......................................  דק"צח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 ג לר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כח

 ג לר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )כט

 דלר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  ) ל

 לור  .............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 לזר  .............................................  ס פרק  כרונותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 במר......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 מדר  ................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 ברנ  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לד

 נג ר  ............................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה

 נדר  ........................  פרשת שלח לשבוע  ים מנוח זל  ) לו

 נהר  .............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לז



zivivו mdl eyre

מׁשה, על ּגם חלק יֹותר ּובפנימּיּות אהרן. ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹּכהּוּנת

ׁשאמרּו קרח ּבני מּתׁשּובת אמת 9וכדמּוכח מׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

היתה  ׁשּבעצם מּובן ּגּופא ׁשּמּזה אמת, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶָָָָָותֹורתֹו

ׁשל  מציאּותֹו ׁשּזֹוהי הּתֹורה, על ְְְִִֶֶַַַָָמחלּוקּתם

ׁשמֹו על נקראת ׁשהּתֹורה ּכמֹו10מׁשה, , ְְְִֵֶֶַַָֹ

ּונקּוּדת 11ׁשּכתּוב  עבּדי]. מׁשה ּתֹורת זכרּו ְְְִִֶֶַַַָֹ

ּבזה  הּמּקיף 2הּביאּור ּבחינת מסּפיק ׁשּלא , ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

יּומׁש ׁשהּמּקיף צרי אּלא ּבלבד, ְְִִִִֶֶַַַַַָָ(טּלית)

ידי  ועל ּדוקא, הּציצית) חּוטי ידי (על ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָּבפנימּיּות

ועֹוד  הּפׁשּוטה, אחדּות מּפנימּיּות ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֶַַַָזה

ּומהּות. מעצמּות - יֹותר ְְְֵֵַַַָלמעלה

זה LÈÂב) ׁשּבענין הּדברים, ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

הּמּקיף  המׁשכת להיֹות ְְִִִֶַַַַָָָ(ׁשּצריכה

לעּמים. יׂשראל ּבין חיּלּוק יׁש ּדוקא) ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּבפנימּיּות

מקּבלים  העֹולם ׁשאּוּמֹות הּידּוע ְְְְִֵֶֶַַַָָָּובהקּדם

ּבחינת  מּצד ּכי, הּמּקיף, מּבחינת ְְְִִִִִִַַַַַַָָהׁשּפעה

ּפי  על  ׁשּלא מקּבלים ּומּׁשם ּבׁשווה, הּכל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹהּמּקיף

את  ּפרעה ּבׁשּלח ּבדרּוׁשי וכמבֹואר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹחׁשּבֹון,

ּומעין 12העם  מאמר 13ּובקּונטרס ּבפירּוׁש , ְְְְְֲֵֶַַַָָָ

אחר 14רז"ל  (ּובמקֹום כּו' ּכ רצֹונֹו לעֹוברי אם ְְְְִֵֵַַַָָ

מּבחינת  היא רצֹונֹו לעֹוברי ׁשההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמבֹואר

היא 15ּכ ליׂשראל ההׁשּפעה ּכן ּׁשאין מה .( ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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.2 שבהערה בהדרושים וראה קרח. ר"פ בפרש"י הובא - ב -9)קרח כ פי"ח, ובמדב"ר סע"א, קי, סנהדרין א. עד, ב"ב

יא. קרח בתנחומא וכ"ה לד. טז, קרח יקר והכלי הבחיי שבת 10)כגירסת וראה לה. תשא תנחומא א. טו, בשלח מכילתא

א. כב.11)פט, ג, א.12)מלאכי מז, פרשתנו לקו"ת גם וראה א. רפח, חנוכה אוה"ת וראה ואילך. א סא, בשלח תו"א

ואילך.13) ח בסופה.14)מאמר מכות סע"ב. נ, א'תקע.15)נדרים ע' תצוה אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קפץ  ציצית, להם ועשו העניין, מן למעלה כתיב מה קרח, "ויקח המדרש:

אמר  הציצית, מן פטורה שתהא מהו תכלת שכולה טלית למשה, ואמר קורח

ארבע  עצמה, פוטרת אין תכלת שכולה טלית קורח, לו אמר בציצית. חייבת לו

לו  אמר המזוזה. מן פטור שיהא מהו ספרים מלא בית אותה?! פוטרות חוטין

כולה  התורה כל לו אמר במזוזה. חייב

את  פוטרת אינה פרשיות 275 = רע"ה

פו  שבמזוזה אחת פרשה את הבית, טרת

נצטוית  לא אלו דברים לו אמר הבית?!

הוא  הדא בודאן, אתה ומליבך עליהן

קורח"). ויקח שכתוב] [זהו דכתיב

‰fÓe שטלית ההלכה שאם זו מטענה ƒ∆
משה  אלא נכונה איננה תכלת שכולה

קורח  לטענת מליבו, אותה בדה רבינו

‡aקורח˙pe‰k ÏÚ ˜BÏÁÏ »«¬«¿«
Ô¯‰‡ לכוהן אהרון מינוי שגם בטענה «¬…

עשה  רבינו שמשה דבר הוא גדול

קורח. טענת לפי עצמו, מדעת

˜ÏÁ ¯˙BÈ ˙eiÓÈÙ·e לא קורח ƒ¿ƒƒ≈»«
אלא אהרון על LÓ‰רק ÏÚ Ìb««…∆

משה, של המנהיגות על וערער

Á¯˜ Èa ˙·eLzÓ ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈…«
e¯Ó‡L9 תשובה שעשו לאחר ∆»¿

,˙Ó‡ B˙¯B˙Â ˙Ó‡ ‰LÓ…∆¡∆¿»¡∆
‡Ùeb ‰fnL אמרו שכך עצמו ∆ƒ∆»

הודו ÌˆÚaLכאשר Ô·eÓ קודם »∆¿∆∆
תשובה Ìz˜eÏÁÓשעשו ‰˙È‰»¿»«¿¿»

È‰BfL ,‰¯Bz‰ ÏÚ היא התורה ««»∆ƒ
B˙e‡ÈˆÓ ומהותו ÏLועניינו ¿ƒ∆

,‰LÓ כך כדי שהיא Bz‰L¯‰עד …∆∆«»
ה' BÓLתורת ÏÚ ˙‡¯˜10 של ƒ¿≈«¿

e˙kL·משה, BÓk11 בנבואת ¿∆»
Èc·Ú].מלאכי ‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊƒ¿«…∆«¿ƒ

‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙ce˜e2, די לא מדוע לעיל שנשאלה לשאלה המענה ¿««≈»∆
שהם  אף הציצית בחוטי גם צורך ויש 'מקיף' בחינת שהיא פי על אף בטלית

זו, נעלית במדריגה ÈtÒÓ˜לא ‡lLשל והתגלות הארה ÈÁa˙שיש ∆…«¿ƒ¿ƒ«
CLÓeÈ ÛÈwn‰L CÈ¯ˆ ‡l‡ ,„·Ïa (˙ÈlË) ÛÈwn‰««ƒ«ƒƒ¿«∆»»ƒ∆««ƒ¿«

a,‡˜Âc (˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ È„È ÏÚ) ˙eiÓÈÙ אור שהוא ולמרות ƒ¿ƒƒ«¿≈≈«ƒƒ«¿»
בפנימיות  גם ויחדור ויומשך ירד Ê‰'מקיף' È„È ÏÚÂ נמשך שה'מקיף' ¿«¿≈∆

וגילויÌÈÎÈLÓÓבפנימיות ‰ËeLt‰,הארה ˙e„Á‡ ˙eiÓÈtÓ «¿ƒƒƒ¿ƒƒ«¿«¿»
'ציור' מכל לחלוטין מופשטת 'פשוטה', אחדות שהיא האלוקות בחינת

BÈ˙¯והגדרה  ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ יותר עוד הנעלית האלוקות מבחינת ואפילו ¿¿«¿»≈
-˙e‰Óe ˙eÓˆÚÓ.בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של והמהות העצם ≈«¿«

‰ÎÈ¯vL) ‰Ê ÔÈÚaL ,ÌÈ¯·c‰ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆∆»ƒ»
‡˜Âc ˙eiÓÈÙa ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï והארת בהמשכת די ולא ƒ¿«¿»«««ƒƒ¿ƒƒ«¿»

נשאר  שהגילוי באופן ה'מקיף'

בפנימיות  חודר ואינו LÈמלמעלה (≈
˜elÈÁהבדלÏ‡¯NÈ ÔÈa ƒ≈ƒ¿»≈

Úe„i‰ Ìc˜‰·e .ÌÈnÚÏ בתורת »«ƒ¿∆¿≈«»«
ÌÈÏa˜Óהסוד  ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡L∆»»¿«¿ƒ

‰ÚtL‰ מהאלוקות וחיות «¿»»
„vÓ ,Èk ,ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««ƒƒƒ«

ÛÈwn‰ ˙ÈÁa גבול בלי אור שהוא ¿ƒ«««ƒ
להתייחס  מבלי היא שלו וההארה

של  לחסרונות או למעלות או למהותו

ההשפעה  ÂÂLa‰מקבל Ïk‰ כמו) «…¿»∆
המלכות  בארמון שמאיר השמש אור

מידה), באותה האשפה ובמקום

Èt ÏÚ ‡lL ÌÈÏa˜Ó ÌMÓeƒ»¿«¿ƒ∆…«ƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·ÓÎÂ ,ÔBaLÁ∆¿¿«¿»ƒ¿≈

הכתוב על חסידות »»¿ÁlLaמאמרי
ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t12'אור ב'תורה «¿…∆»»

התורה' וב'אור הזקן לאדמו"ר

צדק' ה'צמח ∆¿¿¿Ò¯Ëe˜·eלאדמו"ר
מוהרש"ב  לאדמו"ר מאמרים סדרת

הפסוק יואל שתחילתם בנבואת

ÔÈÚÓe13 את והשקה יצא ה' "מבית «¿»
השיטים", Ó‡Ó¯נחל Le¯ÈÙa¿≈«¬«

Ï"Ê¯14 הנמשך הרב השפע אודות ««
העולם  ¯ˆBBלאומות È¯·BÚÏ Ì‡ƒ¿¿≈¿

'eÎ Ck לעושי גם שפע יבוא בוודאי »
B·Ó‡¯רצונו  ¯Á‡ ÌB˜Ó·e)¿»«≈¿»

BBˆ¯ È¯·BÚÏ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿¿≈¿
Ck ˙ÈÁaÓ ‡È‰15 כך פירוש לומר "אפשר התורה': ב'אור וכמבואר ƒƒ¿ƒ«»

כפין... ב' כו' לך לך וזהו הכף ניתן שלאברהם במחשבה... עלה כך עלֿדרך

ב' הנ"ל כפין ב' שיומשכו עלֿאחתֿכמהֿוכמה רצונו לעושי הקלֿוחומר וזהו

בפנימיותם..." ).כפין
ב'תורה  פרעה' בשלח 'ויהי המתחיל דיבור הנזכר, מהמאמר קצר קטע (להלן

אור':

הוא  ברוך הקדוש של מקדושתו הזה עולם וחיות שפע מקבלים עכו"ם ..."

מפני  דהיינו חסד ורב אפים ארך מבחינת הוא כולם, את מחייה ואתה וכדכתיב
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ּדלעילא, אתערּותא ּדלתּתא ׁשּבאתערּותא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבאֹופן

והיא  הּמּטה, ּבעבֹודת ּתלּויה ׁשההמׁשכה ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָהיינּו,

מּמה  ּגם וכּמּובן הּמּטה. עבֹודת אֹופן ְְֲִִֶַַַַַַָָלפי

רז"ל  ּכנגד 16ּׁשאמרּו מּדה הּקּב"ה ׁשל ׁשּמּדֹותיו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו מֹורה ּגּופא מּדה הּלׁשֹון ׁשהרי ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמּדה,

הּמּטה). עבֹודת אֹופן (לפי והגּבלה מדידה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשל

העֹולם  ׁשאּוּמֹות לכאֹורה נמצא זה ּפי ְְְִִִֶֶַָָָָועל

הּוא, הענין א מּיׂשראל. יֹותר הׁשּפעה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָמקּבלים

לגּבי  ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש החיּדּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיׁשנֹו

ׁשהיּו ּתֹורה מּתן ׁשּקֹודם הּדֹור ֹות וׁשּׁשה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים 

הּקּב"ה  ׁשל ּבחסּדֹו להם 17ניזֹונים ׁשּנׁשּפע ׁשאף , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנה  חׁשּבֹון, ּפי על ׁשּלא הּמּקיף ְְִִִִִֵֶֶַַַַֹמּבחינת

הּמּקיף, חיצֹונּיּות מּבחינת רק היא זֹו ְְִִִִִִַַַַַָָהמׁשכה

מקּבלים  ׁשּיׂשראל הענין נתחּדׁש ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובמּתן

ּדוקא. הּמּקיף מּפנימּיּות - הּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִִַַַַַָמּבחינת

ÔÈÚÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם ּגם קׁשּור 18זה ¿ƒ¿»ְִֵֶֶַַָָָָָ

צּלם  סר העֹולם) לאּוּמֹות ְְִֵַָָָָ(ּבנֹוגע

על  ּדקאי הּׁשני) (ּבּפירּוׁש רׁש"י ּופירׁש ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָמעליהם,

והיינּו הּמּקיף, ּבחינת ׁשּזהּו מקֹום, ׁשל ,19צּלֹו ְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ׁשהּוא  צל, ּבחינת אּלא אינֹו חּיּותם ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּׁשורׁש

וחּיּות  אֹור ּבבחינת ּבא ולא מּקיף, ְְְְִִִִִַַַַָֹּבבחינת

מּמילא  הרי מעליהם, צּלם ׁשּסר (וכיון כּו' ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּפנימי

ּבּקדּוּׁשה  ונכללים ׁשּמתּבררים הם, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלחמנּו

הּפנימּיּות  וכּידּוע 20ּבבחינת עׂשר 21). אחד ּבענין ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
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ועוד.16) רפ"ד. סוטה תוספתא ב. ט, ב. ח, א.17)סוטה קיח, ט.18)פסחים תקכג 19)יד, ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

תקמו. ע' שם גם וראה תנב.20)ואילך. ע' שם שער 21)ראה חיים עץ פרי פ"י. המלכים) (שער יא שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמכסה  במקום אף חסד רב בבחינת ומשפיע ומחייה יכול כל יתברך שהוא

להם  יש ולכן כו'. דאלוקייא אלוקא ליה וקרו יתברך קדושתו על ומסתיר

שנפל  אלוהי מחיות יניקתם כי ודעת ומעשה חשבון פי על שלא וכבוד עושר

וימנע  אצלם ומכוסה מוסתר והוא חן ליודעי כידוע הכלים בשבירות בקליפות

אצלם  מאיר שאינו אורם מרשעים

ומכופל  כפול בחושך כיֿאם בהתגלות

אין  בלבו נבל אמר בה' שמכחשים עד

עצמו. בפני ודבר ליש ונראים אלוקים

שהם  דקדושה בסיטרא כן שאין מה

והוא  ה' פני אור מגילוי חיות מקבלים

סדר  והשתלשלות בירידת מתגלה

שהן  הקדושות ספירות בעשר המדרגות

כלים  בחינת שהם יתברך מידותיו הם

יתברך"). אלוהותו גילוי להמשכת

‰ÚtL‰‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿∆

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡aL יש כאשר ∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
התעוררות  היינו מלמטה, התעוררות

לאלוקות, להתקרב למטה האדם מצד

הדבר  «¬¿e¯Ú˙‡ƒ˙‡פועלאזי
,‡ÏÈÚÏc מצד מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»

אלוקות  המשכת ויש האלוקות,

למטה, ¿»‰eÈÈ,מלמעלה
‰ÎLÓ‰‰L מלמעלה האלוקות של ∆««¿»»

‡È‰Â ,‰hn‰ ˙„B·Úa ‰ÈeÏz¿»«¬«««»¿ƒ
מלמעלה  ההמשכה של והאופן המידה

‡ÔÙBהיא ÈÙÏעם B·Ú„˙ובהתאם ¿ƒ∆¬«
‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ .‰hn‰««»¿«»«ƒ«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M16ÏL ÂÈ˙BcnL ∆»¿««∆ƒ»∆
‰cÓ „‚k ‰cÓ ‰"aw‰«»»ƒ»¿∆∆ƒ»
של  מידותיו "שכל הגמרא: (ובלשון

מידה" כנגד מידה ),הקדושֿברוךֿהוא
‡Ùeb ‰cÓ ÔBLl‰ È¯‰L עצמו ∆¬≈«»ƒ»»

e‰fL ‰¯BÓ,מלמעלה ההמשכה ∆∆∆
הקדושֿברוךֿהוא, ‡ÔÙBמאת ÈÙÏ) ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ∆

‰hn‰ ˙„B·Ú מוגבלים בנבראים מדובר כי מוגבלת המטה עבודת ).והרי ¬«««»
ÌÈÏa˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡L ‰¯B‡ÎÏ ‡ˆÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»∆»»¿«¿ƒ

Ï‡¯NiÓ ¯˙BÈ ‰ÚtL‰.ביאור הדורש פלא דבר וזהו «¿»»≈ƒƒ¿»≈
Èa‚Ï ‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙pL LecÈÁ‰ BLiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿««»¿«≈
ÌÈBÊÈ eÈ‰L ‰¯Bz ÔzÓ Ì„BwL ˙B¯Bc‰ ‰MLÂ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿ƒ»«∆∆««»∆»ƒƒ

‰"aw‰ ÏL BcÒÁa17, בבחינת עבודה נדרשת שהייתה מבלי ¿«¿∆«»»
מצידם, דלתתא' Ì‰Ï'אתערותא ÚtLpL Û‡L שקודם דורות לאותם ∆«∆ƒ¿«»∆

תורה  ÔBaLÁמתן Èt ÏÚ ‡lL ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ לעיל (כמובא ƒ¿ƒ«««ƒ∆…«ƒ∆¿

אור'), BÊמ'תורה ‰ÎLÓ‰ ‰p‰ תורה מתן קודם הדורות לאותם שנמשכה ƒ≈«¿»»
,ÛÈwn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ רק עצמו ב'מקיף' היינו ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ««ƒ

שלו ÌÈÏa˜Óהחיצוניות Ï‡¯NiL ÔÈÚ‰ LcÁ˙ ‰¯Bz ÔzÓ·e¿««»ƒ¿«≈»ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡˜Âc ÛÈwn‰ ˙eiÓÈtÓ - ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓ שההמשכה ונמצא ƒ¿ƒ««¿ƒƒƒ¿ƒƒ««ƒ«¿»

(מפנימיות  ישראל לבני הנמשכת

הנמשכת  מזו יותר נעלית המקיף)

המקיף). (מחיצוניות העולם לאומות

‰Ó ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»«ƒ«
e˙L¯Ùa ·e˙kM18 שלח פרשת ∆»¿»»»≈

(ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡Ï Ú‚Ba) לאחר ¿≈«¿»»
דיבה  דברי הארץ על דיברו שהמרגלים

בן  יהושע לעם אמרו להם, שמע והעם

תיראו  אל ואתם ..." יפונה בן וכלב נון

הם", לחמנו כי הארץ, עם «Ò¯את
È"L¯ L¯ÈÙe ,Ì‰ÈÏÚÓ Ìlƒ̂»≈¬≈∆≈≈«ƒ

È‡˜c (ÈM‰ Le¯Èta) שהכוונה «≈«≈ƒ¿»≈
ˆBlהיא ÏÚההגנהÌB˜Ó ÏL סר «ƒ∆»

עליהם, יגן ולא של e‰fLמהם 'צילו ∆∆
הוא  העולם אומות על המגין מקום'

ÛÈwn‰ ˙ÈÁa מקבלים הם שמשם ¿ƒ«««ƒ
והמשמעות ,eÈÈ‰Â19חיות, ¿«¿

היא הדברים של ∆…∆L¯ÂMLהפנימית
Ì˙eiÁהעולם אומות ‡BÈשל ƒ»≈

‡e‰L ,Ïˆ ˙ÈÁa ‡l‡∆»¿ƒ«≈∆
‡a ‡ÏÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¿…»
'eÎ ÈÓÈt ˙eiÁÂ ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«¿ƒƒ
של  בדרך עליהם משפיע ואינו

פנימית qL¯התלבשות ÔÂÈÎÂ)¿≈»∆»
Ì‰ÈÏÚÓ Ìlˆ את יותר להם ואין ƒ»≈¬≈∆
המקיף, ÏÈnÓ‡השפעת È¯‰¬≈ƒ≈»

העולם ‰Ì,אומות eÓÁÏ«¿≈≈
‰Me„wa ÌÈÏÏÎÂ ÌÈ¯¯a˙nL∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿»
מהמקיף  לקבל שמפסיקים כיוון

שעל  ישראל בני דרך שפע ומקבלים

ומצ  בתורה ה' את שעובדים את ידי ומתקנים מעלים הם הזה, בעולם וות

חיות שיקבלו העולם ‰eiÓÈt˙אומות ˙ÈÁ·a20 ב'אור וכמבואר ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
הוא  בקל כן על ומקיף, צל בבחינת רק החיות עיקר אצלם ..." כאן: התורה'

להם  שאמר וזהו ייכנעו... ממילא ואזי בקדושה ולהיכלל מהם להסתלק יכול

שלהם... והצל המקיף הקדושֿברוךֿהוא הסיר שכבר מעליהם צילם סר כלב

כן  ואם זו... בחינה העביר יניקה מקבל שמשם בקדושה והשורש המקור

על  נאמר עלֿדרךֿזה כך האדם, לגבי טפל שהלחם שכמו הם לחמנו ממילא

שמברר  ידי על האדם את מחייה שהמאכל ... העמים כל את ואכלת עממין ז'

בכנען  שנפלו הניצוצים יבררו כך התוהו, מעולם בו שנפל שורשו ממנו
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zivivח mdl eyre

עׂשר  ׁשּיׁש ּבּקדּוּׁשה ּכמֹו ולא ּדמסאבּותא, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכתרין

עׂשרה  אחת ולא עׂשר ּדוקא, ּכי,22ספירֹות , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשל  ּבאֹופן ּבפנימּיּות החּיּות ּובא נמׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבּקדּוּׁשה

הּכתר  ׁשּבחינת למעלה, הּוא (וכן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָהתאחדּות

ול  ספיר ֹות), העׂשר ּבכל נמנה נמׁש אינ ֹו כן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

לא  אחרא ּבּסטרא ּכן ּׁשאין מה עצמֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבפני

נׁשאר  אּלא והתאחדּות, ּבפנימּיּות החּיּות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָנמׁש

עצמֹו, ּבפני נמנה ולכן מלמעלה, מּקיף ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבבחינת

הּמּקיף  ׁשהּוא עׂשרה, האחת ּבחינה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ׁשעֹומד  ׁשּלהם החּיּות עיּקר והּוא זּכה, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדלבֹונה

טעּו זה  (ּובענין עליהם  מּקיף ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּבבחינת

זה 23המרּגלים  לעּוּמת זה ׁשאת ׁשּכיון ׁשחׁשבּו , ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

האלקים  העֹולם 24עׂשה ּבאּוּמֹות ּגם הּנה , ְֱִִֵַָָָָָֹ

ּכמֹו ּפנימּיּות, ּבבחינת האלקי החּיּות ְְְְֱִִִִִִֵַַַַָֹנתלּבׁש

יכֹול  הּבית ּבעל ׁשאין סברּו ולכן ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבּקדּוּׁשה,

הּקדּוּׁשה  אין ּבאמת אבל ּכליו. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָלהֹוציא

ּומּקיף  צל ּבבחינת אם ּכי עּמהם, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמתערבת

ְִַּבלבד).

ּבפנימּיּות e‡È·e¯ג) הּמּקיף המׁשכת ענין ≈ְְְִִִִִַַַַַָ

ּבנפׁש ּובעבֹודה הּנפׁש ְְֲֶֶֶֶַָָֹּבכחֹות

מּקיף  ּבבחינת הּוא האמּונה ענין ּדהּנה, ְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָהאדם.

הּוא  מּדֹות לגּבי ׂשכל כן ּוכמֹו הּׂשכל. ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַלגּבי

ּדיּבּור  מחׁשבה לגּבי ׁשהּמּדֹות ועד מּקיף, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת

היא  האדם  ועבֹודת מּקיף. ּבחינת הם ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּומעׂשה

ּבפנימּיּות  הּמּקיף ּבחינת והתחלת 25להמׁשי . ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָ

האמּונה, לבחינת ּבנֹוגע היא ּבזה ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה
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ואילך. פר"י ח"א תער"ב המשך ואילך. א קנב, שם אוה"ת ואילך. סע"ב כ, תולדות תו"א וראה פ"ד. ראה 22)הקדישים

מ"ד. פ"א יצירה תקכד.23)ספר ע' שם פרשתנו יד.24)אוה"ת ז, א 25)קהלת קיא, הוספות בתו"א תשא כי ד"ה ראה

ד"ה  ואילך. קיג ע' תרפ"ז ואילך. רכו ע' תרפ"ב ואילך. ערב ע' עטר"ת המאמרים ספר ואילך. א ד, ואתחנן לקו"ת ואילך.

ואילך). כח ע' תשי"א המאמרים (ספר תשי"א שקלים פ' ויקהל, דש"פ תשא כי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רצונו  לעושי כך רצונו לעוברי אם כעניין בקדושה ויוכלל כו' הכלים בשבירת

וכמה..."). כמה אחת הסודÚe„iÎÂ21על NÚ¯בתורת „Á‡ ÔÈÚa ¿«»«¿ƒ¿«««»»
‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k,הטומאה של LiLכתרים ‰Me„wa BÓk ‡ÏÂ ¿»ƒƒ¿»¬»¿…¿«¿»∆≈

,‡˜Âc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ,יותר ולא פחות לא מדוייק הוא עשר והמספר ∆∆¿ƒ«¿»
וכן תשע ולא עשר ÏÂ‡היינו ¯NÚ∆∆¿…

‰¯NÚ ˙Á‡22‰Me„wa ,Èk , ««∆¿≈ƒ«¿»
˙eiÓÈÙa ˙eiÁ‰ ‡·e CLÓƒ¿»»««ƒ¿ƒƒ

˙e„Á‡˙‰ ÏL ÔÙB‡a שהאור ¿∆∆ƒ¿«¬
האור  את המקבלים בפנימיות מתלבש

איתם ÏÚÓÏ‰ומתאחד ‡e‰ ÔÎÂ)¿≈¿«¿»
‰k˙¯באלוקות, ˙ÈÁaL כתר' ∆¿ƒ««∆∆

והוא  מהספירות שלמעלה עליון'

עליהם ‰NÚ¯'מקיף' ÏÎa CLÓƒ¿»¿»»∆∆
˙B¯ÈÙÒ והופך פנימית בהמשכה ¿ƒ

מהן  חלק ÔÎÏÂלהיות ‡BÈהכתר), ¿»≈≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ó נכלל אלא ƒ¿∆ƒ¿≈«¿

הספירות, עשר Ôkבמניין ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‡¯Á‡ ‡¯Ëqa שאינו האחר, הצד «ƒ¿»«¬»

הקדושה, ‰eiÁ˙צד CLÓ ‡Ï…ƒ¿»««
˙eiÓÈÙa ההשפעה מקבלי ƒ¿ƒƒ

˙e„Á‡˙‰Â,איתם¯‡L ‡l‡ ¿ƒ¿«¬∆»ƒ¿»
ÏÚÓÏÓ‰,החיות ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒƒ¿«¿»

‰Ó ÔÎÏÂ,החיות מקור ה'כתר', ¿»≈ƒ¿∆
BÓˆÚ ÈÙa עשר עם יחד ולא ƒ¿≈«¿

הקיימות  אחרא הסיטרא (של הבחינות

הקדושה, של הבחינות לעשר במקביל

‰‡Á˙להבדיל), ‰ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ»»««
ÛÈwn‰ ‡e‰L ,‰¯NÚ∆¿≈∆««ƒ

‰kÊ ‰B·Ïc טהורה שהיא בחינה ƒ¿»«»
לגמרי, wÈÚ¯ומזוככת ‡e‰Â¿ƒ«
Ì‰lL ˙eiÁ‰ הבחינות עשר של ««∆»∆

אחרא הסיטרא ≈∆ÓBÚL„של
Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ולא ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆

בפנימיות  בהם Ê‰מתלבש ÔÈÚ·e)¿ƒ¿»∆
ÌÈÏb¯Ó‰ eÚË23e·LÁL , »«¿«¿ƒ∆»¿

‰Ê ˙neÚÏ ‰Ê ˙‡L ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿«∆
ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ24, הכתוב כלשון »»»¡…ƒ

אחרא בסיטרא כנגדו יש בקדושה שיש מה וכל Ìbבקוהלת, ‰p‰ƒ≈«
,˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰ LaÏ˙ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡a¿»»ƒ¿«≈««»¡…ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L e¯·Ò ÔÎÏÂ ,‰Me„wa BÓk הקדושֿברוךֿהוא ¿«¿»¿»≈»¿∆≈««««ƒ
ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ חס האומות, את לנצח היכולת את לו ואין »¿ƒ∆≈»

Ó‡a˙ושלום. Ï·‡אבל חיות, להם נותנת הקדושה ‡ÔÈאמנם ¬»∆¡∆≈
Ì‰nÚ ˙·¯Ú˙Ó ‰Me„w‰ של בדרך לא היא החיות והשפעת «¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆

והתאחדות, פנימית Ïa·„התלבשות ÛÈwÓe Ïˆ ˙ÈÁ·a Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿ƒ«≈«ƒƒ¿«
בהם). 'נתפסת' הקדושה שאין (באופן

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e (‚≈ƒ««¿»«
˙eiÓÈÙa ÛÈwn‰ בא שהוא כפי ««ƒƒ¿ƒƒ

ביטוי ‰LÙpלידי ˙BÁÎa¿…«∆∆
‰„B·Ú·e'ה את עובד שהאדם »¬»

,Ì„‡‰ LÙa שממשיך כפי ¿∆∆»»»
ומפרט.

‰eÓ‡‰ ÔÈÚ ,‰p‰c שהאדם ¿ƒ≈ƒ¿«»¡»
בה' ÛÈwÓמאמין ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ

ÏÎO‰ Èa‚Ï שהאדם דברים כי ¿«≈«≈∆
בו  וחודרים נכנסים בשכלו היטב מבין

שהוא  דברים ואילו פנימי. באופן

והשגה, הבנה מבלי בהם, מאמין

בו  חודרים ולא 'מקיף' לגביו נשארים

ÔÎבפנימיות. BÓÎe לכך ובדומה ¿≈
גם  'מקיף', היא שכל לגבי שאמונה

˙ÈÁa ‡e‰ ˙BcÓ Èa‚Ï ÏÎN≈∆¿«≈ƒ¿ƒ«
,ÛÈwÓ למציאות קשורות המידות כי «ƒ

ולרגשות  ולתחושות עצמו, האדם של

יותר  עצמו, בו ונרגשות וניכרות שלו,

להבין  יכול שאדם השכל מאשר

רחוקים  בדברים גם ולהשכיל

ונמצא  שלו. מהמציאות ומופשטים

מהאדם  ורחוק 'מקיף' הוא שהשכל

שנוגע  פנימי עניין שהן המידות לעומת

לו ואכפת ההבדל ÚÂ„לו הוא כך כדי ¿«
הנפש  בכוחות ו'פנימי' 'מקיף' בין

˙Bcn‰Lהאדם של Èa‚Ïהרגשות ∆«ƒ¿«≈
‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓ שהם «¬»»ƒ«¬∆

במציאות  וקשורים מוחשיים כוחות

יותר  עניין שהם המידות לגבי הגשמית

ומופשט  ÈÁa˙המידות‰Ìרוחני ≈¿ƒ«
‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ .ÛÈwÓ«ƒ«¬«»»»ƒ
ÛÈwn‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«««ƒ

˙eiÓÈÙa25 בבחינת שהם המופשטים הנעלים העניינים את להחדיר ƒ¿ƒƒ
הם  שגם בפנימיות באדם חודרים ואינם מתלבשים אינם עצמם ומצד 'מקיף'

בפנימיות. ונרגשים ניכרים ויהיו ויחדרו ויתלבשו ירדו

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰Âהאדם על בפנימי Êa‰המוטלת המקיף בהמשכת ¿«¿»«»¬»»∆
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ט l"yz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly t"y

הם  ׁשּיׂשראל עצמּה, האמּונה על ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנֹוסף

מאמינים  ּבני ּׁשּנֹותנים 26מאמינים מה ׁשּזהּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַ

אמּונה  ּדרעה הענין להיֹות צרי ,27מלמעלה, ְְְְְֱִִִִִֵַָָָָָ

ועל  הּמֹוח. ּבהּׂשגת ּבפנימּיּות האמּונה ְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָלהמׁשי

ׁשּיׁש לּמּדֹות, מהּׂשכל להמׁשכה ּבנֹוגע זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

הּגרֹון  מיצר להיֹות 28ּביניהם יכֹול זה ּומּצד , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הענין  להיֹות   צרי ולכן ּבמקֹומֹו, יּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּׂשכל

הּגרֹון ׁשּמיצר מצרים, אּלא ּדיציאת יפסיק, לא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות הּׂשכל ּבחינת יּומׁש ידֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשעל

ויראה  האהבה על ונֹוסף כּו'. ויראה ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָאהבה

ׁשייפין  לכל ּפליג לּבא הּנה ׁשאהבה 29ׁשּבּלב, , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשרׁש היא ויראה עׂשה מצוֹות לרמ"ח ׁשרׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹהיא

תעׂשה  לא מצוֹות ההמׁשכה 30לׁשס"ה ׁשּזֹוהי , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

העיּקר  הּוא ׁשהּמעׂשה ּבפֹועל, .31ּבמעׂשה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָ

הּנסּתרֹות  ּבחינת הם ויראה ׁשאהבה ,32וכּידּוע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ו"ה  הּנגלֹות, לבחינת ּגם ההמׁשכה להיֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָוצרי

ּבמעׂשה,32נגלֹות  הּמצֹות קּיּום ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֶֶַַַ

לכּוּלנּו, אחת ּדתֹורה יׂשראל, ּכל ׁשוים ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבזה

מצות  ּוכמֹו ּבמצוֹות, וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְְִִַַַַַַָָועל

ּבין  הפרׁש אין ּבמעׂשה הּמצוה  ׁשּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
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א.26) צז, שבת 27.25)ראה שבהערה דרושים וראה ג. לז, (ד"ה 28)תהלים מ לט, וישב להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ואילך. ב קד, ג. קב, לויחי הוספות ד. עא, יתרו ואילך. ב נח, וארא תו"א יוסף). סוד נבאר עתה כו' זהר 29)ויהי ראה

סל"א. אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, פ"ד.30)ח"ב מי"ז.31)תניא פ"א אבות

ב).32) (סב, פמ"ד תניא ב). (כה, יו"ד תיקון תקו"ז כח. כט, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒBpL ,‰eÓ‡‰ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‡È‰ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»¡»∆»«»¡»«¿»
עצם  והיא כך, על מצידו עבודה שתהיה מבלי מעצמה, יהודי בכל שקיימת

ÌÈÈÓ‡Óהעובדה Èa ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL26, הגמרא כדברי ∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
שנאמר  מאמינים בני והם העם' 'ויאמן בהם שנאמר מאמינים הם ישראל שבני

בה'' 'והאמין אבינו ∆∆e‰fLבאברהם
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ˙BpM ‰Ó תלוי ולא «∆¿ƒƒ¿«¿»

לזה  בנוסף הנה האדם, CÈ¯»̂ƒבעבודת
‰eÓ‡ ‰Ú¯c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï27, ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¡»

וכמבואר  בתהילים, הכתוב כלשון

ולפרנס  לרעות היא הכוונה בחסידות

ולהרחיב  להגדיל היינו האמונה, את

מצד  שקיימת באמונה חוזק ולהוסיף

‰‡eÓ‰עצמה, CÈLÓ‰Ï שמצד ¿«¿ƒ»¡»
ומופשט  'מקיף' דבר היא עצמה

האמונה  את ולהחדיר ולהמשיך

ÁBn‰ ˙‚O‰a ˙eiÓÈÙa ודבר ƒ¿ƒƒ¿«»«««
בפנימיות. חודר בשכל ונקלט שמובן

‰ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«««¿»»
,˙BcnÏ ÏÎO‰Ó השכל וכאמור, ≈«≈∆«ƒ

והמשכה  מקיף, הוא למידות ביחס

שלהבנה  היינו למידות, מהשכל

על  ופעולה השפעה תהיה השכלית

המקיף  של המשכה היא הרגש,

דרושה  זאת לפעול וכדי בפנימי,

כיוון  מיוחדת Ì‰ÈÈaעבודה LiL∆≈≈≈∆
שבלב  לרגש שבמוח השכל »≈ÈÓˆ¯בין

ÔB¯b‰28 עולם בין מחיצה המהווה «»
הרגש, לעולם Ê‰השכל  „vÓe בגלל ƒ«∆

הגרון' 'מיצר של והמחיצה ההפסק

BÓB˜Óa ¯‡MÈ ÏÎO‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ לו תהיה ולא השכל בעולם »ƒ¿∆«≈∆ƒ»≈ƒ¿
הרגש,השפעה ÌÈ¯ˆÓעל ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

כדי  והגבול, מהמיצר ושחרור יציאה של Ï‡במובן ÔB¯b‰ ¯ˆÈnL∆≈««»…
˜ÈÒÙÈ,למידות השכל המפסקת ‡l‡בין מחיצה להיות שבמקום להיפך «¿ƒ∆»

לחיבור  אמצעי ‰ÏÎOיהיה ˙ÈÁa CLÓeÈ B„È ÏÚL ממקומו וירד ∆«»¿«¿ƒ««≈∆
ולהשפיע  לפעול laL·,במוח ˙Bcna והשגה הבנה לאדם יש וכאשר «ƒ∆«≈

של רגשות בו יעורר אלא במוח יישאר לא הדבר ה', ÈÂ¯‡‰בגדולת ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»
'eÎ,בפנימיות יומשך למידות) ביחס (לפחות 'מקיף' שהוא השכל זה ידי ועל

הלב. ברגש

,·laL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ ÏÚ ÛÒBÂ ונמשך יורד שהשכל זאת מלבד ¿»«»«¬»¿ƒ¿»∆«≈
ה' ויראת ה' אהבת של וגלוי ניכר ברגש הזוהר ‰p‰למידות aÏ‡כדברי ƒ≈ƒ»

ÔÈÙÈÈL ÏÎÏ ‚ÈÏt29 כך האברים, לכל (חיות) מחלק ו) דם (מזרים הלב »ƒ¿»«¿ƒ

ה' אהבת של ברגש אפילו נעצרת לא ה' בגדולת וההשגה ההבנה שהשפעת

כיוון  הגוף, אברי לכל נמשכת אלא שבלב ה' L¯Lויראת ‡È‰ ‰·‰‡L∆«¬»ƒ…∆
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒLÏ L¯L ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ ‰NÚ ˙BÂˆÓ Á"Ó¯Ï¿»»ƒ¿¬≈¿ƒ¿»ƒ…∆¿»»ƒ¿…

‰NÚ˙30 מצוות רמ"ח כל שורש היא האהבה "כי התניא: בספר (כמבואר «¬∆
אין  ובלעדה נמשכות הן וממנה עשה

באמת  המקיימן כי אמיתי קיום להן

לדבקה  וחפץ ה' שם את האוהב הוא

באמת  בו לדבקה אפשר ואי באמת בו

שהם  פיקודין רמ"ח בקיום כיֿאם

והיראה  כביכול... דמלכא אברין רמ"ח

ירא  כי לאֿתעשה לשס"ה שורש היא

הקדושֿ המלכים מלכי במלך למרוד

מזו  פנימית יראה או ברוךֿהוא.

כבודו  עיני למרות מגדולתו שמתבושש

אשר  ה' תועבת כל בעיניו הרע ולעשות

אשר  אחרא וסיטרא הקליפות הם שנא

בו  ואחיזתם התחתון מהאדם יניקתם

לאֿתעשה"), מצוות בשס"ה הוא

‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ושל ההבנה של ∆ƒ««¿»»
והמידות, המוחין ∆¬»¿NÚÓa‰הרגש,

ÏÚBÙa,המצוות קיום של ¿«
¯wÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L31 ∆««¬∆»ƒ»

"לא  אבות בפרקי המשנה כדברי

המעשה". אלא עיקר »«»¿Úe„iÎÂהמדרש
˙ÈÁa Ì‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡L∆«¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«

˙B¯zÒp‰32,:התניא בספר כמובא «ƒ¿»
פסוק  על הקדוש בזוהר שכתוב "כמו

קודשאֿבריךֿ דא בעלה בשערים נודע

[זה  ואתדבק אתידע דאיהו הוא

וכו' בלביה דמשער מה לפום חד לכל ונדבק] נודע שהוא הקדושֿברוךֿהוא

ותורה  אלוקינו, לה' הנסתרות ואהבה] [יראה ורחימו דחילו נקראים ולכן

כו'", לעשות ולבנינו לנו הנגלות הן ‰‰ÎLÓ‰ומצוות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿««¿»»
ביטוי  לידי ולבוא לרדת צריכות ויראה שאהבה היינו 'הנסתרות', מבחינת

BÏ‚˙במעשה, ‰"Â ,˙BÏ‚p‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb32, בכתוב כנרמז «ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿
ולבנינו" לנו והנגלות אלוקינו לה' ‰Bˆn˙"הנסתרות Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿

‰ÊaL ,‰NÚÓa בפועל המעשה Ï‡¯NÈבעניין Ïk ÌÈÂL כמו לא ¿«¬∆∆»∆»ƒ»ƒ¿»≈
בפועל  במעשה הרי דרגות, וחילוקי הבדלים יש שבו והרגש השכל בעניין

שווים, nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰כולם ,eleÎÏ ˙Á‡ ‰¯B˙c¿»««¿»¿««««»¿«»
,˙BÂˆÓa המצוות שבמעשה קלֿוחומר בשווה לכולם ניתנה התורה ואם ¿ƒ¿
שווים  NÚÓa‰למשל BÓÎeכולם ‰Âˆn‰ Ìei˜aL ,ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿«¬∆

בפועל  התפילין ‰Ù¯בהנחת ÔÈ‡eÈa¯ ‰LÓ ÔÈa L מעלתו כל עם ≈∆¿≈≈…∆«≈
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zivivי mdl eyre

ּבחֹוׁש ׁשּנמצא ׁשּבּפׁשּוטים  לפׁשּוט רּבינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשה

הּמצוה  ׁשּקּיּום הּגלּות, ּדזמן ּומכּוּפל ְְְִִִֶַַַָָָָּכפּול

ּכל  והּוּקׁשה ּבׁשוה. ׁשניהם אצל הּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָּבמעׂשה

לתפּלין  ּכּוּלּה הּמצוֹות.33הּתֹורה ּבכל הּוא ׁשּכן , ְְְִִִִֵֶַַָָָ

יׁש הּנסּתרֹות, ּבחינת כּו', הּמצוֹות ׁשּבכּוונת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָואף

הּקצה, אל הּקצה מן לחיּלּוקים ועד ְְִִִִִֶֶֶַַַָָחיּלּוקים,

הּמעׂשה  הּוא העיּקר  רּבינּו31הרי ׁשּמביא ּוכפי , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּופֹוסקים,34הּזקן  ּבתלמּוד הערּוכה ההלכה ּפסק ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

יצא  ּכיּוון ׁשּלא ּפי על אף הּמצוה קּיים ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאם

כּו'. חֹובה ְֵָידי

מתּבּטא e‰ÊÂד) ׁשּבּה ציצית, מצות ענין ¿∆ְְְִִִִִֵֶַַַָ

צריכה  ׁשּבּקדּוּׁשה הענין ְְְְִִֶַָָָָָּכללּות

הּמּקיף ּבחינת המׁשכת ׁשהּוא להיֹות ּבפנימּיּות, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ

לבחינת  עד הּכתר מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָענין

הּמּקיף  ׁשּבחינת האדם, ּבנפׁש וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלכּות,

ועד  ׁשּלֹו, ּפנימּיים הּכחֹות ּבכל ויחּדֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָֹיּומׁש

על  ודוקא הּמעׂשה, ידי על מּטה למּטה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּומׁש

הּוא  וכן הּמּקיף. ּפנימּיּות מּבחינת נמׁש זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָידי

ּדוקא, הּציצית ּבחּוטי צֹור ׁשּיׁש ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבמצות

הּמּקיף, ענין ׁשהּוא עצמּה מּצד ּבהּטּלית ּדי ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹולא

ּכלל, קדּוּׁשה ּבֹו אין עצמֹו ׁשהּטּלית ּכ ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָועד

הּמּקיף  ּבחינת להמׁשי הּוא ׁשהעיּקר ְְְְִִִִִֶַַַַָָלפי

והיינּו, ּדוקא. החּוטים  ידי על  ּבפנימּיּות, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָּדטּלית

הּנה  ּביֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום הּוא ׁשהּמּקיף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדכיון

צמצּום, ידי על להיֹות צריכה מּׁשם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָההמׁשכה

ענין  ּבדּוגמת ׁשהם הּציצית, חּוטי ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּזהּו

עצם 35הּׂשערֹות  הפסק ידי על היא ׁשהמׁשכתם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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א.33) לה, פל"ח.34)קדושין ואילך).35)תניא סע"ב (טו, ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏteÎÓeהמופלאה  ÏeÙk CLBÁa ‡ˆÓpL ÌÈËeLtaL ËeLÙÏ¿»∆«¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»

‰Âˆn‰ ÌeiwL ,˙eÏb‰ ÔÓÊc בדרגה הוא עצמו האדם שגם היינו ƒ¿««»∆ƒ«ƒ¿»
הוא  נמצא הוא שבו הזמן וגם שבפשוטים' 'פשוט והוא ביותר נחותה רוחנית

מצוות  קיום זאת ובכל האלוקות על מאד גדול והעלם רוחני חושך של זמן

‡ˆÏבפועל NÚÓa‰תפילין  ‡e‰ ¿«¬∆≈∆
Ïk ‰Lwe‰Â .‰ÂLa Ì‰ÈL¿≈∆¿»∆¿¿»»

ÔÈlÙ˙Ï dlek ‰¯Bz‰33 «»»ƒ¿ƒƒ
"אמר  בגמרא: ז"ל חכמינו (וכדברי

ולזיכרון  ידך על לאות לך והיה קרא

בפיך, ה' תורת תהיה למען עיניך  בין

מה  לתפילין, כולה התורה כל הוקשה

גרמא, שהזמן מצוותֿעשה תפילין

מצוותֿעשה  כל אף פטורות, ונשים

פטורות"), נשים גרמא ≈∆ÔkLשהזמן
˙BÂˆn‰ ÏÎa ‡e‰ וכשם ¿»«ƒ¿

תפילין  הנחת של המעשית שבפעולה

בקיום  שווים כולם כך שווים, כולם

המצוות. כל של בפועל

,'eÎ ˙BÂˆn‰ ˙ÂeÎaL Û‡Â¿«∆¿«»««ƒ¿
˙B¯zÒp‰ ˙ÈÁa הכוונה שהרי ¿ƒ««ƒ¿»

ונעלם  נסתר דבר היא למעשה ביחס

חוץ, כלפי ניכר ולא האדם של בליבו

ÌÈ˜elÈÁ LÈ בין דרגות והבדלי ≈ƒƒ
לאדם, ÌÈ˜elÈÁÏאדם „ÚÂ¿«¿ƒƒ

‰wˆ‰והבדלים  Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆«»∆
ל'פשוט  רבנו משה בין ההבדל כמו

לעיל, כאמור ≈¬‰¯Èשבפשוטים',
¯wÈÚ‰ המצוות ‰e‡בקיום »ƒ»

‰NÚn‰31 ובמ ולא) עשה הכוונה ««¬∆
לעיל), כמבואר שווים כולם בפועל

Ô˜f‰ eÈa¯ ‡È·nL ÈÙÎe34 ¿ƒ∆≈ƒ«≈«»≈
התניא  ‰‰ÎÏ‰בספר ˜Òt¿««¬»»

,ÌÈ˜ÒBÙe „eÓÏ˙a ‰Îe¯Ú‰»¬»¿«¿¿ƒ
ÌÈi˜ Ì‡L האדם‰Âˆn‰ ∆ƒƒ≈«ƒ¿»
בפועל  lL‡במעשה Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…

ÔÂeÈk המצווה כוונת את Èˆ‡בלבו ƒ≈»»
.'eÎ ‰·BÁ È„È¿≈»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של „) הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
daL ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ציצית ‰ÔÈÚבמצוות ˙eÏÏk ‡ha˙Ó ƒ¿«ƒƒ∆»ƒ¿«≈¿»»ƒ¿»

ÛÈwn‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Me„waL עצמה שמצד ∆«¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿ƒ«««ƒ
יומשך  זה עניין שגם נמוכות לדרגות ונמשך יורד שלא נעלה אור היא

¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eiÓÈÙa'עליון 'כתר ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ««∆∆
הדרגות  בכל לספירות ותומשך שתרד מהספירות ÈÁ·Ï˙שלמעלה „Ú«ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰,תחתונה והכי האחרונה הספירה המשכת ÔÎÂשהיא בדוגמת ««¿¿≈
תהיה  העליונות, בספירות באלוקות, למעלה שהוא כפי בפנימי המקיף

גם  בפנימי המקיף ‰ÛÈwnהמשכת ˙ÈÁaL ,Ì„‡‰ LÙa הכוחות ¿∆∆»»»∆¿ƒ«««ƒ
לעיל) נתבאר (שעניינם שבנפש ‰BÁk˙הנעלים ÏÎa ¯BcÁÈÂ CLÓeÈ¿«¿«¿¿»«…

CLÓeiL „ÚÂ ,BlL ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ∆¿«∆¿«
‰NÚn‰ È„È ÏÚ ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»«¿≈««¬∆
חיצוני  והכי נחות הכי הכוח שהוא

הנפש, כוחות כל ÏÚמבין ‡˜Â„Â¿«¿»«
‰Ê È„È ונמשך יורד שהמקיף ¿≈∆

מחיצוניות CLÓמפנימיות  רק לא ƒ¿»
המקיף  המשכת אלא המקיף,

.ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ‡e‰ ÔÎÂ שבה ¿≈¿ƒ¿«ƒƒ

עניין  של הכללי התוכן ביטוי לידי בא

בפנימי, המקיף ˆC¯Bהמשכת LiL∆≈∆
המצווה  קיום ≈¿ÈËeÁaבשביל

‡˜Âc ˙ÈˆÈv‰,'ה'פנימי עניין «ƒƒ«¿»
dÓˆÚ „vÓ ˙Èlh‰a Èc ‡ÏÂ¿…«¿««ƒƒ««¿»
È„k „ÚÂ ,ÛÈwn‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ ˙Èlh‰L Ck חוטי ללא »∆««ƒ«¿
ÏÏkהציצית  ‰Me„˜ Ba ÔÈ‡≈¿»¿»

אינו  ציצית ללא בטלית והעיטוף

‰e‡מצווה, ¯wÈÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»
CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה ולהוריד ¿«¿ƒ

ÈlËc˙את  ÛÈwn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««ƒ¿«ƒ
ÌÈËeÁ‰ È„È ÏÚ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈«ƒ

.‡˜Âc«¿»
מדוע  הדבר טעם את ומבאר וממשיך

נמשכת  הטלית של המקיף המשכת

הציצית. חוטי ידי על דווקא

ÛÈwn‰L ÔÂÈÎc ,eÈÈ‰Â עניינה ¿«¿¿≈»∆««ƒ
עצמה  מצד הטלית ‰e‡של

dB·b ÌB˜nÓ ונעלה,¯˙BÈa ƒ»»«¿≈
‰ÎÈ¯ˆ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰ƒ≈««¿»»ƒ»¿ƒ»

ÌeˆÓˆ È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï האור של ƒ¿«¿≈ƒ¿
הצמצום, ללא כי הנעלה, המקיף

אפשר  אי תקפו, בכל מאיר כשהוא

הדרגות  כי ב'פנימי' ויומשך שירד

אותו, ולהכיל לקלוט יכולות לא המקיף e‰fLהנמוכות האור של הצמצום ∆∆
˙B¯ÚO‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a Ì‰L ,˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ ÔÈÚ35 שמצד ƒ¿«≈«ƒƒ∆≈¿¿«ƒ¿««¿»

מועטה  היא שבשערות החיות שני ומצד וצומחות, מהגוף חלק הם אחד

השערות, בגזירת כאב חש האדם אין ולכן «««¿»∆Ì˙ÎLÓ‰Lומצומצמת
מהמוח, שבהן החיות היינו ÌˆÚהשערות, ˜ÒÙ‰ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈∆¿≈∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



יי l"yz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly t"y

צריכים  הּציצית ּׁשחּוטי מה ּגם וזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַהּגּולּגֹולת.

מקּׁשרם  ּכ ואחר עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְְִִֵַַַַָָָָלהיֹות

עצמֹו מהּבגד ׁשּיבֹוא ולא ּולאיד,36ּבהּבגד, , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ּדכׁשם  עצמֹו ּבפני ענין אינם הּציצית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָחּוטי

ּגם  כן ּכמֹו קדּוּׁשה, ּבּה אין עצמּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשהּטּלית

קדּוּׁשה), ּבהם אין עצמם מּצד הּציצית ְְִִִֵֵֶַַַָָָחּוטי

ּדטּלית  הּמּקיף ּבחינת נמׁש ידם ׁשעל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּפריסּו נעׂשה זה ידי ועל ּפנימּיּות. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַּבבחינת

עליו  ׁשּנמׁש ּבהאדם, הּביּטּול ׁשּפֹועל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּדמלּכא,

א'). סעיף  (ּכּנ"ל כּו' ׁשמים מלכּות עֹול ְִִַַַַַַָָָקּבלת

הּתפּלה  קֹודם ּותפיּלין טּלית לביׁשת ענין 37וזהּו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָ

עדן  נׁשמתֹו אדמֹו"ר ּבמכּתב ּגם ),38(ּכמבֹואר ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה  וקֹודם ההתּבֹוננּות, ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָּדתפּלה

ּבאּפֹו נׁשמה להיֹות 39עדיין צריכה מקֹום ּומּכל , ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ּבחינת  המׁשכת ענין ׁשהּוא כּו', הּטּלית ְְְְִִִִֶַַַַַַַָלביׁשת

ּכ אחר נעׂשית זה ּובכח ּבפנימּיּות, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּמּקיף

הּיֹום  ּכל על  ׁשּפֹועלת כּו', וההתּבֹוננּות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהּתפּלה

לבית ּכּו הּכנסת מּבית ההליכה ידי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּלֹו,

לקּבֹוע 40הּמדרׁש ׁשּצרי עסק ּבעל אצל ּגם , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדר מנהג ּבהם הנהג ּכ ואחר לּתֹורה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּתים

דעהּו41ארץ  ּדרכי ׁשּבכל ּובאֹופן ׁשּמּזה 42, ועד . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

הוי' את ּדעה הארץ מלאה הּיעּוד לקּיּום ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבאים

מכּסים  לּים צדקנּו,43ּכּמים מׁשיח ּבביאת , ְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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תקנהֿו.36) ע' פרשתנו אוה"ת גם תקעב.37)ראה ע' שם גם ואילך.38)ראה כד ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר באג"ק נדפס

בראשית 39) אוה"ת ואילך. תשמז ע' ח"ב פרשיות ואילך; יז ע' מארז"ל אדה"ז במאמרי נתבאר א. יד, ברכות כב. ב, ישעי'

וש"נ. קכו. ע' תרפ"ט המאמרים ספר ואילך. א תתרכ, ס"א.40)ח"ו סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות 41)ברכות

ב. ס"ב.42)לה, סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע סרל"א. או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם ו. ג, ט.43)משלי יא, ישעי'

מלכים. הל' סוף רמב"ם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏBbÏeb‰ שתהיה לכך גורם לשערות החיות, מקור המוח, שבין וההפסק «¿∆

ביותר. ומצומצמת מועטת חיות להם

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁM ‰Ó Ìb e‰ÊÂתחילהÈÙa ¯·c ¿∆««∆≈«ƒƒ¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
Ì¯M˜Ó Ck ¯Á‡Â BÓˆÚהציצית חוטי עצמו,a‰a‚„את המקיף כי «¿¿««»¿«¿»¿«∆∆

למטה  לרדת יכול לא הצמצום, ללא

הפנימי שני,C„È‡Ïe,למדריגת מצד ¿ƒ»
‰ÈˆÈv˙גם ÈËeÁ מבלי לבדם, ≈«ƒƒ

לטלית, ÈÙaחיבור ÔÈÚ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Èlh‰L ÌLÎc) BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆««ƒ

dÓˆÚ ציצית daללא ÔÈ‡ «¿»≈»
ÈËeÁ Ìb ÔÎ BÓk ,‰Me„¿̃»¿≈«≈

ÌÓˆÚ „vÓ ˙ÈˆÈv‰ הטלית ללא «ƒƒƒ««¿»
‡l‡ ,(‰Me„˜ Ì‰a ÔÈ‡ עניינם ≈»∆¿»∆»

הוא הציצית חוטי Ì„Èשל ÏÚL∆«»»
˙ÈlËc ÛÈwn‰ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«««ƒ¿«ƒ

˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a לעיל כמבואר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
באריכות.

‰Ê È„È ÏÚÂ הנעלה המקיף שהאור ¿«¿≈∆
בפנימיות  באדם וחודר ונמשך יורד

‰NÚהטלית,‡kÏÓc eÒÈ¯t «¬∆¿ƒ¿«¿»
המלך  של העיטוף ÏÚBtLבגד ∆≈

היישות ‰ÏehÈaבטלית של «ƒ
ÂÈÏÚהעצמית CLÓpL ,Ì„‡‰a¿»»»∆ƒ¿»»»

'eÎ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa«̃»««¿»«ƒ
'‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) שם וכמובא ««»ƒ

התניא  LÈ·Ï˙מספר ÔÈÚ e‰ÊÂ .(¿∆ƒ¿«¿ƒ«
Ì„B˜ ÔÈlÈÙ˙e ˙ÈlË«ƒ¿ƒƒ∆

‰lÙz‰36 התפילה לעבודת וכהכנה «¿ƒ»
·zÎÓa Ìb ¯‡B·Ók)«¿»«¿ƒ¿«

¯"BÓ„‡הרש"ב B˙ÓLהרבי «¿ƒ¿»
Ô„Ú37ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙ˙c ,( ≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«

,˙eBa˙‰‰ הפועלת ה' בגדולת «ƒ¿¿
לאלוקות  האדם של ∆¿Ì„B˜Âביטול

lÙz‰Bt‡a ‰ÓL ÔÈÈ„Ú ‰38 «¿ƒ»¬«ƒ¿»»¿«
נחשב  במה כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם "חידלו בישעיהו נאמר

גבהות, לשון "במה", לקרוא יש "במה" המילה את כי חז"ל ואמרו הוא"

הוא  כאשר התפילה קודם האדם של למצבו שהכוונה בחסידות ומבואר

ומציאות, יש בבחינת BÈ‰Ï˙עדיין ‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓe קודם ƒ»»¿ƒ»ƒ¿
‰Èlh˙התפילה ˙LÈ·Ïלה המחוברים הציצית חוטי e‰L‡עם ,'eÎ ¿ƒ«««ƒ∆

,˙eiÓÈÙa ÛÈwn‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ,לעיל ÁÎ·eכמבואר ƒ¿««¿»«¿ƒ«««ƒƒ¿ƒƒ¿…«
‰Ê קודם בפנימי המקיף המשכת של ∆

Ckהתפילה, ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈««»
,'eÎ ˙eBa˙‰‰Â ‰lÙz‰«¿ƒ»¿«ƒ¿¿

כזה  וההתבוננות Lבאופן ∆התפילה
התפילה  במהלך ∆∆ÏÚBt˙באלוקות

È„È ÏÚ ,Blek ÌBi‰ Ïk ÏÚ«»««¿≈
˙È·Ï ˙Òk‰ ˙ÈaÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ≈«¿∆∆¿≈

L¯„n‰39, שמקומה מתפילה «ƒ¿»
שהיא  תורה ללימוד הכנסת בבית

השפעת  של זה ודבר המדרש, בבית

היום  כל על והתפילה ההתבוננות

וקיים  ואחד, אחד לכל שייך »Ìbכולו,
˜ÒÚ ÏÚa Ïˆ‡ בבית יושב שאינו ≈∆««≈∆

היום  כל הוא CÈ¯vLהמדרש גם ∆»ƒ
¯Á‡Â ,‰¯BzÏ ÌÈzÚ ÚBa˜Ïƒ¿«ƒƒ«»¿««

Ck מיד הבא התורה לימוד אחרי »
התפילה  Ó‰‚לאחר Ì‰a ‚‰‰«¿≈»∆ƒ¿«

ı¯‡ C¯c40 ובשאר במסחר לעסוק ∆∆∆∆
הפרנסה, לצורך העולם ענייני

EÈÎ¯c ÏÎaL ÔÙB‡·e¿∆∆¿»¿»∆
e‰Ú„41,'ה את יודע שהאדם היינו »≈

גם  דרכיך' 'בכל אליו ומקושר

בעיסוק  רק ולא החול בענייני בעיסוקו

נמשך  המקיף כי ומצוות, בתורה

של  המציאות כל בתוך וחודר בפנימי

מעשיו. ובכל fnL‰האדם „ÚÂ¿«∆ƒ∆
דרכיך' 'בכל ה' ÌÈ‡a»ƒמידיעת

ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ „eÚi‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ»¿»»»∆
ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆¬»»««ƒ«»

ÌÈqÎÓ42 יהיה כולו העולם שכל ¿«ƒ
בפועל  שיקויים יעוד הים, כל את מכסים שמים כשם ה' בידיעת מלא

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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ד  המסיימות דמחנה"לתלמידות ולמדריכות רבקה", אמונה""בית

תחיינה – עליהן –ה'

השבוע.‡. מפרשת ובפרט תורה, של בענין פותחים כרגיל,

נוספים] וענינים דינים אודות מדובר שבסופה [אף הסדרה שכל ועד המרגלים, אודות מסופר בפרשתנו
אישר  שהקב"ה הסדרה, בהתחלת כמסופר שפירושו, "שלח", בשם המרגלים.1נקראת את לשלוח למשה

לימוד  שפירושה התורה עניני [ככל מיוחדים ולימוד משמעות יש הגילאים.2ובזה בכל לנשים, בנוגע [

שלאח"ז  בפרשה מביא שרש"י ובשייכות 3כפי בקשר כמסופר – אחריהם, וההולכים המרגלים להנהגת
הניחו  ולא המרגלים, בעצת הלכו שלא בלבד זו שלא בכך התבדלו הדור שבאותו שהנשים – בפרשתנו

הארץ". את מחבבות ש"היו – אדרבה אלא להתפתות, עצמן

ישראל  ארץ אודות ה' דבר את להם שמסר רבינו, ממשה שמעו רק אלא שם, היו לא שמעולם למרות
את  ויאהבו וירצו המרגלים, להם שסיפרו ההפחדה דברי מפרטי יבהלו שלא כדי להם, הספיק זה הרי –

בכך. הכרוכים הקשיים על הבט מבלי  הארץ,

הוראה  – מהתורה חלק גם זה הרי רבות, פעמים כבר המיוחדות 4וכמדובר הנפש תכונות על שמראה ,
– הארץ חיבת עם הקשורות אנשים, אצל מאשר יותר נשים, אצל במיוחד שישנם היהודית, הנשמה של

ישראל. ארץ אהבת

בחומש ·. זה על מסופר – הארצות שאר לגבי ישראל ארץ של יחודה היא 5מהו ישראל שארץ ,
ארץ  היא ישראל ארץ כלומר, שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך הוי' עיני גו' אשר "ארץ
רק  לא שזהו הכתוב, מוסיף ולאח"ז העיקרי; הדבר זהו – עלי' ומשגיח מביט הקב"ה כיצד רואים שבה
הענינים  כל על פרטית בהשגחה הקב"ה משגיח שנה" אחרית ועד השנה "מראשית אלא מיוחדים, בזמנים

ישראל. ארץ עם הקשורים

ובשייכות  בקשר הדורות כל נשי עבור לימוד ישנו ומזה הדור, שבאותו הנשים על "התחבב" זה ענין
זה. לענין

ע"פ ‚. ובפרט הארצות, ובכל הזמנים בכל כולם, על פרטית בהשגחה משגיח שהקב"ה מעצמו מובן
בשיחותיו  כך על חזר אדמו"ר מו"ח וכ"ק רבות, פעמים שאמרם הבעש"ט שהוציא 6דברי בשיחות (וגם

– לכל) שיגיעו כדי המדוברת, בשפה ע"י lkyלאור פרטית, השגחה ע"י נפעל בעולם שישנו דבר
בעצמו. הקב"ה של וההשגחה והעיון ההסתכלות

ישראל? ארץ של יחודה איפוא מהו להבין: צריך ועפ"ז

המלאך  – שלה השר שזהו שלה, מלאך יש מדינה שלכל כיון המדינות, שבכל בספרים, כך על מובא
הרי  בזה, הבעש"ט  תורת כמדובר מהקב"ה, באים הענינים שכל אף הנה בשמים, הקב"ה אצל שנמצא
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זו )* במהדורא (באידית). שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו

ב.1) יג, רש"י
ב.2) נג, זח"ג
סד.3) כו, פינחס

יט,4) (לתהלים הרד"ק בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
ח).

יב.5) יא, עקב
וראה 6) ואילך. א פא, ח"א לקו"ד חשון. כח יום" "היום

וש"נ. ואילך. סקע"ט בהוספות כש"ט
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שליח  שפירושו "מלאך" של ענינו שזהו – מוסתר באופן לפעמים לבוא יכול מביא 7זה שליח שכאשר ,
שאינו  מהשליח, זאת שמקבל מי הרי שליח, רק שהוא כיון משלו, זאת מביא שאינו אף הנה דברֿמה,
עצמו, את ולהשלות לטעות לפעמים הוא עלול השליח, את רק אלא זאת, לו ששלח המשלח את רואה
ברצון  עצמו, דעת על זאת עשה והשליח לשליח, ששייך דבר שזהו להשלותו, יכול אחר שמישהו או

עצמו. ובכחות עצמו

שר  שם אין בה"; אלקיך ה' ש"עיני רואים ישראל, בארץ עצמו,8אבל הקב"ה ע"י מתנהלת היא אלא ,
אותו, ומגרה מבחוץ מישהו שבא או כך, כל התגבר הרע היצר אא"כ – זו טעות שם שייכת לא ולכן
הענינים  ובין הטוב, ובין החיים בין הבחירה ישנה שם גם שהרי לטעות, עלולים שם אפילו הנה שאז

מזה. ההפכיים

שישנם  – ומצוות לתורה השייכים בענינים רק לא לארץ, וחוץ ישראל ארץ בין חילוק מצינו ולכן
זריעה  בחרישה בארץ, התלויות מצוות מהם: פטורים לארץ ובחוץ ישראל, בארץ בהם שמחוייבים מצוות
אפילו  חילוק שישנו מורה עצמו זה הרי הארץ, מן היא שהצמיחה דכיון עצמה, בארץ גם אלא וצמיחה,

כפשוטה. עצמה בארץ

הגמרא  שניתן 9וכסיפור א"י אדמת של והגשמי החיצוני הצד ישראל, ארץ של הגשמיות שאפילו ,
מתרחבת  אזי שם, הנמצאים היהודים מתרבים שכאשר – שם שנמצאים היהודים בכמות תלוי למישוש,

אח"כ. שניתוספו היהודים את גם להכיל שתוכל כדי הארץ ומתארכת

בפועל: נמשך זה הרי אח"כ אבל מרוחניות, היא ההתחלה ברוחניות; רק זה אין – בגמרא וכמפורש
מראשית  בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ – ישראל בארץ להיות ורוצים יהודים, יותר באים כאשר

להכילם. שתוכל כדי ישראל ארץ של  הגשמי שטחה ומתרחב מתארך אזי – שנה" אחרית ועד השנה

מזה:„. והלימוד

לקבל. שרוצים לברכה בדומה להיות צריכה מהקב"ה, שמקבלים ברכה לכל שההכנה הידוע ובהקדם

לצדקה, ממון תוספת ליתן היא לזה הסגולה הרי בממון, – פרנסה תוספת לקבל כשרוצים ולכן,
הגמרא  להשתדל 10כמאמר היא לזה העצה בבריאות, חיזוק לקבל כשרוצים וכן חסר". – ממון "מלח

לרופא. יצטרך לא שמלכתחילה באופן בו שתומכים או חולים, ביקור ע"י בריא, יהי' נוסף שיהודי
הגמרא  כדברי זה הרי בה 11ובכללות – לו שמראים בדרך מדה": כנגד "מדה היא הקב"ה של שהנהגתו ,

ית'. לברכתו הזקוק יהודי עם הקב "ה נוהג

ממש  שבקרוב לעצמו, מאחל ישראל, כלל בתוככי מאיתנו, אחד שכל לאיחול בנוגע גם מובן ומזה
קוממיות" אתכם ואולך עולכם מוטות "ואשבור היעוד ויביא 12יקויים הגלות, כתלי את ישבור שהקב"ה ,

ל"ארץ  ישראל, לארץ מישראל כאו"א את שיוליך צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
דומה  באופן להיות צריכה לזה שההכנה – שנה" אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר
יהי' שבהנהגתם ממשפחתו, וק"ו ומסביבתו, מביתו לעשות צריך שהוא, מקום בכל מישראל שכאו"א –
סוף  עד השנה מתחילת אלקות שם שמאיר שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' ש"עיני ניכר

רגיל. חול יום או יו"ט, השבת, יום זה אם הבט ללא השנה,

ברכותיו  נמשכים ידו ועל המדינה, את המנהיג מלאך שישנו להשלותו, ורוצה מישהו בא וכאשר
ובפרט  במלאך, להתחשב יש מהקב"ה שמקבלים הענינים לכל שבנוגע כך, הקב"ה, של והשפעותיו

הדין  ישנו זה או 13שבגלל לממון השייכים בענינים אלא אינו זה כל הרי – דינא" דמלכותא ש"דינא
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(7.36 הערה 163 ע' חכ"ב לקו"ש וראה רע"א. כז, דרמ"צ
וש"נ.
כה.8) יח, אחרי רמב"ן
א.9) נז, גיטין

ב.10) סו, כתובות

ואילך.11) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יג.12) כו, בחוקותי
(כרך 13) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ע' ז
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שבה  המדינה דין את ולקיים להתחשב יש אזי ודת, שמים ליראת שייכות להם שאין וכיו"ב, למסים
השייכים  בענינים אבל והשפעות; הברכות כל נמשכים שדרכו מלאך גבה על יש שהמדינה כיון חיים,

מ  (בכל יהודי כל הנה – ויהדות שמים יראת מתפלל לתורה, הוא אלוקיו. ה' אלא עליו אין שהוא) קום
בכל  ית' והצלחותיו ברכותיו את לו ונותן שולח והקב"ה מהקב"ה, ישירות לו, הנצרך כל את ומבקש

זאת  לעכב אפילו יכול ואינו מאומה, בזה לשנות יכול אינו והמלאך לו, התפלה 14המצטרך רק אם –
למהוי. כדבעי היא להקב"ה

ה"ארץ ‰. את אוהבות שהן לנשים, מיוחדת נפש תכונת שישנה שכיון – זה סיפור משמיענו וזאת
לעשות  מיוחדת נפש תכונת גם להן יש שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני אשר

וסביבה משפחה בית, ארץ, – ישראל ארץ יהיו הם שגם ומסביבתם, ומביתם ליהודים,zkiiyyממשפחתם
ה' "עיני הנה יהודית, וסביבה יהודי בית שזהו שכיון מבין, ומיד "ישראל", בשם נקרא יהודי כל והרי
אחרית  ועד השנה "מראשית עליו משגיח והקב"ה כביכול, הקב"ה עם ביחד שם שנמצא – בה" אלקיך

השנה. כל במהלך יום כל שנה",

להיות  צריך כיצד הוראה רק ולא העבר, סיפור רק (לא כח נתינת גם שמהוה התורה, הוראת וזוהי
לקיים  שצריכים אלו כל של הכחות את מחזק גופא זה הרי בתורה, זה סיפור לומדים שכאשר – עתה)

זה. סיפור ע"י מורה שהתורה ההוראה  את

סברא  ומתעוררת ישראל, ארץ את לכבוש ללכת בנ"י צריכים כיצד מדובר שבו השבוע בבוא ולכן,
צורך  להם ואין בכך חפץ להם אין – לכך זקוקות אינן שהנשים מיד, התורה מספרת – מרגלים לשלוח
אינם  ולכן בפועל, ויעשה לעשות, יכולים לעשות, שמוכרחים דבר שזהו הקב"ה, על סומכות הם לכך;

ידיעות. ולהשיב ולרגל לתור כלשהם, ודרישות לחקירות זקוקות

לעשות  בה, התלוי את עושה מהן אחת שכל עי"ז – כפשוטו בפועל זאת עושים כיצד לעיל, וכמדובר
ובנו  הנשים (ועאכו"כ לארץ בחוץ שכאן וסביבתה, ביתה משפחתה אמותי', יראו מד' ישראל), בארץ ת

השנה, מעגל כל לאורך אלקות שם ורואים שמרגישים באופן הנהגה שזוהי בשר, בעיני אפילו בגלוי,
בשנה. האחרון ועד הראשון מהיום

אחוזה" לנו "תנה הנשים: תובעות נחלה 15ואז להם לייחד מהקב"ה – משה ע"י – מבקשות הן ,
ישראל, בארץ "אחוזה") תיבת של הפשוט הפירוש (שזהו אחיזה להן שתהי' ואחוזה,

שתהי' ומזרזים מקרבים ועי"ז הגלות, בזמן עוד זאת עושים שהם – הרוחנית ישראל בארץ תחילה
פרטית  בהשגחה להכיר השפעתם, תחת הנמצאים כל את שמכינים עי"ז – כפשוטה ישראל בארץ האחוזה
זאת, רואים אכן ועי"ז והיו"ט, השבת בימי או החול בימי אם יהודי, נמצא שבו מקום בכל הקב"ה של

לבב. ובטוב בשמחה היא והראי'

.Â את לנצל וכדי יותר, גבוה לשלב לעבור כדי בחינוכם, אחד שלב שסיימו אלו כאן שנמצאים כיון
השפעתם, תחת שיהיו אלו לטובת – הרבים לטובת שאת וביתר עצמם, לטובת ולמדו שצברו הידיעות

רבינו  משה שהראה בדרך שיגדלו ישראל, ילדי על והשפעה להדרכה הקיץ את שינצלו אלו ובפרט
בגשמיות  הן הברכות כל את מקבלים שאז התורה, בדרך ללכת היוםֿיום, בחיי הוראה שהיא בתורה,

ברוחניות, והן

ישראל  כל בתוככי בהם, יקויים השלימות, ובתכלית לבב ובטוב בשמחה תפקידם מילוי ידי על הנה
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח פני לקבל יזכו ממש שבקרוב יחד, וכולם

שאינם  רבים עמים ישנם בה, היושב העם שחזק חשבונות העושים שישנם מזה יתפעלו ולא
בסדרה  המנויים הפרטים ככל ומבצרים, חוזק להם ויש לבנ"י, המנגדים רבים ועמים מבנ"י, שבעיֿרצון

תיראום" אל אתנו "ה' שישנו כיון רבים 16– עם – ובמיוחד מישראל, כאו"א עם נמצא שהקב"ה ,

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

מראה14ֿ) לציין סימן כאן השאיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
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ד.15) כז, פינחס
ט.16) יד, שלח
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מעליהם" צלם ש"סר כך שהם, מקום בכל מישראל כלל עם – יותר ובמיוחד לא 17מישראל, ולכן ,
נעלה" ש"עלה ויודעים מזה), למטה (ואף בנ"י ידידי שאינם אלו מכל לגאולה 18מתפעלים בקרוב שנלך ,

אור" ותורה מצוה ד"נר באור הגלות סיום את שנאיר עי"ז והשלימה, ומצוות 19האמיתית תורה ריבוי ע"י ,
היוםֿיום, בחיי

ראשם" על עולם ו"שמחת וברחמים בחסד – נצא והשלימה,20ואז האמיתית הגאולה אל הגלות מן –
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו בקרוב 21"בנערינו לבב, ובטוב בשמחה ובניֿבנים), בנים ונשים, (אנשים

רצון. יהי כן אמן צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש ,

•
l"yz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

כל ‡. נכלל שבזה וגו'", אנשים לך "שלח התחלתה: שם על "שלח", בשם נקראת זו פרשה
שבפרשה. המרגלים סיפור

דברים  בפ' ונשנה (וחוזר הפרטים ובכל באריכות בתורה מסופר המרגלים שענין שכיון ),1[ומובן,
ההם, בימים שאירע ענין בתור רק לא – ובפרטיות) בארוכה נתבאר (שלכן ועיקרי חשוב ענין זה הרי
ברמז  אפילו או בקיצור לכתוב מספיק זה (שבשביל סתם הוראה רק ולא הזה, בזמן הוראה בתור גם אלא

הזמנים. ובכל המקומות בכל ואחת, אחד לכל ועיקרית חשובה הוראה אלא בלבד),

בנ"י  התעכבו שעי"ז כיון – הדורות לכל נוגע המרגלים מענין והמסובב שהתוצאה מזה גם וכמובן
לפנ"ז), להיות שהוצרך כמו הענין אותו הי' (ולאח"ז בזמן עיכוב רק לא שזהו שנה, ארבעים במדבר
שהיתה  מכמו לגמרי אחר באופן היתה המרגלים חטא לאחרי לארץ שהכניסה – באיכות עיכוב גם אלא

חז"ל  מדרשי מכמה כמובן המרגלים, חטא משה 2לולי ע"י מיד ישראל לארץ נכנסים בנ"י היו שאילו
שאז  המרגלים, חטא לאחרי משא"כ משם; אותם לגרש יכולים היו לא שלעולם באופן זה הי' רבינו,

מבחוריו" משה "משרת שהי' (אף יהושע ע"י אלא) משה, ע"י (לא לארץ הכניסה קיבל 3היתה ו"משה ,
ליהושע" שקיבלה) (כפי ומסרה מסיני בית 4תורה לאחרי מארצנו", ד"גלינו הענין להיות יכול הי' אזי ,(

היא  מזה ההוראה ולכן, עכשיו. עד  שנוגע  הו"ע המרגלים מענין שהמסובב ונמצא, שני. ובית ראשון
ברוחניות  רק אלא הראשונה, בפעם כמו שאינו (אע"פ ונשנה חוזר זה ענין שכאשר – עיקרית הוראה

להתנהג]. צריכים כיצד הוראה ישנה אזי הענינים),

שייכים  שבה הענינים כל הרי "שלח", בשם שנקראת שכיון הפרשה, שבהמשך לענינים בנוגע ועד"ז
המרגלים  רש"י 5לסיפור בפירוש מבוארת המרגלים לענין ששייכותו הנסכים, ענין כמו המובן 6, (באופן

שאין  כיון מבארם, אינו שרש"י (אלא שבפרשה הענינים לשאר בנוגע ועד"ז למקרא), חמש לבן אפילו
המרגלים. לענין שייך זה שגם ציצית, מצות בענין הפרשה לסיום ועד למקרא), חמש לבן מובן זה

בסופן" ותחלתן בתחלתן סופן ש"נעוץ כיון שייך 7ואדרבה: הפרשה שבסוף ציצית דמצות הענין הרי ,
אגב) (בדרך לקמן שיתבאר כפי הפרשה, שבאמצע מהענינים יותר הפרשה שבהתחלת המרגלים .8לענין
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עה"פ).17) (פרש"י מעליהם סר מקום של צלו – שם שלח
– מנחם (תורת ואילך סכ"ח סט"ז; שלח ש"פ בשיחת נתבאר
רמב"ן  וראה ואילך). 504 ע' ואילך; 492 ע' ח"ס התוועדויות

שם. ואוה"ח
ל.18) יג, שלח
כג.19) ו, משלי
יא.20) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ט.21) יו"ד, בא

ואילך.1) כב א,
וש"נ.2) .230 ע' ח"כ .346 ע' חי"ט לקו"ש ראה
כח.3) יא, בהעלותך
רפ"א.4) אבות
ואילך.5) 93 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
(6.9 הערה שם לקו"ש גם וראה ב. טו, פרשתנו
מ"ז.7) פ"א יצירה ספר
סוסי"א.8)
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מובן ·. אינו דלכאורה – המרגלים במעשה הביאור בהקדם :9ויובן

נאמר  המרגלים חשיבות"10על "לשון – אנשים" ליראת 11"כולם בנוגע גם אלא בגשמיות, רק לא ,
רש"י  כמ"ש וכו', המה"11שמים ישראל בני "ראשי – היו" כשרים שעה בהם"10ש"אותה נשיא "כל ,12

נשיאים. להיות ראויים היותם בגלל בהם בחר שבודאי רבינו, משה ע"י שנבחרו נשיאים –

שלא  בנ"י את ושכנעו ישראל, לארץ ליכנס יכולים אינם שבנ"י סבורים והיו שטעו יתכן איך וא"כ,
ההוא" בלילה העם ש"ויבכו עד לא"י, ליכנס במס"נ 13יוכלו עמדו וכלב יהושע שכאשר כך, כדי ועד ,

לה"14ואמרו  נוכל וגו'"15ש"יכול הארץ עם את תיראו אל "ואתם "ויאמרו 16, אזי לרגום 17, העדה כל
באבנים"?! אותם

(שהיו  המרגלים היו לא דאל"כ, דקדושה, בשכל אחיזה לה היתה המרגלים שסברת לומר ובהכרח
לטעות. יכולים כו') וכשרים חשובים אנשים

בלקו"ת  הזקן רבינו כדברי – בזה ממנו"18והביאור הוא חזק "כי המרגלים טענת שבנ"י 19בפירוש ,
יכולים  היו במדבר, שהיו הנסיונות – ישראל. לארץ הכניסה לאחרי שיהיו בנסיונות לעמוד יוכלו לא
בארץ  יושב "עמלק – ישראל לארץ בדרכם לפנ"ז, [ועוד ישראל לארץ יכנסו כאשר אבל בהם; לעמוד

וגו'" –20הנגב ולכן בהם, לעמוד יוכלו לא אזי – חדשים נסיונות בפניהם ויעמדו חדש, מקום שזהו ,[
במדבר. להשאר מוטב – סבורים היו

ב  דורש גופא הא צריך אמנם, – לא"י לילך מצוה שהקב"ה כיון נסיונות? שישנם בכך ומה יאור:
לא"י?! לילך

בכ"מ ‚. המבואר בהקדם בשבת 21ויובן וכמדובר מקיף. באופן להשאר יכול האמונה שענין
ואינה 22שלפנ"ז  מקיף, באופן אצלו נשארת האמונה אבל בה', מאמין שיהודי ומצב מעמד להיות שיכול ,

האמונה. ע"פ שיתנהג באדם חודרת שאינה והיינו, בפנימיות, נמשכת

הגמרא  שהקב"ה 23וכדברי מאמין הוא מובן: אינו דלכאורה – קריי'" רחמנא מחתרתא אפום "גנבא :
צריך  שלכן והיושר, הצדק היפך היא שגניבה יודע והוא לו; לעזור ממנו מבקש שלכן לו, לעזור יכול
מתפלל  זה ועל והיושר, הצדק היפך עשיית עבור אותו יענישו אותו, יתפסו שאם כיון במחתרת, לבוא
אינו  מדוע – לו לעזור יכול שהקב"ה מאמין הוא אם נפשך: ממה וא"כ, אותו. יתפסו שלא להקב"ה

ויושר?! צדק של באופן פרנסתו ליתן יכול שהקב"ה מאמין

שהוא  הכוונה אין כלומר: בשכלו. נמשכת ואינו בלבד, מקיף באופן היא שהאמונה – הוא הענין אך
ששם  בשכלו, נמשכת שאינה אלא ובשלימותה, באמיתתה היא הרי – היא במקומה האמונה מאמין; לא

לפרנסתו. הכלי את ועורך מחשב

כלי  יעשה שהאדם רוצה שהקב"ה גם יודע הוא אבל פרנסתו, לו נותן שהקב"ה אמנם יודע הוא
כמ"ש  בשכלו 24לפרנסתו, וחודרת נמשכת היתה האמונה אם ובכן: תעשה". אשר בכל אלקיך ה' "וברכך

באופן  נשארת שהאמונה כיון אבל לאמונה; המתאים באופן לפרנסה הכלי את ועורך מחשב הי' אזי –

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

בתחלתה 9) תשכ"ח תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 132 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם (תורת

ג.10) יג, פרשתנו
עה"פ.11) פרש"י
ב.12) שם,
א.13) יד, שם
זמן,14) לאחרי אלא) מעשה, בשעת (לא הועיל זה וענין

גו' עמו אחרת רוח היתה עקב כלב "ועבדי כד) (שם, כמ"ש
הענין  שפעלה משה, תפלת עם ביחד הארץ", אל והביאותיו

כ). (שם, כדברך" ד"סלחתי
ל.15) יג, שם

ט.16) יד, שם
יו"ד.17) שם,
פרשתנו.18) ריש
לא.19) יג, שם
כט.20) שם,
פ"ג 21) בהתוועדות שנאמר ציצית להם ועשו ד"ה ראה

וש"נ. .(476 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.22) .(463 ע' ריש (שם סל"ה בהעלותך ש"פ שיחת
הע"י).23) (לגירסת א סג, ברכות
יח.24) טו, ראה פ'
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לפרנסתו  אחרת דרך בשכלו רואה שאינו בשעה מ"מ, שמאמין, אע"פ הרי – בשכלו חודרת ואינה מקיף,
לגנוב. יכול אזי גניבה, מלבד

נקרא  שכל (שהרי ומדות לשכל בנוגע גם הוא כן – ושכל לאמונה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
לה  יכול שלכן מהמדות), שלמטה הענינים לגבי וכ"ש מדות, לגבי שצריך מקיף בשכלו מבין שאדם יות
כך. שירגיש שבלב, במדות נמשך זה אין ואעפ"כ, וכך, כך באופן להיות

זו" לבירה בעה"ב ש"אין יתכן האם יהודי: כששואלים ישנו 25ולכן, שהרי הדבר, יתכן שלא ישיב, ,
עצמו" את עושה דבר ש"אין ולא 26כלל העולם, את ברא שהקב"ה לומר ובהכרח שבזה, הביאורים ככל ,

העולם  את ברא שהקב"ה באופן זה אין שהרי שבו, הפרטים כל את גם אלא העולם, כללות את רק
עליו  גם חל נברא, הוא פרט כל שגם כיון אלא מאליהם, הפרטים נתפשטו ואח"כ נקודה, של באופן

עצמו". את עושה דבר ש"אין הכלל 

חייך" ו"הוא הכל, את ברא שהקב"ה כיון את 27ולכאורה: ד"לאהבה הענין צ"ל מזה כתוצאה הרי ,
אלקיך" אלקיך"27ה' ה' את "ליראה ועאכו"כ ומנהיגו.28, העולם בורא מהקב"ה, לירא ,

ועד  שבזה, הדברים אריכות וכל הראיות כל עם בשכלו, זאת שמבין כך על הבט מבלי ואעפ"כ,
ויראה  אהבה של רגש אצלו שיפעל שבלב במדות נמשך זה אין – וכו' בזה שמדבר בדיבורו, גם שנמשך 
בשכלו  הענין שהבנת והיינו, וכיו"ב), הלב טמטום או הגרון, מיצר – שתהי' סיבה איזה (מצד להקב"ה

שבלב. במדות גם שיחדור בפנימיות, נמשכת ואינה מקיף, בבחי' נשארת

פליג  ד"לבא בפועל, ומעשה ודיבור למחשבה שבלב ממדות להמשכה בנוגע יותר, למטה הוא וכן
שייפין" יומשך 29לכל ולא מקיף, באופן שישאר להיות יכול הלב, ברגש ונמשך בשכלו כשמבין שגם –

בפועל. במעשה

המרגלים:„. במעשה הי' וכך

גו'", לנפול הזאת הארץ אל אותנו מביא ה' "ולמה ובמילא, ממנו", הוא חזק "כי טענו: המרגלים
מצרימה" ונשובה ראש "ניתנה .30ולכן,

הארץ  אל אותנו מביא ש"ה' שהאמינו כיון הרי ממנו", הוא "חזק שכל שע"פ אמת הן ולכאורה:
גדול  בעלֿשכל לבוא יכול – השכל להבנת בנוגע בשלמא שאלות?! לשאול שייך לא שוב – הזאת"
שייך  לא – שלימה באמונה מאמין שאדם  בשעה אבל השכל; הבנת את ולהפריך קושיא ולהקשות יותר

קושיות! לשאול

מביא  ה') אלא ח"ו, עצמו רבינו משה (לא ש"ה' בפשיטות וידעו שהאמינו שלמרות רואים, ואעפ"כ
והבטיח  גדולים, בנסים מצרים מארץ אותם הוציא שהקב"ה בעצמם שראו כפי – הזאת" הארץ אל אותנו

ודבש" חלב זבת ארץ אל ורחבה טובה ארץ "אל חלב 31להעלותם ש"זבת בכך הודו המרגלים והרי ,
היא" בפועל.32ודבש במעשה שתומשך באופן בפנימיותם, חדרה ולא מקיף, באופן האמונה נשארה –

רצונו ‰. על לעבור יכולים היו שלכן מקיף, בבחי' נשארה שהאמונה יתכן איך מובן: אינו עדיין אך
ית'?!

והשגה  וההבנה האמונה את מעכב זה הרי אישית, פני' מתערבת שכאשר – בזה הביאור ונקודת
בפועל. למעשה שתומשך עד בפנימיות מלחדור שבשכל

במושכלות: שעוסקים לאלו לבאר יותר נקל זה שענין – ובהקדים

שתהי' לו נראה איך אותו: וכשישאלו מסויים, לצד נטי' לאדם יש בהענין, השקו"ט התחלת קודם

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

רפל"ט.25) ב"ר ראה
פ"ה.26) הלבבות חובת ראה
נצבים.27) ס"פ
ועוד.28) יב. יו"ד, עקב

א.29) רלב, ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה
גֿד 30) יד, .פרשתנו
ח.31) ג, שמות
כז.32) יג, פרשתנו
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אמנם, וכך. כך באופן תהי' הענין שמסקנת – שכלית הנחה לו שיש או – לו שנראה ישיב, הענין, מסקנת
על  שישכח ועד שלו, וההנחה הנטי' אודות שישכח באופן השקו"ט צ"ל הענין, לאמיתת להגיע כדי
מניח  שאינו "שוחד", של ענין ישנו אזי שלו, וההנחה הנטי' בהשקו"ט שנרגשת זמן כל כי, לגמרי, עצמו

ל  שיש כיון האמת, אל לכתחילה.להגיע אצלו שהונח כפי תהי' הענין שמסקנת פני', ו

חכמים" עיני יעור ש"השוחד הענין כללות כשמקבל 33וזהו הנה "חכם", בשם בתורה שנקרא מי גם :
(ולא  "חכם" עדיין הוא הרי שוחד שקיבל לאחרי שגם והיינו, חכמים", עיני "יעור זה הרי "שוחד",
את  רואה ואינו עוורות, בעינים הענין על שמסתכל פועל שהשוחד אלא "חכם"), התואר ממנו שמתבטל 

הגמרא  כדברי אלא ממון, רק אינו ה"שוחד" ענין והרי ועאכו"כ 34האמת; דברים", "שוחד גם שיש
אחרת, סבור פלוני כאשר ובפרט עצמו, ואהבת האישית נטי' נכללת האמת על שמכסה ה"שוחד" שבענין

הצודק! שהוא ולהוכיח זולתו, על הנצחון מאשר יותר גדולה עצמו אהבת לך אין שהרי

פעם  הרב 35וכמשנ"ת כאשר גם הנה והיתר, איסור בעניני שאלה עם לרב באים שכאשר לזה, הדוגמא
לטובתו  שלא יפסוק רב אותו כאשר אבל הרב; עם מתווכחים לא בדבר, הפסד ויש לאיסור, פוסק
שזהו  צודק... שחבירו לסבול יכול שאינו בגלל – כו' הרב עם יתווכח אזי ממונות, בדיני בדיןֿתורה

חבירו! את לנצח חייב שהוא הנצחון, ענין מצד

להראות  כשרוצה ובפרט שלו, השכלית ההנחה שנרגשת זמן שכל – בשכל לשקו"ט בנוגע הוא וכן
האמיתית. למסקנא שיבוא באופן השקו"ט שתהי' ומעכב מונע זה הרי המנצח, שהוא

.Â:המרגלים למעשה בנוגע מובן ועד"ז

בגלל  מקיף, באופן אצלם האמונה נשארה מ"מ, הזאת", הארץ אל אותנו מביא ש"ה' שהאמינו אע"פ
אצלם שנתייראו ipt'שהיתה – בפועל) במעשה תומשך שבשכל וההשגה וההבנה שהאמונה הניחה (שלא

בא"י. להם שיהיו הנסיונות מפני

באים  הקדושה, שמצד פני' עם ההתחלה שלאחרי הוא הסדר הרי – הקדושה מצד היא זו שפני' [ואף
חז"ל  במדרשי שמצינו כפי הטמאות, קליפות שלש שמצד לפני' ועד נוגה, קליפת שמצד 36לפני'

ראשים, מלהיות משה אותם יעביר לארץ הכניסה שלאחרי שחששו כיון לארץ, להכנס רצו לא שהמרגלים
אצלם  שהי' ועד ה', רצון היפך עשו שבגללה הקדושה, מצד שאינה פני' שזוהי – אחרים ראשים וימנה

רש"י  כפירוש זרה, עבודה של אלילים"].30ענין עבודת "לשון ראש", "ניתנה :

שלא  חדש ענין להתחיל שיצטרכו גופא הא – היא המרגלים אצל שהיתה הפני' יותר, ובפשטות
טבע  נעשה שהרגל הקב"ה שהטביע (כפי טבעם היפך בו, צורך37הורגלו יהי' לא"י ליכנס שכדי – (miqpa

שם. שנמצאים העמים כל את לנצח

המן  מירידת החל נסים, כמה להם היו במדבר ובהיותם ומופתים, אותות בנסים, ממצרים שיצאו ואף
רש"י  ובלשון יום, במשך 15בכל הרי – השליו" את לנו והגיז המן את לנו והוריד הים את לנו "קרע :

ההנהגה היתה שבינתיים rahdהזמנים jxca.

כולו, היום במשך לאח"ז, אבל בבוקר, רק אירע יום בכל שהי' שהנס המן, לירידת בנוגע – ולדוגמא
הטבע. בדרך ההנהגה היתה

החסיר" לא והממעיט המרבה העדיף ש"לא באופן אמנם היתה המן צריכה 38ירידת היתה עדיין אבל ,
בפרור" ובשלו במדוכה דכו או ברחים וטחנו ולקטו העם ד"שטו הטירחא היו 39להיות גופא שבזה (אף

יומא  במסכת בגמרא כמבואר דרגות, לתוך 40חילוקי נפל שהמן באופן ולא הטבע, בדרך שהם ענינים – (
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(33.95 ע' חכ"ג לקו"ש גם וראה יט. טז, שופטים פ'
ב.34) קה, כתובות
בשוה"ג.35) 348 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
סע"א.36) קנח, פרשתנו זח"ג

סל"ו.37) מפאנו הרמ"ע שו"ת ש"ב. נ"ד אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא

יח.38) טז, בשלח
ח.39) יא, בהעלותך
(40.14 הערה 1036 ע' ח"ד לקו"ש וראה א. עה,
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רעבים, יהיו שלא נס שנעשה באופן זה הי' לא ובודאי השליו. לאכילת בנוגע ועד"ז המוכן. מן פיהם
(אלא) כו' שתי' ולא אכילה לא בו ש"אין הבא, בעולם כמו ושתי', לאכילה כלל זקוקים יהיו לא ובמילא

השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים .41צדיקים

(באופן  טבעית בהנהגה הרגילות מצד הנה הטבע, בדרך ההנהגה היתה הזמן רוב שבמשך וכיון
להשאר  רצו ולכן לא"י, הכניסה בעת בהם צורך שיהי' הנסים ענין אצלם הונח לא טבע ), נעשה שהרגל

במדבר.

.Ê:המרגלים ממעשה ללמוד שיש ההוראה וזוהי

הנס" על סומכין "אין שהרי טבע, ע"פ בנ"י הנהגת להיות צריכה תורה שע"פ צריך 42כיון ולכן ,
שכיון  לחשוב יכול טבע, נעשה והרגל טבעית, בהנהגה מתרגל כשיהודי הנה לפרנסה, "כלי" לעשות

בעבודתו. שיש הקשיים כל על ולהתגבר לעמוד יוכל לא הטבע, הנהגת  עם שקשור

כך, כולו, העולם את שמנהיג הקב"ה, ע"י מתנהל גופא שהטבע לדעת, שצריך לו, אומרים זה ועל
הרמב"ם  כמ"ש נקרית", "נקרה העולם", "מנהג סתם אינם שבעולם המאורעות אזהרה 43שכל יש זה שעל

וגו'" קרי עמי תלכו "ואם .44מיוחדת:

אחד  כל ואת בנ"י כל את מנהיג שהקב"ה והיינו, הזאת", הארץ אל אותנו מביא ש"ה' לדעת צריך
מלכים  ל"א נגד במלחמה לבנ"י עוזר הקב"ה ואם פרטית, בהשגחה בפרטיות ב 45מישראל עוזר , ודאי

היוםֿיום. בחיי לו שיש הקשיים על ולהתגבר לנצח מישראל אחד לכל

המדרש" לבית הכנסת "מבית והולך כו'", לפניך אני "מודה אומר שבבוקר בלבד זו לא הנה ,46ולכן,
ארץ" דרך מנהג בהן ל"הנהג בבואו לאח"ז, בפועל 47אבל הנהגתו אלא העולם, טבע בעיקר אצלו נרגש ,

במעשה  ונמשכים שחודרים שבשכלו, והשגה וההבנה מהאמונה שמתחייב באופן היא היום כל במשך
בפועל.

אל  אתנו וה' מעליהם צלם ש"סר בידעו העולם, מעניני להתפעל מבלי דרכו לבטח יהודי הולך וכך
למטה 16תיראום" צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ישראל, לארץ ליכנס שזוכים ועד ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה

***

.Á:ביאור הדורש נוסף ענין יובן לעיל האמור ע"פ

שלח" תרצה אם לך, מצוה איני אני "לדעתך, לך", "שלח המרגלים: שילוח אודות למ"ש –48בנוגע
רצוי. בלתי באופן התוצאה היתה ולכן כו', היטב וחישב העריך לא שמשה בפשטות שלומדים יש

כי: כן, לומר ח"ו באמת, אבל

שנה  שמונים בן משה הי' ביצי"מ (שהרי שנה פ"א בן אז שהי' – רבינו המרגלים 49משה ושילוח ,
ליצי"מ  השנית בשנה ארבעים 50הי' בן בהיותו למדין, שברח לפני עוד שכן, בנ"י, את היטב הכיר – (

בסבלותם"51שנה  וירא אחיו אל "ויצא כבר נאמר עליהם"52, מיצר להיות ולבו עיניו "נתן מובן,53, ומזה ,
בנ"י, של ומצבם במעמדם להתבונן ולבו עיניו משה נתן – שנה ארבעים – שלאח"ז הזמן משך שבכל
צעיר  ובגיל רבינו), משה (לא אחר מישהו גם שהרי היטב, אותם הכיר שבודאי כך, וכו', ותכונתם טבעם
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ה"ב.41) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז, ברכות
ב.42) סד, ברכות ראה
ה"ג.43) פ"א תעניות הל'
כא.44) כו, בחוקותי
כד.45) יב, הובא יהושע סע"א. קיא, סנהדרין א. לב, ברכות

יז. לג, ברכה כד. ג, ואתחנן טז. יד, פרשתנו בפרש"י
וש"נ.46) בסופה. ברכות

ב.47) לה, שם
פרשתנו.48) ריש פרש"י
(49.15 הערה 26 ע' ח"כ לקו"ש וראה ז. ז, וארא
(50141 הערה לקמן .ראה
ל.51) פ"א, שמו"ר ראה
יא.52) ב, שמות
עה"פ.53) פרש"י
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בן  הי' וכבר ישראל, רועה להיות בו בחר שהקב"ה רבינו, משה ועאכו"כ היטב, אותם מכיר הי' יותר,
חכמה" יודיעו שנים ש"רוב לאחרי שנה, שבחינתו 54פ"א רבינו משה אצל ועאכו"כ אדם, כל אצל –

החסידות  (בלשון דקדושה חכמה ).55היא

מיד  שהי' המצבים משינוי החל – הקצה אל הקצה מן המצבים, בכל בנ"י את ראה שמשה גם ומה
ונשמע" "נעשה שהכריזו בשעה מצרים: מארץ לצאתם הראשונה כל 56בשנה "על וכאשר מ"ת, לפני

נשמתן" פרחה ודיבור העגל 57דיבור מעשה בשעת ההפכי בקצה בהיותם – גיסא ולאידך מ"ת, בשעת
ופקדתי" פקדי ש"ביום כדברך"58(שפעל "סלחתי אמר כשהקב"ה המשכן, נדבת בשעת לאח"ז וכן ,(59;

הכתוב  ובלשון בנ"י, עם יחד רבינו משה הי' הנ"ל המצבים אשר 60בכל העם רגלי מאות אלף "שש :
בקרבו". אנכי

בפשטות, מובן הרי בפרטיות, מישראל אחד כל ואת בנ"י, כל את היטב הכיר רבינו שמשה וכיון
יתכן  איך כלל: מובן  אינו וא"כ, לכך. ראויים שהיו כאלו אנשים בחר בודאי מרגלים, שבחר שבשעה

שנה?!שלא  ארבעים במדבר להשאר בנ"י הוצרכו זה שבגלל המרגלים, חטא אירע ח"ז

.Ë:לעיל המדובר ע"פ ויובן

כיון  תקווה, רק זוהי אבל כדבעי, תהי' שהמסקנא אמנם מקווים ודרישה, חקירה לערוך שצריך בשעה
תהי' מה בטוח הי' ואם ודרישה, חקירה לערוך הולך שהרי והראי', המסקנא, תהי' מה בטוח שאינו
למצוא  רוצה  רק  הוא (אם האמיתית למסקנא שיגיע להבטיח וכדי ודרישה; לחקירה זקוק הי' לא המסקנא ,
צמוד  ולהשאר שלו, השכלית ההנחה את לעזוב צריך ודרישה החקירה בהתחלת מיד הנה האמת), את
כל  את עורך בגללה שהרי לכתחילה, אצלו שישנה – האמת נקודת אל ודרישה החקירה כל במשך
יוכל  לא אזי שלו, ההנחה אל האמת מנקודת יטה אם אבל האמת; את שמחפש כיון ודרישה, החקירה

האמת. את לראות

לעניננו: ובנוגע

עם  נשארים היו אזי שליחותם, לנקודת צמודים נשארים המרגלים היו שליחותם זמן כל במשך אם
האמת,

האמת – הו"ע רבינו משה של שענינו ביטול,61ובפרט ענינה וחכמה החכמה, הו"ע שענינו לפי ,
מה" גרונו 62"ונחנו מתוך מדברת שכינה היתה אמת,63(שלכן שענינה דלמעלה החכמה עם שקשור ועד ,(

בתניא  מדרגת 64כמבואר היא וזו זולתו, ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ב"ה ש"א"ס בהגהה
–החכמה"

שהמרגלים מהepiyאלא לחפש והתחילו evxמשליחותם, mdy הבלתי הענין אירע זה ובגלל למצוא,
רצוי.

המרגלים" מעצת יושיעך "יֿה משה התפלל [שעליו יהושע אבות 65ולכן, קברי על [ש"נשתטח וכלב [
בעצתם" להיות לחבריו ניסת יהא שהם 66שלא מה חיפשו ולא שליחותם, לנקודת צמודים שנשארו ,[

לה" נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה "עלה אמרו: אכן – .15רוצים

בכך הי' החסרון אדרבה: אלא משה, של בהשליחות חסרון זה שאין מובן, exqeומזה ehpy מהשליחות
כו' נכשלו ולכן האישיים, עניניהם את ועירבו משה, .67של
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ז.54) לב, איוב
ועוד.55) קלג. ע' וארא אוה"ת ראה
ז.56) כד, משפטים
ב.57) פח, שבת
לד.58) לב, תשא
(5914 הערה .כנ"ל
כא.60) יא, בהעלותך

יו"ד.61) פ"ה, שמו"ר ראה
זֿח.62) טז, בשלח
(63.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
פל"ה.64)
טז.65) יג, פרשתנו פרש"י
כב.66) שם, פרש"י
(67) קצת ).l"endחסר
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.È ביאור :68ליתר

היתה  שהאמת כיון דבריהם, את הפריך לא אחד שאף והראי', אמת, שאינו דבר אמרו לא המרגלים
. בארץ היושב העם ש"עז – שם"כדבריהם ראינו הענק ילידי וגם וגו'"69. הנגב בארץ יושב "עמלק ,20,

דברים  שבספר היו 70ועד שדבריהם מובן שמזה המרגלים, טענות את ומפרט בעצמו רבינו משה חוזר
אמת.

בכך היתה המרגלים של הטעות רבינו:epiyyאלא משה אותם ששלח מהשליחות

את  ולכבוש הארץ יושבי את לנצח בנ"י של בכחם יש אם לברר כדי אותם שלח לא רבינו משה
. היא מה הארץ את "וראיתם – היתה השליחות מטרת הטוב הארץ; טובים . ותהומות (במעיינות היא ה

. רעה אם אין"ובריאים) אם עץ בה היש רזה אם היא השמנה נשלחה 71. ואמרו ישראל ש"באו (לאחרי
. לפנינו .אנשים טובה שהיא להם אמרתי אני אמר, בשכינה, נמלך ומשה להם . נותן שאני חייהם .

לטעות" ).48מקום

לנצח  יוכלו אם לידע כדי זה אין – רב" אם הוא המעט הרפה הוא "החזק ל"העם", בנוגע מש"נ וגם
חלשים, מגדלת ארץ ויש גבורים מגדלת ארץ ש"יש כיון הארץ, טיב את לידע כדי אלא במלחמה, אותם
אם  הבמחנים בהנה יושב הוא אשר ל"הערים בנוגע וכן אוכלוסין"; ממעטת ויש אוכלוסין מגדלת יש
בצורות  בערים ואם גבורתם, על שסומכין הם חזקים יושבין, בפרזים אם להם, מסר ש"סימן – במבצרים"

הם" חלשים יושבין, חלשים.71הם מגדלת או גבורים מגדלת היא אם הארץ, על סימן יהי' ובזה ,

(שנקראת  חדשה מדעית תגלית אודות רעש נתעורר לאחרונה נוסף: ענין כאן רואים – אגב [דרך
"יוקאלאדזשי" יון: מהארץ 72בלשון ומושפעים קשורים הגוף שעניני – שלהם המצאה שזוהי בחשבם ,( ָָ

"יש  בפרשתנו: רש"י בפירוש כבר נתפרש זה ענין ובכן, כו'. שותים שמהם המעיינות ומי נמצאים, שבה
תלוי  האדם בני של החלישות או הגבורה שענין היינו, חלשים", מגדלת ארץ ויש גבורים מגדלת ארץ

כו']. שבה ותהומות המעיינות ובמי נמצאים, שבה הארץ בטיב

ומסקנתם  הארץ, את לכבוש יוכלו בנ"י אם לראות וחיפשו משה, של משליחותו שינו המרגלים אבל
וגו'" בצורות והערים בארץ היושב העם עז כי "אפס ועאכו"כ 69היתה: זה, על אותם שאלו שלא אע"פ –

קורה מה אותם שאלו "ולא jxcaשלא הירדן", יד ועל וגו' הנגב בארץ יושב ש"עמלק ישראל, לארץ
לעבור" .73תוכלו

(משה), להם מסר "סימן שהרי – משה של משליחותו השינוי מודגש גופא המרגלים שבדברי ולהעיר,
ואם גבורתם, על שסומכין הם חזקים יושבין, בפרזים zexevaאם mixra,יושבין ואילו miylgהם הם",

ש" אמרו mrdהם frבארץ zexevaהיושב mixrde."

שהם  מה לחפש והתחילו משה, ע"י נשלחו שבשבילה מהנקודה וסרו שנטו שכיון – הענין ונקודת
נוטים  היו לא השליחות זמן כל במשך אם אבל האמת. את לראות שיוכלו הניח ולא מנע זה הרי רוצים,
לכיבוש  בנוגע המצב נראה איך אצלם נפק"מ היתה ולא האמת, את רואים היו אזי השליחות, מנקודת
הנה  כן ולאחרי הארץ, טובה אם לראות רק היא ששליחותם כיון – לא או לכבשה יוכלו אם הארץ,

הארץ. את יכבשו ה' בעזר

.‡È:בעבודה הוראה גם וזוהי

שכל  שהרי – ואדרבה חושבים), שאחרים (כפי כו' ודרישות חקירות מקושיות, מפחדת אינה התורה
נאמר  התורה ועל הקב"ה, ע"י שנברא זה 74הו"ע שענין אלא העמים"; לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא

למצוא... שרוצים מה ולחפש מהאמת, לנטות ולא תורתֿאמת, של בדרכה שהולכים באופן להיות צריך
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תמוז 68) מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. .(75 ע' חל"א התוועדויות – מנחם (תורת ס"ט תשכ"א

כח.69) שם, פרשתנו
כח.70) א,

(ובפרש"י).71) יחֿכ שם,
אקולוגיא.=72)
ובפרש"י.73) כט שם,
ו.74) ד, ואתחנן
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יעור" השוחד "כי – שוחד של מענין להזהר אלא 33ובודאי האמת, את רואה שאינו בלבד זו שלא ועד ,
כו'. מזיק נעשה

מנצל  האדם אם משכל: יותר נמוך דבר ואין משכל, יותר נעלה דבר שאין מוסר, בספרי וכמבואר
כ  הענינים מכל למעלה מתעלה אזי – כדבעי השכל נעשה את אזי – כדבעי השכל את מנצל אינו ואם ו',

וכמ"ש  כו', מבעליֿחיים אפילו למטה הענינים, מכל שיכול 75למטה שהרע היינו, להרע", המה "חכמים
בעלֿשכל. שאינו מי לעשות שיכול מהרע יותר גרוע הוא בעלֿשכל לעשות

להיכנס  שבמקום – לבנ"י הזיקו כדבעי, שכלם את ניצלו שלא שעי"ז המרגלים, אצל שאירע וכפי
ורחבה" טובה גו'"31ל"ארץ ועקרב שרף נחש גו' ב"מדבר נשארו צריכים 76, אלא הארץ; מישוב היפך ,

האמת. לנקודת הזמן כל במשך צמודים ולהשאר רבינו, משה של בשליחותו לילך

אהבת  עצמו, ומציאות ישות עם להתחשב אין מסויים, ענין לפעול צריכים שכאשר – ההוראה וזוהי
האמת  אל להצמד אלא עליו, שחולק חבירו דמות ותגדל עצמו, דמות תתמעט שמא להתיירא או עצמו,
לחלוק  אסור דין ע"פ שלכן – קדושה של טענה מתוך לא ואפילו שוחד, של ענינים ללא שהוא, כפי

בדין  ולזכותו לדל את 77כבוד לברר כשצריך כי לעשיר, מאשר יותר לדל ליתן צריך תורה שע"פ אע"פ ,
שוחד. של ענין שיהי' אסור האמת,

והיינו, שבלב, במדות גם שנמשכת באופן היא שבשכל השקו"ט אזי פניות, ללא לענין נגשים וכאשר
בפועל. למעשה ועד שבלב, למדות השכל נמשך ידו שעל המקום נעשה אלא מפסיק, אינו הגרון שמיצר

כידוע  ציצית, דמצות הענין תוכן שזהו – בפנימיות המקיף המשכת של הענין גם הציצית 78וזהו שענין
סופן  ש"נעוץ הפרשה, סוף עם הפרשה התחלת של הקשר וזהו בפנימיות, דטלית המקיף המשכת הוא

בסופן" ותחלתן .7בתחלתן

.·Èהענין לפעול שצריך הענין, נקודת עם שקשורים באופן השליחות את שממלאים שנתאוה ועי"ז
בתחתונים  דירה ית' לו להיות ,79הקב"ה

נברא"– מילואו על "עולם שהרי "בכח", כבר ישנו זה בתחתונים 80שענין שכינה שעיקר באופן ,
ההילולא 81היתה  במאמרי (כמבואר ואתהפכא דאתכפיא העבודה ע"י שנעשה הפועל, רק וחסר ,82(–

הזאת" הארץ אל אותנו "והביא – לארץ הכניסה נעשית בה 83אזי אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ,
,84וגו'"

הארצות  בכל שתתפשט ישראל ארץ עתידה שהרי הארצות, בכל יומשך ישראל עי"ז 85ומארץ –
בה", אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ כולו מהעולם שעושים

מטה  של בירושלים נכנס לפנ"ז ועוד מעלה, של בירושלים הקב"ה נכנס ,86ואז

ראשון  גואל הוא אחרון גואל – צדקנו משיח קוממיות 87בביאת ויוליכנו ויגאלנו יבוא – רבינו משה ,
לארצנו.

***
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כב.75) ד, ירמי'
טו.76) ח, עקב
ובפרש"י.77) ג כג, משפטים
שער 78) אמ"ב ב. ד, הציצית שער דא"ח) (עם סידור ראה

גם  וראה ובכ"מ. פ"ב. ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ פ"ב. הציצית
ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת בהתוועדות שנאמר במאמר

ואילך). 474
במדב"ר 79) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ז.80) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה

רפ"ה.81) שהש"ר ב. פי"ג, במדב"ר ז. פי"ט, ב"ר ראה
ואילך).82) 111 ע' תש"י (סה"מ תש"י לגני באתי ד"ה
ח.83) יד, פרשתנו
יב.84) יא, עקב
יל"ש 85) בתחלתו. דברים ספרי ור"ח. שבת פ' פס"ר ראה

תקג. רמז ישעי'
סע"א.86) ה, תענית ראה
שעה"פ 87) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי
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.‚È.'וגו ציצית להם ועשו ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.„È במאמר) לעיל להמדובר בענין 88בהמשך רש"י פירוש על גם נתעכב – צלם" ד"סר הענין אודות (
פיסקאות, ב' עוד יש ולפני' רש"י, שבפירוש הג' הפיסקא שזוהי וכיון ט'), פסוק י"ד (בקאּפיטל ַזה

הם". לחמנו ו"כי תמרודו", "אל שלפנ"ז: הפיסקאות על גם נתעכב

.ÂË,"כלחם נאכלם הם, לחמנו "כי תיראו", אל ואתם ושוב תמרודו, "אל רש"י: בפירוש הביאור

ענינים – שני שהם (ולא תמרודו" ל"אל ותוצאה המשך הוא תיראו" אל ש"ואתם רש"י של הכרחו
כבר 89שונים  אמר שכלב דכיון מוסיף 15), שכאן עכצ"ל, לה", נוכל יכול כי  אותה וירשנו נעלה 90"עלה

תיראו" "אל אזי תמרודו" "אל ללא llkשכאשר לאכילה שמוכן כלחם", "נאכלם הם", לחמנו "כי ,
כלל  –91טירחא

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.92הוגה 161 ע' חי"ח בלקו"ש

.ÊË מגינם" צלם", "סר בד"ה רש"י פירוש גם לבאר שהי'94וחזקם 93ויש איוב מתו, שבהם כשרים ,
עליהם  מובן מגין אינו דלכאורה – מעליהם" סר מקום של צלו ד"א .95:

לשוןא) "כשרים", מתחיל רש"י ובי': מיני' רקmiaxסתירה ומפרט ,cg`!?"איוב" –

"ב) להוסיף צריך אלא מתו", שבהם "כשרים במ"ש מסתפק לא –`aeiמדוע עליהם" מגין שהי'
אחר? מישהו או עליהם מגין הי ' איוב אם נפק"מ למאי

מגין  הי' איוב רק שלא מוכח, מתו", שבהם רבים) (לשון "כשרים רש"י מדברי קצת: אחר ובסגנון
כשרים  אנשים עוד יש שעדיין כיון בלבד, איוב במיתת די הי' לא ולכן כשרים, אנשים עוד אלא עליהם,
פירש  לא רבים) (לשון ל"כשרים" שבנוגע כשם וא"כ, מתו. הם שגם ועכצ"ל עליהם, להגן שיכולים

איוב. את להזכיר צריך הי' לא כמו"כ הם, מי רש"י

דורו" על "מגין הי' שאיוב נתפרש שבגמרא א"י 96ואף את לרגל הלכו שהמרגלים זמן באותו ומת ,97

הפסוק  על אלא) צלם", "סר הפסוק על (לא זה ענין נאמר בגמרא הרי לאותו 98– "ישנו עץ": בה "היש
כעץ" דורו על ומגין רבים) ימים שהאריך (איוב כעץ ארוכות ששנותיו בפירושו 99אדם שרש"י כיון אבל ;

כשר  אדם בהם יש "אם רק אומר עץ" בה "היש הפסוק הזכ 100על ולא בזכותו", עליהם את שיגין יר
צלם"?! "סר בפסוק להזכירו צריך הי' שלא בודאי הרי – איוב

"סר בפסוק זאת ולפרש להמתין מעדיף שרש"י לומר ולא mlv[ואין בפועל, ההגנה ענין נזכר שבו "
בפשטות  כי, – עליהם) שיגין כשר אדם בהם יש (אם עץ" בה "היש השאלה רק מופיעה שבו בפסוק
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(88.(475 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת פ"ב
שהענין 89) – שביניהם החילוק מצד לומר שמסתבר כפי

שרוב  תמרודו", ד"אל הענין משא"כ בנ"י, לכל נוגע תיראו" ד"אל
(ומ"ש  זו לאזהרה זקוקים אינם ש"ניתנה בנ"י ד) (שם, רש"י

הב' פי' רק זה הרי – אלילים" עבודת "לשון הוא ראש"
והעיקרי). הראשון לפי' ולא פירשו"), ("ורבותינו

(90" ח) (יד, לזה וגו'"`mומקדים אותנו והביא ה' בנו חפץ
כמו  טירחא, ללא לארץ, בהכניסה לגמרי אחר אופן שזהו –
שם" ועלו סולמות ש"עשו באופן להיות שיכול נעלה", ב"עלה
מכם  ש"רדפו באופן לא אפילו מלחמות, וללא ל), יג, שם (פרש"י
יהושע, בכיבוש שהי' כפי או ח), כו, (בחוקותי וגו'" מאה חמשה

ואילך). ד ו, (יהושע וכו' ה' ארון עם והלכו בשופרות שתקעו
מספיק,91) אינו זה שביאור 16 הערה שבפנים לקו"ש ראה

תשל"ה. שלח ש"פ משיחת – ואילך) 163 (ע' שם הביאור וראה
הנ"ל.92) שלח ש"פ שיחת בשילוב

צל"93) המגן נקרא לכך צל לו עושה לאדם שהמגן "מפני
וראב"ע). חזקוני גם וראה ושפ"ח. (רא"ם

ש"מגינם"94) – בפשטות ל"חזקם" "מגינם" בין החילוק
עצמו  מצד האדם אם (גם עליו שמגין לאדם שמחוץ דבר הוא
והיינו, עצמו, האדם של החוזק הוא "חזקם" ואילו חלש), הוא

גבור. הוא עצמו מצד גם הנה מגן, לו שיש לכך שנוסף
שם 95) שבפנים לקו"ש (בקיצור) גם ראה – לקמן בהבא

.17ֿ18 הערות
א.96) טו, ב"ב
(ובפרש"י).97) א לה, סוטה
כ.98) יג,
(ובפרש"י).99) שם ב"ב

שבפסוק 100) כיון – "כשרים") כאן כמ"ש (ולא יחיד לשון
בה "היש יחיד.urנאמר לשון ,"
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בסיום  זאת לומר מקום אין שם, זאת יודעים לא ואם (בשאלה), הענין בהתחלת זאת לפרש שיש מסתבר 
הענין].

צורך ג) יש אם ולאידך, שני, פירוש להביא צריך אלא הראשון, בפירוש רש"י מסתפק לא מדוע
הראשון  שפירוש ועכצ"ל, הראשון. הפירוש להביא ולא זה, פירוש רק לומר צריך הי' השני, בפירוש
צורך  יש ולכן מספיק, אינו השני הפירוש גם לאידך, אבל שני, בפירוש צורך יש ולכן מספיק, אינו

ראשון  פירוש בתור מביאו שלכן הפשט, אל יותר קרוב הראשון הפירוש ואדרבה, הראשון, .101בפירוש

שבפירוש  הלימוד דרך שזהו הכתובים, בפשטות מובנים הנ"ל הדיוקים שכל לקמן שיתבאר וכפי
רש"י  כדברי מקרא".102רש"י, של לפשוטו אלא באתי לא "אני :

***

.ÊÈ הקודמת בהתוועדות להמדובר בקשר באמצע, עדיין אוחזים – באגה"ת ענין ללימוד 103בנוגע

מ"ש  בפירוש פי"א בסוף המבואר ולהיות 104אודות לבבו רום לבלתי רק ש"המכוון תמיד", נגדי "וחטאתי
להוסיף  צריך למה להבין שצריך – ה'" נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהי' האדם כל בפני רוח שפל
ה'"? "נגד הוא שהחטא להדגיש נוגע מה דלכאורה, "שחטא", רק לומר מספיק ולא ה'", "נגד התיבות

"וחטאתי הכתוב לשון ע"פ שזהו לומר נגדicbpואין – "נגדי" נאמר שבפסוק כיון ,mc`dתמיד",
"נגד שהוא החטא אודות מדובר ".d'וכאן

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÁÈכל בפני רוח שפל "להיות הלשון דיוק גם לבאר ה')dויש (בתוס' :105אדם"

הדברים  נדפסו (וכבר פעם במארז"ל 106דובר הגירסאות ב' אודות (107– כו'" בפני רוח שפל "הוי
"כל או אדם", התוס'd"כל דברי ע"פ בכלל 108אדם", כוכבים דעובדי להאדם אדם בין חילוק ש"יש

נינהו". האדם

" לומר שייך לא ולכן העצם, שם הוא ש"אדם" – בזה לומר dוההסברה שייך שלא כמו אדם",
"d" שייך dראובן" אזי לראובן, ששייכים המשפחות אודות כשמדובר (ורק העצם שם שזהו כיון שמעון",

הראובני" "משפחות "109לומר משא"כ בנ"י. אצל רק שייך – "אדם" העצם ושם .(d שם אינו – אדם"
שבעים  גם נכללים בזה ולכן וכו', נח או מאדם שמוצאו ל"אדם", השייכות על רק מורה אלא העצם,

העולם. אומות

והבהמה" "האדם נאמר: לבהמה, ביחס אדם אודות כשמדובר לשם 110[ולכן, הכוונה שאין כיון ,
מאדם]. שמוצאם לאלו אם כי ד"אדם", העצם

ש"מפרנסים  הדין ע"ד אוה"ע, עם בנ"י משתווים שבהם לענינים מתאים "האדם" שהלשון מובן, ומזה
ישראל" עניי עם עכו"ם .111עניי

כו'": רוח שפל ד"הוי לענין בנוגע  החילוק גם הוא לכך ובהתאם

"שזדונות  הארץ", ל"עמי בנוגע פ"ל סוף בתניא כמובא – לבנ"י ביחס רק ששייכת התבוננות יש
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א'101) להקדים שבהכרח אלא שוים, הפירושים ששני ולא
ושמור  (זכור אחת בבת דברים שני לומר אפשר שאי כיון מהם,
בכ"מ) (כדרכו להקדים צריך רש"י הי' דא"כ – אחד) בדיבור
כו'") נכתב מקומות "בג' הלשון (ע"ד פירושים ב ' יש זה שבענין
"ד"א", מוסיף ואח"כ אחד, פירוש תחילה שכותב וכיון וכיו"ב.
תורת  (ראה הפשט אל יותר קרוב הראשון שהפירוש מובן הרי

וש"נ). ואילך. 154 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם
ח.102) ג, בראשית
התוועדויות 103) – מנחם (תורת סכ"ג בהעלותך ש"פ שיחת

.(453 ע' ח"ס

ה.104) נא, תהלים
(קארף)105) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף

רנג. ע' ח"ב
(106– מנחם תורת גם וראה ואילך. 1212 ע' ח"ד לקו"ש

וש"נ. .424 ע' חנ"ג התוועדויות
מ"י.107) פ"ד אבות
א.108) סא, יבמות – אין ד"ה
ז.109) כו, פינחס
ועוד.110) יט. ט, וארא
א.111) סא, גיטין
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ש"שגגות  אלא עוד ולא זדונות, – הזדונות נשארים חכמים תלמידי אצל משא"כ כשגגות", להם נעשות
כזדונות" להם פ"ל 112נעשות ריש בתניא שמבאר כפי – לאוה"ע בנוגע גם ששייכת התבוננות יש אבל ;

מארז"ל  לילך 113"ע"פ פרנסתו להיות לחטוא, לו גורם מקומו כי למקומו, שתגיע עד חברך את תדין אל
כל בפני רוח שפל "הוי שם מדייק ולכן וכו'", קרנות מיושבי ולהיות היום כל שזוהי dבשוק כיון אדם",

לגוי. ביחס גם ששייכת התבוננות

כאן. באגה"ת להמבואר בנוגע בנדו"ד, הוא וכן

.ËÈ יום עוד שעובר  ככל ולדאבוננו, האחרונים, בחדשים המדובר אודות ולעורר לחזור המקום וכאן
יהודי". "מיהו שנקרא הידוע הענין שזהו – יותר וגרוע מסובך הדבר נעשה

השאלה  שנוסח היא שכן,114האמת אמיתי", איש "מיהו אלא) יהודי", "מיהו (לא להיות אם צריך
גויים  על לומר שאסור יודעים – מרומה להיות מבלי האמת, את לראות אמיתי, איש להיות רוצים רק

יהודים! שהם

עצמך: והגע

שהוא  ולומר לבוא אחד כל יכול – שרים 24 עליו שחתומים חוק – עכשיו בא"י הקיים החוק לפי
כלל! הגבלות בזה ואין יהודי,

שרוצה  מי כל שהרי תועלת, בזה אין – וקידושין חופה לקבל יוכלו שלא הגבלה לעשות שרוצים [ומה
יכולים  אלא לקפריסין, לנסוע צורך אפילו שאין ועד וקידושין. חופה שם ולערוך לקפריסין לנסוע יכול

וקידושין!]. חופה שם ולקבל המקסיקנית לשגרירות להכנס

הדתות  בשאר שהרי ישראל, דת מאשר יותר אלי' להתקבל שנקל דת לך אין שעכשיו, א', שאמר וכפי
לא  ישראל לדת להכנס כדי אבל כו', ולהזות ל"תפלה" ללכת ואח"כ שבועות, כמה במשך ללמוד צריך
ולתת  יהודי, להיות שרצונו לו ולומר "ראביי ", שנקרא פלוני בן לפלוני ללכת מספיק כלום; לעשות ַצריך
רק  לא מסכימים זה ועל לגיור! כבר נחשב וזה "יהודי", שהוא תעודה נותן ואז דולר, 25 בסך צ'יק לו

לימינם! שיושבים אלו גם אלא השמאלנים,

האם  לידע ודרישה החקירה את לסיים רק לי נשאר – זאת! עושה מי יודעים והכל ידוע, דבר זהו
רק  (אם שליח ע"י גם זאת לעשות שאפשר או התעודה, את לקבל כדי אישי באופן אליו לבוא חייבים

יהודי!... שהוא התעודה את שמקבל האדם  את לראות מבלי אפילו הצ 'יק...), פרעון את מבטיחים

כמה  אבל משומד. שאינו ומי יהודי', לאם שנולד מי רק יכול שלגייר הוא המצב בינתיים ועוד: זאת
ויצרף  גוי, שנשאר כך כהלכה, שלא הנ"ל חוק ע"פ שנתגייר גוי יבוא מחר – זה? מצב להמשך יכול זמן
יגיירו  בעצמם והם דין", "בית יעמידו וביחד גויים, ונשארו כהלכה שלא שנתגיירו גויים שני עוד אליו

יהי'! ולא הי' לא – גויים

יפגשו  יהודי אינו מהם שא' ונערה שנער אפשרות יש כהלכה, להתגייר צריך שלא הוא שהחוק זמן כל
שליט  בפרשת שהי' כפי – יהודים בתור ילדיהם את וירשמו בתור 115ויתחתנו, הילדים את שרשמו ,

הת  שלא אף ישראל,יהודים, ובאלקי ישראל בדת מאמינים שאינם באמרם להתגייר, כלל רצו ולא גיירו,
הדורות! לכל שיזיק דבר שזהו כך ,

אהבת  להם שאין אלו הם אדרבה: הרי – ישראל ואהבת לבבות בקירוב צורך שיש שטוענים ומה
יהודים! מליון 16 מפקירים הם שהרי  ישראל,

שיכולים  להם ולומר לרמותם אסור תורה שע"פ הגויים, עבור גם בלתיֿרצוי דבר זה הרי לכך, ונוסף
לכל  יהודים נעשים ואז יהודים, להיות שרצונם לומר רק צריכים הם כלל; הגבלות ללא יהודים להיות
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רע"ב.112) לג, ב"מ
מ"ד.113) פ"ב אבות
לקרוא 114) רוצה אינני ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואין  בעי', או שאלה שום כאן שאין כיון "שאלה", בשם זאת
הפשוט. דבר להיותו וכו', בראי' צורך

וש"נ.115) .446 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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יכעס  שבודאי (ה"אפיפיור"), ברומי שיושב לגוי ועד גויים, בליון 2 עם מסתכסכים שעי"ז גם ומה דבר!
זאת! לעשות יכולים יהודים, ולהיות אותו לעזוב שרוצים אלו שכל בגלוי שמכריזים כך על

.Î,הענינים משאר גרוע יותר לא שזה אומרים, אזי הדת, על להגן שצריכים לאלו זאת טוענים וכאשר
זה. ענין על גם לוותר יכולים כך הענינים, שאר על שוויתרו וכשם

מביאים זו ראי' בגלל mnvrnובכן: – זה ענין על וויתרתם הענינים! כל על שוויתרו אלו הם שהרי ,
מתים  ניתוחי על שוויתרתם בגלל – בשבת טלויזיא על וויתרתם בשבת; טלויזיא על ;116שוויתרתם

את  להזכיר שלא – הראשון לוויתור ועד נשים, גיוס על שוויתרתם בגלל – מתים ניתוחי על וויתרתם
הקב"ה, על להתפרש יכול אפי: לתרי שמשתמע ישראל", "צור זה: במקום ולכתוב הקב"ה, של שמו

שיתוף. של ענין שזהו אחר, ענין על להתפרש ויכול

על  הוויתור בגלל ורק זה, ענין על לוותר צריכים הייתם לא שלפנ"ז, הענינים על מוותרים הייתם לא אילו
מצוה" גוררת "מצוה הנה אחד, יהודים.117ענין שהם גויים על שאומרים למצב שהגעתם עד בהפכו, ועד"ז ,

הרעש... יעבור ואח"כ קצת, שיצעקו הם חושבים – כן לעשות אפשר איך צועק: העולם כל כאשר וגם
בנוגע  גם שיהי' חושבים וכך זה, על מדברים לא בכלל שעכשיו בשבת, לטלויזיא בנוגע שאירע וכפי

זה. לענין

רואים  ("יאנג [ואכן הצעיר" "ישראל של "קאנווענשאן" עכשיו הי' – זה. על לצעוק ָָָשהפסיקו
מישהו  האם עיןֿהרע, בלי ביותר, גדול קהל יושב – יהודי"?! "מיהו אודות שם דיברו האם ַאיזראעל"),
עסוקים  והיו שבת, בערב נערך שה"קאנווענשאן" בגלל כנראה לא! – יהודי"?! "מיהו אודות ָָעורר
יודע  אינני התורה! מן הוא בשבת ש"קוגל" אמר הזקן שרבינו פתגם יש – לשבת!... "הקוגל" בהכנת
להכין  צריכים היו שכן, וכיון אומרים. כך אבל זאת, אמר אכן הזקן רבינו ואם לכך, המקור הוא היכן

לשבת! ה"קוגל" את

מישהו  האם השיבו: יהודי", "מיהו אודות ב"קאנווענשאן" דיברו לא אמנם מדוע שאלו ָָוכאשר
יהודי"?! "מיהו על שידברו עורר ַמליובאוויטש

מס"נ  בעלי שהם – לי משיבים – שלך האנשים עבור 118אם לדאוג מחוייב אינני – זה על עוררו לא ,
אחרים  ענינים אודות לדבר יכול אני מאומה; לעשות צריך ואינני שלי, ומטיףֿמוסר ומנהיג המדריך

מאומה. בזה לפעול יכול אינני שבלאה"כ יהודי" ל"מיהו בנוגע לא אבל לפעול, ביכלתי יש שבהם

מצוה  התורה הרי – ליובאוויטש?! עושה מה לך נוגע ומה ליובאוויטש, בעניני להתערב לך ַַמה
עמיתך" את תוכיח פעמים"119"הוכיח מאה "אפילו הנה 120, זה, על מעוררת לא ליובאוויטש אם וכי ,ַ

יהודים?! מליון 16 להפקיר מותר זה בגלל

הכלל  כידוע בשלו, עדיין נשאר הוא אבל קושיא!... עלי לך יש אז עונה: הוא זה כאשר 121ועל שגם
הענין]. מתבטל ב"תיובתא" ורק קיים, הענין נשאר אזי "קשיא", אומרת הגמרא

הישיבות, עבור לירות, הרבה אפילו או לירות, כמה יקבלו זה שבגלל שטוענים ומה

י – ישיבות שבאותם מצב להגיע עלול דבר של שהם ובסופו עליהם שאמרו גויים אותם למדו
וללמוד  בראש, להושיבם לישיבות, להכניסם צריכים יהודים, שהם עליהם שאמרו כיון שהרי יהודים...

שלו  החיים היפך זה הרי תורה שלומד שגוי למרות – וזאת שלא 122עמהם! המלמד על האיסור (מלבד
גוי  עם תורה –).123ללמוד
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וש"נ.116) ואילך. 289 ס"ע שם גם ראה
מ"ב.117) פ"ד אבות
ששינה 118) למרות בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

על  וישנים להתוועדות, ובאים נפשם את מוסרים תענוג, בשבת
זוהי  מהשינה! מתעוררים אזי צעקה, נותן אני וכאשר השולחן,

אמיתית!... מס"נ

יז.119) יט, קדושים
א.120) לא, ב"מ
קשיא).121) (ד"ה רע"ב נב, ב"ב פרשב"ם ראה
וש"נ.122) רע"א. נט, סנהדרין
א.123) יג, חגיגה – אין תוד"ה ראה
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להבדיל?! גויים בליון 2 עם ולהסתכסך יהודים, מליון 16 להפקיר מותר ישיבות עבור כסף בשביל וכי

.‡Î..."מפלגות" עניני עם קשור זה וכל

בפרשת  הכתוב (כלשון יושבי'" אוכלת "ארץ בבחינת היא ש"מפלגה " לדעת צריך לראש לכל ובכן:
ה"מפלגה".124השבוע  אודות רק שחושב האדם, את "אוכלת" שהיא כיון ,(

זה – בענין שרואים כפי המפלגה, את "אוכל" שהוא להיפך, זה הרי אדם, אינו שלכתחילה מי אצל
של  הטוב השם את ומחריבים שמהרסים ענינים עושה יקרא, ש"מנהיג" אישיות, פניות שבגלל גופא,
שהוא  העיקר אבל "שם"... כזה עם מפלגה אמנם – המפלגה. וראש המנהיג ישאר שהוא ובלבד המפלגה,

המפלגה!... של הראש

כפי  אותם, המפלגה "אוכלת" – שבהם הכשרים אצל אבל אדם; אינו שלכתחילה מי אצל – זה וכל
אצלו  שנעשה מענטש"), אויס ווערט ("ער אדם בתור מציאותו מתבטלת המפלגה עניני שבשביל שרואים 
ועד  וה"מפלגה", ה"כסא" עם להשאר כדי נפשו את מוסר הוא יפרוש"; ואל ש"יהרג ומצב מעמד

יהודים! מליון 16 להפקיר מוכן הוא  זה שבשביל

.·Î:בזה ענין ועוד

הפשוט  שפירושו ראווין", "קאזיאנער נקראים שהיו רבנים גם ויש אמיתיים, רבנים שיש ידעו ַַָברוסיא
הממשלה. הוראות לפי שמתנהגים הממשלה, מטעם – מטעם" "רבנים הוא:

לרצון  שמתאים מה רק לומר חייבים ואינם הממשלה, מטעם שאינם מפלגות יש בנדו"ד: ועד"ז
להח  שמתנגדת המפלגה וכמו לרצון הממשלה, מנוגדת שלהם השיטה ולכן "מטעם", שאינה שטחים, זרת

אבל  הדת, על להגן ואמורה שמייצגת מפלגה שזוהי והיינו, "מטעם", מפלגות גם יש אבל הממשלה;
הממשלה. כדברי לומר שחייבת "מטעם", מפלגה היא

אם  כי הדת, על להגן שתפקידה מפלגה שאינכם בגלוי תאמרו – מטעם מפלגה אתם אם ולכאורה:
שאתם  דכיון אתכם, להתעסק מה שאין ולתמיד אחת ידעו ואז משלה, דעה לה שאין מטעם, מפלגה
שאומרים  אלו עם להתדבר לכתחילה יכולים הרי הממשלה, הוראת ע"פ כהוייתן" "דברים רק אומרים

לומר!... מה לכם

סיני" מהר ועומד "מושבע שהוא זה 125העובדה בשביל מזה; מתפעל לא הוא אותו; מחייבת אינה ,
מפלגה  שהנכם בגלוי לומר עליכם שכן, וכיון לומר! חייבים – אומרת שהממשלה מה אבל זמן... יש

הדת! על להגן שענינה מפלגה שהנכם לומר ולא מטעם,

.‚Î דומה הדבר למה לסיפור 126משל היתה 127– ה"צאר" שיד בזמן ברוסיא, היהודים חיי ַאודות
כו': שונות מגזירות וסבלו תקיפה,

בבדידות  לחיות הוצרכו כלל ובדרך "חוכרים", שנעשו עי"ז היתה שפרנסתם יהודים היו זמנים באותם
יהודים. משאר

לא  ואם דתו, את להמיר חייב שהוא לו, ואמר החוכר, היהודי של בעה"ב שהי' ה"פריץ" בא פעם
דתם. את ימירו שכבר כך, ל"גלח", אותם וימסור החוכר של ילדיו שני את הפריץ יקח אזי זאת, יעשה
רק  זאת שיעשה בחשבו, דתו, את להמיר שמסכים ואמר בנסיון, לעמוד יכול הי' לא החוכר היהודי
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לב.124) יג,
וש"נ.125) סע"ב. עג, יומא
לומר 126) רציתי לא ואמר: הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

זה, בענין בגלוי לעסוק מלכתחילה רציתי שלא כשם – זה משל
ורק  מבחוץ, מישהו בזה שעוסק ידעו שלא בכדי בחשאי, אם כי
בגלוי. לצאת הוצרכתי הועילה, לא בחשאי שהפעולה כשראיתי

אפשרות שתהי' קוויתי אז ובדרכי וגם נועם בדרכי זאת לפעול
להרעיש  חייב הנני ולכן מועיל, לא שזה רואה אני אבל שלום,

שאפילו  ועד זה, על מרעישים ואינם עייפים שכולם ובפרט זה, על
הי' לא עכשיו עד שעשו מה אפילו מזה! להתעייף התחילו אנ"ש
האויר  מזג בזה. לעסוק בכלל הפסיקו עכשיו אבל מה... יודע מי
שירעישו  לדרוש אפשר אי ולכן "מזגן", יש לכולם ולא מתחמם,

זה... על
(ע'127) 515 סיפור תרפ"ח) (נ.י. דערציילט" וועלט "די ראה

ואילך). 275
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מיהודים, מבודד היותו ובגלל הזמן, במשך אבל לפנים, רק זה הי' בתחילה ואכן באמת. ולא לפנים,
היהדות. את לגמרי שעזב ועד לפנים, רק לא הדבר נעשה

היו לזמן שמזמן אז הי' דרים הסדר שהיו ליהודים דבריֿמוסר לומר ו"דרשנים" "מגידים" מגיעים
חריפים, דבריֿמוסר ממנו ששמע ולאחרי הנ"ל, החוכר דר שבה עיירה לאותה גם "מגיד" והגיע בעיירות.
של  אשתו הציעה ניסן, חודש זה שהי' כיון ה"שטן": התערב אז אבל ליהדות. לחזור שעליו החליט
יש  שבו הפסח, חג מתקרב שעכשיו והסבירה, ליהדות, שיחזרו עד שבועות כמה עוד להמתין החוכר
להשאר  מוטב וא"כ, וכו', הכלים את להכשיר חמץ, מאכילת ולהמנע מצות, לאפות צריך רבה: טירחא

הטירחא!... כל את ולחסוך שבועות, כמה עוד גויים

כדי  גויים, בליון ו2ֿ יהודים מליון 16 מפקירים כאן גם אבל עליהם... זאת לומר כוונתי אין ובכן:
אמלוך  גו' חזקה ש"ביד כיון הגזירה, תתבטל סוכ"ס שהרי – זמן משך עוד הכסא על לשבת להשאר

יוכלו 128עליכם" לא הם מנוח; להם יתן לא זה שדבר כיון שלאח"ז, ברגע זה יהי' עכשיו, לא ואם ,
הכסא  על לשבת יוכלו שבינתיים שחושבים אלא לבטלה, ויצטרכו כזו, גזירה שיש בידעם בלילה, לישון
ככל  כןֿירבו, יהודים הרבה כך כל ו"למכור" חבילה", "עיסקת לעשות יכולים זה ובשביל זמן, משך עוד

עוה"פ. עליהם לחזור צורך שאין שבזה הפרטים

.„Î:צדדי לענין שנטפלו בגלל זה הרי  – כזה? חוק לקבוע הטעות אירעה כיצד אך

מהו  יודע אינני – חדשים. ששה או שנה, במשך גיור של ענין עם להמתין מדינות בכמה מנהג הי'
לאלץ  אפשר שאי שכיון – נטפלו זה ועל בפועל. נהגו כך אבל בשו"ע , זאת מצינו לא שהרי לכך, המקור

כלל. בגיור צורך יהי' שלא מוטב  אזי חדשים, ששה להמתין

שנאמר  הוא גרעון, לידי באה לפיכך הציווי, על "הוסיפה שחוה – הדעת עץ בחטא גם הי' אל 129כך
דבריו" על טוב?!130תוסף ודבר תיקון למצוה, הדעת עץ חטא נעשה טענה, שיש משום וכי אבל: .

זוכרים  – לזכור שרוצים אלו שהרי שבזה, הפרטים כל את הפעם עוד לחזור צורך אין אופן, ובכל
הראשונה. מהפעם זאת

הסיפור – הגיע 131כידוע "מלמד", בתור בעיירות מחזר כשהי' התגלותו, שלפני הבעש"ט, אודות
"יעלה  לומר שוכחים אם הדין מה אותו: שאל אותו, לבחון שרצה העיירה ורב בר"ח, לעיירה פעם
וכך  השני'. בפעם גם תשכח ואתה הראשונה, בפעם גם אשכח לא אני לו: השיב והבעש"ט ויבוא"?

הוה!...

– לשכוח שרוצים ואלו הראשונה, מהפעם זאת לזכור יכולים – לזכור שרוצים אלו בנדו"ד: ועד"ז
השני'. הפעם לאחרי אפילו ישכחו

.‰Î לחוק כלל שייכים שאינם נוספים ענינים עם זאת לערב שרוצים – חדש ענין ניתוסף ולאח"ז
הנ"ל:

זיידמן  פרשת עם זאת לערב רצו שישנם 132בתחילה ואמרתי, רציתי, לא אך אותי, גם בכך לערב ורצו ,
פרשה  זוהי אבל לא, או הלכה כפי גיור הי' אם הדבר, פרטי את לברר ועליהם אתר, על בא"י רבנים
ובמילא  זה, על שידברו בכדי השולחן, על זאת להעלות שרוצים אלא לחוק. כלל שייכת שאינה פרטית

יהודי". "מיהו של הענין על לדבר  בכלל יצטרכו לא

וכשינצחו, והקונסרבטיבים, הרפורמים נגד למלחמה לצאת עכשיו שצריך שאומרים כאלו יש וכמו"כ
יהודי". "מיהו השאלה ממילא בדרך תתבטל
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ו.129) ל, משלי
ג.130) ג, בראשית פרש"י
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אח"כ 132) רפורמי, גיור שעברה נוצרי' זיידמן, הלן גב'
את  לאלץ לבג"ץ וכשעתרה כהן, ליהודי נישאה לארץ, עלתה
אורטודוקסי  רב אותה שכנע הרפורמי, בגיור להכיר הפנים משרד

) הקואליצי' תתפרק שלא כדי בזק", "גיור אצלו ).l"endלעבור
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זאת  עשית לא למה הרפורמים, עם מלחמה לערוך רצונך אם לכך! הזמן הוא עכשיו לא אבל,
שיערבו  שעי"ז כוונה מתוך אחרים, ענינים לערב מבלי הנ"ל, החוק אודות לדבר צריך עכשיו – אתמול?!

יהודי". "מיהו של הענין את לתרץ יצטרכו לא אזי השולחן, על אותם ויעלו אחרים ענינים

בפני  קונטרס או בחוברת זאת תדפיס עצמו; בפני ענין זה הרי – הרפורמים עם מלחמה לערוך רצונך
יהודי". "מיהו השאלה: עם זאת תערב  אל אבל עצמו,

ו"אורטודוקס" "קונסרבטיב" "ריפורם", של הענין את גורסת אינה שלש 133התורה אין תורה ע"פ ;
שאינם  כאלו ויש לעדות, שכשרים כאלו יש גופא יהודים שבין אלא יהודים, יש ביהדות; כאלו חלוקות
הקב"ה  שאמר כפי הוא", ישראל שחטא "אע"פ נאמר לעדות כשר שאינו מי על גם אבל לעדות, כשרים

ענינים  כמה על שעבר לעכן הרמב"ם .134בנוגע מ"ש גם שעה 135וכידוע שבאותה נבט, בן לירבעם בנוגע 
הזהב שידרשו עגלי את העמיד מדוע תבשילין,136ממנו עירוב מצות קיים לא מדוע גם ממנו ידרשו ,

לקיים  וחייב הוא", ישראל שחטא "אע"פ הנה הזהב, בעגלי נכשל אם גם שיהי', מי יהי' יהודי, כל שכן,
עדן"!... ב"גן מיוחד מדור לו שיש עצמו, בפני ענין שזהו תבשילין, עירוב מצות גם

הקב"ה  שהורה כפי – אחד גיור רק יש בגיור; חלוקות ג' גם אין בבנ"י, חלוקות ג' שאין וכשם
זאת  לעשות היחידה הדרך הנה יהודי, ולהיות להתגייר רוצה העולם אומות משבעים א' שכאשר בתורה
כשם  המבטֿהרפורמי וישנו המבטֿהדתי שישנו לטעון מה ואין בשו"ע, ההלכה שנפסקה כפי – היא
– להתגייר ויחידה אחת דרך רק יש לב"ה; ב"ש בין מחלוקת לא זאת לב"ה; ב"ש בין מחלוקת שיש

ההלכה! ע"פ

.ÂÎ ולקבוע החוק, את לבטל – אחרים ענינים לערב מבלי החוק, אודות לדבר עכשיו צריכים ולכן,
הלכה. ע"פ רק להיות יכול שגיור

בהלכות – שעוסקים הסימנים את למד לא אם השו"ע, חלקי ובד' התלמודים, בשני שבקי יהודי גם
ליתן  שראוי ממי אמיתית בסמיכה צורך יש לגייר וכדי לגייר. לו ואסור לגייר, איך יודע אינו גירות,

לגייר. יכול הוא ורק סמיכה,

מועד. מבעוד לבטלה יזדרזו בעצמם שהם לקוות ויש להתבטל, חייבת הגזירה

יבטלו – שאם עצמם את להשלות שרוצים ממנין) פחות עכ"פ ארבע, או שלש (שתים, אלו כמו ולא
ואד  קודם, כמו כסף לשלוח ימשיכו הם נכון ! לא זה כסף; ליתן הרפורמים יפסיקו אזי הגזירה רבה את

מוחים  אינם ולכן זה, ענין אודות כלל יודעים אינם רובם הענין; כל את כלל רוצים לא הם שהרי כו',
מדוע  זה: על לצעוק הראשונים להיות צריכים והם זאת, מאפשרים היו לא יודעים, היו ואילו אודותיו,
מברקים  לשלוח זה, על אותם לעורר צורך שיש אלא יהודים?! מליון 16 להפקיר כדי בנו משתמשים אתם

זה.137וכו' על למחות שצריכים ידעו לא זאת לולי כי ,–

יהודי: אצל להיות שצריך (כפי בלילה במנוחה לישון יוכלו לא הגזירה, את יבטלו שלא זמן וכל
שנתך" וערבה מנוח!138"ושכבת להם יתן לא שהדבר כיון שנה, או שנה חצי בעוד אז מיד, לא אם – (

יהודים  מליון 16 הפקירו שבה החבילה" "עסקת את עשה מי יגלה לא אחד שאף הזמן כל מקווים הם
לומר  חייבים אבל זאת, לגלות רציתי [לא בזה מעורבים שהיו מטעם שאינה מהמפלגה אלו לא גם –

במעל". היתה לא "ידינו לומר יוכלו והם בסוד, ישאר שהדבר כך, זאת],

שהרי  ביותר, מהימניים גם כולל וכו', זאת עשה מי – הדברים פרטי כל שיודעים היא, האמת אבל
אבותיהם, ושם שמותיהם שיודעים כך, וכו', הקלטות מהם שיש עדויות ניתנו המשפט שהתנהל בשעה
מעורבים  היו בעצמם שהם שיגלו כיון זאת, לאפשר ולא אח"כ להתחרט יוכלו שלא באופן זאת ועשו

יהודים. מליון 16 להפקיר הטעות את ועושים להודות, יראים ולכן בזה.
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(133.442 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רע"א.134) מד, סנהדרין
ספ"א.135) תימן אגרת וראה פ"ד. השמד אגרת

כחֿכט.136) יב, מלכיםֿא
וש"נ.137) .309 ע' שם מנחם תורת גם ראה
כד.138) ג, משלי
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שפלוני  אחרים יגלו סוכ"ס הנה בעצמם, יודו לא ואם טעות. שעשו ולהודות להתבייש צריך לא אבל
בעצמם. יודו שהם מוטב ולכן החושך", "יגדל ואז בזה, מעורבים היו  ופלוני

שם  שיושבים אלו גם הרי – הוא" ישראל שחטא ש"אע"פ יהודי, בכל אמונה להיות שצריכה וכיון
הגזירה, את שיבטלו בהם להאמין צריך יהודים, מליון 16 הפקרת כדי תוך כסאותיהם על ושומרים

וברחמים. בחסד הדבר שיהי' לקוות שיש אלא תיבטל, שבודאי

.ÊÎ יתבטל שכבר כיון זה, על לדבר יצטרכו לא זו, התוועדות לאחרי שתבוא שבהתוועדות ויה"ר
בטל. הדבר יהי' כבר ומחרתיים מחר שעד כך, חדא, בשעתא – לפנ"ז הדבר

באופן  והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו משיח פני לקבל לצאת במנוחה להתכונן יוכלו ואז
תושעון" ונחת והנגלה.139ש"בשובה הנראה ובטוב וברחמים, בחסד ,

***

.ÁÎ רש"י בפירוש :95הביאור

רק צלם" "סר מדוע מובן: אינו "ודור eiykrלכאורה ליצי"מ בנוגע נאמר הבתרים בין בברית הרי –
הנה" עד מארצו) משתלח (להיות האמורי עון שלם לא כי הנה ישובו זה 140רביעי חשבון שמצד כך, ,

לצאתם  השנית בשנה – עכשיו שרק כאן נאמר ולמה יצי"מ, לאחרי מיד ישראל לארץ ליכנס בנ"י יכולים
מצרים  צלם"?141מארץ ש"סר כיון לא"י, ליכנס יכולים –

עון  "שלם שכבר אע"פ הנה עכשיו, עד משא"כ מתו", שבהם "כשרים שעכשיו, רש"י, מפרש זה ועל
סדום, לאנשי בנוגע שמצינו כפי – שבהם" ה"כשרים עליהם הגינו מ"מ, מארצו, משתלח להיות האמורי"

. ש"חטאתם מאד"שאע"פ כבדה כלי'142. עונש להם הגיע שלכן היו 143, צדיקים, שם היו אילו מ"מ, ,
המקום. כל על בזכותם מגינים

" לומר רש"י של הכרחו גם לשוןmixykוזהו המקום miax(שבהם)", על להגן שכדי בסדום, כמו –
צדיקים  עשרה לכלֿהפחות להיות צריכים אברהם 144היו ביקש" לא פחות "שב 144("ועל אלא ,

).145למקומו"

.ËÎ ולא נביא, הי' לא הרי – מתו" שבהם ש"כשרים כלב ידע מניין שואל: למקרא חמש הבן אך
רבינו?! ממשה זאת שמע

" – רש"י אומר זה עליהם":`aeiועל מגין שהי'

היא" יושבי' אוכלת "ארץ המרגלים לדברי בנוגע כבר פירש מצאנום 124רש"י שעברנו מקום "בכל –
לאלו"). לב יתנו ולא באבלם לטרדם כדי לטובה עשה "והקב"ה (ומוסיף: מתים" קוברי

המרגלים) שאר עם (יחד בעצמו כלב שהרי – מת שאיוב כלב ידע מניין לשאלה מקום אין שכן, וכיון
ב"ב  במסכת בגמרא בארוכה (כמבואר גדול צדיק שהי' דכיון איוב, של בלוי' נוכח מעלתו 146הי' גודל

שנה" שמונים בגבורות ואם שנה "שבעים רק לא ימים, באריכות הן – הארץ בכל ומפורסם איוב), ,147של
שנה" ועשרים מאה ימיו שנה 148"והיו וארבעים מאה אלא כו'149, בבנות והן שכאשר 150, מובן הרי –

בהספידא" עלמא כולי אטרידו נפשי', איוב.97"נח שמת ידעו – המרגלים כולל – שכולם כך, ,
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טו.139) ל, ישעי'
(ובפרש"י).140) טז טו, לך לך
מחורב 141) נסעו באייר "בעשרים ב: א, דברים פרש"י ראה

השני  בחדש השנית בשנה ויהי יא) יו"ד, (בהעלותך שנאמר
המרגלים".בעשרים את שלחו בסיון ובכ"ט וגו', בחדש
כ.142) יח, וירא
ובפרש"י.143) כא שם,

(ובפרש"י).144) לב שם,
לג.145) שם,
ואילך.146) ב טו,
יו"ד.147) צ, תהלים
ג.148) ו, בראשית
טז.149) מב, איוב
טו.150) שם,
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עליהם  מגין שהי' שאיוב דכיון – לארץ) ליכנס יוכלו שבנ"י (כדי צלם" "סר שעכשיו כלב הבין ומזה
(שהגינו  שבהם" ה"כשרים לשאר בנוגע גם הוא שכן מובן הרי שנים), ריבוי שחי (לאחרי עכשיו מת
היו  שלא שבהם", ה"כשרים שאר של שמותיהם את ידעו לא שהמרגלים אלא "מתו"; הם שגם עליהם)
אלו  הם מי המקום אנשי את לשאול יכולים היו לא "מרגלים", שלהיותם ומובן, איוב. כמו מפורסמים

וכו'. כשרים היו ואם שמתו,

.Ï:פירושים ב' בתור בגמרא שנאמרו ענינים מחבר התורה על בפירושו שרש"י רואים וכאן

.97בגמרא  לטובה חשבתי' אני הקב"ה, אמר רבא, דרש היא, יושבי' אוכלת "ארץ היכא נאמר: דכל .
ואטרידו  נפשי' נח איוב דאמרי, ואיכא אבתרייהו. לשאלו ולא דניטרדו היכי כי דידהו, חשיבא מת דמטו,

היא"). יושבי' אוכלת ארץ לרעה, חשבו "הם בגמרא: (ומסיים בהספידא" עלמא כולי

עליהם". מגין שהי' איוב (וגם) מתו, שבהם "כשרים – ביחד שניהם מחבר רש"י ואילו

בזה: והביאור

– אחד אדם רק מת דאמרי" ה"איכא לדעת הנה הגמרא, דברי מפורסם,`aeiלפי שהי' כיון אלא ,
nlr`"אטרידו ilek במפרשים ומבואר עשו 151בהספידא". עלמא דכולי וכיון מת, שאיוב ידעו לא "שהם ,

אוכלת  "ארץ אמרו ולכן עלמא"), "כולי יוטרדו לא אחד איש בשביל (כי שם" מתו דרבים חשבו הספד,
היא". יושבי'

מ  רבים אנשים אם אפילו כי, הכתובים, בפשטות כן לפרש יכול אינו רש"י `cgתואבל mewna עדיין ,
על הוכחה זו dlekאין ux`d."'יושבי "אוכלת שהיא

" רש"י: מפרש יושבי'" "אוכלת על mewnולכן: lka ההוכחה שזוהי מתים", קוברי מצאנום שעברנו
אלא  אחד, אדם רק לא – מתו" שבהם "כשרים מפרש: צלם" "סר ועל היא"; יושבי' אוכלת ש"ארץ
"כשרים  שגם כלב הבין שמזה עליהם", מגין שהי' "איוב גם שמת מוסיף אבל רבים, לשון "כשרים"

סכ"ח). (כנ"ל לארץ ליכנס יוכלו שבנ"י כדי מתו", שבהם

.‡Ï,מספיק אינו עליהם") מגין שהי' ו"איוב שבהם" ה"כשרים על קאי (ש"צלם" זה פירוש אמנם,
(משילוח 152כי  שנה מל"ח יותר במשך המרגלים חטא לאחרי בא"י הגויים נתקיימו איך מובן לא עפ"ז ,

עון  "שלם כבר יצי"מ בזמן הרי – הארבעים) שנת סוף עד ליצי"מ השנית השנה לסוף קרוב המרגלים
שהגינו  ואיוב שבהם הכשרים בגלל זה הרי עכשיו, עד שנתקיימו ומה מארצו, משתלח להיות האמורי"
נכשלו  שבנ"י משום וכי בא"י?! הגויים נתקיימו איך עליהם, שהגינו אלו מתו שעכשיו וכיון עליהם,

בא"י?! להשאר הגויים צריכים – המרגלים בחטא

לומר, אפשר מקום", של ל"צלו בנוגע כי, – מעליהם" סר מקום של צלו "ד"א רש "י, מוסיף ולכן
(עד  נוסף זמן למשך מקום" של "צלו אליהם חזר המרגלים חטא לאחרי הנה מעליהם", ש"סר שאע"פ
על  קאי ש"צלם" הא' לפי' משא"כ בא"י; להתקיים להמשיך יכולים היו ולכן הארבעים), שנת סוף

צלם" ש"סר לאחרי הרי – עליהם שהגינו ואיוב שבהם" שיחזור eznykה"כשרים אפשרות אין שוב ,
ולא הפשט בדרך לא – לומר מקום אין (שהרי הכשרים צלם חזרו המרגלים חטא שלאחרי – הדרוש בדרך

לחיים!). שבהם

.·Ï:כי מספיק, אינו לבדו השני הפירוש  גם אך

ולא  מעליהם", צלם "סר עכשיו רק מדוע מובן: אינו – מקום" של "צלו הוא ש"צלם" הפירוש לפי
ממצרים? בנ"י בצאת האמורי", עון כש"שלם מיד

עליהם  נשאר שעדיין יתכן הרי יצי"מ, בעת מיד מעליהם סר לא מקום" של "צלו אם גיסא: ולאידך
מעליהם? מקום של צלו סר שעכשיו לכלב לי' ומנא מקום, של צלו
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שם.151) לסוטה מהרש"א חדא"ג
הנ"ל).152) שלח ש"פ משיחת – אחר (באופן ואילך 164 ס"ע (סט"ו) הנ"ל לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
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ועיקר: ועוד

שבפסוקים  הענינים בכל כמו ה'", "צל לפרש צריך הכתוב הי' – מקום" של ל"צלו היא הכוונה אם
ה'" בנו חפץ "אם ה': שם בהם שנתפרש אתנו"83אלו "וה' תמרודו", אל בה' "אך שנאמר 16, וכיון ,

שבהם  הכשרים – הארץ יושבי של ל"צלם" אלא מקום", של ל"צלו הכוונה שאין עכצ"ל, סתם, "צלם"
עליהם. שמגינים

בתור  הובא ולכן הפשט, אל יותר קרוב זה פירוש ואדרבה: הראשון, הפירוש את גם רש"י מביא ולכן
ראשון. פירוש

לקמן. שיתבאר וכפי תורה", של ד"יינה הענינים לבאר יש ועדיין

***

.‚Ï. לזכרון "שיהי' באגה"ת במ"ש נוסף:הביאור ענין הזקן רבינו מבהיר שבזה – ה'" נגד שחטא .

דוקא, שמחה מתוך שהיא עילאה, תשובה לדרגת כבר שהגיע מי אודות כאן שמדובר – ובהקדם
מ"ש  לפנ"ז שמביא לא 153וכפי שבודאי כך, וגו'", תסמכני נדיבה ורוח וגו' ושמחה ששון "תשמיעני

אלא  כו'", לענשו הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין בלבד זו ולא מהחטא, רושם שום נשאר
לעיל  שנתבאר (כפי לקונו" רוח נחת להיות ה' לפני "לכפר – הכפרה שלימות גם ).154שנעשית

כל  בשמחה לקבל בכדי שאת, ביתר החטא זכרון יועיל השמחה ש"לענין שאומרים כיון אמנם,
נשאר  שלא שהענין נמצא, כו'"), הגוף ביסורי השמחה "טעם בפי"ב לבאר שממשיך (כפי כו'" המאורעות
אותו  שמכניסים מהעובדה החל – רושם נשאר למעליותא אבל לגריעותא, רק הוא מהחטא רושם שום

לעיל  הזקן רבינו שמזכיר (כפי גמורים צדיקים על מעלתם שגדלה תשובה בעלי של כדי 155להיכל עד ,(
הרמב"ם  שמבאר וכפי בו", לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי שב"מקום 156כך,

. תשובה הרבה ש"בעל ששכרו אלא עוד ולא מעולם חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד אהוב .
וכו'".

חסידות  בדרושי כמובא צדיקים, של העבודה סדר הוא והתמידי הרגיל הסדר שאעפ"כ, 157[אלא

מארז"ל  רשעים",158בפירוש של במעשיהם או צדיקים של במעשיהם חפץ, מהן באיזה יודע "איני
של  במעשיהם ש"חפץ היא המסקנא אך תשובה; בעלי של העבודה על קאי רשעים" של ש"מעשיהם

אור"]. ד"ויהי שזהו"ע צדיקים",

.159וענין  לזכרון "שיהי' בכתבו הזקן רבינו מבהיר שחטאזה .cbpשפירושו מה':wegxnה'",

הוי' שם אותיות בד' פגם נעשה החטא ענין ע"י הנה – השתלשלות הפ 160בסדר תיקון ולאחרי גם ,
שלמעלה  הרחמים מדות י"ג שזהו"ע הוי', משם שלמעלה מדרגא ממשיכים ידה שעל התשובה, ע"י –

הוי'. שבשם האותיות ד' כל ישנם שניהם שאצל לצדיק, תשובה בעל משתווה אזי – מהשתלשלות

כמ"ש  החטא, ענין נוגע לא ששם מהשתלשלות, למעלה שהוא כפי החטא ענין גם ישנו "אם 161אך
הרצון  בעל היפך שהוא דבר אמנם עשה הוא – וגו'". לו תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעל מה חטאת

" הוא זה שענין כך, בזה, נתפסים לא זו בדרגא אבל הרצון, מה'.wegxnה'",cbpוהיפך

שלמעלה  מדה"ר מי"ג שממשיך – תשובה בעל אצל שנשאר למעליותא החטא ענין וזהו
מהשתלשלות.
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יו"דֿיד.153) נא, תהלים
רפ"ב.154) אגה"ת
ספ"ח.155)
ה"ד.156) פ"ז תשובה הל'
(157.112 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה תקה. ע' עקב אוה"ת ראה

ספ"ב.158) ב"ר
בספר 159) ביאורים בלקוטי נדפס – הסעיף סוף עד מכאן

ואילך. רנד ע' ח"ב (קארף) ָהתניא
ספ"ז.160) אגה"ת ראה
ו.161) לה, איוב
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.„Ï רש"י שבפירוש תורה" של ל"יינה :162בנוגע

בפנימיות, אותם לברר שיכולים ענינים יש אופנים: ב' יש – העולם בעניני בעבודה

כפי – הקב"ה, בחר שבו קדוש, [גוף בגופו שנכנסים באופן אותם מברר שיהודי הענינים וכמו
בתניא  הזקן רבינו לגופי 163שמבאר בחומריותו הנדמה החומרי הגוף הוא ולשון עם מכל בחרת ש"ובנו

אלקה  "חלק היא הנשמה כי בחירה, של ענין שייך לא יהודי של לנשמתו בנוגע (משא"כ העולם" אומות
ממש" כדברי 164ממעל יותר, ובכללות כבשרו; ובשר דם ונעשים אוה"ע)], אצל ודמיון דוגמא לה שאין ,

פל"ז  בתניא הזקן אכילה 165רבינו כגון ה', לעבודת החיונית ונפשו גופו לצורך מעוה"ז שמשתמש "מה :
תשמישיו" כלי וכל ודירה ודומיהם –166ושתי'

מקיף. בבחי' נשארים הם אלא בפנימיות , אותם לברר אפשר שאי ענינים ויש

צלם": ו"סר הם" ד"לחמנו הענינים ב' בין החילוק וזהו

ונעשה  בפנימיות בגוף שנכנס "לחם" כמו בפנימיות, אותם שמבררים הענינים על קאי – הם" "לחמנו
בבחי' ונשארים בפנימיות, אותם לברר אפשר שאי הענינים על קאי – צלם" ו"סר כבשרו; ובשר דם

שבהם"). ה"כשרים (ע"י צלם" ד"סר הענין רק בהם ויש מאומה, בהם לפעול אפשר שאי כך, מקיף,

ד"לחמנו  הפירוש (מהו הכתובים בפשטות לבארם מתייגע  שרש"י שענינים – פלא דבר רואים וכאן
אופני 167הם" שני שהם בפשטות, מובן וחסידות קבלה ע"פ דוקא הנה צלם"), ד"סר הפירוש ומהו ,

צלם" "סר – מקיף ובדרך הם", "לחמנו – בפנימיות .168הבירור:

נאמר  עליהם בנ"י, מעלת מודגשת זה בהיותם 169ובענין שאפילו טומאותם", בתוך אתם "השוכן
" בפנימיותם, הנה ד"טומאותם", ומצב הקב"ה jezaבמעמד ולכן טהורים, תמיד הם הרי טומאותם",
בדירה  כמו אתם", ש"שוכן באופן עמהם העולם 170נמצא עניני כל את לברר ביכלתם יש זה ובגלל .

הם" "לחמנו – .67בפנימיות

היעוד  לקיום שבאים עבדיו 171ועד וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע אלקים "כי
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת בה", ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה

ציון"]. יושיע אלקים "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [אחרי
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(משיחת 162) ואילך 165 ע' (סט"ו) הנ"ל לקו"ש גם ראה
שב' – רש"י  שבפירוש המופלאים מהענינים – הנ"ל) שלח ש"פ
בגדר  הם עכו"ם אם הדעות לב' בהתאם הם ברש"י הפירושים
לא. או מקום") של ("צלו השגח"פ גדר בהם שייך ולכן מציאות

ואילך).163) סע"ב (סט, פמ"ט
רפ"ב.164) תניא
א.165) מח,
בירור 166) והן נוגה, שמקליפת הענינים בירור הן נכלל ובזה

ענין  ע"י הוא שבירורם לגמרי, הטמאות קליפות שמג' הענינים
הדחי'.

בנוגע 167) "לחם" של בלשון משתמשים לא כלל שבדרך אף
– קצת (חסר ).l"endלמלחמה

(שער 168) אורה שערי בסוף המבואר גם נזכר זה בענין
הענין  שמצד ואילך) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה – הפורים
שהניצוצות  – ניצוצות שיאבדו להיות יכול ד"אחישנה"
למעלה, יסתלקו שבמקיף והניצוצות נבלעים, יהיו שבפנימיות
ששייך  בירור של ענין זה שאין צלם", ד"סר הענין תוכן גם שזהו

למעלה. מסתלק זה הרי ולכן אליו,
ואילך.169) סע"ב נו, יומא וראה טז. טז, אחרי
הגהות 170) (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

סה"מ  תתקצז. ע' בלק אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש אוה"ת –
ועוד. ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה

לוֿלז.171) סט, תהלים
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הקודש  ללשון מתורגם
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לך "שלח המילים את  רש "י  מצטט  הפרשה בתחילת
לפרשת המרגלים  פרשת נסמכה  "למה  ומפרש : אנשים ",
באחיה , שדברה  דיבה עסקי על שלקתה  לפי – מרים ?

מוסר ". לקחו ולא ראו הללו ורשעים 

שרש "י העובדה  מן פעמים : מספר  כאמור  להבין, יש 
במקומות רק  פרשיות לסמיכות  הסיבה  את  מסביר
רש "י של דרכו  – הפשט  דרך שלפי  מוכח מסויימים ,
פרשיות , של  בסמיכותן קושי אין – התורה  על בפירושו

הכרונולוגי. הסדר  לפי  מופיעות הן כאשר במיוחד

שואלים אין והמפרשים  בענינינו, מובן אין כך, אם 
מרים ,1זאת פרשת  לאחר בדיוק ארע  המרגלים  שילוח :

שלה ההסגר ימי שבעת  השאלה2למחרת  אפוא  ומהי ,
נסמכה ..."? "למה 

.·
È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ומהם : רש "י, של בלשונו דיוקים  מספר להבין יש  כן

על שלקתה "לפי daicא) iwqrצריך היה  רש "י – "
בפרשת אומר עצמו שהוא  כפי הרע ", לשון "על לומר

על 3שמות מרים  rxd"שלקתה  oeyl?"

יותר מאוחר  בפסוק  יותר: מתחזק  זה  מסביר4קושי
לשון דיבה ) הוצאת  "(כל – "דיבה " המילה  את  רש "י

וישנה .. דברים  הואdaehlחינוך  מדוע  לרעה ". וישנה 
עסקי על "שלקתה  איפוא, דיבהdaic"אומר, אשר בעוד ,

דבר  גם להיות  ויכולה חטא  דוקא ?aehאיננה 

"שדברהב ) המילים  את רש "י מוסיף  מה לשם 
עסקי על שלקתה  רק  חשוב  כאן הענין לצורך – באחיה"

דיברה מי על  בפירוט החשיבות  ומהי  ?5דיבה ,

" בלשונו רש "י מאריך מדוע  elldג ) miryxe"...ראו
מוסר" לקחו ולא ראו "והם  בקיצור  אומר  והרי6ואינו ,

המרגלים ? על שמדובר ידוע 

"ראו ולא  מוסר", לקחו ולא  "ראו  אומר  הוא מדוע  ד)
בתורה אחר במקום כנאמר שמרו", ולא  ?7מוסר

גם (בכותרת ) המתחיל" ב "דיבור  רש "י מצטט מדוע  ה )
המילה בציטוט  היה  די והרי אנשים ", "לך המילים  את
מסביר כאשר בהעלותך, פרשת  שבתחילת  כשם  "שלח",
המנורה פרשת נסמכה  ("למה  הפרשיות  סמיכות  את  רש "י
"בהעלותך" המילה את רק  מצטט  הוא  הנשיאים "), לפרשת 

הנרות ")? את "בהעלותך (ולא 

.‚
ÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁ ˙¯ÓÂÁ È‰Ó

רמב "ן של שאלתו את  להקדים  יש  זאת  להבין :8כדי
והרי המרגלים , חטא  כל ֿכך  חמור  היתהmzegilyמדוע 

"את החזק9לברר עליה היושב העם  ואת היא  מה  הארץ 
חטאתם " ומה פשעם "מה  אם ֿכן הערים ...", ומה 10הוא ...
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לו 1) (שהי' ותירוצם פרשתנו. ריש וכו' גו"א רא"ם, בארוכה ראה
לומדין  אנו בהעלותך) (דס"פ הקרא מגוף רא"ם; – תחלה קרח פ' לכתוב
ברמז) לא (אפילו בא לא ורע"ב) גו"א – כו' הפרשיות סמכה שהתורה
זו  פרשה מצד רק היא שקושייתו מוכח רש"י לשון ומפשטות בפרש"י;
פשוטו  ע"פ אינם שבמפרשים התי' שאר וכן עצמה. אנשים" לך ד"שלח

ואכ"מ. רש"י. של
(2) סיון בכ"ט הי' המרגלים ב)דבריםi"yxשילוח הסגר א, וסוף

1 ע' חי"ט לקו"ש בפרטיות (ראה סיון כ"ח – שלפנ"ז* ביום הי' מרים
ואכ"מ). שם. דברים רש"י מפרשי וראה .6 הערה

שידעו 3) "כדי – (ה) פרשתנו ותנחומא ו) (פט"ז, במדב"ר וראה ו. ד,
של עונשו rxdהכל oeyl."

דלא 4) – (בסופו)) ב לז, וישב פרש"י (וראה לו יד, פרשתנו
ועוד. לב) (יג, פרשתנו ורמב"ן כבראב"ע

"על 5) לפנ"ז (שכותב ברש"י אבל שם. בבמדב"ר גם איתא זה לשון
"עסקי  נאמר שלא שם בבמדב"ר משא"כ לשון, כפל הוא דיבה") עסקי

דיבה".
לקחו 6) ולא "ראו רש"י לשון דיוק ביאור חֿט סעיף לקמן ראה

"וחטאו"). ראו – (ולא מוסר"
ב.7) יא, דברים
הפשט.8) ע"ד קושיא שהיא – פרשתנו) (ריש
ואילך.9) יח יג, פרשתנו

שם.10) הרמב"ן לשון

zrcl k"ykne (*q"ydc"r la` .mixn xbqdc 'fd meia 'id milbxnd geliyy ((`v d"c my d`x la`) my mixac m"`xa d"ke .` ,hk ziprz)hytdxazqn `l ,
xeaclc p"yntr hxtae .meia ea eglype eehvpe milbxnd exgape okynd eniwde ox`t xacna epgie zexvgn erqpe okynd ewxt (mixn xbqdc 'f) mei eze`ay xnel

.(my i"yxtae .ak ,` mixac) i"pae dync h"ewye "'eb exn`ze mklek il` oeaxwze" encw "jl gly"
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את  והעריםzn`d11בספרם  .. העם  ש "עז ראו שהם 
גדולות " וכדומה ?12בצורות

אוכלת "ארץ  באומרם היה  שחטאם כך, על לענות  אין
גם 13יושביה " לדבריהם  בהוסיפם  או ,dpwqn14" ש ,`l

lkep"ממנו הוא חזק  כי  .. רמב "ן15לעלות  כדברי כי, ,16,
אומרם  לפני  "ויהסכבר  כלב התערב  אלו את17דברים  כלב 

mrdעז כי "אפס  הקודמים דבריהם שגם  מובן ומכך ,"...
כראוי היו לא  והערים ..." .18העם...

נוכל "לא ומסקנתם  האחרונים  דבריהם  על כן: על יתר
"לא אמרו לא הם חטא ): (לא  זכות , ללמד אפשר לעלות "

" אלא  ה', ציווי  היפך שזהו  lkepנעלה ", `lלפי לעלות ":

להם אין ישראל, וכוחות הארץ  יושבי עוצמת  את הערכתם 
zleki)rahd jxca19ישראל ארץ  את לכבוש  ,(20.

ממנו" הוא  "חזק  דבריהם  כלפי15[אף  "כביכול –

אמרו" הפשט 21מעלה  (בדרך אינם, אלא22, בה ', כפירה ,(

כלל שאיֿאפשר ישראל, לעומת  כלֿכך חזקות  שהאומות 
ניסי בדרך אפילו לנצחם, שיוכלו ייתכן כיצד .23לתאר

את לכבוש  שאפשר  אליהם כלב  תשובת  היתה  לא  לכן 
את יכניע  שהקדוש ֿברוךֿהוא  או הטבע , בדרך ישראל ארץ 

רגילים ניסים באמצעות "עלה24האומות  טען  הוא  אלא  ,
אפילו – שםminyaנעלה  ועלו סולמות  עשו אומר והוא

דבריו" בכל שום25נצליח ללא  ה ' לקול לשמוע  צריך :
לדבר דומה ישראל לארץ  הכניסה כאשר  אפילו חישובים ,

גם  אירע , לא  ..qpaשמעולם  נעלה  ].minya"26"עלה 

את לבדוק  היתה המרגלים  בשילוח  שהכוונה  וכיוון
למלחמה כך על ֿידי להתכונן כדי הארץ , יושבי  עוצמת

נוכל "לא  המרגלים  הערכת היתה  הטבע  ולפי  טבעית,
שהסיקו בכך  החטא כך  כל חמור מדוע  – אמיתית  לעלות "

מהערכתם ? מסקנה 

לפי נסמכה ... "למה  בפירושו רש "י עונה  זו  שאלה על

חטא את  מסבירה  הפרשיות סמיכות – שלקתה..."
המרגלים .

.„
‡ËÁÏ ÌÈ¯Ó ‡ËÁ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰ÏÂ ˙ÂÚËÏ ¯˘Ù‡

Ï‚¯Ó‰ÌÈ
הוא : לכך ההסבר

ששילוח  למרות  נסמכה ...", "למה שואל רש"י
שלפי  מפני מרים , פרשת  לאחר מיד היה  eheytהמרגלים 

לפעמים  צריך מקרא למרותcixtdlשל פרשיות, שתי  בין

זו בסמיכות  להכתב  צריכות  היו הן התרחשותן סדר שלפי
פירש  שכבר  כפי  עלi"yxלזו, כן בנסוע27לפני "ויהי

פורעניות בין להפסיק  כדי כאן נכתב  "ולמה – הארון"
.28לפורעניות "

ופרשת מרים  פרשת  את  לומדים  כאשר  בענינינו: וכך 
הרע , לשון ענין  על  מדובר  ובשתיהן זו, אחר בזו המרגלים

והמרגלים שמרים  ולחשוב  חמורה , טעות לטעות  עלולים
דרגה באותה  דומים 29הם  לפחות או ח"ו, ,mikenqeלזה זה 

בענינם .

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

העם 11) בחוזק להם "הפליג רבינו משה דגם שם רמב"ן ראה
ע"ש. המרגלים", שאמרו ממה מאד יתר הענקים וכח עריהם ובמבצר

כז) (יג, בפרש"י דבר וצ"ע (ובפרטxwy"כל מלשון dpynyכו'" בזה
יז)). שם, במדב"ר ט. פרשתנו (תנחומא והמדרש א) לה, (סוטה הש"ס

לג) (שם, שרש"י אומרים ולהעיר שמענו – בעיניהם היינו "וכן מפרש
(ד"ה  שם רש"י ראה אבל הוו". ד"שקרי שם) (סוטה כהמ"ד ולא כו'",

שקרנים היו "ולא שם.z`faה"ג) מהרש"א חדא"ג וראה ."
לב) (יג, לקמן אבל ברמב"ן – ע"ש בשקר, דבה הוציאו שאח"כ

i"yxl אבי ראה .4 והערה ס"ב כנ"ל כו'", דברים  "חינוך רק הוא דבה
שם. הראב"ע על עזר

כח.12) שם,
לב.13) שם,
ב).14) (יג, שם הרא"ם כתי'
לא.15) שם,
ב).16) (יג, שם לדרך וצידה גו"א גם וראה שם.
ל.17) שם,
(18.. המסו "אחינו רק נאמר כה) א, (דברים תורה שבמשנה ובפרט

ערים גו' גדול עם נזכרלאמר ולא גו'", הענקים בני וגם גו' llkגדולות
ברא"ם  ומ"ש וכיו"ב. יושבי'" אוכלת ארץ או לעלות" נוכל "לא אמירתם

בענין" קצר "הכתוב הנ"ל
והשמיט קיצר שהכתוב לומר גדול דוחק –xwird,חטאם שהי' מה –

שראו) מה הגידו (כי שליחותם מילאו שבזה גו'" גדול "עם רק והביא

חטאו. ולא
חֿט) (לב, ממטות בני ולהעיר לב את ויניאו .. אבותיכם עשו כה

הארץ. אל בא לבלתי ישראל
(19efc כסוס כולם – ורכב "סוס נס ע"פ כי – לברר שליחותם היתה

וראה  וגו'. הרפה הוא החזק נפק"מ ומאי א) כ, שופטים (פרש"י אחד"
שם. פרשתנו .cereגו"א

הי'20) שזה שי"ל אף – מדֿמה) יד, (פרשתנו אח"כ שהי' וכמו
עונש. בתור

שם.21) רש"י
ספכ"ט.22) תניא ראה אבל
לו23) ויחשבה ו) טו, (לך עה"פ מפרש"י שנאמר dwcvלהעיר אף

ה). טו, שם (פרש"י שלך" מאיצטגנינות "צא זה לפני לאברהם
בארוכה 24) (ראה וכו'" הים את לנו "קרע שאמר ל) (שם, כפרש"י

ואילך). 89 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש
וברש"י.25) ל יג,
שם.26) 30 והערה 92 ע' שם לקו"ש קצת) (באו"א ראה
לה.27) י, בהעלותך
ראה 28) – כאן) (כברע"ב בנדו"ד רש"י קושיית עפ"ז לתרץ אין אבל

כאן. ועוד גו"א רא"ם,
כו'i"yxtaעדמש"כ29) זו מה לך לומר כו' לסמוך א): (לט, וישב
זו. אף
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של בתוצאות  הקצה  אל הקצה מן הבדל רואים  אמנם,
נאמר מרים" "ותסגר  לאחר גם  מרים , אצל חטאיהם :
לה חלק  הכבוד זה – מרים " האסף  עד נסע  לא "והעם 

"וימותו30המקום נאמר המרגלים על (א ) זאת  ולעומת  .
במדבר31במגיפה יפלו – הדור  כל (ב) לזאת32. ומעל  (ג) .

שנה " ארבעים  במדבר  רועים  יהיו "ובניכם  –33,

של רשעותם מפני  זה  שאין לומר , ניתן זאת בכל אך  –
שלא  שמפני אלא  נכשלוexdfp34המרגלים  lkבדיבורם,

l`xyi,ישראל לארץ  להכנס  ובאי ֿרצונם  בה', במרידה 
פרטי. בענין הרע  לשון היה  מרים אצל אשר בעוד

את גם המתחיל" ב "דיבור רש "י מצטט  [לפיכך
האפשרות את  מחזקות  שהן  מפני אנשים ", "לך המילים 

למרים : דומים ) (או שווים שהמרגלים לטעות

(של לדעתך – "לך  נשלחו שהמרגלים  dyn("35כיוון 

למעלותיהם הוכחה זאת  הרי כל ֿכך , אחראית לשליחות 
מכנה שהתורה כפי השליחות , בענין במיוחד הגדולות ,

כדברי זה , ביטוי  שמשמעות  "אנשים ", היאi"yx36אותם  ,
היו "].zeaiyg"לשון כשרים  ...

שהמרגלים repnlכדי  ולהבהיר כזאת , ח"ו,`mpiטעות 
בין לכאורה , להפריד, התורה  צריכה היתה  כזאת, בדרגה 

אחר ענין עלֿידי אלה פרשיות רש "י37שתי שואל ולכן  .
מרים " לפרשת מרגלים  פרשת  נסמכה .38"למה 

.‰
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שלקתה  "לפי רש "י  עונה  כך ..על דיבה  עסקי  על
מוסר לקחו ולא  ראו הללו מסמיכה"ורשעים התורה  –

חטא בחומרת  נוסף  ענין לפרט  כדי  לזו זו אלו  פרשיות  שתי
בדרך לתרץ , כדי וזאתhytdהמרגלים , עונשם , גודל את ,

להם שהיתה  –jenqaמוסר ללמוד  הזדמנות למעשיהם 

והם מרים , מוסר"ממעשה  לקחו ."לא 

התעמקות עלֿידי ללמוד צורך היה  לא  הזה  המוסר את 

המוסר את  "לקחת " רק  היו צריכים הם העינים, במראה
לעצמם . לקחים  ממנו  ולהפיק  הזה ,

צריכים  היו שהם  ניתןzgwlמכך  מרים , ממעשה  מוסר
ש beqהיוmdi`hgללמוד, eze`n מ לקחת  ניתן ולכן וסר,

מרים . חטא שלילת  לפי  המרגלים חטא  את ולשלול

" רש "י של תוספתו מובנת  elldלפיכך miryxeבכך – "

רק הוא  הללו המאורעות  שני בין שהשויון מדגיש , הוא 

חוטאים ,hgd`לגבי סתם שאינם  האנשים , לגבי  לא  אך  ,
" elldאלא  miryxנכתב עתה שרק  ממרים , להיפך – "

המקום ". לה  חלק  ש "כבוד

.Â
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דיבוריה מרים ? חטאה  במה מובן: לא  עללכאורה,
לקח "משה אשר הכושית  האשה ועתה"–"אודות 

וצ39"גרשה גירשה  הוא  הרי אמת , כמוֿכן,היו וכו'. יערה

לגנותו"מרים נתכוונה  מעלות40"לא  העריכה לא  רק היא  ,
צריך היה  לא  שמשה  חשבה  היא  הדרוש , ככל 41משה

האשה מן  של42לפרוש  מושלמת  איֿהערכה  מפני האם .
עונש ? כזה  לה  הגיע  משה 

ב "דיבה  היה  לא  שחטאה רש"י, אלאdrxאומר  ,"
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וברש"י.30) טו יב, בהעלותך
לז.31) יד, פרשתנו
לב.32) כטֿל. כג. שם,
לג.33) שם,
(מילתא34) מאבות א)zeciqgc`להעיר ל, ב"ק מי"א:– פ"א

minkgלדברי ושייך כו' שמא בדבריכם ekeqהזהרו yi` qepbihp`'פי)
שם). ורע"ב הרמב"ם

(35i"yxt.עה"פ
(36" מדייק אבל – אנשים") ("כולם ג שבמקרא lkבפסוק אנשים

פט"ז, בבמדב"ר (וכ"ה אנשים"* לך שלח דילן פסוק גם שכולל כו'",
בכ"מ  ממש"נ הרא"ם וקושיית יג). א, (ובדברים כאן כברא"ם דלא ה),

כב  – רשעים גבי שם.אנשים פרשתנו בגו"א תי' ר
מזה  הוא הלימוד כי – אנשים"** לך "שלח על זה פרש"י שלא ומה

כו'. לכ"מ אב בנין ומזה לגמרי, מיותרת כאן אנשים שתיבת

שום 37) להם אין הסמוכות ד"כשהפרשיות כאן, לדרך מצידה להעיר
ע"ש. וכו'", י"ל ה"נ .. מקרא של לפשוטו קרוב זה גם זל"ז ודמיון ערך

נסמכה38) "למה היא שהקושיא זו zyxtואף שקושיא מרגלים",
כ"א) המרגלים, שילוח מעצם (לא כל מתעוררת לימוד לאחרי דוקא

במקום  הפרשה בתחילת רש"י כותבו חטאם, ע"ד מדובר בו הפרשה
בכ"מ. כדרכו ש"נסמכה",

וברש"י.39) א יב, בהעלותך
שו"ע 40) וראה צרעת). טומאת הל' סוף רמב"ם גם (וראה שם רש"י

סכ"ט. כו' אונאה הל' חו"מ ס"י. סקנ"ו או"ח אדה"ז
כא,41) (משפטים יגרע*** לא וענתה וכמש"נ הפשט, ע"ד ובפרט

– בזה (הדינים הצטערה שצפורה משמע שם) (בהעלותך ומפרש"י י).
נאמר כח) (ה, ואתחנן בפ' ורק וש"נ). סע"ו אה"ע עמוד שו"ע פה ואתה

הועתק א. פז, שבת שם. הת"י (כפי' ח).i"yxtaעמדי שם, בהעלותך
שם.42) וברש"י ב שם, בהעלותך ראה

."eid mixyk(c) dry dze`"a xaecn df weqta mb ixde (*
± zeaiyg oeyl miyp`n xzei dfy `hiyte mityk lhal mirceiy 'ek `"c ozriiqn ozekf `dzy `hg i`xie mixeab miyp` epl xga :i"yxt (h ,fi) glyaa (**

:(d"cda i"yx yibcny itke) xn`p my ik ,mewn lkl cenll oi` myn la` .(my mixac 'tae ,my `"eb d`xe) mixykxga.my cecl likyn d`xe .miyp` epl
(***zhiyly s`ei"yxdyn z"drdyxb(mipta l"pk)רש "י שנקט מזה הרי –t"nk;c ,my ;a ,my ;mixn xacze d"c ` ,ai) a"eike "dy`d on yxit" oeyld
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daicב " iwqr עצם – "dzewqrzd– dxacaב"דיבה "
משה : על בהרחבה 

מובנת היתה  שלא  התנהגות  במשה , מרים ראתה  כאשר
שהיתה אף  על בכך, ולהתעסק  לדבר  עליה  היה  לא  לה ,
משה על בדיבור התעסקות  לגנותו ". נתכוונה  ו"לא  אמת  זו
על לדיבור לגרום  יכולים  אלא טובה , לדיבה  מביאה  אינה 

מכך לשאול43ההיפך עליה  היה  התנהגותו את  להבין וכדי ,
בחשאי. כך על אותו

בדברים שיקרו לא  הם  לכך דומה  היה  המרגלים  חטא 
ישראל ארץ  דיבורם44על אופן אך  כ"45, daicהיה  iwqr:"

הרחיבו כך כל עדmixeaicaהם הארץ , יושבי עוצמת על
ישראל בני  את  להכנס46שהביאו הרצון עצם מפני לבהלה 

ישראל. לארץ 

את מצווה  שהקדושֿברוך ֿהוא  כך על  התפלאו הם אם 
הארץ יושבי כאשר ישראל לארץ  להכנס  ישראל בני
את לשאול או  בקיצור, זאת לומר עליהם  היה  חזקים ,
המסקנה להסקת  עד דיבה ", ב "עסקי  התעסקותם משה.

להוביל היתה  עלולה לעלות" נוכל ישראל47"לא את
מצרימה " ונשובה  ראש  "ניתנה לאמירה ועד .48למרידה ,

.Ê
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הגי אכן, בכיצד, לעסוק  מרים  משה ?"דיבה"עה על
מטענתה מובן זה ג"דבר הלא ה ' דיבר  במשה אך םהרק 

דיבר ש49"בנו ביודעה  דיבר": ובאהרן,"בנו במרים גם  –
מהם , כך כל נעלה  משה  שגדלות  לעצמה  תארה  לא  היא 

ציעור לכדי בכל"עד שנאה  הכושית לכדי"האשה  עד ,
מ  פטור  mydהיותו ieeiv– יגרע  לא  מן"ועונתה  לפרוש

.50"האשה

המרגלים : אצל  גם  היתה  זה מעין

" בחרם  שמשה  שכיוון חשבו, d'הם  it lr"51לא הרי  ,
יותר ומבין מהם הנעלה מישהו יש  זו שבשליחות  ייתכן 

" של  הרגשה  היתה  ה', שלוחי שאצלם , וכיוון idpeמהם.
epipira" להם 52כחגבים ברור  היה ,ze`ceeaהוא שכך

לגבי  הוי'" "עלֿפי  הסיקוlkבאמת  הם  ולכן ישראל, בני

לעלות ". נוכל ש "לא 

להם נראתה לא  ישראל לארץ  שהכניסה וכיוון

"דיבה ", בהרחבה  עסקו הם  ארץxeaicaאפשרית , על

ישראל.

"דברה שמרים  רש "י , של  התוספת מובן זה לפי

שהמרגלים הענין את יותר  מסבירה  זו עובדה  באחיה".
הנעלה הזולת הערכת  של בנושא ממרים  מוסר" לקחו "לא

מהם :

"דברה בשרו"dig`aמרים  "חצי הוא  אשר ,"53,

בשרו", "חצי  שהוא אח  להעריך קשה  טבעי cgieובאופן
נעלה זאת jexrעם  oi`aנענשה זאת , למרות  האדם . מן

המרגלים היו לא  עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה  כך. על מרים 

לחשוב , ואהרן,lkשצריכים  משה  כולל ישראל, בני
שלהם .bedplמוכרחים  החלטתם  לפי

.Á
ÌÈÏ‚¯ÓÏ ˘„Á˙ ‰ÓÌ¯Â˜È··

"ורש – נוסף דיוק  יש  זה  רש "י הללו בפירוש  e`xעים 
מוסר לקחו המילה"ולא לכאורה, כי , ודי"ראו", מיותרת,

ב מוסר"היה  לקחו לא  הללו ?"ורשעים

סיפור על תמיהה  הקדמת  עלֿידי יובן זה  דבר 

כללי באופן  מה 54המרגלים  :gzpycעלֿידי למרגלים 
ישראל בארץ  הבהילם55ביקורם  שהדבר  עד הרבה  וכלֿכך ,

לעלות"? נוכל "לא  לטענה  והובילם 
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כו 43) שמספר מתוך סי"ב: שם או"ח אדה"ז משו"ע '.להעיר
(44.11 הערה לעיל ראה
שאמרו45) קודם לעלות".mzpwqnגם נוכל "לא
כט.46) יג, פרשתנו רש"י ראה
בנ"י.47) לב את ויניאו :(18 הערה (הנ"ל מטות בפ' משה וכלשון
כוֿכח.48) א, דברים וראה ד. יד, פרשתנו
ב.49) שם, בהעלותך
ח.50) שם, רש"י לשון
(פרש"י 51) המסולתים" מן .. הברורים "מן והיו ג. יג, פרשתנו

כג). א, דברים

לג.52) שם, פרשתנו
שמשנה 53) מה ג"כ מובן ועפ"ז – שם. וברש"י יב שם, בהעלותך

.. "ותדבר א) (שם, הכתוב מלשון וראה dynaרש"י "באחי'". וכותב ,"
שם. ושוה"ג 24 הערה 47 ע' חי"ג לקו"ש – זה רש"י בלשון ביאור עוד

ואילך.54) 290 ס"ע ח"ח לקו"ש ראה – לקמן בהבא
הכוונה 55) רעה", בעצה הליכתן "אף כו) יג, (פרשתנו רש"י מ"ש

שנגמרה לאחרי והתחילהmziilrבזה (כדמוכח dkilddלא"י עצמה בא"י
ג) (שם, (כמ"ש מפרש"י לדחוק צריך ואין היו". כשרים שעה "ואותה

ל"ג  חלק לקו"ש וראה רשעים). נעשו אח"כ שמיד שם) רש"י במפרשי
ואילך. 78 ע'

dfa eid (i"yx zhiyl)y ,gken ± dyxby `le `"cn yxity zehyta dfa dpeekdy ,(g ,my'ax dligza :mipnf± i"yx oeyla ± k"g`e ,dy`d on yxit wdzre"
("'eb mixn xacze"c onfa) גרשה."

xak dzry ,gken dfny ± "'eb ezy` zece` lr" `le ± "gwl xy` .. dy`d zece` lr" aezkd oeyln `ed (dyxb dzrey) dfl gxkdde]`l.[ezy` dziid
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"כי ראו שהם  מה  כבר12כל בארץ ..." היושב העם עז
לפני ֿכן להם ידוע  ,56היה 

כנען בארץ  המצב  מהו  ידעו במצרים  כבר (א) .57[כי
יושבי כל  "נמוגו ישראל כל  אמרו הים  בשירת (ב )

"58כנען" על ידעו הם  .lkשאם ועוצמתם , כנען" יושבי
ועוד] "נמוגו", שהם  פלא , אין לא ֿכן

ישראל לארץ  להכנס  מוכנים היו הם  זאת ?59ולמרות 

הוא לכך  חז"ל60ההסבר  מאמר דומה61על ֿפי "אינו 
רק  הם עוד כל לראיה ": יושביernyשמיעה עוצמת  על

והיו הצפויים , הקשיים  מן "התפעלו" לא הם  הארץ ,
במו ראו הם  כאשר  אך ישראל, לארץ  להכנס  מוכנים 
עד הדבר עליהם  השפיע  וכו', העם " ש "עז עיניהם 

הקודמת . הסכמתם  על לחרטתם 

"ראינו" פעמים  מספר  המרגלים  הדגישו ,62ולפיכך
" ואף  עיניהם , במו ראו הם דבריהם  כל אתme`xieשאת 

הארץ " .63פרי 

הללו "ורשעים  להדגיש רש "י צריך הםe`xלכן ."...
עליהםe`xעצמם  היה ולפיכך למרים , ארע  אשר את 

הנסיון על להתגבר כדי מספקת  בעוצמה  מוסר  מכך ללמוד
כנען: בארץ  "ראינו " של

אפשר אי  מרים , עונש  על שומעים  רק  היו הם  אילו
היה לחטא הגורם  כי מוסר", לקחו ש "לא  על לטעון היה 
בלבד. שמיעה – החטא  למניעת  הכח ואילו ראיה, של ענין
הנסיון על  להתגבר  הכח גם – "ראו" רש "י  מדגיש  לפיכך 

מוסר. לקחו לא  זאת  ולמרות  ראיה, עלֿידי היה 

.Ë
‰˘Ó ˙ÂÊÈ¯ÊÓ ˙Ú·Â ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙ÎÓÒ‰ ,‰¯Â‡ÎÏ

ה המופלאיםמן שבתורה ,64ענינים ההלכה שבחלק 

רש בפירוש  זה ,"אשר י

אופן, בכל מדוע , השאלה : מוצגת לכך  כהקדמה

לעורר העלול דבר המרגלים , אל מרים  את  התורה  מסמיכה 
ציווי יש  והרי למרגלים , מעט דומה  שהיא  מרים  על חשד

ומישראל"?65"והייתם מה ' נקיים 

בפירושו רש "י  שיטת לפי כך על לענות  ניתן לכאורה,

התורה כדעה66על הסובר  מגילה67, "מגילה שהתורה 

פרשיה כל מיד כתב  שמשה  – מסתבר68נתנה " זה  ולפי ,
אירע אשר כל על המספרת  שלח  פרשת שתחילת לומר,

סיון כ "ט  יום, "69באותו של  הענין את  ומסכמת  ,jl gly,"

זריזותו ברוב משה, עלֿידי נכתבה משה , של  ,70שליחותו
בתורה פרשה  עוד של תוספת לעכב  לא  כדי  מיד,

.71שבכתב

של יומיים  אותם  כולל במדבר , יום שבכל מובן, והנה 

שישים אצל מאד רבים  מאורעות ארעו בסיון, וכ"ט כ"ח 
כאשר במיוחד  וכו', נשים וכך כך ועוד הגברים , ריבוא

ועוד. המשכן והקמת  פירוק  – ויחנו נסעו של הענין נוסף 

"האסף בין ארעו אשר מאד רבים  היו אלו מאורעות  בין
"שלח  אמירת לבין המשכן סילוק  לפני  סיון, בכ"ח  מרים "

ולאחר והמשכן הדגלים  הקמת  לאחר היתה  אשר  לך",

בין הפרידו מאורעות אלפי – כולכם " אלי "ותקרבנה
מאורעות גם ובתוכם המרגלים, שילוח  לבין מרים" "האסף 
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(פרשתנו 56) גו'" הרפה הוא "החזק לראות אותם שלח שמשה ואף
כ"א) בכלל, חזקים הם אם (לא בזה הכוונה – יח) חזקים `dtiיג, הם

תורה  במשנה כמפורש כו', הכיבוש ואופן לילך דרך באיזה לידע כדי כו'
"נש  שם) רש"י וראה כב. א, את (דברים גו' אותנו וישיבו גו' אנשים לחה

jxcd– לכבוש (תחלה אליהן נבוא אשר הערים ואת בה נעלה אשר
פרשתנו. ריש ברמב"ן וכמ"ש רש"י)",

(57" שם הרמב"ן `xytבלשון i` ענין במצרים הדרים ידעו שלא
ולא  ידעו לא פרך בעבודת עבדים במצרים ישראל ש"היו אף כנען". ארץ
שילוח  עד ממצרים צאתם שמעת פשיטא הרי שם), (רמב"ן יבינו"
משירת  גם וכמובן אוה"ע), ותגרי ושבים (מהולכים כבר שמעו המרגלים,

כבפנים, הים,
טו.58) טו, בשלח
הכיבוש 59) וסדר לאופן בנוגע רק היתה המרגלים שילוח כוונת כי

היינו  – בכם" תחזרו "שמא כג) א, (דברים רש"י ולשון .56 הערה כנ"ל
הנ"ל  רמב"ן וראה עלי. תסמכו כו') הכיבוש אופן (לבחור בזה שגם

רבותינו". דעת "ועל בסופו
מרגלים.60) לשלוח משה של טעמו לענין – שם רמב"ן עד"ז ראה

ט.61) יט, יתרו מכילתא ראה
לבֿלג.62) שם, כח. יג, פרשתנו
כז:63) ושם, כו. פרי'.dfeשם,
א).64) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון
ועוד.65) סה"ב. פ"ג שקלים ירושלמי וראה כב. לב, מטות
רא"ם 66) א)*. (ס, גיטין תורה תוד"ה ראה – ד כד, משפטים

ו  שם. לדרך וצידה גו"א ראה אבל הא'). (בתי' שם וראה משפטים אכ"מ.
תשמ"ב. משפטים וש"פ חנוכה ב' ליל שיחות

שם.67) גיטין
(68i"yx.מגילה ד"ה שם גיטין
(69.2 הערה לעיל ראה
טז,70) בשלח כד. ד, שמות מרש"י ולהעיר יד. יט, יתרו רש"י ראה

כב.
למה 71) כי – המרגלים פרשת כל לסיום עד שחיכה לומר דדוחק

תושב"כ חלק הוספת meiיעכב xzeie mirax`.
א) (טו, מב"ב ומשהולהעיר אומר מפיו (ומסיים)azekהקב"ה כמו

שעה. באותה תיכף שהי' – כותב ואני .. יקרא

zhiyl epi` (my m"`xa `aed) my 'qezd 'ize (*i"yx.(dpzip dnezg d"c) my oihib

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(oey`x meil)

äaøcà,jtidl xnel xazqn -éày heytpïôBçå øæBçå ïôBçjixve ©§©¨¦¥§¥§¥
y xnel xazqn o`k ,zg` dcn zepitgd ipyl didiyñðké àìŸ¦¨¥

,Búðéôça øçàzxehwd z` eiptg jezl mipta oetgl jixvy iptn ©¥©£¦¨
e ,oey`xd odkd ly eiptg `ln `idy skayøLôà éà`lny ¦¤§¨

oey`xd odkd ly eiptg `lnl weica dey ipyd odkd ly eiptg
éàå ,øéúBé àlLå øqçé àlLy heytpïôBç ïéàe,ïôBçå øæBço`k ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥

.Cì éòaéz¦¨¥¨
:wtqd seb z` d`ian `xnbdïôBç ,eäì àéòaéàce uegaøæBç §¦©§¨§¥¥

ïôBçå,eiptg jezn dzgnd lr dxihwdl mipta,àì Bàdpzep `l` §¥Ÿ
.skdn dzgnd lr xihwdl

:epizpynn heytl `xnbd d`ian,òîL àzotg ,epizpyna epipy ¨§©
e ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,skd jezl ozpe eiptg `lnCk̈

,åàì éàî ,dúcéî äúéä,'dzcin dzid jke' dpyna yexitd jk ¨§¨¦¨¨©¨
dúcnL íLky dpitgadúcî Ck ,õeçaîy dpitga,íéðôaî §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

:`xnbd dgec .mipta otege xfegy gkeneàîìéc ,àìzpeek Ÿ¦§¨
cnll dpyndúBNòì äöø íàLilkäcîea oetgl ickéà ,äNBò ¤¦¨¨©£¦¨¤¦

énðzcny cnll 'dzcin dzid jke' dpynd zpeeky xnel yi ©¦
wiecna `dz dpitgd.øéúBé àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,òîL àz̈§©
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הקרבנות הקרבת  ויחנו, יסעו  ה ' פי על – מצוות  של
וכדומה. לפרשתzekinqdבמשכן המרגלים  פרשת  בין

יכלו, מכך ורק  משה, של בכתיבתו רק  היתה  מרים 
מוסר. לקחת המרגלים  והוצרכו

שעלול במקום  הפרשה קביעות על הוקפד" "לא  לכן 
המרגלים . את  להזהיר  כדי וזאת  חשד, לעורר 

כלל ישנו הרי  קושי: נשאר עדיין אומרים72אך שאין ,
רש "י עונה זו לשאלה  חברך? שיזכה בשביל חטא  לאדם 

" xqenבלשונו egwl `le,(" חטאו הללו "ורשעים  – (ולא "
כדלהלן.

.È
‡ËÁ‰ ˙ÚÈÓ :‡È‰ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙ÂÎÈÓÒ· ‰¯ËÓ‰

רש "י מסביר  חברך " שיזכה  "אין... יתחייב73על "שלא 
צריך רש "י היה  לכאורה , מובן: ולא  חמור", עונש  חבירך
יינצל ש "חבירך" היא  הכוונה  חבירך" שב "שיזכה  לומר

"שלא dxiarמלעבור אומר הוא  ומדוע  ..aiigziחמורה 
yper?"חמור

המובאת כדיעה  היא  רש "י שכוונת  לומר , יש 
כאשר74ב "תוספות " רק  הוא  אומרים ..." "אין שהכלל  ,

על מדובר כאשר אך  נעשה ", כבר  האיסור של "מעשה 
אומרים אז מלכתחילה , חמור חטא  מעשיית החבר מניעת 

חמור. מחטא  חבירך למנוע  כדי  קל) (חטא  חטא לו 

"שלא  רש "י מדגיש  –aiigzi..yperלפיכך חמור"
כבר "איסור כאשר רק חל  אומרים..." "אין שהכלל

את  ממנו למנוע  ורוצים בלבד.yperdנעשה",

במרים חשד לאפשר התורה יכלה  מדוע  מובן זה לפי
כי הפרשיות, סמיכות  היו75על ֿידי מרים  מפרשת 

ולהימנע 76המרגלים ללמוד, החטא .dligzklnצריכים  מן

כי – מוסר" לקחו "ולא  במילים  רש "י  רומז לכך 
"ושמרתם " לצורך היא מוסר" את  "ראו של –77המטרה 

repnlהתנהגות לידי ולהביאו החטא , מעשיית  האדם  את 
.78נאותה

(d"kyz gly t"y zgiyn)
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וש"נ.72) א. ד, שבת
אומרים.73) וכי ד"ה שם שבת
ומאירי 74) ברשב"א הוא ועד"ז הריב"א). (תי' אומרים וכי ד"ה שם

שם. מתרצים") ("ויש
בסופו,75) (שם התוס' מ"ש ע"פ י"ל וראה n"kaeכן שם. כנסמן

שו) סו"ס או"ח אדה"ז מחטא)שו"ע רבים (להציל דרבים מצוה דבשביל
כו'. חטא לאדם לו אומרים

שסמכה 76) ע"י אשר י"ל, – ניתנה חתומה תורה שם) (גיטין ולמ"ד
הזהירות  (ובמילא המרגלים חטא ענין אנו יודעים הפרשיות ב' התורה
כדי  חשד של במצב מרים להעמיד מותר ולכן כזה), בחטא ליכשל שלא

את לחטא.cneldלהציל יבוא שלא
בֿח.77) יא, דברים
ובאתם 78) תחזקו למען ענינו: סיום הנ"ל גו' מוסר את שראו להעיר

הארץ. את וירשתם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(oey`x meil)

äaøcà,jtidl xnel xazqn -éày heytpïôBçå øæBçå ïôBçjixve ©§©¨¦¥§¥§¥
y xnel xazqn o`k ,zg` dcn zepitgd ipyl didiyñðké àìŸ¦¨¥

,Búðéôça øçàzxehwd z` eiptg jezl mipta oetgl jixvy iptn ©¥©£¦¨
e ,oey`xd odkd ly eiptg `ln `idy skayøLôà éà`lny ¦¤§¨

oey`xd odkd ly eiptg `lnl weica dey ipyd odkd ly eiptg
éàå ,øéúBé àlLå øqçé àlLy heytpïôBç ïéàe,ïôBçå øæBço`k ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥

.Cì éòaéz¦¨¥¨
:wtqd seb z` d`ian `xnbdïôBç ,eäì àéòaéàce uegaøæBç §¦©§¨§¥¥

ïôBçå,eiptg jezn dzgnd lr dxihwdl mipta,àì Bàdpzep `l` §¥Ÿ
.skdn dzgnd lr xihwdl

:epizpynn heytl `xnbd d`ian,òîL àzotg ,epizpyna epipy ¨§©
e ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,skd jezl ozpe eiptg `lnCk̈

,åàì éàî ,dúcéî äúéä,'dzcin dzid jke' dpyna yexitd jk ¨§¨¦¨¨©¨
dúcnL íLky dpitgadúcî Ck ,õeçaîy dpitga,íéðôaî §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

:`xnbd dgec .mipta otege xfegy gkeneàîìéc ,àìzpeek Ÿ¦§¨
cnll dpyndúBNòì äöø íàLilkäcîea oetgl ickéà ,äNBò ¤¦¨¨©£¦¨¤¦

énðzcny cnll 'dzcin dzid jke' dpynd zpeeky xnel yi ©¦
wiecna `dz dpitgd.øéúBé àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,òîL àz̈§©
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המשך ביאור למס' יומא ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ipy meil)

`ax :`xnbd zvxzn .oitzeyd z`hg `l` `id xeaiv z`hg
cnll icka oitzeyd z`hg dfl `xwøt íéðäk eúééî àìc§Ÿ©§Ÿ£¦©

,äàøBäa,xnelkz`hga mixtkzn mipdkd wx zn`d itly oeik §¨¨
mb mcal mipdkdy xeaql erhi xeaiv z`hg `idy xn`p m`e ,ef
ly oic zia exed m`y xnel e`eai oky oeike ,xeaiv mi`xwp
oz`xed it lr eyre zeevndn cg` lr xearl mipdkl mipdk
xaeqd dcedi iaxl ,xeaiv ly xac mlrd xt `iadl miaiig

(.d zeixed)it lr dyr m` xac mlrd xta aiig cg` hay mby
`xwp mipdkd xt oi`y cnll `ax `a jkl ,epic zia z`xed
xt mi`ian oi`e ,'ldw' mi`xwp `l mipdky ,xeaiv z`hg

.d`xeda
`ed mixetikd mei xty xaeqd `pz yiy cer dgiken `xnbd

:xeaiv z`hg,øæòìà éaø éòác ,òîL àz̈§©§¨¥©¦¤§¨¨
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מ

gly zyxt zegiyÎihewla dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙ÂÓ˘ ÏÚ È"˘¯Â ‡¯Ó‚‰ È¯·„

בגמרא  מסורת 1נאמר זה דבר יצחק, רבי "אמר :
ואנו  נקראו, מעשיהם שם על מרגלים מאבותינו, בידינו
סתור, – מיכאל בן סתור – אחד אלא בידינו עלתה לא
שעשה  מיכאל, הקדושֿברוךֿהוא. של מעשיו שסתר
בן  נחבי – נאמר אנו אף יוחנן, רבי אמר מך. עצמו
הקדושֿברוךֿהוא. של דבריו שהחביא נחבי, – ופסי

הקדושֿברוךֿהוא". של מידותיו על שפיסע ופסי,

בידינו..." עלתה "לא המילים שכוונת מסביר, רש"י
לדרוש  אנו שיודעים – לדרוש" יודעין אנו "אין – היא
בן  סתור – המרגלים אחד של שמו את רק ולהסביר
את  גם שדורש יוחנן, שרבי לומר, יש זה לפי מיכאל.

מסביר הוא (כלומר, ופסי" בן "נחבי שמות)ipyהשם
אלא בידינו עלתה ש"לא יצחק, כרבי סובר ".`cgאינו

זה: מאמר על שאלות מספר מתעוררות זה לפי אך

את  הדרש בדרך לפרש כלֿכך קשה מדוע א)
כך  כדי עד מעשיהם, עלֿפי המרגלים של שמותיהם
לגבי  רק זאת לעשות הצליחו יוחנן ורבי יצחק שרבי
שמות  שונים במה השמות? מכל שניים או אחד שם

el` נאמרים עליהם אשר בתורה הרבים השמות מכל
חז"ל? מדרשי

עלֿפי  דורשים שבתורה הדרוש בחלק גם [אמנם,
מסויימים  רחב 2כללים לימוד אופן זהו זאת בכל אך ,

בדיוק 3ביותר  להתאים צריך אינו הנדרש הענין כי ,
בכל  מובע ולהיות המילה של הפשוטה למשמעות

בספרים  שכנאמר כך, כדי עד משיבין 4אותיותיה, "אין ,
הדרש"]. על

במפורש  מוצאים אנו כאשר במיוחד קשה זו שאלה
חז"ל  המרגלים,5בדברי של אחרים שמות על דרשות

תנחומא  על6ובמדרש מדרשים הללו.7השמות lkיש

נאמר"? אנו "אף יוחנן רבי דברי משמעות מהי ב)
לו  היה צריך נוסף, שם על דרשה להוסיף רצה אילו

בידינו "עלו "שנים"?mipyלומר בקצרה או ,"

יוחנן  "רבי ולא – יוחנן" רבי "אמר הנאמר מן ג)
מוכח  – לבין 8אומר" יצחק רבי בין מחלוקת זו שאין ,

יצחק. רבי דברי על מוסיף יוחנן שרבי אלא יוחנן, רבי

" המלה משמעות גם אין `sוזוהי – נאמר" אנו
עלו  "בידינו אומר הוא (אין יצחק רבי על חולק הוא

mipyהוא אלא ,("siqen בן נחבי של שמו על דרשה
ופסי.

הרי  נוסף, שם דורש יוחנן רבי אם להבין: צריך אך
בידינו  עלתה לא האומר יצחק רבי דברי על חולק הוא

cg` `l`?"

מעשיהם שם שעל כיון ועיקר: לפני e`xwpד) אף "9

" וזוהי בהם, בחר לגבי zxeqnשמשה אשר מאבותינו",
בחר  שמשה יתכן כיצד מחלוקת, תיתכן לא מסורת
אדם  יבדוק ש"לעולם הוא כלל כאשר ובמיוחד בהם,

?10בשמות"

חז"ל  למאמר הדבר תואם כיצד היו 11ה) שהם
יוצא, זה שלפי שעה), (באותה מעשה yxeyyצדיקים

צדיקים. אצל גם אפשרי המרגלים

.·

ÍÎ ÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰¯Â‡ÎÏ ‰·Â˘˙‰

וג': ב' השאלות על להשיב היה ניתן לכאורה
"לא יצחק dzlrבדבריו רבי מתכוון אחד" אלא בידינו
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(1.53 הערה לקמן וראה ו. פרשתנו תנחומא וראה ב. לד, סוטה
שלח. פ' עינים מאור החסידות) (ע"ד ראה – בכהנ"ל

(2.389 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה
מעט 3) אשר הד'": "הדרך עה"ת לפירושו הראב"ע מהקדמת להעיר

כו'. בלבו השכל
ז.4) ג, לבראשית רזא פענח חייהם. את וימררו עה"פ הליקוטים ס'

ולהעיר בסופו.f"crועוד. אגדה ע' תלמודית מאנציקלופדי' –p"ye.
שמביא 5) – שם מתנחומא ולהעיר כו'"). ("גדי ג פע"א. ב"ר ראה

בסופו, שם שמפרש ופסי" בן נחבי מיכאל בן "סתור רק (לא בתחילתו
" גם iknכ"א) oa l`e`b באבער ותנחומא י פט"ז, בבמדב"ר ועד"ז ."

.(55 הערה לקמן וראה "סתור". רק בסופו מפרש (ושם יוד פרשתנו
וראה 6) הדרשן). משה רבי בספר נמצא וכך שם: (ומסיים ז האזינו

שמות  על דרשות – שמותם) ואלה (עה"פ פרשתנו עה"ת ש"ך גם
) ).gayleהמרגלים

ומה 7) אחדות, תיבות שם נשמטו ואולי מכי". בן "גאואל לבד
בן "גאואל השם לדרשת שייך מך" "ונעשה ".iknשמסיים

א'תעה).8) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
בשם 9) ט פט"ז, בבמדב"ר הוא ועד"ז – רע"ב (קנח, בזח"ג משא"כ

א"ר שזה wgvi"ד"א") – בדוחק) (עכ"פ די"ל כו' וידע אסתכל משה
בהם, שבחר לאחרי הי'

סע"א) קנח, זח"ג ג"כ וראה ה). (שם, (במדב"ר זה לפני וכאמרו
k"g`c.נתהפכו

ז.10) האזינו תנחומא
ג.11) יג. פרש"י מקור ג"כ וזהו שם. וזח"ג במדב"ר
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שב" epizea`nלומר, epicia zxeqn,אחד דרש רק הגיע "
השמות  על דרש למצוא שאיֿאפשר הכוונה אין אך

האחרים.

"אף יוחנן רבי אומר כך אמנם,`epועל נאמר":
שם על דרש נשאר מאבותינו" בידינו `cgמ"מסורת

בן  "נחבי נוסף, שם לדרוש יכולים אנו אך בלבד,
ופסי".

דרש  מדוע דלעיל: השאלה בעינה נשארת עדיין אך
שם רק יוחנן שמות `cgרבי שאר את ולא נוסף,

המרגלים?

"לא  הלשון דיוק של המשמעות לכאורה וכן:
אחד" רק בידינו "ויש ולא אחד", אלא בידינו עלתה
מה  הוא זה אחד שם על שהדרש היא וכדומה,
עצם  על רק היא והמסורת לדרוש, יצחק רבי שהצליח
בפירוש  כתוב וכך – נקראו" מעשיהם שם ש"על הענין

כדלעיל. רש"י,

.‚

ÌÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ È˘¯„Ó ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

עצמן: הדרשות לגבי להבין צריך לזה בנוסף

הקדושֿ של מעשיו "שסתר הדרש כוונת מהי א)
שהם  המרגלים במעשה רואים כיצד – ברוךֿהוא"

הקדושֿברוךֿהוא? מעשה את סתרו

(של  שונאו ועשה הכחיש דבריו, "סתר מפרש רש"י
להיאמר  ניתן זה פירוש אך בדאי". הקדושֿברוךֿהוא)

גירסתו  לפי "סתר12רק – אךeixacבגמרא ,"`l לפי
"שסתר שהרי eiyrnגירסתנו הקדושֿברוךֿהוא", של

שונאו  ו"עשה הקדושֿברוךֿהוא דברי הכחשת עלֿידי
את סותרים אין בדאי" הקדושֿברוךֿהוא) dyrn(של

הקדושֿברוךֿהוא.

הקדושֿברוך13ֿמהרש"א  של ש"מעשיו מפרש,
הקדושֿברוךֿ ש"עשה והניסים האותות הם כאן הוא"
מעשיו" וב"סתר ממצרים", בצאתם לישראל הוא

ש"הסתיר היא רואה dqkeהכוונה אינו כאילו אותן
הוא  בגמרא הביטוי כי חלק, אינו זה פירוש אך אותן".

"xzq– "aixgd שמוכח וכפי בנין, סתירת מלשון ,
– "סתר תחילה שמבאר עצמו, המהרש"א מדברי

"וכסה". לפרש יכול הוא מכן לאחר ורק הסתיר",

אומר  הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא על ב)
ואינו  שהן". כמות אמר ולא דבריו, "החביא רש"י:

את לא edÎjexaÎyecwd`מובן: ixac בן נחבי החביא
ראה  אשר את אלא שהן". "כמות אמרם ולא ופסי,

הארץ  טוב את – ישראל .14בארץ

הקדושֿ של מידותיו על "שפיסע על בהמשך, ג)
הם", כאשר אמרו שלא "דילג רש"י מפרש ברוךֿהוא"

" הן מה מפרש edÎjexaÎyecwd`ואינו ly eizecin"
שהיה  כפי לישראל מסרם ולא עליהן דילג הוא אשר

צריך?

אין 11המהרש"א  ו"פיסע..." שב"החביא..." מסביר,
לא שהוא לכך הקדושֿברוךֿהוא xqnהכוונה דברי את

דבריו  "החביא היה עצמו שבו אלא שהן", "כמות וכו'
חבויים. היו הם אצלו – הקדושֿברוךֿהוא" של
הקדושֿברוךֿהוא  בדברי האמין לא הוא כלומר,
מדותיו  על ו"פיסע טובה". שהיא הארץ על "שהעיד
ולא  "דילג" עצמו הוא – הקדושֿברוךֿהוא" של
שכר  ש"נותן הקדושֿברוךֿהוא, של במדותיו האמין

למאמינים...". טוב

ש  ההבדל, מהו להבין: צריך זה "דבריו לפי לגבי
ולגבי  (נחבי), "החביא" היה הקדושֿברוךֿהוא" של
(ופסי). "פיסע" – הקדושֿברוךֿהוא" של "מדותיו
משמעות  המהרש"א פירוש לפי לשניהם, יש לכאורה,

האמין"? "שלא – זהה

.„

Â˙Â‡ ‡È·Ó‰ „ÂÓÈÏ Y "...ÂÈ„È· ‰˙ÏÚ ‡Ï"
‰˘ÚÓ È„ÈÏ

היא: זה לכל ההסבר תמצית

אין  אחד" אלא בידינו עלתה לא "ואנו בדבריו
יודעים אנו שאין לומר יצחק רבי את yexclכוונת

שמות  שאר על שהלימוד אלא המרגלים, שמות
מביא לימוד – עלתה icilהמרגלים "לא – מעשה

epiciaמביא אינו ,"dyrn icil epze`,epilry ללמוד
מרגלים :el`15משמות

רק  קשורות המרגלים שמות שאר על הדרשות
אחת  מכל להמנע צריכים היו הם – "אבותינו" לעבודת

בשמות גם המתבטאות המרגלים, אך `elמטעויות .
אלאep"בידי  עלתה... "לא "cg` צריכים אנו – "
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הפסיקתא)12) (בשם ראובני וילקוט טוב לקח מדרש ביל"ש, וכ"ה
שם. ואוה"ח עה"ת ש"ך שמותם. ואלה עה"פ פרשתנו

שם.13) סוטה בחדא"ג

האמת.14) החביא שם: האזינו תנחומא ראה
(מגילה 15) לדורות הוצרכה שלא נבואה ע"ד אותם. דרש לא ולכן
א). יד,
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בלבד  אחד מענין שלא 16להזהר מיכאל", בן "סתור –
הקדושֿברוךֿהוא...". של מעשיו ל"סתר נגיע

בן  נחבי נאמר אנו "אף – יוחנן רבי הוסיף כך על
אצל  היה אשר אופן באותו אמנם, – ופסי..."

" בענין רק להיזהר אנו צריכים של cg`"17"אבותינו" ,
ההוראה  גם אלינו קשורה אבל מיכאל, בן סתור
לא  כי אם ופסי, בן נחבי השם על הדרש מן הנלמדת

" אלא "אבותינו", אצל שהיה אופן `pבאותו s`e
xn`pלדרגה בהתאם – "eply.

.‰

ÌÈÏ‚¯Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÚË

במספר  המוסבר את נקדים כאשר יובנו הדברים
איֿרצונם 18מקומות  היה המרגלים לחטא שהגורם ,

לארץ  ולהכנס בו שחיו החיים ומאורח המדבר מן לצאת
נצטוו  לגביה אשר נושבת, ארץ תבואו 19ישראל, "כי :

לחרוש  האדם צריך בה תזרע...", שנים שש הארץ... אל
בתורת 20ולזרוע  וכנאמר גשמיים. בענינים ולעסוק

המחשבה 21החסידות  מעולם לרדת רצו לא המרגלים :
המעשה. עולם אל לא ובמיוחד הדיבור, עולם אל

לבין  תורה בין ההבדל זהו עצמה ה' בעבודת
"היא 22מצוות  התורה לימוד 23: – ובינתכם" חכמתכם

בדיבור  ביטוי (וכן ובמחשבה של 24בשכל מהותן ואילו ,(
היא במדבר,dyrnהמצוות להישאר חפצו המרגלים .

להכנס  ולא התורה, בלימוד בעיקר ישראל עסקו שבו
המצוות. במעשה הוא העבודה עיקר ששם ישראל, לארץ

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא כוונת 25אך :
דירה יתברך לו לעשות היא וזאת mipezgzaהבריאה ,

עבודה עלֿידי של mipezgzaבעיקר מעשי ביצוע –
גשמיים. בדברים המצוות

שעה  ב"אותה שמרגלים כיוון להבין: קשה אך

mixyk"כלֿכך 26היו חשוב בענין טעו כיצד וסברו 27, ,
המצוות? מעשה בקיום צורך שאין

צורך  שיש ידעו הם שגם לומר, איפוא הכרחי
שדי  סברו הם אך העיקר, הוא והמעשה במעשה,
גם  שהרי במדבר, מבוצעות שהן כפי המצוות בקיום

"כל  של הענין את וכן מצוות, מספר קיימו במדבר
jiyrn הכרחי לא אך הרשות, בעניני שמים" לשם

שיעסקו כפי מעשיים בענינים .ux`al`xyi28לעסוק

.Â

È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙" Ï˘ ÌÈÙÂ‡‰ ˙˘ÂÏ˘
"‰˘ÚÓ

הוא: לכך ההסבר

אלא  עיקר המדרש "לא של הפנימית המשמעות

בתלמוד  הן צורך שיש בלבד זו שלא היא המעשה"
הוא  מביניהם ושהחשוב נפרדים כענינים במעשה והן

ה' עבודת של שה"עיקר" אלא הוא llkaהמעשה,
באופני  עצמו, במדרש גם כלומר, המעשי. הביצוע
והתכלית  העיקר במעשה, מבוצעים שאינם העבודה

חז"ל  כמאמר למעשה, להגיע מביא 29הוא "תלמוד
מעשה". לידי

ישנם  – מעשה" לידי מביא "תלמוד – זה בענין אך
אופנים: שלושה

המביא  שהתלמוד, הבוחן" "אבן הוא המעשה א)
סברות  ייתכנו שכלי באופן כראוי. הוא מעשה, לידי

אמת  שהיא הסברא איזוהי והאבחנה ולכאן, לכאן
כדי  עד לישום ניתנת שהסברא בכך תלויה לאמיתה,

להלכה בהתאם היא dyrnlפסקֿדין כאשר כלומר, ,
וכו' במשנה הכתוב ההלכה לפסק ogley'aeמתאימה

dkld ef 'd xac ± 'jexr30.
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(16" צ"ל שמ"מ epiciaאלא zxeqn מעשיהם ע"ש מרגלים מאבותינו,
שמות על הדרשות ידועות היו אבותינו שאצל היינו, – lkנקראו"

יב. סעיף כדלקמן בעבודתנו, גם נוגעת זו כללית ידיעה כי – המרגלים
שלא 17) – אחד" אלא בידינו עלתה "לא נפרש אם יותר ויומתק

epizea`nנשאר dxeqn שרק) גופא שמזה ב'), סעיף (כנ"ל זו דרשה רק
אבל  לעבודתנו. נוגעת היא שרק מוכח, מאבותינו) בידינו נשארה זו דרשה

שם. בפנים לעיל ראה
שלח.18) פ' ח"ד לקו"ש גם וראה שם. אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת
בֿג.19) כה, בהר
מה 20) תורה כו' וזורע כו' חורש אדם אפשר ב) (לה, ברכות ראה

עלי'. תהא
המאמר.21) ובסוף ב לח, ועיי"ש (מע"ח). ויאמרו רד"ה שם לקו"ת
שלח.22) סד"ה שם לקו"ת ראה

ו.23) ד, ואתחנן
רפל"ז.24) תניא וש"נ. סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' א. נד, עירובין

ואכ"מ). ת"ת. נזכר לא – (וברפל"ח ספל"ח שם
מי"ז.25) פ"א אבות
המבואר 26) ע"פ ובפרט .11 הערה לעיל וראה ג. יג, פרשתנו פרש"י

מדריגת  מעלת גודל פרשתנו שם) אוה"ת וראה ב. לח, ב. (לז, בלקו"ת
קבלה). (מס' המרגלים

ת"ח 27) נשמות בישראל נשמות מיני ב' "שיש סוס"ה אגה"ק ראה
לעסוק  צריכים ת"ח גם הרי דלכאורה* כו' מצוות בעלי ונשמות כו'

כו'". כמארז"ל בגמ"ח
תמד.28) ע' פרשתנו אוה"ת ראה
וש"נ.29) ב. מ, קידושין
ואילך.30) 232 ע' חט"ו בלקו"ש בארוכה נת' ב. קלח, .p"yeשבת

.(p"ye .g ,fh miwqetd illk g"cy) `ed ok zn`dc s` ,dxe`kl oeyla oiynzyn (*
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ההוכחה  היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות
ברוממות  – (למשל המחשבתית שההתבוננות לכך

יתעלה  יתברך, האדם 31האֿל ובשפלות היא 32, (
מסקנות  לידי מגיעה ההתבוננות כאשר היא אמיתית,

בפועל. וביצוע

cenildב) zenily לידי "מביא באמצעות היא
מבין 33מעשה" איזו להחליט שכדי רואים, שאכן כפי .

היא  האדם של בשכלו הקיימות השונות הדעות
זו והחלטה על zigxkdהנכונה, משפיעה היא כאשר

יותר  הדעות בכל שוב להתעמק הלומד צריך המעשה,
החלטה  לכלל להגיע שיוכל עד ולכן 34לעומק .

lecb"26אומרים  cenlz."מעשה לידי מביא שהתלמוד
של  הבוחן" "אבן הוא שהמעשה בלבד זו לא כלומר,

שה"תלמוד" לכך גורם המעשה אלא .lecb35הלימוד,

על הדגש מושם אלו, אופנים בשני cenlzdאך
המעשי: בביצוע מתבטאת שהיא כפי ומעלתו,

למעשה חשיבות כפי lretaאין למעשה אלא ,
המסקנה  הדין, פסק המחשבתי: ב"עולם" עדיין שהוא

המחשבתית. ההתבוננות של

המעשה  על דוקא מדובר שבו השני, באופן גם
lreta שלימות לידי מביא שהמעשה הענין רק מוסבר ,

cenlzaשל המעלה על ולא –dyrnd.עצמו

יותר: נעלה אופן גם יש אך

לשם  שהוא כפי מעשה לידי המביא ה"תלמוד", ג)
envr dyrnd"מקום" אל השכל אור את המביא הוא ,

במשך עשייתו, שבשעת כך חדור lkהמעשה, מעשיו
זהו  – השכל באור אור האדם שאצלו אדם של מעשה

בגלוי  הוא .36השכל

.Ê

‰˘ÚÓ‰ ÁÎ Ï‡ Ì‚ ˙¯„ÂÁ ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÓÎÁ

ומחשבתי, שכלי שהוא ש"תלמוד", ייתכן, כיצד
בפועל? במעשה עיסוקו בעת באדם ויחדור יקיף

רק  בתלמודו שקוע יהודי כאשר הוא: לכך ההסבר

עם  ביחד מאיר השכל אור אין אז הרי בחיצוניותו,
המעשי  האדם,37הביצוע נפש חיצוניות מבחינת כי ,

במוח, שכל לו: המסויים במקום נפשי כח כל מוגבל

ולכן, וכדומה. בידיים המעשה כח בלב, ורגשות מידות
המעשה אין בלימוד, האדם שקוע ,envrlykכאשר

אצלו  תופס השכל, מן יותר הרבה נמוכה בדרגה שהוא
ללימוד. מסייע שהמעשה מסויים בפרט אלא מקום,

עד  הנפש, בפנימיות בלימוד שקועים כאשר אך

זוהי zednאשר lk שיש לומר ייתכן לא אז האדם,
בלבד  זו לא זה, ובאופן לחכמתו. הסותרת בנפשו פינה

די  כך לשם (אשר המעשה על משפיע שהלימוד
והוד "נצח אלא xalcבהחלטה, המסקנה) – מגופא"

יכולים  והמעשה הלימוד כוחות – מכך יותר אף

האדם  כאשר גם נפגע אינו השכל בוֿזמנית, לתפקד
החסידות  ובלשון מעשית, בפעילות מצד 38עסוק :

השכל אור מגיע המוחין, עצם דגדלות, itkמוחין
`edyשהם כפי הנפש, כחות כל לכח mnewnaאל ועד ,

המעשה.

הרמב"ם  בלשון הדיוק יובן זה, myk"39לפי
בחכמתו... ניכר במעשיו jkשהחכם ניכר שיהיה צריך

כל  היא החכמה באמת, החכם אצל במאכלו...",

ניכרת שחכמתו כך הנפשיים lkaמהותו, כחותיו
dxev dze`a" –myk...jk עסוק הוא כאשר גם – "...

קשורים  ואינם חיצוניים הם לכאורה, אשר, "במעשיו",
בו ניכר כפי `ezeל"חכמתו", העם" "משאר יחוד

ודעותיו". "בחכמתו עסוק כשהוא יחודו שניכר

כפי  מ"חכמתו", מושפעים ש"מעשיו" בכך די ולא
מדבר מושפע אחד עיסוקו `xgשדבר אז כי –

כל  הוא אין ואז ב"חכמתו", מעיסוקו נחות "במעשיו"
עסוק  שהוא כבשעה העם", משאר "מובדל... כך

"בחכמתו".

כאשר  גם הרי מהותו, כל היא החכמה כאשר כי

– הגבוהה בדרגתו שרוי הוא "במעשה" עוסק הוא

"בחכמתו".
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בהוצאות 31) ויל"ע בהס'. השינוי ומזה – "ית'" כתוב הי' אולי
השונות.
רפ"ה 32) ברכות ובתר"י – שם) אדה"ז (ובשו"ע רסצ"ח או"ח שו"ע

האדם". "ושפלות אין שראיתי בדפוס
מצד 33) הוא מדות מולידים שמוחין שזה ומדות, למוחין בנוגע וכ"ה

zlcbd.(לסופו (קרוב תרס"ג מאמינים וכל (ד"ה ).n"kaeהמוחין
שצ.34) ע' תרס"ו המשך ראה
ס"בֿג.35) פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' להעיר

קיום36) לדבר שמחה zevnדוגמא אחת בבת שצ"ל – יו"ט שמחת
וראה  – ביין. כו' בבשר אלא שמחה אין זה עם וביחד ודוקא מצוה, של
תקס"ח  אדה"ז מאמרי (ס' בבשר אלא שמחה אין במחז"ל אדה"ז ביאור
סי' שערים ממאה ג"כ ולהעיר ב). טו, צו לקו"ת (וראה קעח קעא. ע'

לח).
ועוד.37) פ"ב. תער"ב שהקדימו בשעה ד"ה עיין
שם.38) מאמינים וכל ד"ה .n"kaeראה
רפ"ה.39) דעות הל'
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היה  לא המרגלים למעשה שהמקור לומר ויש
שחסרה  אלא בכלל, המצוות מעשה בקיום באיֿרצונם

עצמו: בלימוד השלימות להם

הוא המדבר דור של היו dxezענינו הם דעה. דור ,
השלימות  בשיא הוא התורה לימוד שבו אבל 40במדבר .

"תלמוד  של בענין השלימות חסרה המרגלים אצל
ביותר, הנעלית הדרגה להם חסרה מעשה". לידי מביא

מוחין מהות zelcbcשמצד כל היא החכמה כל (כאשר
המעשה, לבין התלמוד בין הפרדה כל אין הלומד),
אצלו  מאיר בפועל, בעשיה שקוע האדם כאשר שגם

עוצמתו. במלוא והמחשבה השכל אור

מעשה" לידי מביא ב"תלמוד התמסרותם l`ולכן
ישראל, בארץ המעשה", ב"עולם יישום של באופן היה
באופן  אלא לשם, המדבר של התורה אור והבאת
כתוצאה  מעשה כלומר, עצמו. במדבר הוא שהמעשה

בס  כדלעיל התורה, לימוד ו'.של עיף

.Ë

Y ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙ÂÚËÓ ÂÈ·‚Ï ˙„ÓÏ‰ ‰˜ÒÓ‰
"„Á‡"

לא  המרגלים להתנהגות שהגורם לעיל, האמור לפי
בשלמות  החסרון אלא ל"מעשה", התנגדותם היה
יצחק  רבי של מאמרו יובן שבמוח, בעבודה לימודם,

אחד...": אלא בידינו עלתה "לא

העבודה  כאשר אבותינו, של  הראשונים, בדורות
כיצד  לדעת היה צריך שבראש, המוחין מצד היתה
– הרצוי באופן תיעשה שהעבודה כך לידי להביא
בהתבטלות  הכרוכה הלימוד של מוחלטת שלימות
אצלם  שהיתה המרגלים, כאצל שלא – מוחלטת
לבין  המוח, של הפנימית, העבודה בין הפרדה

המעשה.

אחד  שבט בין הבדלים ישנם זו שבעבודה וכיוון
ושער  דרך יש שבט לכל כי ה',41למשנהו, בעבודת ,

מהמרגלים  אחד כל של מהטעות להיזהר לדעת צריכים
עבודת  אופן לפי היא מהם אחד כל אצל הזהירות -

שבטו.

ה"ראשונים  אחרי יותר, מאוחרים בזמנים אבל
הדורות  כשנתמעטו כאשר 42כמלאכים", ובמיוחד ,

ועיקר  ועקביים", רגליים בחינת עד דוד סוכת "נפלה
המצוות  מעשה בקיום היא ה' כלֿכך 43עבודת לא ,

שהיא  כפי המרגלים מטעות שיימנעו לכך לדאוג חשוב
ומקורה, בשיא dcearaבשורשה המוחין, של הרוחנית

עצמית  התבטלות מתוך הלימוד של השלימות
אשר  הנלמד, הדבר לאמיתות להגיע בלבדית ובשאיפה
את  למנוע יש אלא דיליה, שיעורא לפום חד כל בזאת

d`vezd של מטעותם שנבעה המצוות למעשה ביחס
המרגלים deeyכל ote`a תורה" שהרי ומשפט 44, אחת

מעשה" בבחינת ומצוות התורה כל בקיום לכולנו אחד
איננה  העיקרית העבודה כאילו היתה הטעות כאשר –

המעשה. בעולם

אחד": אלא בידינו עלתה  "לא של המשמעות וזוהי
לגבי  המרגלים משמות הנלמד בידינו", ש"עלתה מה
והנקודה  "אחד" ענין הוא הרוחנית, עבודתנו
המצוות  קיום של ההכרחית – לכולם המשותפת

שווה  באופן הדורות,lkaישראלlkעלֿידי45במעשה,
הבדלים  .46ללא

שסתר "סתור, בשם נרמזת זו של eiyrnאזהרה
עולם  את ברא הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוךֿהוא":

) שישראל dyrnהעשיה בכוונה הקדושֿברוךֿהוא),
אותו  ולכן,47"יבנו" יתברך. לו לדירה אותו יהפכו –

לעיקר, המצוות מעשה את עושים אין mixzeqכאשר
את נותר dyrnח"ו העשיה עולם – הקדושֿברוךֿהוא

יתברך  לה' לדירה בנוי ולא וסתור, חרב ויותר 48ח"ו .
חז"ל dnecaמכך, (בית 49למאמר נבנה שאינו דור כל :

החריבו. הוא כאילו הכתוב עליו מעלין בימיו, המקדש)

את  ברא הקדושֿברוךֿהוא אם לשאול: ניתן והרי
בעדו, שיעכב מי ואין כלֿיכול והוא זו, למטרה העולם

נברא, שיהודי, ייתכן הקדושxezqiֿכיצד מעשה את
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(40,41 ע' לעיל .p"yeראה
הסימן).41) בריש שם (ממג"א סח סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סקל"ג. להה"מ לקו"א
(הב')42) המה ששים ד"ה שה"ש לקו"ת ועיין האמוראים. בדורות

עיי"ש  בהעלם, הם (השגה) ההלכות טעמי האמוראים דבמימרות – פ"ד
גופא). שבתורה "מעשה" (בחי'

ט.43) סו"ס אגה"ק
רפמ"ד.44) תניא

הכולל 45) שער ראה – נפש לכל השווה – הי"ג שער מענין להעיר
.36 בהערה שנסמנו במקומות וראה בהקדמתו.

אלא46) בידינו עלתה ד"לא י"ל חבקוק `cgועפ"ז "בא ע"ד הוא "
על מהרש"א).`zgוהעמידן בחדא"ג ועיי"ש בסופה. (מכות "

ואילך.47) 14 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
פרשתנו.48) עינים מאור עד"ז ראה
לסופו).49) (קרוב ה"א פ"א יומא ירושלמי
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הקדושֿברוךֿהוא  של שכוונתו יאפשר ולא ברוךֿהוא,
העשיה? עולם של פרט בכל תתבצע

ניתן  ית', בדיבורו מבוטאת זו כוונה היתה לא [אילו
ית' במחשבתו נשאר שהרצון שכיוון לתרץ, היה
את  מחייב הוא אין העולם), – ה"זולת" מן (הנעלית

;50האדם 

המעשה  בעבודת שיעסקו ה' של שרצונו כיוון אך
בגלוי xeaicaהובע ieeiva דיבורו הרי הקב"ה 51, של

מעשה dyrn50הוא את יסתור שיהודי יתכן וכיצד ,
הקדושֿברוךֿהוא?]

–התשובה  "בן" הוא ש"סתור" היא, d`vez52לכך

שהמשמעות  מך", עצמו שעשה "מיכאל, – של
רק  מדובר שאין היא, המרגלים,53הפנימית מעשה על

שתהיה  כדי הקדושֿברוךֿהוא: כלפי כביכול, אלא,
את  הקדושֿברוךֿהוא עשה חפשית, בחירה ליהודי
את  יכריח לא שדיבורו כביכול, חלש, ל"מך", עצמו
ח"ו  לעשות הכח את ליהודי נתן הוא – האדם מעשה
הקדושֿ מעשה את לסתור ואף ה', מרצון ההיפך את

ברוךֿהוא.

.È

"ÈÒÙÂ Ô· È·Á" Ì˘‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

שהדבר ולחשוב לטעות להיזהר cigidניתן שיש
לאחר הראשונים, שלאחר בדורות הוא `epizeaבו ,

פגם יהא "אף dyrnaשלא יוחנן רבי אומר כך ועל –
ep` של דבריו שהחביא נחבי ופסי, בן נחבי נאמר

גם של `eplvהקדושֿברוךֿהוא": הענין להישלל צריך
הוא"eixac"החביא הקדושֿברוךֿ שדוקא 54של כיוון ,

של העבודה כראוי:dyrndכך היא

שמים  ה' בדבר – הקדושֿברוךֿהוא" של "דבריו
) נברא כל המחיה ה' לדבר היא הכוונה dyrnנעשו,

הקדושֿברוךֿהוא).

צריכים  המעשים – דבריו" מ"החביא ליזהר יש
ה', דבר בהם שייראה באופן של eixac55להתבצע

–הקדושֿב  המעשה את המחיה רוךֿהוא,

רבות  פעמים כמדובר יתברך 56כי, לו שהדירה כדי ,
עבודת  באמצעות "בונים" ישראל אשר העשיה, בעולם

dyrndשם תאיר והאלוקות מוארת, תהיה ,ielba יש ,
בהם  ויוכר "מאירים", יהיו היהודי של שמעשיו צורך
העבודה  מתבצעת וממילא אותם, המחיה ה' דבר

וכו'. בחיות

– "בן" הוא דבריו...", "החביא d`vezו"נחבי",
על שפיסע ופסי, – הקדושֿברוךeizecinֿשל של

הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא של מצב הוא":
דבר  את חש אינו שהוא יהודי, אצל ח"ו להיות העלול
על  ופוסח מדלג שהוא נובע נברא, כל המחיה ה'

שמצד ב"מדותיו zecndהעבודה  שמקורן (הרגשות),
הקדושֿברוךֿהוא" :57של

לכך  מביאה היהודי אצל לה' האהבה התעוררות
הוא כאשר בנפשו האלוקי האור העולם,lrnשגילוי

גשמיים,58מאפשרת  בענינים יעסוק הוא כאשר שגם ,
הקדושֿ של דבריו "החביא בבחינת יהי' לא במעשה,

ברוךֿהוא".
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[המתורגם]50) ח"ו ,3 הערה 134 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה
,46 הערה 70 ובהנסמן p"yeע' 66 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

שם.
ועוד.51) כב. פמ"ד, ב"ר ראה
רק 52) דרש (ו') פרשתנו שבתנחומא זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

ולא  – דבריו) את (שהחביא ו"נחבי" העולם) מן אֿל (שסתרו "סתור"
מן  (שסתרו "סתור" רק דרש י) (שם, בבמדב"ר [ועד"ז ו"ופסי" "מיכאל"

העיקר כי – ו"מיכאל"dcearaהעולם)] ו"נחבי", "סתור" שלילת הוא
כו'. הסיבה רק הם ו"ופסי"

כפשש"מ 53) המרגלים, פעולת על גם קאי שבפנים השני לפי' גם כי
הקב"ה" של מעשיו ש"סתר ע"י כי –dlbn רצונו נגד לעשות בחירתו כח

חז"ל  וכלשון מך, הקב"ה) של (שונאו עושה הוא שכאילו ונמצא ית'.
" לג) פ"א, לג,oiyizn(איכ"ר לברכה ספרי וראה מעלן"*. של גדול כח

ה.

סו 54) אלאואי"ז בידינו עלתה ל"לא ע"ז `cgתר (נוסף כי – "
כו'" "החביא לשלול המרגלים,`dpiשהעבודה טעות שלילת כמו
בעבודה הרי) יא, סעיף דומה efכדלקמן ואינה מדריגות, חילוקי יש

הזמנים  בכל מישראל לכאו"א שווה באופן שהיא כו'" ד"סתור להשלילה
אלא כו' עלתה cg`.40(לא והערה ס"ט בפנים כנ"ל ,(

רק ועפ"ז דרש (5 הערה (דלעיל ות"ב שבבמדב"ר מה יומתק
לכאו"א  עתה בעבודתנו שנוגע מה העיקר כי – "נחבי" ולא "סתור"

) כו'" "סתור רק הוא שווה ).dyrnבאופן
העבודה55) (ע"ד יצחק ר' במאמר השינוי: יומתק נקט dyrncעפ"ז (
ב"epicia"עלתה העבודה (ע"ד יוחנן ר' ובמאמר ,"eixac אנו "אף נקט כו'")

xn`p."
ועוד.56) .35 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
כו'.57) מהן שנשתלשלו רפ"ג: תניא ראה
ספי"ב.58) בתניא עדמ"ש

envr dyr" zxenz ± (my x"ki`) dlrn ly dxeaba gk siqedl ,"'eb 'c` gk `p lcbi dzre" (fi ,ci epzyxt) `wec milbxnd `hg ixg` dyn ywia okly l"ie (*
."jn



ireaydמו cenild xefgn t"r - gly zyxt - zegiyÎihewl

"החביא של הקדושֿברוךֿהוא"eixacהענין של
בעולם milbxndאצל להשאר חפצו שהם מכך נבע

daygndֿהקדוש של המחשבה דרגת מאירה שבו ,
דבר  אל הדיבור, עולם אל לרדת חפצו ולא ברוךֿהוא,

המתלבש נשארmlera59ה' ה' שדבר כך ,mlrda–
בעולם. חבוי

על  שפסע ופסי, של) (תוצאה בן "נחבי של והענין
הקדושֿברוךֿהוא" של שהם `mlvמידותיו מכך נבע ,

" של הדרגה על לדלג הקדושֿברוךeizecnֿחפצו של
קשורות  האדם שמדות כשם לעולם, שקשורות הוא"

הקדוש60ֿלזולתו  של מ"המוחין" ישר לשאוב ורצו ,
" אשר כביכול, זוהי 54לעולם"encwברוךֿהוא, ואשר ,

" להעלמת –eixacהסיבה הקדושֿברוךֿהוא" של
המלכות. בספירת

ופסי" בן מ"נחבי להמנע עלינו – "אנו" כן לא אך
גם jetddבצד אלא עצמו, במעשה להסתפק לנו אל :

העבודה בדרגות xzeiלעסוק zelrpd של "דבריו של
הקב"ה. של ב"מדותיו" הקדושֿברוךֿהוא",

.·È
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בדורות  גם אמנם, לחשוב: יהודי יכול הרי
בעבודה  גם צורך ויש במעשה, די אין האחרונים
ב"בחינת  שנמצאים כיוון אך ובלב, במוח פנימית
באמת, שהיא כמו אינה זו עבודה ועקביים", רגליים

שכלית עבודה זו השכל alayומדותy`xayאין אלא
יתכן  וכיצד ועקביים". ב"רגליים שהם כפי והמדות

"דירה  של המטרה תתבצע עבודתו שבאמצעות
אלא  בלבד, במעשה די אין כך לשם אשר בתחתונים",

לימוד dcearaגם המעשה?61של עבודת את המאירה ,

שבכל  היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הם שהעבודה 62הדורות יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המוח הוא הקודמים הדורות של
eply"ועקביים בעבודתינו63ב"רגליים ולכן ,dyrna

בהעלם  קיימת והלב.64zpeekהמצוות הראש – המצוות 

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת
שם  על מרגלים מאבותינו, בידינו מסורת זו "דבר

נקראו": מעשיהם

בידינו  עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,
מה  כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד", אלא

"אבותי  בעבודת להיות epשנעשה צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, שמות שבכל epiciaהאזהרה zxeqn"
בעבודתנו, "בידינו", היא זו עבודה –

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –
של  וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות ירידת

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו ,65"עלתה

המעשה. עבודת

שלימות  מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה

,b"kyz gly t"y zgiyn)
(g"kyz gxew t"y
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עשרה59) ע"י הי' העולם נעשו.zexn`n,xacaוהתהוות שמים ה'
(60271 ע' תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

פ"ב. .n"kaeואילך)
[המתורגם]61) לקו"ש .194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה

.329 ע' חי"ז
ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דור 63) שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא). ודור
דבמימרות 64) (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים האמוראים
העבודות 65) כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק – ל"בא `cgדאבותינו
`zgחבקוק lr ocinrde.(46 הערה לעיל (ראה "

ireayd cenild xefgn t"r - gly zyxt - zegiyÎihewl

"החביא של הקדושֿברוךֿהוא"eixacהענין של
בעולם milbxndאצל להשאר חפצו שהם מכך נבע

daygndֿהקדוש של המחשבה דרגת מאירה שבו ,
דבר  אל הדיבור, עולם אל לרדת חפצו ולא ברוךֿהוא,

המתלבש נשארmlera59ה' ה' שדבר כך ,mlrda–
בעולם. חבוי

על  שפסע ופסי, של) (תוצאה בן "נחבי של והענין
הקדושֿברוךֿהוא" של שהם `mlvמידותיו מכך נבע ,

" של הדרגה על לדלג הקדושֿברוךeizecnֿחפצו של
קשורות  האדם שמדות כשם לעולם, שקשורות הוא"

הקדוש60ֿלזולתו  של מ"המוחין" ישר לשאוב ורצו ,
" אשר כביכול, זוהי 54לעולם"encwברוךֿהוא, ואשר ,

" להעלמת –eixacהסיבה הקדושֿברוךֿהוא" של
המלכות. בספירת

ופסי" בן מ"נחבי להמנע עלינו – "אנו" כן לא אך
גם jetddבצד אלא עצמו, במעשה להסתפק לנו אל :

העבודה בדרגות xzeiלעסוק zelrpd של "דבריו של
הקב"ה. של ב"מדותיו" הקדושֿברוךֿהוא",

.·È
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בדורות  גם אמנם, לחשוב: יהודי יכול הרי
בעבודה  גם צורך ויש במעשה, די אין האחרונים
ב"בחינת  שנמצאים כיוון אך ובלב, במוח פנימית
באמת, שהיא כמו אינה זו עבודה ועקביים", רגליים

שכלית עבודה זו השכל alayומדותy`xayאין אלא
יתכן  וכיצד ועקביים". ב"רגליים שהם כפי והמדות

"דירה  של המטרה תתבצע עבודתו שבאמצעות
אלא  בלבד, במעשה די אין כך לשם אשר בתחתונים",

לימוד dcearaגם המעשה?61של עבודת את המאירה ,

שבכל  היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הם שהעבודה 62הדורות יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המוח הוא הקודמים הדורות של
eply"ועקביים בעבודתינו63ב"רגליים ולכן ,dyrna

בהעלם  קיימת והלב.64zpeekהמצוות הראש – המצוות 

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת
שם  על מרגלים מאבותינו, בידינו מסורת זו "דבר

נקראו": מעשיהם

בידינו  עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,
מה  כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד", אלא

"אבותי  בעבודת להיות epשנעשה צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, שמות שבכל epiciaהאזהרה zxeqn"
בעבודתנו, "בידינו", היא זו עבודה –

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –
של  וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות ירידת

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו ,65"עלתה

המעשה. עבודת

שלימות  מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה
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עשרה59) ע"י הי' העולם נעשו.zexn`n,xacaוהתהוות שמים ה'
(60271 ע' תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

פ"ב. .n"kaeואילך)
[המתורגם]61) לקו"ש .194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה

.329 ע' חי"ז
ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דור 63) שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא). ודור
דבמימרות 64) (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים האמוראים
העבודות 65) כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק – ל"בא `cgדאבותינו
`zgחבקוק lr ocinrde.(46 הערה לעיל (ראה "

יש צורך להתעסק בענייני העולם, אכילה ושתייה ודומיהם, כדי לברר את הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, אבל, בשעת מעשה צריך 
להיות באופן של הבדלה מחומריות העולם.

משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י



מז

בראשית מט, יב – חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב

קמה

ביאור ד"יין" דקדושה משמח, וזהו "חכלילי" – חך לילי 
)כתובות קיב, ב(, משא"כ יין דקליפה מביא יללה )יומא עו, 

ב(, ילי"ל, ומבאר הגמ' גיטין סח, א.

צריך  הי'  המלך  דשלמה  מסופר  א  סח,  גיטין  ]בגמ' 

לה"שמיר", ושלח בניהו בן יהוידע לקחת השמיר מהשר 

אשמדאי,  שם  שגר  להר  והלך  ברשותו,  שהי'  אשמדאי 

ומצא שם בור של מים, ומילא אותו ביין )כדי שאשמדאי 

ישתה ממנו וישתכר(, וכשבא אשמדאי ומצא בהבור יין, 

מתחלה לא רצה לשתות ואמר ב' פסוקים, וז"ל המשך 

הגמ'[.

לץ  כתיב1  אמר  חמרא,  אשכחי'  ]אשמדאי[,  אתא  כי 

היין הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם, וכתיב2 זנות יין 

ותירוש יקח לב, לא אישתי.

מה שהביא ב' פסוקים על שאין לשתות יין.

יש לומר, כי היין הוא גבורות3 קשות.

הנה יש ב' עקביים, עקב ימני ועקב שמאלי.

דעקב  היין  הוא  בו,  יחכם  לא  כו'  היין  לץ  זהו, 

הימני.

יין יקח כו' יקח לב, הוא היין דעקב השמאלי.
הוא  שחכמה  חכמה  יהי'  שלא  הוא  יחכם,  לא  כי, 

מימין4.

הוא  שבינה  ליבא5,  בינה  יהי'  שלא  הוא  לב,  ויקח 
משמאל6.

1( משלי כ, א. ופירש מצודות דוד: לץ היין, שותה היין הוא לץ, ושותה 

השכר יהמה ויצעק בשכרותו, וכל השוגה בו, ר"ל כל מי שישגה בו 

בדעתו לחשוב, הואיל והיין מפקח ארבה אם כן בשתייתו, הנה באמת 

לא יתחכם, כי אף אם מעט יפה רובו קשה.

מצודת ציון: הומה, ענין צעקה.

שהם  והתירוש  והיין  הזנות  וגו',  יין  זנות  ופרש"י:  יא.  ד,  הושע   )2

עסוקים בם, לקחו את לבם מאחרי.

3( ראה בתורת לוי יצחק שם עמוד תלט, שמבאר מ"ש בגמ' סנהדרין 

דף ע' ויחל נח איש האדמה ויטע כרם אמר רב חסדא אמר מר עוקבא 

וכו', א"ל הקב"ה לנח, נח לא הי' לך ללמוד מאדם הראשון שלא גרם 

לו אלא יין כו', ע"ש. יין הוא מענבים, ענבי"ם גי' עק"ב, וזהו שכתוב 

)תהלים יט, יב( “בשמרם עקב רב" שצריך לשמור את העקב רב שלא 

יהי' מהם יניקה ללעומת זה.

סחטה  חוה  דזהו"ע  וד',  פ"ג  ורחל  לאה  שער  חיים  לעץ  שם  ומציין 

יין התרעלה, וזהו ענבי"ם גימטריא  ענבים ונתנה לאדם, דזהו"ע כוס 

בעקביים,  אלא  יינם  להוציא מתוכן  הענבים  נדרכות  אין  ולכן  עק"ב, 

עק"ב בגימטריא ב' פעמים “אלקים" )בחי' גבורות(, דיש ב' עקביים 

ימין ושמאל ע"ש. וראה אור התורה ויחי עמוד תתרז.

4( ראה זהר חלק ג' קנג, ב. פרדס ש"ו, פ"א. ע"ח שער א' ענף ב'.

5( )הקדמת תקו"ז( פתח אליהו: בינה ליבא ובה הלב מבין.

6( ראה בהנסמן הערה 4.

גורם  חכמ"ה  גי'  אותיותיו  ג'7  שעם  יין  )והיינו 

גורם  בינ"ה  גי'  אותיותיו  והסר  החכמה,  הסתלקות 

הסתלקות הבינה, ועיין במאורי אור8 מע' יין, אך שם הוא 

היין דקדושה חמרי9 וריחני פקחין(.

מתיבתא  יומא  בכל  גמר  הוה  הוא10  הרי  י"ל,  גם 

דרקיעא ומתיבתא דארעא, לכן אמר ב' פסוקים שלא טוב 

לשתות היין, והוא

לץ היין כו' לא יחכם, הוא, שלא יחכם במתיבתא 
דרקיעא.

ליבא  בבינה  יבין  שלא  הוא  לב,  יקח  כו'  ויין 
במתיבתא דארעא.

כי11  דארעא,  במתיבתא  חכם  לא  בהיפך,  י"ל  )גם 

במתיבתא  ליבא  דבינה  לב  ויקח  ארץ,  יסד  בחכמה 

דרקיעא, כי כונן שמים בתבונה(.

יליל, כי יין מביא  ל"ב הוא  יק"ח  יחכ"ם  ל"א  ר"ת 

יללה לעולם, כדאיתא במסכת יומא בפרק יום הכפורים12 

ע"ש.

וההיפך מזה הוא בחי' יין דקדושה, המשמח13 שעליו 

ל"י  אומר  הטועם  חך14  כל  מיין,  עינים  חכלילי  כתיב 

ל"י, ב' פעמים ל"י, והוא ההיפך דילי"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תמז

7( פירוש: יין )בגי' 70( + 3 אותיות = 73, וכן “חכמה" בגי' 73, וכן 

יין )70( – 3 אותיות = 67, וכן “בינה" בגי' 67.

8( וז"ל: “יין עם האותיות גי' חכמה, ובחסרון האותיות גי' בינה, כי 

חמרא ורחני פקחי".

9( ראה יומא עו ע"ב. תניא פרק ז.

מתיבתא  וגמר  לרקיע  סליק  יומא  “כל  דאשמדאי  שם,  בגיטין   )10

דרקיע, ונחית לארעא וגמר מתיבתא דארעא".

כא  עמוד  סוף  בראשית  חיים  בתורת  הביאור  ראה  יט.  ג,  משלי   )11

ואילך. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד תתקסה, וז"ל: כתיב ה' בחכמה 

יסד ארץ כונן שמים בתבונה. ולהבין זה איך ארץ שהיא בחי' תחתונה 

מן השמים יסודתו מחכמה ושמים מבינה. אך שמים הם אהבה ויראה 

ולמעלה הם חסד וגבורה בחי' זעיר שהוא בחי' יש מי שאוהב נמשך 

אחרי  כי  מינה,  מתערין  דינין  בינה  היש,  ושורש  מקור  שהוא  מבינה 

שבא בגדר הבנה והשגה שייך לימשך מזה ע"י הבנה לאהוב את הדבר 

ולהיפך, לכן בינה ֵאם הבנים חסד וגבורה אהבה ויראה.

משא"כ בחי' מלכות הוא ביטול היש, כמו עבד המשתחווה לאדוניו 

רק  ומקורו מבחי' חכמה,  לאדוניו שרשו  ומשתחווה  שמבטל מהו"ע 

חכמה הוא ביטול עצמי בלי שום יש ובחי' מלכות שיבטל היש, ולכן 

נקרא דוד עבדי בחי' מלכות, ומשה עבדי הוא מבחי' חכמה הוא ביטול 

עצמי ואנחנו מה, ולכן חכמה בראש חכמה בסוף, יראה עילאה יראה 

וזה  עילא  זה  רק  ולבחי' מלכות,  לבחי' חכמה  הכל שם אחד  תתאה, 

תתא, כי בחי' חכמה שורש ומקור לבחי' מלכות כו', ע"ש.

ראה גם לעיל סימן קמג הערה 12.

12( עו, ב “קרי לי' יין קרי לי' תירוש, יין שמביא יללה לעולם, תירוש 

רב  היין  ע"י  יללה,  שמביא  ]רש"י:  רש".  נעשה  בו  המתגרה  שכל 

הניאוף ופורענות בא לעולם. יין לשון תאני' ויללה.[

13( תהלים קד, טו.

14( כתובות קיא, ב “חכלילי עינים מיין כל חיך שטועמו אומר לי לי".

ילקוט לוי יצחק על התורה



מח

טו, יח־יט – דבר  אל בני    ישראל  ואמרת 
מביא  אני  אשר  הארץ  אל  בבואכם  אליהם 
הארץ  מלחם  באכלכם  והיה  שמה  אתכם 

תרימו תרומה לה'

א. והי' באכלכם מלחם הארץ וגו'. שמא תאמרו במדבר 
צריכים  אנו  לארץ  ובבואנו  השמים  מן  לחם  לנו  יורד  הי' 
לטרוח לחרוש ולזרוע עד שנאכל, יותר טוב הי' לנו ישיבת 
בבואכם  שמיד  בבואכם  אמר  לזה  הארץ,  מביאת  המדבר 
יפסק המן ותאמרו הלואי היתה ישיבתכם עוד במדבר, לזה 
אמר והי' באכלכם, אם אתם עושים רצונו של מקום היא 
תוציא לכם לחם חם, כמו שאמרו )שבת ל:( עתידה ארץ 
באכלכם  זהו  חדש,  כל  ואין  גלוסקאות  שתוציא  ישראל 
כאילו אמר בא אכלכם, שאין אתם צריכין לטרוח אלא ה' 

יזמין לכם, זהו והי"ה הוי"ה הוא מביא ומזמין אכלכם.
שפתי כהן

טו, כא – מראשית עריסותיכם תתנו לה' 
תרומה לדורותיכם

ב. מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם. 
נראה כלפי שאמר בפסוק הראשון כתרומת גורן כן תרימו 
ועתה  גורן  תרומת  מירוח  בשעת  הורם  כבר  הנה  אותה, 
בשעת עריסה ירימו חלה, אמר עכשיו. אמנם לדורותיכם 
הבאים במהרה בימינו אמן תוציא ארץ ישראל גלוסקאות 
כן  על  תרומה  הורם  לא  עדיין  ואז  ל:(  )כבשבת  נגמרים 
הארץ  שהוציא  הגלוסקא  שהיא  עריסותיכם  מראשית 

תרימו תרומה וגם חלה.
חתם סופר

מלחם  באכלכם  "והי'  יט(  )טו,  כתוב  שלח  בפרשת  ג. 

"ראשית  כ(  )טו,  ובפסוק  לה'".  תרומה  תרימו  הארץ 
תרימו  כן  גורן  כתרומת  תרומה  תרימו  חלה  עריסותיכם 
לה'  תתנו  עריסותיכם  "מראשית  )כא(  ובפסוק  אותה". 

תרומה לדורותיכם".
"לה'"  כתוב  כא  ובפסוק  יט  בפסוק  למה  לדייק  ויש 
ובפסוק כ' כתוב סתם "חלה תרימו תרומה" מבלי הדגשה 
שהוא לה'. עוד יש לדייק שבפסוק כא מוסיף "לדורותיכם" 

משא"כ בהשאר.
ויש לומר דבא לרמז הג' תקופות בחיוב תרומה וחלה, 
דברמב"ם הל' תרומה פרק א הלכה כו מבאר דחיוב תרומה 
בזמן  ראשונה  בירושה  א(  בחיובם:  זמנים  ג'  יש  וחלה 
מן  ונתחייבו  תבואו"  "כי  וכמ"ש  כולכם  ביאת  דהי'  יהושע 
התורה, ב( בזמן עזרא שהיתה ביאת מקצתן ונתחייבו רק 
דיהי'  שלישית  בירושה  לחזור  דעתידין  לע"ל  ג(  מדרבנן, 
משנה  הכסף  בדברי  ע"ש  מה"ת,  חיוב  ויהי'  כולכם  ביאת 
על הרמב"ם, דלומדים תרומה מחלה דצריך ביאת כולכם 

לחייב מן התורה. )ועיין רמב"ם הל' ביכורים פרק ה(.
לביאת  מרמז  הוא  יט  דפסוק  הפסוקים,  מדויק  ובזה 
התורה,  מן  חיוב  דהוא  לה'"  תרומה  "תרומה  ואז  יהושע 
ומפני דהי' חורבן בסוף, ע"כ לא כתוב בפסוק זה לדורותיכם, 
ובפסוק כ מרמז לזמן עזרא דלא הי' ביאת כולכם והחיוב 
ולא  הוא רק מדרבנן, ע"כ כתוב רק "חלה תרימו תרומה" 
דמרמז  כא  ובפסוק  מדרבנן,  רק  הוא  דהחיוב  "לה'"  כתוב 
להזמן דלעתיד לבוא ויהי' ביאת כולכם חיוב מן התורה ע"כ 
לה'", דמדאורייתא חייב, ולכן מסיים בפסוק  כתוב "תתנו 
זה דווקא "לדורותכם", דלא יהי' עוד גלות, דבית השלישי 
יהי' בית נצחי, ויהי' נשאר החיוב דחלה ותרומה מן התורה 

לעולם ועד, "לדורותיכם".
בית יצחק

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח
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המשך ביאור למס' יומא ליום שישי עמ' א
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âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה נסמכה (במדבר לּמה ¿«¿¬»ƒְְִָָָ

על  ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּפרׁשת
ולא  ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, ׁשּדּברה ּדּבה, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹעסקי

מּוסר  לו)∑EÏŒÁÏL.לקחּו סוטה רבה. ,לדעּת(במדבר ְָָ¿«¿ְְְַ
ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,ל מצּוה איני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָאני

ואמרּו א)יׂשראל לפנינּו",(דברים אנׁשים "נׁשלחה : ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

ׁשּנאמר ּומׁשה (שם)ּכמה וגֹו'". ּכּלכם אלי "וּתקרבּון : ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנמל

ג)ׁשּנאמר וגֹו'",(שמות מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
לטעֹות  מקֹום להם נֹותן ׁשאני המרּגלים חּייהם ּבדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יירׁשּוה  לא .למען ְִַַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»
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(:cdWn iM l`xUi EdEcWgi `NW mB ,©¤Ÿ©§§¦§¨¥¦¤
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cSn xrkn xaCd oi` oM m` ,ux`d̈¨¤¦¥¥©¨¨§Ÿ¨¦©
milBxnd miWp`d cSn m`e ,Fnvr©§§¦¦©¨£¨¦©§©§¦
lr ExgaPW Epivn `ld ,mirWx EidW¤¨§¨¦£Ÿ¨¦¤¦§£©
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Exn`X('` mixaC)ux`d z` Epl ExRgie ¤¨§§¨¦§©§§¨¤¨¨¤
mdA mipinhOW zFxitgd WExR¥©£¦¤©§¦¦¨¤
cMlp KM dWn rnXW oeiM 'Fke mpFnn̈¨§¥¨¤¨©¤¨¦§©
EwCwCX dOn dPd .o`M cr mciA§¨¨©¨¦¥¦©¤¦§§
dxFi mciA cMlp Exn`e l"f mxn`nA§©£¨¨§¨§¦§©§¨¨¤
oi`e ,dnxrA EdEcklE ExAC dnxnAW¤§¦§¨¦§§¨§¨§¨§¥
mditA ExACW dnxn `id dn rEcï©©¦¦§¨¤¦§§¦¤

:cMlp DAW¤¨¦§©
ïëàx `Ed '`d ,md lEBx ipin 'alEB ¨¥¦¥¦¥¨¦

mB ,DA Elri xW` KxC zrcl̈©©¤¤£¤©£¨©
zFlrl l`xUi lM Egixhi m` zrcl̈©©¦©§¦¨¦§¨¥©£
ilBxn xn`nkE ,mdn cg` wlg F`¥¤¤¨¥¤§©£©§©§¥

rWFdil EaiWdW ird('f rWFdi)lri l` ¨©¤¥¦¦ª©§ª©©©©
zWlWM F` Wi` miRl`M ,mrd lM̈¨¨§©§©¦¦¦§¤
dOW rBiY l` 'Fbe Elri Wi` mitl £̀¨¦¦©£§©§©©¨¨
`N` lBxi `l df lEBxe mrd lM z ¤̀¨¨¨§¦¤Ÿ§©¥¤¨
dOW E`Fai xW` xird z ¤̀¨¦£¤¨¨¨
xir lr xEvl EniMqie dEWAkIWkE§¤¦§§¨§©§¦¨©¦
'a lEBxe ,zg`l zg` dElBxi zxg ©̀¤¤§©§¨©©§©©§¦

mivFx iM dxFi df ,illM lEBx `Ed¦§¨¦¤¤¦¦
,WAkl mdA gM Wi m` xrWlE zF`xl¦§§©¥¦¥Ÿ©¨¤¦§
glWl l`xUi EniMqdW lEBxd `Ede§¨¦¤¦§¦¦§¨¥¦§Ÿ©
FnM orpM ux` zEllkl `Ed lBxl§©¥¦§¨¤¤§©©§
hErn ciBi dfe ,dUrOA WxtOW¤§Ÿ¨©©£¤§¤©¦¦
Exn` dfle ,dp`FY WETaE 'dA dpEn`d̈¡¨©¦£¨§¨¤¨§
EnMgzPW cr dWn dvx `NW WxcOA©¦§¨¤Ÿ¨¨¤©¤¦§©§
zpnhd cvNW Fl ExAcie dnxnA§¦§¨©§©§¤§©©§¨©
wcFv df mrhe ,miglFW md oFnOd©¨¥§¦§©©¤¥
glWe mciA cMlpe orpM ux` lkA§¨¤¤§©©§¦§©§¨¨§¨©
,xaCA rx oi` iM df zilkzl milBxn§©§¦§©§¦¤¦¥©©¨¨
dAQl milBxn glW rWFdi ok FnM§¥§ª©¨©§©§¦©¦¨
`N` rx oi`e iYazMW FnM dkixSd©§¦¨§¤¨©§¦§¥©¤¨
l`xUi zrcA didW lEBx mrhA `weC©§¨§©©¦¤¨¨§©©¦§¨¥

:dWn zrC zapbA¦§¥©©©¤
äæìåxn`e dWn l` 'd xaC `AglW §¨¤¨§©¤¤§¨©§©

LlxaFq dY`X dnl WExR §¥§©¤©¨¥
oFnOd zpnhd liaWA `idW zEgilXd©§¦¤¦¦§¦©§¨©©¨
,md miaWFgW mrhl `l la` WExR¥£¨Ÿ§©©¤§¦¥
,eizFaWgn mzFaWgn `l iM Fxirde§¥¦¦Ÿ©§§¨©§§¨
lr dpEMd oiad `NW xWt` dWnE¤¤§¨¤Ÿ¥¦©©¨¨©
F` ,x`a` xW`M xg` KxC oiade xcq¥¤§¥¦¤¤©¥©£¤£¨¥
d`xW oeiM `N` oiadW xnFl lkEp©©¤¥¦¤¨¥¨¤¨¨
dUrn dUr glWNn Frpn `l 'dW¤Ÿ§¨¦¦§Ÿ©¨¨©£¤
'dW mbde ,Kln xaC lr mMgzp `le§Ÿ¦§©¥©§©¤¤©£©¤
eicarl zFNbl utg 'd ,Fl dNB¦¨¨¥§©©£¨¨
`vFId lkl mrh zrcl mB ,zFxYqPd©¦§¨©¨©©©©§¨©¥
Epidl`l `iWw xn`Y m`e ,oiprdn¥¨¦§¨§¦Ÿ©ª§¨¥Ÿ¥
cvl ,oM zFidn xaCd rpn `l dOl̈¨Ÿ¨©©¨¨¦§¥§©
xzFi mixwFR Eid df zlEGW d`xW¤¨¨¤©¤¨§¦¥

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

.zkextd z` milleb eidy `pihwàlàdid dfy xn`pLc÷îa ¤¨§¦§¨
,éðL,miycwd ycewl lkidd oia licadl zkext my dzidyéî ¥¦¦

íéáeøk eåäzia mcew cer myn oex`d lhipyk ixdy ,ipy ycwna £§¦
z` mdl mi`xn eidy xn` cvike ,miaexkd mb elhip ipy

.miaexkd
:`xnbd daiyníìBòìxaecnïBLàø Lc÷îa,miaexk my eidy §¨§¦§¨¦

éàîemilleb eidy `pihw ax xn`y dne -,'úëBøt'ezpeek ©¨¤
l,éáác úëBøtmigzta zeqext eidy zekextd z` oilleb eidy ¨¤§¨¥

lkidd gzta ,mle`d gzta ,[ax xn` `xif iax ixaca oldlck]
ellbyke ,df cbpk df migztd mipeekn eide ,miycwd ycw gztae
miaexkd z` ze`xl l`xyi elki el` migztay zekextd z`

.gztd cbpk eidyìL ,áø øîà àøéæ éaø øîàcúBëBøt øNò äL §¨©©¦¥¨¨©©§Ÿ¨¨¨¨
Lc÷na eéä,ipyäòáL ãâðk äòáLíéøòLcere ,dxfrd ly,íézL ¨©¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¨¦§©¦

,íìeà ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçàcereøéáca íézL ©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨§©¦©§¦
,oey`x ycwna didy oiqwxh dn`d mewna miycwd ycw iptl

ïãâðk íézLeeid xiacay mizyd lyäiìòa.dpeilrd dnewa - §©¦§¤§¨¨£¦¨
ycwna mb ok ,migztd cbpk zekext eid ipyd ycwnay myke
eide ,ea eid migzt mewn lkn ,oiqwxh dn` didy s` ,oey`xd

.migztd cbpk zekext
:sqep aeyiiíìBòì ,øîà á÷òé øa àçà áøeixac xn` `pihw ax ©©¨©©£Ÿ¨©§¨

,éðL Lc÷îamewn lkn ,oex`d lr miaexk eid `ly s`eíéáeøëe §¦§¨¥¦§¦
éîéé÷ eåä àúøeöcx`yp dfy ,milzka my mixiievn eid miaexk - §§¨¨¨§¥

mixiievn miaexk eidy oipne .mrl e`xd mze`e oey`x ziaa enk
,ycwnd ilzekaáéúëcdnly dpay ycwn iab(hk e '` mikln)úàå' ¦§¦§¥

'òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk,zerilwe zezyx zexeva siwd - ¨¦©©¦¥©¨©
úBòì÷î éçeúét']zxev zewewg -,'íéáeøk ['úøîúå'zxev - ¦¥¦§§§¦§¦ŸŸ

,milwc'íévéö éøèôe',migxt ilerab -øMéî áäæ ätöå' [áéúëe] §ª¥¦¦§¦§¦¨¨¨§ª¨
'äwçnä ìò,dwiwgd lr oeekn adf ietiva zexevd z` dtive - ©©§ª¤

dxevdy mewna hleae zrwey dxevdy mewna rwey didiy
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glyנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

את  ויתּורּו אנׁשים ל "ׁשלח - הּוא 'ׁשלח' ּדפרׁשת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּתכן
ׁשּכּבּוׁש (א) ּכדי יׂשראל", לבני נֹותן אני אׁשר ּכנען ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
את  ּדבר, אֹותנּו ׁש"יׁשיבּו מּכיון י ֹותר, ּבנקל יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
(ּתחלה  אליהן נבֹוא אׁשר הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּדר
החביבּות  ּבגדל יתוּסף ׁשעל־ידי־זה (ב) וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹלכּבֹוׁש)",

ּבמּוחׁש ׁשּיראּו מּכיון לארץ, להּכנס יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
ארץ  ּבהן ׁשּנׁשּתּבחה והמׁשּבחים הּטֹובים הּפירֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

" ּפריּהיׂשראל, "והתחּזקּתם וזה מׁשה להם צּוה ׁשּלכן ," ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הארץ". מּפרי ְְְִִֶֶַָָּולקחּתם

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EUrX dOn xzFi dldA miUFre§¦¤¨¨¥¦©¤¨
:milBxnd zkildA©£¦©©§©§¦

ãBòxn`nA dvxiLlmxiMfdW cvl ¦§¤§©£©§§©¤¦§¦¨
miWp` xn`e zEaiWg oFWlA¦§£¦§¨©£¨¦

xn` dfl miwiCv mdW dxFIWLl ¤¤¤¥©¦¦¨¤¨©§
md Llv` Liptl mdW cFr lM WExR¥¨¤¥§¨¤¤§§¥
zkll mdipR ExGgIWM la` miwiCv©¦¦£¨§¤§©§§¥¤¨¤¤
xn`nkE ,`lilM mdn rwR zEgilXA©§¦¨©¥¤§¦¨§©£©

aEzMd(e"k)l"f Exn`e E`aIe EklIedhFq) ©¨©¥§©¨Ÿ§¨§¨

(.d"ldGnE ,'Eke mz`ial mzkild WiTn©¦£¦¨¨§¦¨¨§¦¤
`NW rWFdi lr lNRzde dWn WiBxd¦§¦¤§¦§©¥©§ª©¤Ÿ
x`Azi df KxclE ,mirWx zvrA Kli¥¥©£©§¨¦§¤¤¤¦§¨¥

Exn`W l"fx ixaC(f"ht x"cna)dfe ¦§¥©©¤¨§§¤
dWn glXW milBxn la` mpFWl§¨£¨§©§¦¤¨©¤
cr miWp` Ll glW aizkC Eid mirWx§¨¦¨¦§¦§©§£¨¦©
oiPn l"f mzpEM rEci oi`e .o`M̈§¥¨©©¨¨¨¦©¦
Ll glW xn`On mixaCd migikFn¦¦©§¨¦¦©£©§©§

zaY EwICW `N` ,Eid mirWxWLl ¤§¨¦¨¤¨¤¦§¥©§
la` miWp` md Ll ,dEpwICW FnM§¤¦©§¨§¥£¨¦£¨
mirWx dkildA EligzIWM zEgilXA©§¦§¤©§¦©£¦¨§¨¦

WExRW xnFl Wi cFr .mdLlLl ,`Ed ¥¥©¤¥§§
mdW rcFi ip` la` miwiCv md¥©¦¦£¨£¦¥©¤¥
'd miMqi dOle xn`Y m`e .mirWx§¨¦§¦Ÿ©§¨¨©§¦
aEzMd xn`W mB dnE ,mirWx glWl¦§Ÿ©§¨¦©©¤¨©©¨

l"f Exn`e 'd iR lr(mW)d"awd didW ©¦§¨§¨¤¨¨
iM ilE`e ,ipFlR haWl ipFlR xnF`¥§¦§¥¤§¦§©¦
EeW l`xUi lM lEBxd lW df hxtA¦§¨¤¤¨¦¨¦§¨¥¨
`Ede ElBx xW` cr lBxl zg` zrcA§©©©©§©¥©£¤¦§§
zlki itM mWakl oilFki m` zF`xl¦§¦§¦§¨§¨§¦§Ÿ¤
dpEn`d hErn ciBi dfe l`xUiA didW¤¨¨§¦§¨¥§¤©¦¦¨¡¨

:mirWx E`xTi dfle§¨¤¦¨§§¨¦
Bàdzid migNWnd zpEMW cvl xWt ¤̀§¨§©¤©¨©©§©§¦¨§¨

xfgie gilXA rxd lrR lirtY drẍ¨©§¦Ÿ©¨©©¨¦©§©£Ÿ
clFie FzFnM mc` lW FgElW zFidl¦§§¤¨¨§§¥
mcw FA dzid `NX dn drx dpEkY FA§¨¨¨©¤Ÿ¨§¨Ÿ¤
igElWA dXcTd zpigA clEYW KxcM§¤¤¤¦¨¥§¦©©§ª¨¦§¥
EidW mbd dfle ,zF` daFhl devn¦§¨§¨§¨¤£©¤¨
dkildd zFUr mzlgzdA ,miwiCv©¦¦§©§¨¨¨£©£¦¨
gMn drx dpEkY mdA clFp lBxl§©¥©¨¤§¨¨¨¦Ÿ©

:giCdl Evrie migNWnd©§©§¦§¨£§©¦©
ãBòglW xnFl dvxiLldidIW ¦§¤©§©§¤¦§¤

dWn mW lr dPMzn zEgilXd©§¦¦§©¤©¥¤
`vIX dn cvl KxAzi FnW lr `le§Ÿ©§¦§¨©§©©¤¨¨

:xaCdn¥©¨¨
ãBòzpEM didY `NW mdl xnFl dvxi¦§¤©¨¤¤Ÿ¦§¤©¨©

l`xUi miaWFgX dnl mzkild£¦¨¨§©¤§¦¦§¨¥
,zEgilXA dWn aWFgX dnl `N ¤̀¨§©¤¥¤©§¦

xn`n `EdeLl glWLYrcAX dnl §©£©§©§§©¤§©§§
:mYrcAX dnl `le§Ÿ§©¤§©§¨

ãBòxn`nA fnxLlExn`X dn iR lr ¨©§©£©§©¦©¤¨§
l"f(d"t x"eny)d`xz dYr wEqRA©¨©¨¦§¤

d`Fx Lpi` mikln `"l znglnA la £̀¨§¦§¤¤§¨¦¥§¤
miqpkp l`xUi Eid m` dYrn .o`M cr©¨¥©¨¦¨¦§¨¥¦§¨¦
mixvn z`ivil zipXd dpXA ux`l̈¨¤©¨¨©¥¦¦¦©¦§©¦
dYr xn`W 'd xn`n mIwzn dide§¨¨¦§©¥©£©¤¨©©¨
uEg aWil dWn gxkn did d`xY¦§¤¨¨ª§©¤¥¥
l`xUi ux`l qpMi F` hFicdM ux`l̈¨¤§¤§¦¨¥§¤¤¦§¨¥
milBxnd zEgilW zErvn`aE ,hFicd¤§§¤§¨§¦©§©§¦
dWn cxi `le dpW 'n l`xUi EaMrzp¦§©§¦§¨¥¨¨§Ÿ¨©¤
cr dpW 'n Kln oExWia idie FzNcBn¦§ª¨©§¦¦ª¤¤¨¨©

FxnF` `Ede ,eini z`lnLl glWiM §Ÿ¨¨§§§©§¦
:mixaCd zilkzA dfA d`pd Ll§£¨¨¨¤§©§¦©§¨¦

eøúéåFxnF` dWw .'Fbe z`ExziedidW §¨ª¤§¨¤§§¨ª¤¨¨
dWw cFr ,'Fbe xEzl xnFl Fl©¨§¨¤

FxnF`ozFp ip` xW`xW` xg` 'Fbe §£¤£¦¥§©©£¤
xnFl Kixv did `l mFwOd mW xiMfd¦§¦¥©¨Ÿ¨¨¨¦©
`EdW rci `l in iM ,'Fbe ip` xW £̀¤£¦§¦¦Ÿ¨©¤
EpWxRX dn itl ok` .mdl DpzFp§¨¨¤¨¥§¦©¤¥©§
Ll oFW`xd i`pY zEgilXA dpzdW¤¦§¨©§¦§©¨¦§
igElW EidIW aWFg `EdX dnl WExR¥§©¤¥¤¦§§¥
,DA EpWxRW miWExRd x`WE dWn¤§¨©¥¦¤¥©§¨
KixSW miWp` cg` i`pY cFr siqFde§¦§©¤¨£¨¦¤¨¦
i`pY siqFde `A cFr ,miwiCv EidIW¤¦§©¦¦¨§¦§©

`Ed lEBxdW xaCA cg`ip` xW` ¤¨©¨¨¤¨¦£¤£¦
ozFpm` xrWl `l WExR l`xUi ipal ¥¦§¥¦§¨¥¥Ÿ§©¥¦

Dckll mdA gM Wi `idd ux`d̈¨¤©¦¥Ÿ©¨¤§¨§¨
zlki oi` iM i`Ce df iM diWp` zWxle§¨¤¤£¨¤¨¦¤©©¦¥§Ÿ¤

dPhw xir cbpM ENt` cnrl mdÄ¤©£Ÿ£¦§¤¤¦§©¨
`N` ,mdAW,ozFp ip` xW`oeike ¤¨¤¤¨£¤£¦¥§¥¨

lr dpYnA mdl `A `Edd xaCdW¤©¨¨©¨¨¤§©¨¨©
ozFPd oicM diwWFr `ivFdl ozFPd©¥§¦§¤¨§¦©¥
mciA dPcinrie mdl mgNi `Ede ,dpYn©¨¨§¦¨¥¨¤§©£¦¤¨§¨¨
EliMUi mB ,rx rbR oi`e ohU oi`A§¥¨¨§¥¤©©©©§¦
minx liRWdl 'd `ilti xW` mlEBxA§¦¨£¤©§¦§©§¦¨¦
lrAW icM miOvre miAx mxe lFcB mr©¨§¨©¦©£ª¦§¥¤©©
FCqgA 'd mMgzp dfaE ,FQpA xiMi qPd©¥©¦§¦¨¤¦§©¥§©§
E`xIWM lFWkn mdiptNn mixde§¥¦¦¦§¥¤¦§§¤¦§
wfg mvre 'Fbe wpr icilie 'Fbe wlnr£¨¥§¦¦¥£¨§§Ÿ¤Ÿ¤
iM E`xie Ecgti lal zFxEvAd mixrd¤¨¦©§§©¦§£§¦§¦
gkA `N` l`xUi gkA mzXxi oi ¥̀§ª¨¨§Ÿ©¦§¨¥¤¨§Ÿ©
:ozFPd `Ed iM lkEi lMd xW` `xFAd©¥£¤©Ÿ©¦©¥

äæåxn`n `Ed,ozFp ip` xW`wznaE §¤©£©£¤£¦¥§¤¤
mpi` raHd itM iM dNB FpFWl§¦¨¦§¦©¤©¥¨
xg` milBxnd Exn`W FnM mdl oilFki§¦¨¤§¤¨§©§©§¦©©
`N` .miwECwCd EaXizp dfaE ,KM̈¨¤¦§©§©¦§¦¤¨
wiRqd `l dOl z`f xwgl x`WPW¤¦§¨©£ŸŸ¨¨Ÿ¦§¦
ozFp ip` xW` ux`d z` Exzie xnFl©§¨ª¤¨¨¤£¤£¦¥

xiMfdl Kixv did `le,orpM ux` §Ÿ¨¨¨¦§©§¦¤¤§©©
l"fxl izi`xe(hEwli)dxrdA EWiBxdW §¨¦¦§©©©§¤¦§¦§¤¨¨

mxFBd zEkf l` fnxl `AW Exn`e Ff§¨§¤¨¦§Ÿ¤§©¥
clFPW wgvi zEkf `Ede dpYOd©©¨¨§§¦§¨¤©
dpW d`n oA mdxa` dxUe mdxa`l§©§¨¨§¨¨©§¨¨¤¥¨¨¨
xRqnA `EdW dpW mirWY zA dxUe§¨¨©¦§¦¨¨¤§¦§©
dfe ,mirWze d`n mdipW lW mipXd©¨¦¤§¥¤¥¨§¦§¦§¤
xnFl oEMzp iM xnFl d`xpe ,WxC KxC¤¤§¨§¦§¤©¦¦§©¥©
l`xUil dWn xn`W Fnvr xn`Od©©£¨©§¤¨©¤§¦§¨¥

dxFY dpWnA('h mixaC)'Fbe Lzwcva `l §¦§¥¨§¨¦Ÿ§¦§¨§§
dn `Ede ,'Fbe miFBd zrWxA iM¦§¦§©©¦§§©
ux` ozFp ip` xn`WM o`M xiMfdX¤¦§¦¨§¤¨©£¦¥¤¤

orpMxW` orpM ux` `idW cvl xnFl §©©©§©¤¦¤¤§©©£¤
:ozFp ip` dfl Fz`q `Nnzp¦§©¥§¨¨¤£¦¥

.eçìLzglW xn`nA wiRqd `le ¦§¨§Ÿ¦§¦§©£©§©
zNgzAW`AW ilE` .aEzMd ¤¦§¦©©¨©¤¨

Wi` df xcqA `N` Ekli `NW aMrl§©¥¤Ÿ¥§¤¨§¥¤¤¦
:zFgR `le xzFi `le 'Fbe cg`b dxez ¤¨§§Ÿ¥§Ÿ¨



ני gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּגבּורתם (רש"י על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְִִַַַַָָָָָָ
היה  ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
זאת  ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבגדר
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמֹו

ׁשהמרּגלים היתה ראּורׁש"י זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגבּורת  מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹצריכה

הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו על־מנת ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹוּברׁשּותֹו על עּכב ׁשּלא ,.ÌÈL‡ Ìlk∑ חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא "אנׁשים" ואֹותּהּכל , «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ
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(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑יֹוׁשיע יּה עליו: מרּגלים.התּפּלל .(במ"ר)מעצת «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a jxk y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְְְִִֵֶַַַָֹֻֽוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיע י־ּה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

היּו לא ׁשאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹצרי
יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשרים
רק  התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה אם ,ּומאיד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעצתם?

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע ְְְְְִַַַַַָֹֻעל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר המרּגלים,(לקו"ת טענת ּבטעם ְְְְֲֲִִַַַַַַַָֹ
יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצֹונם
הזה  עֹולם עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלחיֹות

יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמטרידים
ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק מּדרּגתם לירד יצרכּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבּה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיּתכן
מקֹום  את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמה־ׁשאין־ּכן
ּכיון  מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
להּכנס  יׂשראל עם ׁשל הּכללי ּבּצר להתחּׁשב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּצרי
אף  על ,ּולכ .יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלארץ
עליו־הׁשלֹום  רּבינּו מׁשה הצר המרּגלים, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכׁשרים

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדיקא, יהֹוׁשע על ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלהתּפּלל

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑ ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּתחּלה ,הּוא הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ואחרּֿכ. ְְִֶֶַַַַַָ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æèälàzrcl Kixv .miWp`d zFnW ¥¤§¨£¨¦¨¦¨©©
xn` xaM `lde oM xnFl xfg dOl̈¨¨©©¥©£Ÿ§¨¨©
iR lr x`Azie 'Fbe mzFnW dN`e§¥¤§¨§§¦§¨¥©¦

l"f mdixaC(:c"l dhFq)dfe Exn`W ¦§¥¤¨¤¨§§¤
zxqn df xaC wgvi 'x xn` mpFWl§¨¨©¦§¨¨¨¤¨Ÿ¤
mW lr milBxn EpizFa`n EpiciA§¨¥¥£¥§©§¦©¥
l`kin oA xEzq 'Eke E`xwp mdiUrn©£¥¤¦§§§§¤¦¨¥
`Ed KExA WFcTd lW eixaC xzQW¤¨©§¨¨¤©¨¨
xnFl dvxW cvl dPde .o`M cr 'Eke§©¨§¦¥§©¤¨¨©
oEp oA rWFdl dWn `xwIe aEzMd©¨©¦§¨¤§¥©¦
xn`i 'Eke eilr lNRzdW rWFdi§ª©¤¦§©¥¨¨§Ÿ©
lr lNRzdl dWn d`x dn xnF`d̈¥¨¨¨¤§¦§©¥©

xnFl miCwd dfl ,rWFdizFnW dN`e §ª©¨¤¦§¦©§¥¤§
mzFnXn iM Lxirdl 'Fbe miWp`d̈£¨¦§©£¦§¦¦§¨

xW` mirxd mdiUrn dWn liMUd¦§¦¤©£¥¤¨¨¦£¤
`xwIe rWFdi lr lNRzdl Kxvd dfl̈¤ª§©§¦§©¥©§ª©©¦§¨
'Fbe zFnW dN` xn`nl Knq dfle ,'Fbe§§¨¤¨©§©£©¥¤§§
iYazMW mbde ,'Fbe dWn `xwIe©¦§¨¤§©£©¤¨©§¦
zaY xn`On mrWxA WiBxdW dlrnl§©§¨¤¦§¦§¦§¨¦©£©¥©
zaY Wxtl Wie gxkn df WExR oi` ,Ll§¥¥¤ª§¨§¥§¨¥¥©
rixkde dHd mzFnXnE xg` ot`A Ll§§Ÿ¤©¥¦§¨¦¨§¦§¦©
`NW ilE` cFr ,mzEgilWA EriWxi iM¦©§¦¦§¦¨©¤Ÿ
mzFnXn `N` mirWx oNMW wiCvd¦§¦¤ª¨§¨¦¤¨¦§¨
:zFUrl oicizrX dn ENB mzFnW lMW¤¨§¨¦©¤£¦¦©£

àø÷iåExn` l"fx .'Fbe dWn(mW) ©¦§¨¤§©©¨§¨

zrcl Kixve ,eilr lNRzdW¤¦§©¥¨¨§¨¦¨©©
lNRzdl did lFkie FnW dPW dOl̈¨¦¨§§¨¨¨§¦§©¥
FnWA gM ozPW ilE`e .mXd iEPW `lA§Ÿ¦©¥§©¤¨©Ÿ©¦§

icM dxUr DxRqOW c"EId ztqFzA§¤¤©¤¦§¨¨£¨¨§¥
icM cFr ,milBxn dxUrd cbp lkEIW¤©¤¤¨£¨¨§©§¦§¥
dxUrd lM lW aFHd wlge zEkf lHIW¤¦Ÿ§§¥¤©¤¨¨£¨¨

l"f mxn`nM(.e"h dbibg)Fwlg lhFp dkf §©£¨¨£¦¨¨¨¥¤§
:Fxag wlgefi dxez §¥¤£¥

(æéçìLiådOl zrcl Kixv .'Fbe mz` ©¦§©Ÿ¨§¨¦¨©©¨¨
xkf xaMW xg` oM xnFl Kxvdª§©©¥©©¤§¨¨©

e minrR iYW zEgilXd,'Fbe mz` glWI ©§¦§¥§¨¦©¦§©Ÿ¨§
aEzMd ricFIW ilE`e ,dWn glW xW £̀¤¨©¤§©¤¦©©¨
mrh aEzMd ozpe ,diel mdl dUrW¤¨¨¨¤§¨¨§¨©©¨©©

xn`e dieNdxEzlEkxvdW 'Fbe ©§¨¨§¨©¨§¤ª§§
cFr .dpMq Kxcl EkldW itl dxinWl¦§¦¨§¦¤¨§§¤¤©¨¨
ExEzi xW` KxCl dieNA oEMzPW dvxi¦§¤¤¦§©¥©§¨¨©¤¤£¤¨

:k"r dieNd hRWn oMWgi dxez ¤¥¦§©©§¨¨



נג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i oey`x meil inei xeriy

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) ארץ מגּדלת יׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ
חּלׁשים  מגּדלת ארץ ויׁש מגּדלת ּגּבֹורים, יׁש , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ממעטת  ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין אֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) להם מסר יֹוׁשבין סימן ּבפרזים אם : ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ּבזכּותֹואם עליהם ÌÈ·Ú.ׁשּיגן È¯eka∑ ׁשהענבים מתּבּׁשלין ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»««ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çéíúéàøeitl WExR .`id dn 'Fbe §¦¤§©¦¥§¦
Kf Dxie`e DladW ux` WIW¤¥¤¤¤¤§¨©£¦¨©
Dxie`W Wie zEIraHd bGnnE `ixaE¨¦§©¥©¦§¦§¥¤£¦¨
,zEIraHd bfnl cBpznE WRrnE xEkr̈§ª¨¦§©¥§¤¤©¦§¦
zFpirn d`ln `idW ux` Wi mB©¥¤¤¤¦§¥¨©£¨
mc`A aFh bfn micilFnE miIwp dininE¥¤¨§¦¦¦¦¤¤¨¨¨
md EN`e ,Ktdl Wie zFgMd opFkie¦¥©Ÿ§¥§¥¤§¥¥
`lA Dnvr cSn ux`A mpWIW mixaC§¨¦¤¤§¨¨¨¤¦©©§¨§Ÿ
xn` EN` mixaC cbpkE ,irvn` dAq¦¨¤§¨¦§¤¤§¨¦¥¨©

ux`d z` mzi`xE`id dncSn §¦¤¤¨¨¤©¦¦©
,FMtdl F` oFvxd xcbA `id m` DzIxA§¦¨¨¦¦§¤¤¨¨§¤§
zFpigA DA Wi Ff dxiwg iM cvlE§©¦£¦¨¥¨§¦
mzxar KxCA mdl dpgadA mpWIW¤¤§¨§©§¨¨¨¤©¤¤£¨¨¨
FnM oFiQp oikixSW mixaC Wie ,DÄ§¥§¨¦¤§¦¦¦¨§
m` iWFp`d rah zwGgn m` xn`YW¤Ÿ©¦§©¤¤¤©¨¡¦¦
EN` mixaC ,miAxnE mixtn dinin¥¤¨©§¦©§¦§¨¦¥
dEv dfle dxard KxcA mixMp mpi ¥̀¨¦¨¦§¤¤©£¨¨§¨¤¦¨

mdlmrd z`ezFNrRdn WExR 'Fbe ¨¤§¤¨¨§¥¥©§ª
dNBzi DA aWFId mrdn ,zFgMd ErcEi¦¨§©Ÿ¥¨¨©¥¨¦§©¤
cvlE ,dtx F` wfg mrd m` ux`d gMŸ©¨¨¤¦¨¨¨¨¨¤§©
wfgn ogan oi`W xnFl mFwn WIW¤¥¨©¤¥¦§¨¥Ÿ¤
md iM `Ede zFlzN dOA Wi iM mrd̈¨¦¥©¤¦§§¦¥
xn` dfl ,WinWYdn onvr oixcFB§¦©§¨¥©©§¦¨¤¨©

,ax m` `Ed hrndiM dNbi dfA mB ©§©¦¨©¨¤§©¤¦
:miAxnE mixtn dinin¥¤¨©§¦©§¦

ãBògwNW xcq dPW dOl xirdA dvxi¦§¤§¨¦¨¨¦¨¥¤¤¨©
miCwdW zFbxcdd lkA aEzMd©¨§¨©©§¨¤¦§¦
wlg xiMfd KM xg`e aFHd wlg mdÄ¤¥¤©§©©¨¦§¦¥¤

,rxd`Ed wfgd,dtxd KM xg`e ¨©¤¨¨§©©¨£¨¤
`id daFHd,daFHd miCwd drx m` ©¨¦¦¨¨¦§¦©¨

zrcl aFHd wlg `Ed wfgd ogan mbe§©¦§©¤¨¨¥¤©¨©©
oke ,miwfg zlCbOW ux`d zaFh©¨¨¤¤§©¤¤£¨¦§¥

xnFl miCwd oFxg`d xn`OAdpnWd ©©£©¨©£¦§¦©©§¥¨
`idok FnkE ,dfx m` KM xg`eWid ¦§©©¨¦¨¨§¥£¤

ur DAdOle oi` m` xn` KM xg`e ¨¥§©©¨¨©¦©¦§¨¨
xnFl miCwd iEAxde hErOd xiMfdWM§¤¦§¦©¦§¨¦¦§¦©
xnFl d`xp dide ,ax m` `Ed hrnd©§©¦¨§¨¨¦§¤©
aFHd wlg miCwd df oganA mB iM¦©§¦§¨¤¦§¦¥¤©
aFh xzFi `Ed mihrEn md m`W `Ede§¤¦¥¨¦¥
wRYqi `l iM Fpi` dfe ,l`xUil§¦§¨¥§¤¥¦Ÿ¦§©¥

:DzlilW hlgd rcFIW daFHA©¨¤¥©¤§¥§¦¨¨
ïëàKxCd df lr `id dpEMdhrnd ¨¥©©¨¨¦©¤©¤¤©§©

`Edwfgd xn`Ol xfFg WExR 'Fbe§¥¥©©£©¤¨¨
lFcB xaC `Ed mrd wfg m` 'Fbe `Ed§¦Ÿ¤¨¨¨¨¨
miAx m` mdA `vFIM md miHrOW¤§©¦¥©¥¨¤¦©¦
miCwd df itkE ,mlFrA mdA `vFIM©¥¨¤¨¨§¦¤¦§¦
oi`W ux`d gAWl dNrnd wlg¥¤©§ª¤§©¥©¨¨¤¤¥
,zFvx`d lkA miwfg milCbn DzFnM§¨§©§¦£¨¦§¨¨£¨
FnM oM mB qPd zxMd cvl F`§©©¨©©¥©¥§
dOl dWwY `l df KxclE ,iYazMW¤¨©§¦§¤¤¤Ÿ©§¤¨¨

'Fbe mrd z`e xn`OA oiprA wiqtd¦§¦¨¦§¨©©£©§¤¨¨§
KM xg` ixdW ux`d ipipr rvn`A§¤§©¦§§¥¨¨¤¤£¥©©¨
Epxacle ,xnFbe ux`d dnE xnF` `Ed¥¨¨¨¤§¥§¦§¨¥

:xAcn aEzMd ux`d oiprAhi dxez §¦§©¨¨¤©¨§©¥
(èéäîecbpM WExR .'Fbe xW` ux`d ¨¨¨¤£¤§¥§¤¤

zlEGd zErvn`A dUrPd hxR§¨©©£¤§¤§¨©©
m` milMde zFxiCde xird ipipA mdW¤¥¦§§¥¨¦§©¦§©¥¦¦
drx m` x`tn oipaA `id daFh¨¦§¦§¨§Ÿ¨¦¨¨

xnFl wCwC dfle ,dipipaA`Ed xW` §¦§¨¤¨§¨¤¦§¥©£¤
,DA aWFixn`W `vnY df hxR cbpkE ¥¨§¤¤§¨¤¦§¨¤¨©

opgz`e zWxtA aEzMd('e mixaC)dide ©¨§¨¨©¨¤§¨©§¨¦§¨¨
zahe zlcB mixr Kl zzl 'Fbe L`iai iM¦§¦£§¨¤¨¨¦§ŸŸ§ŸŸ
xiMfd xird iFp llMnE ,zipa `l xW £̀¤Ÿ¨¦¨¦§©¨¦¦§¦
l"fxe ,mixvanA m` mipgnAd mB©©§©£¦¦§¦§¨¦§©©

EWxC(f"ht x"cna)dfe ,mdl xqn oniQW ¨§¤¦¨¨©¨¤§¤
xTr lM aEzMd hWR la` ,WxC KxC¤¤§¨£¨§©©¨¨¦¨
mrd la` ,ux`d lr `N` Fpi` dl`Xd©§¥¨¥¤¨©¨¨¤£¨¨¨

mxe lFcB mr `EdW `Ed hEWRwpr ipA ¨¤©¨§¨§¥£¨
,mzF` lBxl dfA wtq oi`e militp§¦¦§¥¨¥¨¤§©¥¨
zxEaB lr mB mdl fnxW xn`PWkle§¦§¤Ÿ©¤¨©¨¤©©§©
mdl xnFl dpEMd didY miWp`d̈£¨¦¦§¤©©¨¨©¨¤
l` iQpA xiMdl mzxEaB mvr zF`xl¦§Ÿ¤§¨¨§©¦§¦¥¥

:mciA mzF` oBni xW`k dxez £¤§©¥¨§¨¨
(ëäîem` WExR .'Fbe dpnXd ux`d ¨¨¨¤©§¥¨§¥¦

dizFxtA oOW zpzFpdfx m`WExR ¤¤ª¨§¥¤¨¦¨¨¥



glyנד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq 'k ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה
ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה

ּומּׁשם  מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית
לבא  עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו
מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ׁשם (סוטה הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְֵַַָָָ

לחבריו  נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּטח
ּבעצתם  אֹומרלהיֹות הּוא וכן א). "ולֹוֿאּתן (דברים : ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּוכתיב ּדרּֿבּה". אׁשר א)אתֿהארץ "וּיּתנּו(שופטים : ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
אתֿחברֹון" ·˙‰.לכלב ÌÈL Ú·L∑(לד (סוטה ְְֵֶֶָ∆«»ƒƒ¿¿»

קדם  הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר
ׁשהיתה  אּלא הּגדֹול? ּבנֹו למצרים צען את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבנה

להֹודיעמבּנה  ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ

ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ּבארץֿׁשבחּה טרׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל (בראשית ואין ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארץ יג) המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' :ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם ל)מצרים, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ
מּמּנה  טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"ּכיֿהיּו

חלקים  .ׁשבעה ְֲִִָָ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן, ּתלּוי ׂשֹוכת ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָ
ÌÈLa.ּבּה ËBn· e‰‡OiÂ∑ ׁשּנאמר מּמׁשמע ָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִֶֶַַָ

ּבׁשנים  ׁשהּוא יֹודע איני בּמֹוט", מה "וּיּׂשאהּו ? ְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
– "ּבׁשנים"? לד)ּתלמּודֿלֹומר מֹוטֹות.(סוטה ּבׁשני ְְְִִִֵַַָ

אׁשּכֹול  נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? ּתאנה,הא נטל אחד , ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּכל  לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻואחד
מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻעצמם
מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ziUrp m` zFxRA DgM zpzFPWM m ¦̀§¤¤¤Ÿ¨©¥¦©£¥
mirxFGW zFvx`d KxcM df cSn dfẍ¨¦©¤§¤¤¨£¨¤§¦
icM dpW mzF` mixiaFnE dpW DzF`¨¨¨¦¦¨¨¨§¥
DzF` mirxFf F` dWEgM didY `NW¤Ÿ¦§¤§¨§¦¨

DgkA ziPYWn Dpi`e dpW xg` dpẄ¨©©¨¨§¥¨¦§©¥§Ÿ¨
Dpi`W ciBi dGW oFW`xM ipW dUFre§¨¥¦§¦¤¤©¦¤¥¨

:dilECB cSn zWgkp¦§¤¤¦©¦¤¨
LéäWi m` oiOd mW WExR .ur DA £¤¨¥¥¥©¦¦¥

,ur oin lM DAoi` m`Wi m` WExR ¨¨¦¥¦©¦¥¦¥
xn`n `Ede ,DA `vnp Fpi`W ur¥¤¥¦§¨¨§©£©

aEzMd('g mixaC)lM xqgz `l ©¨§¨¦Ÿ¤§©Ÿ
:DA`k dxez ¨



נה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k ipy meil inei xeriy
ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, (יהושע אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשכמֹוד) על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו :ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אחת  ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָוהקימּוה

על  אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָארּבעים
ׁשּמסּיעין  מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכתּפּה

להרים  .אֹותֹו ְִָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ

הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן
רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ מׁשה ואת את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ

.אהרן  ֲַֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãëíB÷nìWExR .'Fbe `xw `Edd ©¨©¨¨§¥
azM okl mcw `Ed KExA WFcTd©¨¨Ÿ¤¨¥¨©
`Ed iM cizrd mW lr lFMW` lgp cr©©©¤§©¥¤¨¦¦

FxnF`e ,zixg` ziW`xn ciBnxW` ©¦¥¥¦©£¦§§£¤
mXn EzxM`lde xn`Y m`e WExR 'Fbe ¨§¦¨§¥§¦Ÿ©©£Ÿ

dfl ,mFwOdn Ezxkp zFlFMW` dOM©¨¤§¦§§¥©¨¨¤
`xwPW df lFMW` z`ltd xn`̈©©§¨©¤§¤¤¦§¨
lFMW`d zFc` lr FnW lr mFwOd©¨©§©Ÿ¨¤§
WExR l`xUi ipA EzxM xW` 'Fbe§£¤¨§§¥¦§¨¥¥
mbde ,df lFMW` EzxM l`xUi zEllM§¨¦§¨¥¨§¤§¤©£©
mzFid cvl ,miWp` a"i `N` Eid `NW¤Ÿ¨¤¨£¨¦§©¡¨
lM EzxM EN`M ,l`xUi lM igElW§¥¨¦§¨¥§¦¨§¨

FxnF` KxC lr l`xUi(a"i zFnW)EhgWe ¦§¨¥©¤¤§§§¨£
:l`xUi zcr ldw lM Fz`dk dxez ŸŸ§©£©¦§¨¥

(åëeëìiådOl dWw .'Fbe E`aIeKxvd ©¥§©¨Ÿ§¨¤¨¨ª§©
xnFlEklIeEprinWd xaMW xg` ©©¥§©©¤§¨¦§¦¨

Exn` l"fxe ,dkildd(.d"l dhFq) ©£¦¨§©©¨§¨

d`iA dn d`iAl DWiTdl daYkPW¤¦§§¨§©¦¨©¦¨©¦¨
dfi`l zrcl Kixve ,'Eke drx dvrA§¥¨¨¨§§¨¦¨©©§¥¤
EkldW df xaC aEzMd EprinWi oipr¦§¨©§¦¥©¨¨¨¤¤¨§

:drx dvrA§¥¨¨¨
ïëàExn`X dn iR lr oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨©¦©¤¨§

dfe h"l sC oiWECw zkQnA§©¤¤¦¦©§¤
Ll oi` xnF` awri iAx `ipY mpFWl§¨©§¨©¦©£Ÿ¥¥§
dlr eia` Fl xn`W ixd 'Fbe devn¦§¨§£¥¤¨©¨¦£¥
gwle dlre zFlfFB il `ade dxiAl©¦¨©£¥¦¨§¨¨§¨©

ltp FzxfgaE m`d z` gNWe zFlfFBd©¨§¦©¤¨¥©£¨¨¨©
zEkix` okid znE`N` df lW eini ¥¥¨£¦¨¨¤¤¤¨

q"XA dlrde ,'Eke aFh FNMW mlFrl§¨¤ª§§¤¡¨©©
`nlce dWwnE ,`fg dUrn awri iAxW¤©¦©£Ÿ©£¤¨¨©§¤§¦§¨
Edi` iPWnE ,dEd dxf dcFarA xdxdn§©§¥©£¨¨¨©¥§©¦¦
xkU LYrC `wlq i` xn`w ikd iOp©¦£¦§¨©¦©§¨©§¨§©
oib` `l i`n` `M` `nlr i`dA devn¦§¨§©¨§¨¦¨£©Ÿ¨¦
cr xEdxd icil iz` `lC dilr devn¦§¨¨¥§¨¨¦¦¥¦§©
devn xkU xn`C o`nlC rnWn .o`M̈©§¨¦§¨§¨©§©¦§¨
oixEQIdn devn obY `M` `nlr i`dA§©¨§¨¦¨¨¥¦§¨¥©¦¦
`"k sC dhFq zkQnaC dWwe ,`hgdnE¥©¥§§¨¤¦§©¤¤¨©
devn `axl mixaCd zpwqnA xnF`¥§©§¨©©§¨¦§¨¨¦§¨
`lSn `l ilES` la` `Pbn ipEb £̀¥©§¨£¨©¥Ÿ©§¨
itkE ,DA wEqr `EdW Fnvr onGA ENt`e©£¦©§¨©§¤¨¨§¦
`NX dOn awri iAx gikFO dOA df¤©¤¦©©¦©£Ÿ¦©¤Ÿ
icil `Fal `NW devOd eilr dPbd¥¥¨¨¨©¦§¨¤Ÿ¨¦¥
ax zxaqNW mbde ,dxf dcFar xEdxd¦§£¨¨¨©£©¤¦§¨©©
onGA devn dhFqA q"Xd `iaOW sqFi¥¤¥¦©©§¨¦§¨©§¨
,zFxardn mB eilr obY DA wEqr `EdW¤¨¨¨¥¨¨©¥¨£¥
ziWw gMn sqFi ax zxaq zigcp `ld£Ÿ¦§¥§¨©©¥¦Ÿ©ª§©
mdilr dPbd `NW ltzig`e b`FC¥©£¦Ÿ¤¤Ÿ¥¥¨£¥¤
oeike ,drx zEAxzl E`vi `NW mzxFY¨¨¤Ÿ¥§§©§¨¨§¥¨
wiCvO dOA sqFi ax ixaC EgcPW¤¦§¦§¥©¥©¤©§¦

:oiWECwA awri iAx zIgC q"Vd©©§¦©©¦©£Ÿ§¦¦
Léådevn dUrn oiA wNgl EvxW §¥¤¨§©¥¥©£¥¦§¨

Exn`X dn ,devn dUrnl§©£¥¦§¨©¤¨§

`hgdn `lSn `l devnC dhFqA§¨§¦§¨Ÿ©§¨¥©¥§
dUFrA xAcn DA wiqrC `pCrA ENt £̀¦§¦¨¨§¨¦¨§©¥§¤
`l i`n` Exn`W mWe ,DnWl `NW¤Ÿ¦§¨§¨¤¨§£©Ÿ
`hg icil `Fal `NW mdilr zpb £̀¨©£¥¤¤Ÿ¨¦¥¥§

dixaC o`M cr DnWl devnA xAcn,m §©¥§¦§¨¦§¨©¨¦§¥¤
cEnlYl Fl did oM m`W lad dfe§¤¤¤¤¦¥¨¨©©§
dUr `NWA mNQd dUrn zFgcl¦§©£¥©ª¨§¤Ÿ¨¨
xzFi dIgC `idW DnWl devOd©¦§¨¦§¨¤¦§¦¨¥
dcFarA xdxdn `nlC zIgCn daFxw§¨¦§¦©¦§¨§©§¥©£¨
oi`W Ff dIgcA giexn did mB ,dxf̈¨©¨¨©§¦©¦§¦¨¤¥
xvIn eilr dPbd `l dOl zFWwdl§©§¨¨Ÿ¥¥¨¨¨¦¥¤
obdl devn DzF`A gM oi`W oeiM rxd̈©¥¨¤¥Ÿ©§¨¦§¨§¨¥

:rxd xvIn¦¥¤¨©
ïBëpäåcEnlYd zpwqnC `Ed uxzl §©¨§¨¥§©§¨©©©§

devnC sqFi ax zxaqM `id¦¦§¨©©¥§¦§¨
dfle `lSnE `pbn DA wiqrC `pCrA§¦¨¨§¨¦¨©§¨©§¨§¨¤
dPbd `NX dOn awri 'x gikFOW `Ed¤¦©©£Ÿ¦©¤Ÿ¥¥¨
mNQA dlFrd lr devOd dliSde§¦¦¨©¦§¨©¨¤©ª¨
dxfgA mB ixdW eia`l zFlfFB `iadl§¨¦¨§¨¦¤£¥©©£¨¨
zFlfFB `iadW devn dUrn zrW did̈¨§©©£¥¦§¨¤¥¦¨
zxaq dhFqA q"Xd dgCX dnE ,eia`l§¨¦©¤¨¨©©§¨§¨©
b`Fcl dxFY dPbd `NX dOn sqFi ax©¥¦©¤Ÿ¥¥¨¨§¥
Exn`X dn itl ,dIgC Dpi` ltzig`e©£¦Ÿ¤¥¨§¦¨§¦©¤¨§

dbibgA(:e"h)b`FC `pY `zipznA ©£¦¨§©§¦¨¨¨¥
WExR mAlA dzid `pih ltzig`e©£¦Ÿ¤¦¨¨§¨§¦¨¥
dYrnE ,DnWl `NW dzid mzxFYW¤¨¨¨§¨¤Ÿ¦§¨¥©¨



נו
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mzxFY mzliSd `NW dOn dgkFd oi ¥̀¨¨¦©¤Ÿ¦¦¨¨¨¨
dnl F` ,DnWl dxFY dzid `l ixdW¤£¥Ÿ¨§¨¨¦§¨§©
ilrA EidW zFtqFYd mW EWxRX¤¥§¨©¨¤¨©£¥
dncwe dxFYA EwqrW mcw zFxar£¥Ÿ¤¤¨§©¨§¨§¨
oi` df oFbkAW m`hg z`xil mzxFY¨¨§¦§©¤§¨¤¦§¤¥

:rxd xvIn mzliSn dxFY¨©¦¨¨¦¥¤¨©
ãBòåax zxaq dgFCd zxaql ENt` §£¦¦§¨©©¤§¨©©

b`FCn dhFq zkQnA sqFi¥§©¤¤¨¦¥
zlrFY zTlg `N` dgC `l ltzig`e©£¦Ÿ¤Ÿ¨¨¤¨£ª©¤¤
Fpi`W onfA ENt` zlSn Dpi`C dxFYd©¨§¥¨©¤¤£¦¦§©¤¥
`pCrA devn xn`X dn la` DA wqFr¥¨£¨©¤¨©¦§¨§¦¨¨
dgC `l `lSnE `Pbn DA wiqrC§¨¦¨©§¨©§¨Ÿ¨¨
b`FC ziWw gMn `axC mbde ,q"Xd©©©£©§¨¨¦Ÿ©ª§©¥
`zixAd aXil gxkd ltzig`e©£¦Ÿ¤ª§©§©¥©¨©§¨
xpA devOd aEzMd dlY dxn`W¤¨§¨¨¨©¨©¦§¨§¥
zlrFY oi`W xn`i 'Eke xF`A dxFYde§©¨§§Ÿ©¤¥¤¤
gxkd oi` ,zFxSdn obdl `N` devOA©¦§¨¤¨§¨¥¥©¨¥¤§¥©
KxCd df lr xnFl oilFkie eixacl¦§¨¨¦¦©©¤©¤¤
`lSnE `Pbn DA wiqrC `pCrA devn¦§¨§¦§¨§¨¦¨©§¨©§¨

`le DA wiqr `lC `pCraEdxFY mElM §¦§¨§Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨
`lSnE `Pbn DA wiqrC `pCrA§¦§¨§¨¦¨©§¨©§¨
`le `Pbn DA wiqr `lC `pCraE§¦§¨§Ÿ¨¦¨©§¨§Ÿ
zEkf Dl Wi m` Exn`X dnE ,`lSn©§¨©¤¨§¦¥¨§
zEprxRdn zlSOW dxFY zEkf dlFY¤§¨¤©¤¤¥©ª§¨
mbde ,DA zwqFrW onfA `NW ENt £̀¦¤Ÿ¦§©¤¤¤¨©£©
xkUA ,dxFYd lr dEvn dX` oi`W¤¥¦¨§ª¨©©¨¦§©
`piax ixackE mdipaE odilrA zxFY©©£¥¤§¥¤§¦§¥§¦¨

mW(.`"k dhFq)awri 'x gikFn df KxclE ¨¨§¤¤¤¦©©£Ÿ
eia`l zFlfFB `iadl mNQA dlFrdn¥¨¤©ª¨§¨¦¨§¨¦
wEqr didW zrA Fzevn EYliSd `NW¤Ÿ¦¦©¦§¨§¥¤¨¨¨

:DÄ
ãBòåziBq cinrp xaCA winrPWM §§¤©£¦©¨¨©£¦ª§©

,`axC `Al` ENt` oiWECw¦¦£¦£¦¨§¨¨
`nlC q"Xd xn`X dn xirdA§¨¦©¤¨©©©¦§¨
didi El dWw dxf dcFarA xdxdn§©§¥©£¨¨¨¨¤¦§¤
devOd dzid dxf dcFarA xdxdOW¤§©§¥©£¨¨¨¨§¨©¦§¨
dhFQn gkEOW FnM oixEQIdn EYliSn©¦¨¥©¦¦§¤¨¦¨
mWe ,dlFY zEkf Dl Wi m` Exn`W¤¨§¦¥¨§¨§¨
zEkGdW xn`wE dlwlw i`Ce Ff dhFq¨©©¦§§¨§¨©¤©§
mWe ,`axC `Al` ENt`e dixEQi rpni¦§©¦¤¨©£¦£¦¨§¨¨§¨
KldW EpiptNX dnE wgxn DzEkf§¨§ª¨©¤§¨¥¤¨©
df uxzlE ,eiptl FzEkf zFlfFB `iadl§¨¦¨§§¨¨§¨¥¤
xdxdn didW cvl xnFl gxknª§¨©§©¤¨¨§©§¥
lkA xtFkM `Ed ixd dxf dcFarA©£¨¨¨£¥§¥§¨
oi`e eixaC lkl iFbM `Ed ixde dxFYd©¨©£¥§§¨§¨¨§¥
cvl iM xWt` F` ,eilr obYW devn Fl¦§¨¤¨¥¨¨¤§¨¦§©
dxarA xdxd devOd dUrn zrWAW¤¦§©©£¥©¦§¨¦§¥©£¥¨
lM obdl dUFrW devOA zlrFY oi ¥̀¤¤©¦§¨¤¤§¨¥¨
opixn` i` awri 'x xaFqC uxznE ,xTr¦¨§¨¥§¥©£Ÿ¦¨§¦¨

dPbn dzid `nlr i`dA devn xkUC¦§©¦§¨§©¨§¨¨§¨§¦¨
zEprxR aaFQd xaC Fcil `An eilr̈¨¦Ÿ§¨¨¨©¥ª§¨
mB oM m` oM xn`Y `l m`W¤¦ŸŸ©¥¦¥©
zxaql mbe ,dPbn Dpi` zEprxRdn¥©ª§¨¥¨§¦¨§©¦§¨©
`Pbn ipEb` devn xn`W `aẍ¨¤¨©¦§¨£¥§¦¨
`NW `Edd xaCd llMn zEprxRn¦ª§¨¦§©©¨¨©¤Ÿ
,zEprxRd aaFqIW oer Fcil `Faï§¨¨Ÿ¤§¥©ª§¨
:ghan Fpi` zEprxRdn mB df zlEGW¤©¤©¥©ª§¨¥ª§¨

eðéöîðsqFi ax zxaqNW mixnF` ¦§¦§¦¤¦§¨©©¥
zlSn dUrn zrWA devn¦§¨¦§©©£¤©¤¤
uExzl `ax zxaql mbe ,rxd xvIn¦¥¤¨©§©¦§¨©¨¨§¥
mlFrA zFIprxR aaFqi oerd m` 'a¦¤¨Ÿ§¥ª§¨ª¨¨
`A dfle ,EPOn devOd eilr obY dGd©¤¨¥¨¨©¦§¨¦¤§¨¤¨
zWBxPd diWTd uxzl o`M aEzMd©¨¨§¨¥©ª§¨©¦§¤¤

vOd mdilr dPbd `l dOlEkldW de ¨¨Ÿ¥¥¨£¥¤©¦§¨¤¨§
mz` glWIe aizkC devn zEgilWA¦§¦¦§¨¦§¦©¦§©Ÿ¨
zFIprxRdn mliSdl 'd iR lr dWn¤©¦§©¦¨¥©ª§¨ª

xn`e ,mdl aaEq xW`E`aIe EklIe £¤©¨¤§¨©©¥§©¨Ÿ
dn mz`ial mzkild WiTdl WExR¥§©¦£¦¨¨§¦¨¨©
dvrA EkldWM s` drx dvrA mz`iA¦¨¨§¥¨¨¨©§¤¨§§¥¨
xTr lM devn o`M oi` oM m` drẍ¨¦¥¥¨¦§¨¨¦¨

:md dxar igElW `Axc`e§©§©¨§¥£¥¨¥
ãBòaEzMd KxvdW mrHd d`xp¦§¤©©©¤ª§©©¨

dn iR lr `Ed df EprinWdl§©§¦¥¤©¦©
uxYW xg` oiWECwA mW Exn`X¤¨§¨§¦¦©©¤¥¥
eilr obdl Fl didW awri 'x zxaql¦§¨©©£Ÿ¤¨¨§¨¥¨¨
cEnlYd xfg dxar icil `FaNn¦¨¦¥£¥¨¨©©©§
igElW xfril` 'x xn`de zFWwdl§©§§¨¨©¡¦¤¤§¥
rErx mNq uxznE oiwFGp opi` devn¦§¨¥¨¦¦§¨¥ª¨¨©
`id `iWT dn dWwe .o`M cr dEd©¥©¨§¨¤©ª§¨¦
xdxdn q"Vd xn`W xg` z`fŸ©©¤¨©©©§©§¥
xaC lirFi `l dOl `Ed dxf dcFarA©£¨¨¨¨¨Ÿ¦¨¨
opi` devn igElW ziWw uExzl mB df¤©§¥ª§©§¥¦§¨¥¨
Wi devn igElXW i`Ce `N` ,oiwFGp¦¦¤¨©©¤§¥¦§¨¥
`NW devOd zEgilWA zlrFY mdl̈¤¤¤¦§¦©¦§¨¤Ÿ
zEgilXdn drx dNrR mdl KWOi¦¨¥¨¤§ª¨¨¨¥©§¦
mMqn xaC dGW q"Xdn rnWnE ,Fnvr©§©§¨¥©©¤¤¨¨ª§¨

xnFl aEzMd aIgzp dYrnE ,`EdEklIe ¥©¨¦§©¥©¨©©¥§
E`aIedevn zEgilW mW mdn xwrl ©¨Ÿ©£Ÿ¥¤¥§¦¦§¨

EwGd dfle drx dvrA `N` Ekld `NW¤Ÿ¨§¤¨§¥¨¨¨§¨¤ª§
:mzEgilWA¦§¦¨

CøãáeFxnF` x`Azi fnxE`aIe EklIe §¤¤¤¤¦§¨¥§©¥§©¨Ÿ
l"f mxnF` KxC lr(.b dhFq) ©¤¤§¨¨

oOCfIWM lFcB mc` iM cFQd ilrA©£¥©¦¨¨¨§¤¦§©¥
EPOn zgxFR zFUrl WBie dxar eiptl§¨¨£¥¨§¦©©£©©¦¤
f`e zEhW gEx FA zqpkpe dnxd FWtp©§¨¨¨§¦§¤¤©§§¨
miaEzMdW cvlE ,DzFyrl axwi¦§©©£¨§©¤©§¦
i`iUp dOdd miWp`dW micirn§¦¦¤¨£¨¦¨¥¨§¦¥
aEzMd cird dfl WtPd ilFcbE l`xUi¦§¨¥§¥©¤¤¨¤¥¦©¨

dWnl E`AWM rxd dUrn zrWA iM¦¦§©©£¤¨©§¤¨§¤
EgxR WExR ,Ekld rWx ixaC xAcl§©¥¦§¥¤©¨§¥¨§
f`e mznWPn zFWFcTd zFxF` mdn¥¤©§¦¦§¨¨§¨

:E`aIe©¨Ÿ
ãBòxn`nA fnxiEklIedkild EUrW ¦§Ÿ§©£©©¥§¤¨£¦¨

E`Fai `NW orpM ux`A zhlgnª§¤¤§¤¤§©©¤Ÿ¨
xW` mdixacA ENB xW`M cFr Dl̈©£¤¦§¦§¥¤£¤
mdilr dhlgd dxFYd mB ,mrl ExAC¦§¨¨©©¨¤§¦¨£¥¤
EaEWi `le mlFr zkild mzkildW¤£¦¨¨£¦©¨§Ÿ¨

FxnF`e .cFr DzF`xlE`aIedWn l` ¦§¨§§©¨Ÿ¤¤
Eca`p `le E`A dOl mrh zzl `A 'Fbe§¨¨¥©©¨¨¨§Ÿ¤¤§

,mzEgilWAdWn l`Wg WExR 'Fbe ¦§¦¨¤¤§¥¨
oM lr xW` dWn cFaM xaC lr 'd©§©§¤£¤©¥
icM cFr .E`aE zEgilXd EnilWd¦§¦©§¦¨§¥
'd dUrn dcrde oxd`e dWn E`xIW¤¦§¤§©£Ÿ§¨¥¨©£¥
zFO` dOM oiA Elr hrn miWp` iM¦£¨¦§©¨¥©¨ª
EwiCvi dGnE ,Ehlnpe miOvre milFcB§¦©£ª¦§¦§§¦¤©§¦
liHdl mdOr 'd dUri ok FnM iM¦§¥©£¤¦¨¤§©¦
ikxC mixWie miOrd lM lr mzni ¥̀¨¨©¨¨©¦¦¨¦©§¥

:'Fbe 'd§
ìàzrcl Kixv .dWcw ox`R xAcn ¤¦§©¨¨¨¥¨¨¦¨©©

`l` dWcw aEzMd xiMfd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦©¨¨¥¨¤¨
fnxW ilE`e .dkildA `le dxfgA©£¨¨§Ÿ©£¦¨§©¤¨©

xn`nAdWcwWcwA EaMrzPX dn §©£©¨¥¨©¤¦§©§§¨¥
aizkC milBxnd zAqA(e"n '` mixaC) §¦©©§©§¦¦§¦§¨¦

xW` minIM miAx mini Wcwa EaWYe©¥§§¨¥¨¦©¦©¨¦£¤
l"f Exn`e ,mYaWi(mW i"Wx)dpW h"i §©§¤§¨§©¦¨¨¨

WcTn dxfgA dpW h"ie WcwA EUr̈§¨¥§¨¨©£¨¨¦¨¥
,dpW g"l ixd 'a mrR Dl EriBdW cr©¤¦¦¨©©£¥¨¨
lM EaMrzp DaEAqaE dWcwA dYrn¥©¨§¨¥¨§¦¨¦§©§¨
aMrzdl milBxnd EnxBW onGd©§¨¤¨§©§©§¦§¦§©¥
dWn l` E`aIe xn`n `Ede ,xAcOA©¦§¨§©£©©¨Ÿ¤¤

:dWcw l`xUi zcr lM l` 'Fbe§¤¨£©¦§¨¥¨¥¨
eáéLiåaEzMd milrd .xaC mz` ©¨¦Ÿ¨¨¨¤¡¦©¨

xn`e drxd mzaEWYxaC §¨¨¨¨¨§¨©¨¨
aYkl aEzMd KxC oi`W ,mzq§¨¤¥¤¤©¨¦§Ÿ
cvl `N` mirWx lW mdiUrn©£¥¤¤§¨¦¤¨§©
azM `NW `vnYW FnM ,gxkdd©¤§¥©§¤¦§¨¤Ÿ¨©
mbe ,lbrd dUrn mFiA xEg zbixd£¦©§©£¥¨¥¤§©

`xnBA Exn` lbrd dUrn(:'c f"r)`NW ©£¥¨¥¤¨§©§¨¨¤Ÿ
`hg m`W l`xUi cOll `N` aYkp¦§©¤¨§©¥¦§¨¥¤¦¨¨
,xEAv lv` KNM mdl mixnF` xEAv¦§¦¨¤©¥¥¤¦
mixaCd milrd EpiptNX dOA ok FnkE§¥©¤¤§¨¥¤¡¦©§¨¦

W craEWl Evx l`xUIW xnFl Kxvd ©¤ª§©©¤¦§¨¥¨¨
eilr lg mFlWe qg 'dA ExnIe mixvnl§¦§©¦©©§©©§¨¨¨¨
E`ivFdW xaC dNbe xaCd zAq xnFl©¦©©¨¨§¦¨¨¨¤¦
aEzMd KxvdW mrhe ,ux`d zAC¦©¨¨¤§©©¤ª§©©¨
ricFdl `Ed ,l`xUi z`xnd xnFl©©§¨©¦§¨¥§¦©
didW dpW 'n xAcOA mzaMr mrh©©©¨¨¨©¦§¨¨¨¤¨¨
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(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה אמת (במדבר קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר מתקּים ּכל אין ּבתחּלתֹו, »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבסֹופֹו ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון "ּכריכן". ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ליראם לפי ‰Ôc¯È.ּכדי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם הׁשּתיק (במדבר ∑‡LÓŒÏ‰.את «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆
זֹורבה) וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלׁשמע

עמרם  ּבן לנּו עׂשה ׁשּבא ּבלבד סבּור היה הּׁשֹומע ? ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלסּפר

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xnF`e mz`xnd zAqldcrd lM z`e §¦©©§¨¨¨§¥§¤¨¨¥¨
dcrd lM z` didWM EdEaiWdW WExR¥¤¥¦§¤¨¨¤¨¨¥¨
mirxd mixaC eil` xAcl EdEcgi `le§Ÿ¦£§©¥¥¨§¨¦¨¨¦
ipirA FWi`adl EpEMzPW Fnvr iptA¦§¥©§¤¦§©§§©§¦§¥¥

:l`xUi lM̈¦§¨¥
BàKxCd df lr dvximz` EaiWIe ¦§¤©¤©¤¤©¨¦Ÿ¨

xaCaEzMd `aE ,KEnqA xEn`d ¨¨¨¨§¨¨©¨
Fl cgil dWnl cFaM EwlgW ricFdl§¦©¤¨§¨§¤§©¥
KM xg`e dkElOd wgM daEWYd©§¨§Ÿ©§¨§©©¨

:dcrd lkl mB EaiWd¥¦©§¨¨¥¨
Bàxn`nA l"f Exn`W dn iR lr dvxi¦§¤©¦©¤¨§§©£©

cMlPW oFW`x wEqtA EpazMW¤¨©§§¨¦¤¦§©
z` Epl ExRgie zprhA mciA dWn¤§¨¨§©£©§©§§¨¤
mrHW dYrn xn` .o`M cr 'Fbe ux`d̈¨¤§©¨¡Ÿ¥©¨¤©©
Fnvr iptA mrh did l`xUi zEgilW§¦¦§¨¥¨¨©©¦§¥©§
iptA mrh did dWn zEgilW mrhe§©©§¦¤¨¨©©¦§¥

aEzMd xn` dfl ,Fnvrmz` EaiWIe ©§¨¤¨©©¨©¨¦Ÿ¨
xaCxn`W mixaCl oxd`e dWnl ¨¨§¤§©£Ÿ©§¨¦¤¨©

mixaCl dcrd lM z`e FzEgilWA mdl̈¤¦§¦§¤¨¨¥¨©§¨¦
:mzEgilWA mdl Exn`Wfk dxez ¤¨§¨¤¦§¦¨

(æëeøtñéåxnFl wCwC .'Fbe Fl,Fl ©§©§§¦§¥©
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glyנח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k ipy meil inei xeriy
אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻּדברי
והגיז  הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הּׂשלו  את ÏÚ‰.לנּו ‰ÏÚ∑ ּבּׁשמים והּוא אפּלּו , ְֶַָָ»…«¬∆ְֲִִַַָ
ּדבריו  ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו .אֹומר: ְְְֲֲִֵַַַָָָָָֻ

Ò‰iÂ∑וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס (עמוס : «««ְְְִֵַָָָָ
הרֹוצה ו) ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, אגּדת הס)ל ׁשּתק .(ס"א ְֲֲִִֵֵַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 cenr g jxk zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא (רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה רׁש"י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) לה, "(סוטה עּקר והאכילנּו- ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכּונתֹו

היא  לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ועל־ידֹו נפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָלעׂשֹות
את  הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. לא הּמן, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהֹורדת
ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּמן

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּוּכביכֹול (במדבר מעלה ּכלּפי ,. »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr bi jxk zegiy ihewl itÎlr)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

לעלֹות  נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹֽֽוהאנׁשים
מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק לא)אל־העם (יג, ִִֶֶָָָָֽֽ

אף  על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמהּות
הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלכאֹורה
מּמּצב  התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל היה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליהם
חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהארץ,

.יתּבר ה' ּביכלת ְְִִִִֵֶָָֹּבכפירה
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלכאֹורה,
טבע  את יתּבר ה' מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹוכיחה
ּבכלל  לּמה זה, ּדבלעדי – למּצבֹו מקֹום ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם
הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשלחּו,
על־ּפי  ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּולפי

לעלֹות?! נּתן לא אכן ֲִֵֶַַַָָֹהּטבע
לכללּות  הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור

והּמצֹות: הּתֹורה ְְִִַַָקּיּום

לקּים  יתּבר ה' עליו צּוה ׁשאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיהּודי
ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמצוה,
ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּימּה,
האפׁשרּויֹות  את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
"אין  חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות על־ּפי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹהּנחֹות
ה' ׁשל ׁשּׁשליטתֹו חס־וׁשלֹום זה אין – הּנס" על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָסֹומכין
להׁשּפיע  הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיתּבר

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר
ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»
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:ux`d mzF`bl dxez ¨¨¨¤



נט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k ipy meil inei xeriy
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

ּכדי  לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. ְְְְִֵֵֵַָָָָָקֹוברי
לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ

ּגלית  ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולים
יז) א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב :(שמואל ְְֵֵֶַָָָ

מדֹון", יא)"איׁש א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ִִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', "ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
ׁשנת  ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' "ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"ׁשׁש
מלכתחילה  היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ׁשּבת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמיטה
על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ׁשּבת ׁשל ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבמּצב
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמאמר
לא  אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו עליה. ּתהא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
הּוא  אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא ׁשם, אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשב
ולכן  והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד "ּבכל מאד, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחינת
זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר המרּגלים ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָרצּו
לארץ  להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ּדעלּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובאֹופן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ולעבֹוד ְְֲֲִִֵֵַַַַָיׂשראל
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"ּכי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא
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mzini iM zE`ivOA FpWi dfe ,xAcOA©¦§¨§¤¤§©§¦¦§¦¥
drx dbxcnl m`ian 'd dOl ,xAcOA©¦§¨¨¨§¦¨§©§¥¨¨¨
,'Fbe mdiWp zFAWle axgA zEnl xzFi¥¨©¤¤§¦§§¥¤§

xn` ExnbeaFh `Fld`l 'd m` WExR §¨§Ÿ¤£¥¦Ÿ
dnixvn aEWl oiniMqn xAcOA mzini§¦¥©¦§¨©§¦¦¨¦§©§¨
didze mixvn mEzini `NW xWt`W¤¤§¨¤Ÿ§¦¦§©¦§¦§¤
'd xfbIW EcgR `le ,llWl mdl mWtp©§¨¨¤§¨¨§Ÿ¨£¤¦§Ÿ
EriBi `le xAcOA mzinie mdilr£¥¤¦¦¥©¦§¨§Ÿ©¦
F` FxnF`M mWTan `Ed df iM mixvnl§¦§©¦¦¤§ª¨¨§§

:'Fbe dGd xAcOAb dxez ©¦§¨©¤§
(åòLBäéå.ux`d z` mixYd on 'Fbe ¦ª©§¦©¨¦¤¨¨¤

zzl ,mixYd on EidW xnFl Kxvdª§©©¤¨¦©¨¦¨¥
in xnF`d iM ,mdicbA zrixwl mrh©©¦§¦©¦§¥¤¦¨¥¦
df dUrn zFUrl alke rWFdi mY ©̀¤§ª©§¨¥©£©£¤¤
xn`e ,l`xUi ilFcB lM EUr `NX dn©¤Ÿ¨¨§¥¦§¨¥§¨©
onvr EaiWgdW cvl did `l iM mrHd©©©¦Ÿ¨¨§©¤¤§¦©§¨

cvl `N` l`xUi ilFcB lMn xzFi¥¦¨§¥¦§¨¥¤¨§©
E`xe DzF` ExYW mixYd on mzFid¡¨¦©¨¦¤¨¨§¨
dfA oEMzp mB ,dWBxdd EUre Dzlrn©£¨¨§¨©©§¨¨©¦§©¥¨¤
icM Ff mzrixwA EpEMzp iM xnFl©¦¦§©§¦§¦¨¨§¥
Erxwe DzF` ExY EN` xnFl mWirxdl§©§¦¨©¥¨¨§¨§
l`xUi ipirA Dzqi`n lr mdicbA¦§¥¤©§¦¨¨§¥¥¦§¨¥

:mip`nnd ixaC EWigkief dxez §©§¦¦§¥©§¨£¦
(æeøîàiåzaY FxnF` .xn`lxn`l ©Ÿ§¥Ÿ§¥©¥Ÿ

pA lM l` xn`W xg`.l`xUi i ©©¤¨©¤¨§¥¦§¨¥
md mB milBxnd mBW cvl iM ilE`©¦§©¤©©§©§¦©¥
gaW `EdW 'Fbe alg zaf ux` Exn`̈§¤¤¨©¨¨§¤¤©
wiCvdl rxdl dzid mzpEke ux`d̈¨¤§©¨¨¨¨§¨§¨©§©§¦
iM aEzMd cird dfl ,itCd xn`n©£©©Ÿ¦¨¤¥¦©¨¦
x`tlE mnFxl EpEMzp alke rWFdi§ª©§¨¥¦§©§§¥§¨¥

zaze ,ux`dxn`lzEnnFx oFWl o`M ¨¨¤§¥©¥Ÿ¨§§
FxnF` KxC lr(`aY 't)Yxn`d ©¤¤§¨Ÿ¤¡©§¨

:Lxin`de§¤¡¦§
äáBèixaC xYql EpEMzp .'Fbe ux`d ¨¨¨¤§¦§©§¦§Ÿ¦§¥



סי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iyily meil inei xeriy

ß oeiq `"k iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑"אלּֿתיראּו "ואּתם – Èk.וׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ ּכלחם נאכלם.Ìlˆ ¯Ò∑ וחזקם ;מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ
עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם (סוטה ּכׁשרים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מעליהם לח) סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ
עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא־ ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ּבגדר סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",

ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",
סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־ מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ׁשהעּכּו"ם סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קאי  ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ּבגדר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהם
מק  ׁשל "צּלֹו ֹום".על ִֶַָ

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Exn`W milBxndzlkF` ux`,'Fbe ©§©§¦¤¨§¤¤¤¤§
Exn`ec`n c`n daFhoiprA oiA §¨§¨§Ÿ§Ÿ¥§¦§©

zbltd cbpkE ,DaEXiA oiA dizFxR¥¤¨¥§¦¨§¤¤©§¨©
DpzpE 'Fbe utg m` Exn` dripOd©§¦¨¨§¦¨¥§§¨¨
Exnbe Wi` xAbi gkA `l dpYn zxFzA§©©¨¨Ÿ§Ÿ©¦§©¦§¨§

:md Epngl xn`g dxez Ÿ¤©§¥¥
(çíàxAcl EnMgzp .'d EpA utg ¦¨¥¨¦§©§§©¥

mdl EgiPIW icM ,wtq oFWlA¦§¨¥§¥¤©¦¨¤
mdixaC oi`W Exn`i iM mixaCd xnbl¦§Ÿ©§¨¦¦Ÿ§¤¥¦§¥¤
zpigaA `le zExWt`d xcbl `N ¤̀¨§¤¤¨¤§¨§Ÿ¦§¦©
mixaCd lM xnFl mEgiPd dfle hlgdd©¤§¥§¨¤¦¦©¨©§¨¦
l`FW oAd o`ke ,mBxl Exn` oxnbaE§¨§¨¨§¦§Ÿ§¨©¥¥
mixaC lW ozNgY lr Enbx `l dOl̈¨Ÿ¨§©§¦¨¨¤§¨¦
ztqFY mipFxg`d mdixacA oi` ixdW¤£¥¥§¦§¥¤¨©£¦¤¤
cvl `N` ,mdixaC zNgYn iEPWe§¦¦§¦©¦§¥¤¤¨§©
Eid ,m` Exn` mdixaC zNgzAW¤¦§¦©¦§¥¤¨§¦¨

mixaC lW oxnB miRvnE miaWFi§¦§©¦¨§¨¤§¨¦
:mBxl Exn` odA EcnrWkE§¤¨§¨¤¨§¦§Ÿ

õøàm` xn`n zxfB o`M .xnFbe xW` ¤¤£¤§¥¨§¥©©£©¦
:utg̈¥

àåäWExR .WacE alg zaf`id`le ¦¨©¨¨§¨¥¦§Ÿ
milBxnde ,DA `vFIM zxg ©̀¤¤©¥¨§©§©§¦
zaY oi` `id WacE alg zaf Exn`̈§¨©¨¨§¨¦¥¥©
zE`ivn zllFW ux`dn zbltn `id¦ª§¤¤¥¨¨¤¤¤§¦
`A eilr xW` oFxMfl `N` DA `vFIM©¥¨¤¨§¦¨£¤¨¨¨

:WacE alg zaf xn`nh dxez ©£©¨©¨¨§¨
(èízàå.'Fbe l`zFbltd lM WExR §©¤©§¥¨©§¨

la` mkzlEf KxrA FpWi `xFOd©¨¤§§¥¤©§¤£¨
mY`e lW e"`e xnFl wCwce ,mY` `lŸ©¤§¦§¥©¨¤§©¤
ixaC EwiCvdW xg` ENt` fnxl¦§Ÿ£¦©©¤¦§¦¦§¥
:mipEbd iYlA mixaC ExAce milBxnd©§©§¦§¦§§¨¦¦§¦£¦

ékxaCd E`ivFdW mrh .md Epngl ¦©§¥¥©©¤¦©¨¨

iWp` ixaC iR lr x`Azi ,mgl oFWlA¦§¤¤¦§¨¥©¦¦§¥©§¥
dUrnA ExwgW zn`dUr xW` 'd ¡¤¤¨§§©£¥£¤¨¨

lkF` ig lMW miIg ilrAd zaMxdA§©§¨©©©£¥©¦¤¨©¥
EnIwzIW zFUr lFki 'd didW ,dzFWe§¤¤¨¨¨¨¤¦§©§
Liptl dPde ,lk`n `lA miIg ilrA©£¥©¦§Ÿ©£¨§¦¥§¨¤
Dl dide gEx zt`FXW dIxA oin¦§¦¨¤¤¤©§¨¨¨
Eid dUFr 'd did dkM m`e ,oFfnl§¨§¦¨¨¨¨¤¨
,zFevOle dxFYd wqrl miptp l`xUi¦§¨¥¦§¦§¥¤©¨§©¦§
iYlA miUrn dOMn mirpnp Eid mB©¨¦§¨¦¦©¨©£¦¦§¦
digOd ikxSn EaaEqi xW` mipEbd£¦£¤§§¦¨§¥©¦§¨
invrn uxzn iziid dfle ,dlMlMde§©©§¨¨§¨¤¨¦¦§¨¥¥©§¦
b"ixzA l`xUi zFMfl 'd dvx iM¦¨¨§©¦§¨¥§©§¨
ipinA miiElY mAx xW` zFevn¦§£¤ª¨§¦§¦¥
,zFxUrn ,zFnExY ,dYWOde lk`Od©©£¨§©¦§¤§©©§
,drixGAWe ,dhinW zevn ,dNg©¨¦§©§¦¨§¤©§¦¨
la` ,dnFCke ,dxivTAWe ,dWixgAWe§¤©£¦¨§¤©§¦¨§©¤£¨
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(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ יהֹוׁשע ‰'.וכלב את „B·Îe∑(רבה ׁשם הענן (במדבר .ירד ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן עד.Èˆ‡È∑ ירּגיזּוני.˙B˙‡‰ ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zn`d inkg(c"t milEBlBd xrW)EtiqFd ©§¥¨¡¤©©©¦§¦¦
lM iM ,llM KxcA gaWl mrh dfÄ¤©©§¤©§¤¤§¨¦¨
cFqA WcTA oilrn mi`xaPd ixTr¦§¥©¦§¨¦©£¦©Ÿ¤§
dPd od ,dXcTd ivFvip lW oixExAd©¥¦¤¦¥©§ª¨¥¥¨
,milk`Od zErvn`A mixxAzOd©¦§¨§¦§¤§¨©©£¨¦
mr mgl E`xTi dXcTd ivFvip dYrnE¥©¨¦¥©§ª¨¦¨§¤¤©
FA Wi `xap lM iM l"f Exn` mB ,'d©¨§¦¨¦§¨¥
iYlA mi`xapA ENt`e ,WFcw uFvip¦¨©£¦§¦§¨¦¦§¦
n"qA mbe ,mirWxd miWp`de ,mixFdh§¦§¨£¨¦¨§¨¦§©§
ipEIgd wlg FA oi`W mdn oi` ,rWxd̈¨¨¥¥¤¤¥¥¤©¦¦
xaC `EdW aFHd zpigA `EdW¤§¦©©¤¨¨
,xaC lM mIwzi `l FzlEGW cinrOd©©£¦¤¨Ÿ¦§©¥¨¨¨
lHAzi FnFwOn ipEIgd uFvip cxRdaE§¦¨¥¦©¦¦¦§¦§©¥

Exn` mB ,oipAd lM ca`ie(g"it mW)iM §Ÿ©¨©¦§¨©¨§¨¦
Dpin KiWndl DrahA dXcTd zpigA§¦©©§ª¨§¦§¨§©§¦¦¨
oiadl liMUY dfaE za`FXd oa`M§¤¤©¤¤¨¤©§¦§¨¦

l"f mxn`n(.cl zAW)diA aidi Exn`W ©£¨¨©¨¤¨§¨¦¥
.oade zFnvr lW lB dUrpe dipir¥¥§©£¨©¤£¨§¨¥
E`xiY l` FxnF` oEki mixaCd iR lre§©¦©§¨¦§©¥§©¦§

iM 'FbeEpngloin EWxtE Exfge md §¦©§¥¥§¨§¥§¦
mNv xq `Ed mixnF` Ep`W mgNd©¤¤¤¨§¦¨¦¨
mzF` dIgnd uFvip `Ede mdilrn¥£¥¤§¦©§©¤¨

cFre ,mdilrn xqEd xaMEpY` 'de §¨©¥£¥¤§©¦¨
dfaE dXcTd zEllM zpigA `EdW¤§¦©§¨©§ª¨¨¤
oivFvip lkl za`FXd oa`M dUrp©£¨§¤¤©¤¤§¨¦¦
,cgi mNM mica`pe mzF` miIgnd©§©¦¨§¤¡¨¦ª¨©©
FxnF`M mdn `xil mFwn oi` dYrnE¥©¨¥¨¦¨¥¤§§

:m`xiY l`i dxez ©¦¨ª
(éeøîàiåzrcl Kixv .'Fbe mBxl 'Fbe ©Ÿ§§¦§Ÿ§¨¦¨©©

oFW`x xn`nA EWBxp `l dOl̈¨Ÿ¦§§§©£¨¦
'Fbe EpWxie dlrp dlr alM xn`W¤¨©¨¥¨Ÿ©£¤§¨©§§
`l alM ixacl iM d`xpe ,Dl lkEp©¨§¦§¤¦§¦§¥¨¥Ÿ
onvrn milhA eixaCW itl EWWg̈§§¦¤§¨¨§¥¦¥©§¨
zEcr iAbl zcnFr cigi zEcr oi`W¤¥¥¨¦¤¤§©¥¥

aizkC miAx(h"i mixaC)micr ipW iR lr ©¦¦§¦§¨¦©¦§¥¥¦
`l dfl xaC mEwidn ,eixacl EWg ¨¨¨¨¤Ÿ¨¦§¨¨©

alke rWFdi ixaC cgi E`AWM oM oi`X¤¥¥§¤¨¨©¦§¥§ª©§¨¥
oiC iM milBxnd zEcr drxEd dYrn¥©¨§¨¥©§©§¦¦¦

micr d`n oicM micr ipW(:'d zFMn) §¥¥¦§¦¥¨¥¦©

zEcr o`M oi`e z`f `id dlEwW zEcre§¥§¨¦Ÿ§¥¨¥
alke rWFdi lW `le milBxn lW `lŸ¤§©§¦§Ÿ¤§ª©§¨¥
gENW mcw didX dnl oiCd xfge§¨©©¦§©¤¨¨Ÿ¤¦©
mBxl Exn`e mdl EWg dfl milBxnd©§©§¦¨¤¨¨¤§¨§¦§Ÿ

:mzF`¨
éøöåCoEcl EliMUd `l dOl zrcl §¨¦¨©©¨¨Ÿ¦§¦¨

Wigkdl dxFYd hRWn iR lr©¦¦§©©¨§©§¦
oiCW oeiM mipXd ixacA dxUrd ixaC¦§¥¨£¨¨§¦§¥©§©¦¥¨¤¦
.ixzM d`nE d`nM ixY `Ed zEcrd̈¥§¥§¥¨¥¨¦§¥
lEqR `EdW rWFdiA EpCW xWt`e§¤§¨¤¨¦ª©¤¨
did iM dWnl rbFPX dOA zEcrl§¥©¤¤¥©§¤¦¨¨

:eixgAn FzxWn`i dxez §¨§¦§ª¨
(àéøîàiå`A o`M xn`Od .'Fbe 'd ©Ÿ¤§©©£¨¨¨

lr lNRzdNn dWn rpnl¦§Ÿ©¤¦§¦§©¥©
lbrd dUrnA Fl xn`W KxcM ,l`xUi¦§¨¥§¤¤¤¨©§©£¥¨¥¤

(a"l zFnW)df dUrnA ok FnM ,iN dgiPd §©¦¨¦§¥§©£¤¤
KEnqA xEn`d oipr eil` xnFl miCwd¦§¦©¥¨¦§¨¨¨§¨
`l dfle mdilr lNRzdNn rpOIW icM§¥¤¦¨©¦§¦§©¥£¥¤§¨¤Ÿ

:xn`l xn`̈©¥Ÿ
ãò`l dp` cre .'Fbe ipv`pi dp` ©¨¨§©£ª¦§§©¨¨Ÿ

miv`pn md m` dWw .'Fbe Epin`i©£¦§¨¤¦¥§¨£¦
.dpEn`d xCrd lr mrxzdl mFwO dn©¨§¦§©¥©¤§¥¨¡¨
ipv`pi xn` milBxnd cbpMW ilE`e§©¤§¤¤©§©§¦¨©§©£ª¦
Epin`i `l xn` mdl Epin`dW cbpkE§¤¤¤¤¡¦¨¤¨©Ÿ©£¦
:ux`d z` mdl zzl miYghadW ia¦¤¦§©§¦¨¥¨¤¤¨¨¤

ãBòzg` zM l`xUiA EidW cvl§©¤¨§¦§¨¥©©©
dnE .ExwtE EriWxdW miv`pn§¨£¦¤¦§¦¨§©

Exn`W l"f mdixacl mB(.d"l dhFq) ©§¦§¥¤¤¨§¨

'd cFakE mipa`A mz` mBxl wEqRA©¨¦§ŸŸ¨¨£¨¦§

cbpM mB mipa` miwxFf EidW 'Fbe§¤¨§¦£¨¦©§¤¤
zke ,ipv`pi xn` mCbpkE ,dlrnzg` ©§¨§¤§¨¨©§©£ª¦§©©©

`l xn` mCbpkE miOrdn micgRzn¦§©£¦¥¨©¦§¤§¨¨©Ÿ
EpM` xn` zFpigA 'a cbpkE ,Epin`i©£¦§¤¤§¦¨©©¤
Epin`d `NW cbpM ,EPWxF`e xaCA©¤¤§¦¤§¤¤¤Ÿ¤¡¦

xn`EPM`cbpM xnbl oEMzpe ,xaCA ¨©©¤©¤¤§¦§©¥¦§Ÿ§¤¤
miv`pndEPWixF`e`Ad mlFrn WExR ©§¨£¦§¦¤¥¥¨©¨

milBxnA EnITzp EN` zFxfB ipWE§¥§¥¥¦§©§©§©§¦
wEqtA aizkC xaCA 'd mzF` dMdW¤¦¨¨©¤¤¦§¦§¨
oi`e dtBOA 'Fbe miWp`d EznIe f"l©¨ª¨£¨¦§©©¥¨§¥
l"f mxn`nM `Ad mlFrl wlg mdl̈¤¥¤¨¨©¨§©£¨¨

(:g"w oixcdpq)FxnF`eLz` dUr`eWExR ©§¤§¦§§§¤¡¤Ÿ§¥
dXcTd ivFvip lM eitpraE FA riRWi©§¦©©£¨¨¨¦¥©§ª¨
,mcw FgkA did `NX dn `Fal iE`xd̈¨¨©¤Ÿ¨¨§ŸŸ¤

FxnF`eEPOndidi mEvr iFBdW WExR §§¦¤¥¤©¨¦§¤
lM 'd dHIW dNgzA xMfOd mrdn¥¨¨©ª§¨¦§¦¨¤©¤¨
WxWA mrHie mrA zFiElYd zFnWp§¨©§¨¨§¦¨¥§Ÿ¤

:dWn lW FznWp¦§¨¤¤
ãBòKxCd df lr miaEzMd Ex`Azi¦§¨£©§¦©¤©¤¤

dUrn mcw xaMW cvl `Ede§§©¤§¨¨©©£¥
dWn zaEWzE mW 'd xn`nE lbrd̈¥¤©£©¨§©¤
dxfBd z` lHaE oiCd z` gSp DAW¤¨¦©¤©¦¦¥¤©§¥¨
`A df xEarA ,mW mixEn`d zFprHA©§¨¨£¦¨©£¤¨
,zFpFW`xd zFprh cbp xAcl midl`d̈¡Ÿ¦§©¥¤¤§¨¨¦

xnFl ligzdedp` crdAvw oi` WExR §¦§¦©©¨¨¥¥¦§¨
xard xnFl dN`d miWp`d uE`pl§¦¨£¨¦¨¥¤©©£¥
dgC dfaE ,lAQd gM qt`e z`f mdl̈¤Ÿ§¨©Ÿ©©©¨¨¤¨¨
mixvn Exn`IW dWn zprhl oM mB©¥§©£©¤¤Ÿ§¦§©¦
miiFBd uE`p didi df iM m`ivFd drxA§¨¨¦¨¦¤¦§¤¦©¦
Fl oi` l`xUi lW uE`pe zg` mrR©©©©§¦¤¦§¨¥¥
zFa` zEkf zprh dgC dfA mB ,dAvw¦§¨©¨¤¨¨©£©§¨
`Ed KExA mxe lFcB Klnl iE`x oi` iM¦¥¨§¤¤¨§¨¨

:mdipAn oivE`p KM lM lAql¦§Ÿ¨¨¦¦¦§¥¤
àöîúål"fx Exn`W(:h"t zAW)EaiWdW §¦§¨¤¨§©©©¨¤¥¦
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(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑"ּתרּוכין" לׁשֹון אעׂשה ּכתרּגּומֹו מה ּתאמר: ואם אבֹות?, ‡˙E.לׁשבּועת ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את ."וׁשמעּו" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָ
˙ÈÏÚ‰ŒÈk∑ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶַָ

מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאת

,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּוכׁשּיׁשמעּו
יֹוׁשבי  ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא .הארץ ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`WM `Ed KExA WFcTdl zFa`d̈¨§©¨¨§¤¨©
lr EgOi Fl Exn` E`hg mkipA mdl̈¤§¥¤¨§¨§¦¨©
EvRgi `l md mBW ,LnW cFaM xaC§©§§¤¤©¥Ÿ©§§
zprh cbpkE ,`Ed KExA 'd zFqrkdA§©§¨¨§¤¤©£©
xn`W mixvn ux`n z`vFd xW £̀¤¥¨¥¤¤¦§©¦¤¨©
xnFl oEMzPW lbrd dUrnA dWn¤§©£¥¨¥¤¤¦§©¥©
`iadl EPOn `vi xW` iFBd deWi `NW¤Ÿ¦§¤©£¤¥¥¦¤§¨¦
`vFId mrM zEdl`d lrA FW`xŸ§Ÿ¨¡Ÿ¨¨©¥
zFQOd EUrp mdl xW` mixvOn¦¦§©¦£¤¨¤©£©©
mdl lirFd `l iM xn` dfl ,zFlFcBd©§¨¤¨©¦Ÿ¦¨¤
FxnF` `Ede ,mixvn z`iviA E`xX dn©¤¨¦¦©¦§©¦§§
zFz`d lkA ia Epin`i `l dp` cre§©¨¨Ÿ©£¦¦§¨¨Ÿ
hxR cvl mdl Wxtd oi` dYrnE ,'Fbe§¥©¨¥¤§¥¨¤§©§¨
dnE xn`Y m`e ,'Fbe EPM` oM m` df¤¦¥©¤§§¦Ÿ©¨

,zFa`d zrEaWl dUr`Lz` dUr`e ¤¡¤¦§©¨¨§¤¡¤Ÿ§
oicre ,'Fbe lFcB iFbl mdipAn dY`W¤©¨¦§¥¤§¨§©£©¦
gEhA didY dOaE `iWTl DpWi¤§¨©ª§¨©¤¦§¤¨©
,md mB Ev`pi `NW mdiYgY mi`Adn¥©¨¦©§¥¤¤Ÿ§¨£©¥

xn` dfldUr`emEvre lFcB iFbl 'Fbe ¨¤¨©§¤¡¤§§¨§¨
zFOvre zFlFcB zFnWPd EidIW WExR¥¤¦§©§¨§©£ª
,mi`vnPd mrdn WExR EPOn xzFi¥¦¤¥¥¨¨©¦§¨¦
mrdn xzFiA dXcTl miaFxw EidIW¤¦§§¦©§ª¨§¥¥¨¨
`vnze ,'d zevnA cFnr lkEIW `Edd©¤©¨§¦§©§¦§¨
zFUr rIYqi dWFcw Wtp zErvn`A iM¦§¤§¨¤¤§¨¦§©¥©¨
dn oIre ,rx zFUr q`nie Wcw dUrn©£¥Ÿ¤§¦§¨£©§©¥©

wEqtA iYWxRX(h"n ziW`xA)oaE`x ¤¥©§¦§¨§¥¦§¥
mixvOn `vFId mrde ,'Fbe dY` ixkA§Ÿ¦©¨§§¨¨©¥¦¦§©¦
zlnUe mixvn zRlw KFY EidW cvl§©¤¨§¦©¦§©¦§¦§©
dfe hlgdA DPOn Exdhp `l miaW¦§¨Ÿ¦§£¦¤¨§¤§¥§¤
mrd ok didi `NX dn ,u`pl dAq¦¨§¨¥©¤Ÿ¦§¤¥¨¨

:dWOn `vFIdai dxez ©¥¦¤
(âéeòîLåzrcl Kixv .'Fbe mixvn §¨§¦§©¦§¨¦¨©©

xnF` dOlErnWee"`e ztqFzA ¨¨¥§¨§§¤¤¨
,mixvn ErnWi xnFl Fl did ,dNgzA¦§¦¨¨¨©¦§§¦§©¦

FxnF` zpEM zrcl Kixv cFriM ¨¦¨©©©¨©§¦
,zilrdErnWi xnFl FpFvx m` ¤¡¦¨¦§©¦§§

dOd `ld iM ,xgW Fl oi` df dlrdW¤¤¡¨¤¥©©¦£Ÿ¥¨
dUr xW` zF`ltpe 'd iUrn E`ẍ©£¥§¦§¨£¤¨¨
mzbixd aaFqi dn cFre .mkFzA§¨§©§¥£¦¨¨
,'Fbe FgkA dlrdW mixvn zrinWl¦§¦©¦§©¦¤¤¡¨§Ÿ§
mixvn md in oIvl `id dpEMd m`e§¦©©¨¨¦§©¥¦¥¦§©¦
zilrd xW` ozF` xn`e ErnWi xW £̀¤¦§§§¨©¨£¤¤¡¦¨
mixg` mixvn Wi ike dWw 'Fbe LgkA§Ÿ£§¨¤§¦¥¦§©¦£¥¦
mixvn WIW didi Ele ,mdA zFrhl¦§¨¤§¦§¤¤¥¦§©¦
xfFg Fpi` mzQd on df lM mr mixg £̀¥¦¦¨¤¦©§¨¥¥

:rEcId mixvn lr `N ¤̀¨©¦§©¦©¨©
äàøðålr xirPX dOA `id dpEMdW §¦§¤¤©©¨¨¦©¤¤¨¦©

`l dOl mFlXd eilr dWn¤¨¨©¨¨¨Ÿ
dUrnA 'd iptl orHW zFprh xiMfd¦§¦§¨¤¨©¦§¥§©£¥
dp` cr wEqRA iYWxRW mbde ,lbrd̈¥¤©£©¤¥©§¦©¨©¨¨
zprhA Ff dprh xzq 'dW 'Fbe ipv`pi§©£ª¦§¤¨©©£¨§©£©
df uE`pl oi`W cvl mB `FUp iz`lp¦§¥¦§©§©¤¥§¦¤
xiMfdl dWnl did df lM mr ,dAvw¦§¨¦¨¤¨¨§¤§©§¦
xiMfdW zFprHd sExvA zFa` zEkf§¨§¥©§¨¤¦§¦
.x`a` xW`M oiCd gSp mdAW o`M̈¤¨¤¦©©¦©£¤£¨¥
mrpA mMgzp mFlXd eilr dWn ok`̈¥¤¨¨©¨¦§©¥§Ÿ©
e"`e ztqFzA ErnWe xn`W eixaC§¨¨¤¨©§¨§§¤¤¨
xn`W zFpFW`xd zFprh caNn xnFl©¦§©§¨¨¦¤¨©
xfFgW lbrd dUrn lr lNRzdWM§¤¦§©¥©©£¥¨¥¤¤¥
lr aiWdl mdilr siqFnE orFhe `Ed§¥¦£¥¤§¨¦©

FxnF` `Ede ,'d xn`nmixvn ErnWe ©£©§§§¨§¦§©¦
xaCd xn`W eixacl mrh ozpe ,'Fbe§§¨©©©¦§¨¨¤¨©©¨¨
xn` in xn`Y m`e ErnWIW hlgdA§¤§¥¤¦§§§¦Ÿ©¦¨©
,Ernyi `NW xWt`e i`Ce ErnWIW Ll§¤¦§§©©§¤§¨¤Ÿ¦§§

xn` dfllFcBd Lgka zilrd iM'Fbe ¨¤¨©¦¤¡¦¨§Ÿ£©¨§
xnFl wCwceFAxTniQPW mbdW xnFl §¦§¥©¦¦§©¤£©¤¦¥

mixvndf lM mr ,lMl mirEci Eid ¦§©¦¨§¦©Ÿ¦¨¤
mAxwA EidW mzF`l xaCd dPYWi¦§©¤©¨¨§¨¤¨§¦§¨

dUrPdn xwgn rpOY `l FfM dO`e§ª¨¨Ÿ¦¨©¥£Ÿ¥©©£¤
hilgn ip` dfle ,mdipipre l`xUil§¦§¨¥§¦§§¥¤§¨¤£¦©£¦
itkE ,wECwcA mdn dUri xW` ErcIW¤¥§£¤¥¨¤¥¤§¦§§¦
xn`Ol mrh zpizp `id iM zaY df¤¥©¦¦§¦©©©©©£©

:ErnWe§¨§
ãBòmrh oYl `AW KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¤¨¦¥©©

zrinWl `N` Wg `l dOl̈¨Ÿ¨¤¨¦§¦©
x`Wl `le dPOn aAqPdlE mixvn¦§©¦§©¦§¨¦¤¨§Ÿ¦§¨

iM xn` dfl ,miOrdzilrd'Fbe Lgka ¨©¦¨¤¨©¦¤¡¥¨§Ÿ£§
DA oi`W Ff dO` ErcIW md WExR¥¥¤¨§ª¨¤¥¨
`N` mixvOn zFlr dlki `le zlki§Ÿ¤§Ÿ¨§¨¨¦¦§©¦¤¨
cg`M EzOW ErnWIWM lFcBd Lgka§Ÿ£©¨§¤¦§§¤¥§¤¨
ux`l qipkie Fzghad mIwi 'dW mbd£©¤§©¥©§¨¨§©§¦¨¨¤
iM Elzi ok iR lr s` dWn lW Frxf©§¤¤©©¦¥¦§¦
lFkId gM DA did `idd dgRWOd©¦§¨¨©¦¨¨¨Ÿ©©¨
`Ed dfe ,ux`d aWFi ipRn cFnr̈¦§¥¥¨¨¤§¤
lWnY dwfg dO` iM milibxd mixaCn¦§¨¦¨§¦¦¦ª¨£¨¨¦§Ÿ
`vFId mrd la` ,dPOn dHnNA©§©¨¦¤¨£¨¨¨©¥
did `l 'd gM `N` Fl oi`W mixvOn¦¦§©¦¤¥¤¨Ÿ©Ÿ¨¨
dn `Ede ,m`iadl mFlWe qg 'dA gMŸ©©©§¨©£¦¨§©

xnFl wCwCXmrd z` Lgka zilrd ¤¦§¥©¤¡¦¨§Ÿ£¤¨¨
dGd`NW `vFId mrd rAv`A d`xn ©¤©§¤§¤§©¨¨©¥¤Ÿ

mr llWl oFilr gM zlEf gM FA did̈¨Ÿ©©Ÿ©¤§¦§Ÿ©
xYql ztFn EPOn oi`W FnFwnA `Ad©¨¦§¤¥¦¤¥¦§Ÿ
Fpi` df WEgnE ,'d zlki ilAn zprh©£©¦§¦§Ÿ¤¦¤¥
zFO`d x`W la` mixvn cSn `N ¤̀¨¦©¦§©¦£¨§¨¨ª
mrd Erci mixvOW mrh did `l m ¦̀Ÿ¨¨©©¤¦§©¦¨§¨¨
z`vnp .'d lENg did `l FzEki`e§¥Ÿ¨¨¦¦§¥¨
mixaC ipW dWn ixaC KFYn xnF`¥¦¦§¥¤§¥§¨¦
dUrPd mixvn ErnWIW '`d migxknª§¨¦¨¤¦§§¦§©¦©©£¤
Erci mixvn iM 'Ade ,l`xUIn¦¦§¨¥§©¦¦§©¦¨§
zFnglnA cnrl gM mdA oi` l`xUIW¤¦§¨¥¥¨¤Ÿ©©£Ÿ§¦§¨

:KxAzi FgM zlEf zFlFcBci dxez §©Ÿ¦§¨©
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(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ֿעל" ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְַ
ׁשאמּור  מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹוׁשב
ּכי  ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹּבסֹוף

להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאּתה
אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹוהּכל

הּנה  עד .מהם ֵֵֶַָ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
ּדבר ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  .הּוא ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãéeøîàå.'Fbe ErnW 'Fbe aWFi l` §¨§¤¥§¨§§
aWFil Exn`I dn zrcl Kixv̈¦¨©©©Ÿ§§¥
Exn`IW xnFl FzpEM m`e ,ux`d̈¨¤§¦©¨¨©¤Ÿ§
did ,mdl mFlWe qg 'd zlki iYlAn¦¦§¦§Ÿ¤©§¨¨¤¨¨
l` KxCd df lr mixaCd Kinqdl Fl§©§¦©§¨¦©¤©¤¤¤
Fl dide 'd zlki iYlAn 'Fbe aWFi¥§¦¦§¦§Ÿ¤§¨¨
:Fxg`l F` 'Fbe ErnW xn`n miCwdl§©§¦©£©¨§§§©£

ïëàKxCd df lr `Ed xn`Od zpEM ¨¥©¨©©©£¨©¤©¤¤
Exn`eErnWIWM WExR 'Fbe §¨§§¥§¤¦§§

ux`d aWFi mrhl xaCd Elzi mixvn¦§©¦¦§©¨¨§©©¥¨¨¤
WIW zFidle ,xaCd did mCvl WExR¥§¦¨¨¨©¨¨§¦§¤¥
`NW `Ed cg`d ,mikxC ipW o`M̈§¥§¨¦¨¤¨¤Ÿ
ipirA dlrn KM lkl iE`x mrd did̈¨¨¨¨§¨¨©£¨§¥¥

ia`dl 'dmiiFB ux`d aWFi eiptl c §©£¦§¨¨¥¨¨¤¦
dca`W mbde ,minEvre milFcB§¦©£¦©£©¤¨§¨
mixvOn oicnl oi` mliaWA mixvn¦§©¦¦§¦¨¥§¥¦¦¦§©¦
milFcB miFB draW ux`d aWFil§¥¨¨¤¦§¨¦§¦
miaEd` KM lM Eid `le minEvre©£¦§Ÿ¨¨¨£¦
cA`l f` l`xUi ipA mr Flv ¤̀§©§¥¦§¨¥¨§©¥
'dW `Ed 'Ade ,miAx miOr mdipRn¦§¥¤©¦©¦§©¤
`NW `N` madF`e mrA utg did̈¨¨¥¨¨§£¨¤¨¤Ÿ
,ux`d aWFil mFlWe qg Fci dbiVd¦¦¨¨©§¨§¥¨¨¤

xn` dflaxwA 'd dY` iM ErnW ¨¤¨©¨§¦©¨§¤¤
dclFPW dAQdW Exn`i `l WExR 'Fbe§¥ŸŸ§¤©¦¨¤§¨

md mBW cvl `Ed ux`d aWFIn¦¥¨¨¤§©¤©¥
KExA `xFAd lv` miaiage miaEd £̀¦©£¦¦¥¤©¥¨
zEaiag ErnW ixdW xMfPM `Ed©¦§¨¤£¥¨§£¦
mrd axwA 'd dY` iM Llv` l`xUi¦§¨¥¤§§¦©¨§¤¤¨¨
d`ltp ixd ,'Fbe oirA oir xW £̀¤©¦§©¦§£¥¦§§¨
lFcBd FnW iM mqxtE 'dl mzad ©̀£¨¨©¦§¥¦§©¨
zFUrl lFki did EN`e ,mdilr `xwp¦§¨£¥¤§¦¨¨¨©£
WEgOn rpnp did `l zFaFh mdOr¦¨¤Ÿ¨¨¦§¨¦¥
`FAxn wlg llkl E`A `NW zFO ª̀¤Ÿ¨¦§©¥¤¥¦
,mlFrd lkl iElB l`xUi zad`n¥©£©¦§¨¥¨§¨¨¨
`l dGd mrd z` zinYWM dYrnE¥©¨§¤¨¦¤¨¨©¤Ÿ
Lzad` zbVd hErn cvl xaCd Elzi¦§©¨¨§©¦©¨©©£¨§
dGd xaCd z` dUrY m`e mdÄ¤§¦©£¤¤©¨¨©¤

:'Fbe Exn`e 'Fbe dYndeeh dxez §¥©¨§§¨§§
(åèäzîäådNB .'Fbe cg` Wi`M 'Fbe §¥©¨§§¦¤¨§¦¨

Fpi`W dfA mFlXd eilr FYrC©§¨¨©¨¨¤¤¥
`NW `N` `hgd lr 'd glqIW WTan§©¥¤¦§©©©¥§¤¨¤Ÿ
eixacA fnxe ,mXd lENg icil `Faï¦¥¦©¥§¨©¦§¨¨
xEn`d KWni EPOOW WBxdd iM¦©¤§¥¤¦¤ª§©¨¨
Wi`M mzini m` `weC `Ed eixacA¦§¨¨©§¨¦§¦¥§¦
,xaCd WBxi `l hrn hrn la` cg ¤̀¨£¨§©§©Ÿª§©©¨¨

:'d dUrW Epivn oke§¥¨¦¤¨¨
eøîàåmixvn `l WExR .'Fbe miFBd §¨§©¦§¥Ÿ¦§©¦

ErnWW miFBd lM `l` cal§©¤¨¨©¦¤¨§

,LrnWxn`ldlrn oFWl WExR ¦§£¥Ÿ¥§©£¨
Exn`i dYr ,'d zlki mEx zEnnFxe§§§Ÿ¤©¨Ÿ§
e"g lENgl 'd WECw KRdzie 'Fbe iYlAn¦¦§¦§§¦§©¥¦§¦

xnFl wCwC dfle ,miOrd lM itAExn`e §¦¨¨©¦§¨¤¦§¥©§¨§
mixvn caNn iM xnFl e"`e ztqFzA§¤¤¨©¦¦§©¦§©¦
FxnF` mrh cFr .miiFBd lM mB 'Eke§©¨©¦©©§

xn`lmixaCd `han rEci oi`W cvl ¥Ÿ§©¤¥¨©¦§¨©§¨¦
xn` dfl ,oxcqe miFBdn mixn`Pd©¤¡¨¦¥©¦§¦§¨¨¤¨©
xnFl DA dpEMdW dxin` Exn`e§¨§£¦¨¤©©¨¨¨©

FxnF` cFr .'Fbe iYlAnxn`lWExR ¦¦§¦§§¥Ÿ¥
mixaCd onvr md EwiCvi `NW mbd£©¤Ÿ©§¦¥©§¨©§¨¦
aIgzOd Exn`i ok iR lr s` oYrcA§©§¨©©¦¥Ÿ§©¦§©¥
Exn`e oiprd xErW `Ed dfe ,dUrOdn¥©©£¤§¤¦¨¦§¨§¨§
cal dxin` `N` FA oi` df xace 'Fbe§§¨¨¤¥¤¨£¦¨§©

:mYrcA mixaCd zwCvd `lefh dxez §Ÿ©§¨©©§¨¦§©§¨
(æèézìaîF` WExR .'Fbe 'd zlki ¦¦§¦§Ÿ¤§¥

cbpM mFlWe qg gM FA oi`W¤¥Ÿ©©§¨§¤¤
FxnF` KxC lr F` ,ux`d iaWFimiNdY) §¥¨¨¤©¤¤§§¦¦

(c"iWExR midl` oi` FAlA lap xn`̈©¨¨§¦¥¡Ÿ¦¥
Wie ,e"g dfl mcw didW zlkid qt`W¤¨©©§Ÿ¤¤¨¨Ÿ¤¨¤§¥

:lFcB 'd lENg dfÄ¤¦¨
.íòäzqpkd zprh xYql df xn`n `A ¨¨¨©£¨¤¦§Ÿ©£©©§¨©

'd lENg iM xn`e ,dWn lW Frxf©§¤¤§¨©¦¦
,dGd mrd qipkn `NW lM dfA mB didi¦§¤©¨¤¨¤Ÿ©§¦¨¨©¤



סה gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iyily meil inei xeriy

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ לעׂשֹותּדּבּור.¯Ó‡Ï z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿≈«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,mixvn ErnWe wEqRA iYazMW FnkE§¤¨©§¦©¨§¨§¦§©¦
mdW mbdW `id dWn zprh gke§Ÿ©©£©¤¦¤£©¤¥
Wi zg` zaA mbxdi m` FzF` miv`pn§¨£¦¦©©§¥§©©©¥
iM ilE`e ,mlFrd lkA lFcB 'd lENg¦¨§¨¨¨§©¦
ixaC zNgzA aEzMd fnxW df `Ed¤¤¨©©¨¦§¦©¦§¥

xn`W dWn'd l` dWn xn`IeWExR ¤¤¨©©Ÿ¤¤¤¥
mirbFPd mixaC zAql dzid Ff dxin £̀¦¨¨§¨§¦©§¨¦©§¦

zi `NW icM 'd l`:mFlWe qg FnW lNg ¤§¥¤Ÿ¦§©¥§©§¨
íèçLiåoFWlA xACW mrh .xAcOA ©¦§¨¥©¦§¨©©¤¦¥§¨

EniWbi xW` z` fnxl ,df¤¦§Ÿ¤£¤©§¦
iM mrHde ,mlFr idl`A mixaCd©§¨¦¥Ÿ¥¨§©©©¦
lAbd mFlWe qg iM dAQd didYWM§¤¦§¤©¦¨¦©§¨ª§©
qg mWBd xcbA `Ed dPd gkA§Ÿ©¦¥§¤¤©¤¤©

:mFlWefi dxez §¨
(æéäzòå'` xirdl Wi .'Fbe `p lCbi §©¨¦§©¨§¥§¨¦

FxnF`.dYreFxnF` 'alCbi §§©¨§¦§©
lCbi FAW xaC dfi` dUrIW rnWn©§¨¤©£¤¥¤¨¨¤¦§©
df oiprA xaC dUrW Epivn `le cFr§Ÿ¨¦¤¨¨¨¨§¦§¨¤

FxnF` 'b .lCBzdl`p`id dpEMd m` §¦§©¥§¨¦©©¨¨¦
oFWl m`e lCbi dYr xn` `ld dYr©¨£Ÿ¨©©¨¦§©§¦§
FxnF` 'c .DniCwd `l dOl dWTA©¨¨¨¨Ÿ¦§¦¨§

xW`MYxAC.xAC okide 'd xAC dn ©£¤¦©§¨©¦¥§¥¨¦¥
zaY 'dxn`l:mixaCd Exn`i inl ¥©¥Ÿ§¦¥¨§©§¨¦

ïëàdprHA dWn mMgzPW cvl ¨¥§©¤¦§©¥¤©©£¨
lFcB 'd lENg Wi iM zrnWPd©¦§©©¦¥¦¨
oFxzi Wi dYr iM xAcl siqFd mzindA©£¦¨¦§©¥¦©¨¥¦§
FR` oFxgn aEWi m` KxAzi FzNcbl¦§ª¨¦§¨©¦¨¥£©
did `NX dn ux`l l`xUi EqpMie§¦¨§¦§¨¥¨¨¤©¤Ÿ¨¨
ExRQW xg`W `Ede ,df oipr mcTn¦Ÿ¤¦§¨¤§¤©©¤¦§
zxEabE ux`d swY z`ltd milBxnd©§©§¦©§¨©Ÿ¤¨¨¤§©
iptl mWixFd ok iR lr s`e mixFABd©¦¦§©©¦¥¦¨¦§¥

FxnF`e ,'d gM lCbi dfA l`xUixW`M ¦§¨¥¨¤¦§©Ÿ©§§©£¤
YxACxW` 'Fbe Ll glW xn`n `Ed ¦©§¨©£©§©§§£¤

EdEpWxtE l`xUi ipal ozFp ip £̀¦¥¦§¥¦§¨¥¥©§
`Ed iM df xn`nA oEMzPW FnFwnA¦§¤¦§©¥§©£¨¤¦
zpigA itM dbVdd zpigAn llWnª§¨¦§¦©©©¨¨§¦§¦©
`Ed xW` dpYn zxFzA `N` zlkid©§Ÿ¤¤¨§©©¨¨£¤
EpazMW FnM l`xUi ipal ozFp `xFAd©¥¥¦§¥¦§¨¥§¤¨©§
xn`l eil` 'd xn` df hxtE ,mẄ§¨¤¨©¥¨¥Ÿ

:xn`l YxAC xn`n `Ede l`xUil§¦§¨¥§©£©¦©§¨¥Ÿ
BøîBàå`pxnFl ltke ,dYr WExR §§¨¥©¨§¨©©

lr x`Azi ,dYr minrR ipW§¥§¨¦©¨¦§¨¥©
mdixaC iR(`"kt x"a)dYre oi` Exn`W ¦¦§¥¤¤¨§¥§©¨

iptl dWn xn`W itlE ,daEWY `N ¤̀¨§¨§¦¤¨©¤¦§¥
lr xn`l i`cM oi`W mixaCd 'd©§¨¦¤¥§©¥¨¥©

c`dmiFBd ixaC xnF` didW mbd oF ¨¨£©¤¨¨¥¦§¥©¦
iR lr s` mFlWe qg Fnvr ixaC `le§Ÿ¦§¥©§©§¨©©¦
`vFIM `vnze ,xqEOd on Fpi` ok¥¥¦©¨§¦§¨©¥
micr iRn 'd zMxA rnFXdW xaCA©¨¨¤©¥©¦§©¦¦¥¦
xn`X dn micirn `N` mpi`W mbd£©¤¥¨¤¨§¦¦©¤¨©
rxFw ok iR lr s` Kxand rWxd̈¨¨©§¨¥©©¦¥¥©

rnFXd(.'q oixcdpq)xn`WM ok FnkE , ©¥©©§¤§¦§¥§¤¨©
KxAzi FcFaM cbp miFBd xn`n dWn¤©£©©¦¤¤§¦§¨©
eiRn `ivFdW lr daEWY dUre dCezd¦§©¨§¨¨§¨©¤¦¦¦
`Ed KExA `xFAd cbpM lEflf ixaC¦§¥¦§§¤¤©¥¨
aEzMd fnx mB .dYre xn`n `Ede§©£©§©¨©¨©©¨

xn`OAdYrelW mzaEWY gTIW ©©£©§©¨¤¦©§¨¨¤
FxnF`e l`xUilCbiKxC lr `p ¦§¨¥§§¦§©¨©¤¤

l"f mxnF`(:c"l zFkxA)ilrAW mFwnA §¨§¨§¨¤©£¥
mixEnB miwiCv oi` micnFr daEWY§¨§¦¥©¦¦§¦
WCwzn xzFIW mrHde ,cnrl milFki§¦©£Ÿ§©©©¤¥¦§©¥
z` mirWxd miaihOWM KxAzi FnW§¦§¨©§¤¥¦¦¨§¨¦¤

FxnF` `Ede ,mdikxC`p lCbiWExR ©§¥¤§§¦§©¨¥
ExfgIWM dYr 'd zNcB xzFi didi¦§¤¥§ª©©¨§¤©§§
zazA fnx mB ,cxOd xg` daEWzA¦§¨©©©¤¤©¨©§¥©

mxnF` KxC lr `p(f"in c"t zFa`)dti ¨©¤¤§¨¨¨¨
:'Eke daEWzA zg` drẄ¨©©¦§¨§

ãBòKxCd df lr aEzMd x`AzidYre ¦§¨¥©¨©¤©¤¤§©¨
lCbi'dn WTan ip`X dn WExR ¦§©¥©¤£¦§©¥¥

miv`pnd lkl dNgOd hilgdl `lŸ§©£¦©§¦¨§¨©§¨£¦
WExR 'd gM `p lCbi dYre `N ¤̀¨§©¨¦§©¨Ÿ©¥
mdW mirWxd miv`pndn mTpzdl§¦§©¥¥©§¨£¦¨§¨¦¤¥
hRWn dUFr 'dWM iM ,milBxnd©§©§¦¦§¤¤¦§¨
,mnFxznE lCBzn FnW mirWxÄ§¨¦§¦§©¥¦§¥

xW`M FxnF`eYxACxn`X dn `Ed §§©£¤¦©§¨©¤¨©
(a"i)FnFwnA EdEpWxtE xaCA EPM ©̀¤©¤¤¥©§¦§

,milBxnl xfFgW mikxCdn cg`A§©©¥©§¨¦¤¥©§©§¦
zrWA dYr WExR `p xnFl wCwce§¦§¥©¨¥©¨¦§©
,onf mdl dlzi `le dxard dUrn©£¥¨£¥¨§Ÿ¦§¤¨¤§¨

aizkC did oMW FnkE(f"l)EznIe §¤¥¨¨¦§¦©¨ª
drx ux`d zAC i`vFn miWp`d̈£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨
,mW iYWxRX dn oIre ,'d iptl dtBOA©©¥¨¦§¥§©¥©¤¥©§¦¨

FxnF`exn`l'dn dWn WTAW ilE` §§¥Ÿ©¤¦¥¤¥
mixaCd xn`IWmdlicM EzEnIW mcw ¤Ÿ©©§¨¦¨¤Ÿ¤¤¨§¥

dvxi F` .EYgie E`xIWxn`ll`xUil ¤¦§§¥©¦§¤¥Ÿ§¦§¨¥
mciA dzlr dn xwW ExACW EN` E`x§¥¤¦§¤¤¨¨§¨§¨¨
oke ,qirkdl EaEWi lal mcixgdl§©£¦¨§©¨§©§¦§¥

ceC xn`('h miNdY)WwFp eiRM lrtA ¨©¨¦§¦¦§Ÿ©©¨¥
zFaY iW`xA fnxe .dNq oFiBd rWẍ¨¦¨¤¨§¨©§¨¥¥

gM `p lCbi dYremWe ,midl` mW §©¨¦§©¨Ÿ©¥¡Ÿ¦§¥

,hRWn ciBi oM mB aEzMd mWxW i"pc`¤¨©©¨©¥©¦¦§¨
lr mingxd xxFrl xfg KM xg`e§©©¨¨©§¥¨©£¦©
mrd oerl `p glq aizkC mrd zEllM§¨¨¨¦§¦§©¨©£Ÿ¨¨

:dGd©¤
ãBòxn`nA dWn oEMzpdYrelr 'Fbe ¦§©¥¤§©£©§©¨§©

Lz` dUr`e 'd eil` xn`X dn©¤¨©¥¨§¤¡¤Ÿ§
,mEvre lFcB iFbl'd mgPIW mbdW §¨§¨¤£©¤¦¨¥

aEWi df ipRn `l xn` xW` drxdn¥¨¨¨£¤¨©Ÿ¦§¥¤¨
l"f Exn`W `vnze ,aFHd FxaCn 'd¦§¨©§¦§¨¤¨§

(.`"i zFMn)i`pY lr ENt` mkg zllw ©¦§©¨¨£¦©§©
ixaC oMW lMnE dkxA oMW lMnE 'Eke§¦¨¤¥§¨¨¦¨¤¥¦§¥

FxnF` `Ede ,miIg midl`dYreWExR ¡Ÿ¦©¦§§§©¨¥
xn`l xACW 'd gM `p lCbi dYr mbe§©©¨¦§©¨Ÿ©¤¦¥¥Ÿ
lFcB iFB mIwl lFcB iFbl Lz` dUr`e§¤¡¤Ÿ§§¨§©¥¨
iFB siqFdl zFUr liCbie dYr FpWIW¤¤§©¨§©§¦¨§¦
aizkC did oMW `vnze ,dWOn lFcB̈¦¤§¦§¨¤¥¨¨¦§¦
l"f Exn`e dlrnl EAx diagx ipaE§¥§©§¨©§©§¨§¨§

(.'f zFkxA)wCwce ,`FAx 'Qn dlrnl §¨§©§¨¦¦§¦§¥
xW` zrAW cvl ,xn`l YxAC xnFl©¦©§¨¥Ÿ§©¤§¥£¤
z` xin`d l`xUi cbpM zFWw xAC¦¥¨§¤¤¦§¨¥¤¡¦¤
YxAC xn` dfl ,daFh dCnA dWn¤§¦¨¨¨¤¨©¦©§¨
dxin` xn`l ,l`xUil dWw xEAC¦¨¤§¦§¨¥¥Ÿ£¦¨

:dWnl dMx©¨§¤
ãBòdvxiYxAC xW`MiFbl didIW ¦§¤©£¤¦©§¨¤¦§¤§

FxnF`e ,lFcBxn`lcbpM WExR ¨§§¥Ÿ¥§¤¤
didYW EPOn mEvre xn`X dn©¤¨©§¨¦¤¤¦§¤

:mdn xzFi dwfg mzpigA§¦¨¨£¨¨¥¥¤
LéådWn l`W `l dOl z`f xwgl Epl §¥¨©£ŸŸ¨¨Ÿ¨©¤

EUrWM oM Fl xn`WM df xaC̈¨¤§¤¨©¥§¤¨
Fl xn`p mW mB iM lbrd(a"l zFnW) ¨¥¤¦©¨¤¡©§

iM xWt`e ,lFcB iFbl LzF` dUr`e§¤¡¤§§¨§¤§¨¦
oFilr iRn `vIW itl dprhA `A o`M̈¨§©£¨§¦¤¨¨¦¦¤§
Fxn`nA wCwCX dn `Ede ,minrR ipW§¥§¨¦§©¤¦§¥§©£¨

xn`l YxAC xW`MYxAC WExR ©£¤¦©§¨¥Ÿ¥¦©§¨
dUrnA dYr Yxn`e lbrd dUrnA§©£¥¨¥¤§¨©§¨©¨§©£¥

:milBxnd©§©§¦
ãBòxn` `l oFW`x xn`nAW d`xp¦§¤¤§©£¨¦Ÿ¨©

lFcB iFbl Lz` dUr`e `N` 'd¤¨§¤¡¤Ÿ§§¨
cg` itlE ,EPOn mEvre xn` `le§Ÿ¨©§¨¦¤§¦©©
mEvre xn`OA iYWxRW mikxCdn¥©§¨¦¤¥©§¦©©£¨§¨
didIW lFcB iFBdW `id dpEMd EPOn¦¤©©¨¨¦¤©¨¤¦§¤
,iYazMW FnM Fnvr mrdn `Ed dWOn¦¤¥¨¨©§§¤¨©§¦
dxhrd cnrYW lNRzdW xg` dfle§¨¤©©¤¦§©¥¤©£Ÿ¨£¨¨
lr Wg mixvOn `vFId mrA DnFwnA¦§¨¨¨©¥¦¦§©¦¨©
Lz` dUr`e 'd eil` xn`W FzaFh¨¤¨©¥¨§¤¡¤Ÿ§



glyסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iyily meil inei xeriy

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂ‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑ּׁשאמרּת מה ה'"ּבׁשביל יכלת מּבלּתי יאמרּו ."ּפן ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FzFUrl xn` `l 'd iM lHAzYW 'Fbe§¤¦§©¥¦Ÿ¨©©£
xn` dfl ,mrdn `N` lFcB iFBlCbi ¨¤¨¥¨¨¨¤¨©¦§©

'd gM `pdUrnA oM oi`X dn ,'Fbe ¨Ÿ©§©¤¥¥§©£¥
Lz` dUr`e `N` 'd xn` `l lbrd̈¥¤Ÿ¨©¤¨§¤¤¤Ÿ§
'd FA xfgW mbd mzQd on ,lFcB iFbl§¨¦©§¨£©¤¨©
`l FOr lr xAC xW` drxd lr mgpe§¦©©¨¨¨£¤¦¥©©Ÿ
lr did ENt` aFHd lHAzi df ipRn¦§¥¤¦§©¥©£¦¨¨©
zFnWp irhp `Ed KExA 'd rHie i`pY§©§¦©¨¦§¥§¨
Ff iM ilE`e ,zFAxle zFxtl zFWcg£¨¦§§¦§§©¦

Exn`W l"f mdixaC zpEM dzidmW) ¨§¨©¨©¦§¥¤¤¨§¨

(.a"lWFcTd iptl dWn xn`WKExA ¤¨©¤¦§¥©¨¨
cnrl lFki `l milbx 'b lW `QM `Ed¦¥¤©§©¦Ÿ¨©£Ÿ
'b mdl WIW l`xUi 'Eke '` lbx lW¤¤¤§¦§¨¥¤¥¨¤
dWn ike dWwe .o`M cr 'Eke micEOr©¦§©¨§¨¤§¦¤
mdW eipA lr xn`IW `Ed mdn `lŸ¥¤¤Ÿ©©¨¨¤¥
mixaCd EwCvi Epxacle ,cg` lbx lW¤¤¤¤¨§¦§¨¥ª§§©§¨¦
irhp md dWOn cnFrd iFBdW cvl§©¤©¨¥¦¤¥¦§¥
wgvi mdxa`n E`A `NW zFnWp§¨¤Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨
:cg` lbx `N` mdl oi` df itkE awrie§©£Ÿ§¦¤¥¨¤¤¨¤¤¤¨

ãBòcvl o`M lNRzdW mrh d`xp¦§¤©©¤¦§©¥¨§©
didIW EPOn `vFId iFbA ghadW¤ª§©§©¥¦¤¤¦§¤
`NW dxdhe dXcTd zbxcnA mEvr̈§©§¥©©§ª¨§¨¢¨¤Ÿ
gM lCbi lNRzdW `Ed dfl 'd u`pi§¨¥¨¤¤¦§©¥¦§©Ÿ©
`p lCbi xnFl wCwce ,df hxR lr 'd©§¨¤§¦§¥©¦§©¨

EpivOW WExR(:b"l zFkxA)zxigAW ¥¤¨¦§¨¤§¦©
KExA WFcTd ciA Dpi` aFHd dUrn©£¥©¥¨§©©¨¨

,`Ed'd gM `p lCbi dYreENt` §©¨¦§©¨Ÿ©£¦
dhFp Wtp `ivndl df xaC zpigaA¦§¦©¨¨¤§©§¦¤¤¨

:aFHd dUrnlgi dxez §©£¥©

(çé'ädOl zrcl Kixv .miR` ux ¤̀¤©©¦¨¦¨©©¨¨
zFCn b"Id lM eiptl xn` `lŸ¨©§¨¨¨©¦
x`Azie ,`Vz iM zWxtA mixn`Pd©¤¡¨¦§¨¨©¦¦¨§¦§¨¥
wxR dpXd W`xA l"f mdixaC iR lr©¦¦§¥¤§Ÿ©¨¨¤¤
`Ed ip` 'd 'd mpFWl dfe f"i sC '`©§¤§¨£¦
xg`l `Ed ip`e mc`d `hgIW mcwŸ¤¤¤¡¨¨¨¨©£¦§©©
.o`M cr daEWY dUrie mc`d `hgIW¤¤¡¨¨¨¨§©£¤§¨©¨

`VY zWxtaE('e c"l zFnW)ixaC iYazM §¨¨©¦¨§¨©§¦¦§¥
iciA dlrX dnE dfA l"f W"`xd̈¨¤©¤¨¨§¨¦
mingx zCOW Ycnl `d ,oiprd WExtA§¥¨¦§¨¨¨©§¨¤¦©©£¦
o`M dfl ,`hgIW mcw `Ed dpFW`xd̈¦¨Ÿ¤¤¤¡¨¨¤¨
`hgd xg`W dCOl dWn Kixv didW¤¨¨¨¦¤©¦¨¤©©©¥§

:zg` mrR 'd `N` xn` `l dfl̈¤Ÿ¨©¤¨©©©©
áøäìeeixaC E`iadW oF`B miQp §¨©¦¦¨¤¥¦§¨¨

zFtqFYd(:f"i d"x)W"`xde ©¨§¨
`N` zFCOd oFAWgn Fpi` oFW`x 'dW¤¦¥¥¤§©¦¤¨
mrh Wi df itM ,`xFTd `Ed in ricFn¦©¦©¥§¦¤¥©©
`N` o`M dWn xn` `l dOl oFkp̈¨¨Ÿ¨©¤¨¤¨
wlgi Ki` dWwC `N` ,'d zg` mrR©©©©¤¨§¨¤¥©£Ÿ

:EpizFAx ixaC lr miQp axd̈©¦¦©¦§¥©¥
øLôàåaxd ixaC itl mixacd Wxtl §¤§¨§¨¥©§¨¦§¦¦§¥¨©

mcw Exn`X dn iM miQp¦¦¦©¤¨§Ÿ¤
ongx 'dW WExR `hgIW xg`e `hgIW¤¤¡¨§©©¤¤¡¨¥¤©£¨
didW FnM mc`d `hgIW xg` ENt £̀¦©©¤¤¡¨¨¨¨§¤¨¨
mingxl WECg oi`e `hgIW mcw ongx©£¨Ÿ¤¤¤¡¨§¥¦¨©£¦
ziWw oi` df itkE ,`hgd xg` `N ¤̀¨©©©¥§§¦¤¥ª§©
dOl `hgd mcw dWwdW W"`xd̈¤¦§¨Ÿ¤©¥§¨¨
,`Ed oM zn`d itM iM mingxl Kixv̈¦§©£¦¦§¦¨¡¤¥
cvl ,oEPge ,mEgx ,l` zFCn 'b bNC mB©¦¥¦¥©§©§©

xqgW in mdl oikixv El` zFCn 'BW¤¦¥§¦¦¨¤¦¤¨¥
in F` aEh xqgW in F` dxSn dlSd©¨¨¦¨¨¦¤¨¥¦
Kxvd `l dYre miaF`knA oEzPW¤¨§©§¦§©¨Ÿª§©

YAKx`n ligzde ,EN` zFCnl dNt ©§¦¨§¦¥§¦§¦¥¤¤
,mirWxl mB FR` Kix`dl miR ©̀©¦§©£¦©©¨§¨¦

Exn`W l"f mdixackE(.`"iw oixcdpq) §¦§¥¤¤¨§©§¤§¦

WFcTdl F`vn mFxOl dWn dlrWM§¤¨¨¤©¨§¨§©¨
'Fbe miR` Kx` azFM didW `Ed KExÄ¤¨¨¥¤¤©©¦§
miR` Kx`l iM ixd ,mdixaC mW oIri§ª©¨¦§¥¤£¥¦§¤¤©©¦
mhRWn zFHdl cqg ax xn` mB ,`xẅ¨©¨©©¤¤§©¦§¨¨

l"f mxnF`M(mW d"x)dHn cqg ax §§¨¨©¤¤©¤
xvFp `le zn` xiMfd `le ,cqg iRlM§©¥¤¤§Ÿ¦§¦¡¤§Ÿ¥
zFCnl Kixv Fpi` iM mitl`l cqg¤¤¨£¨¦¦¥¨¦§¦
oer `Up xiMfde ,EpiptNX dn lr EN ¥̀©©¤§¨¥§¦§¦Ÿ¥¨Ÿ
d`Hge xiMfd `le ,Kixv mdl iM rWtë¨©¦¨¤¨¦§Ÿ¦§¦§©¨¨
,oicifn `N` oibbFW f` Eid `NW¤Ÿ¨¨§¦¤¨§¦¦
mdW cvl zFCOd x`W lM xiMfde§¦§¦¨§¨©¦§©¤¥

:eiptNX dnl zFrbFPW zFCnhi dxez ¦¤§§©¤§¨¨
(ëøîàiåWExR .LxacM iYglq 'd ©Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤¥

`N` hlgdA oerd lr iYglq `lŸ¨©§¦©¤¨Ÿ§¤§¥¤¨
zg`M mbxd` `NW LixacM¦§¨¤¤Ÿ©©§¥§©©
`NW Fxn`nA mWxW minrHdn¥©§¨¦¤¨©§©£¨¤Ÿ
lM lr la` ,'Fbe zlki iYlAn Exn`iŸ§¦¦§¦§Ÿ¤§£¨©¨
zEkix`A hRWn mdA dUri mipR̈¦©£¤¨¤¦§¨©£¦

KEnQd xn`n `Ede ,miR`miWp`d lM ©©¦§©£¨©¨¨¨£¨¦
'Fbeux`d z` E`xi m`FxnF`e ,'Fbe §¦¦§¤¨¨¤§§§

ip` igKlOd iIgA rAWp WExR ©¨¦¥¦§©§©¥©¤¤
cFak `lOie xn`e rAWp mB ,lFkiaM¦§¨©¦§©§¨©§¦¨¥§
ux`d z` 'd cFaM `lOi oM WExR 'Fbe§¥¥¦¨¥§¤¨¨¤
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(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הארץ  הראים ּכל כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ , ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים ערכין ׁשנים ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' .ּבּׂשלו «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, יד,ׁשנים (רש"י ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
ּתבת כב) ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹיׁש

ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"זה".

נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ"הרּבה
הּמֹורה  "זה", ּתבת מעּתיק זה, ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹועֹוד).

ּדּיּוק. ִַעל

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑ יראּולא.‰e‡¯È ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

drEaW oM mB `Ede ,df dUrPW cr©¤©£¨¤§©¥§¨
:xaCd lr©©¨¨

ãBòKxCd df lr aEzMd Wxtl d`xp¦§¤§¨¥©¨©¤©¤¤
LxacM iYglqLixaC cvl WExR ¨©§¦¦§¨¤¥§©§¨¤

dWn ixacA xn`PW cvlE ,ipR ziNgW¤¦¦¨¨©§©¤¤¡©§¦§¥¤
'd zlki iYlAn miFBd xn`n WEgn¥©£©©¦¦¦§¦§Ÿ¤
iM '`d mikxC 'a FnFwnA EpWxtE 'Fbe§¥©§¦§§¨¦¨¦
gM FA oi`W 'Ade ,cFr e"g midl` oi ¥̀¡Ÿ¦§©¤¥Ÿ©

xn` dfl ,ux`d iaWFi cbpig mlE`e ¤¤§¥¨¨¤¨¤¨©§¨©
ip`oi`W Exn`IX dn cbpM WExR ¨¦¥§¤¤©¤Ÿ§¤¥

cbpkE ,ip` ig xn`e e"g liSOd `vnPA©¦§¨©©¦§¨©©¨¦§¤¤
cnrl e"g gM FA oi`W Exn`IX dn©¤Ÿ§¤¥Ÿ©©£Ÿ

xn` ux`d iaWFi iptAcFak `lOie ¦§¥§¥¨¨¤¨©¦¨¥§
ux`d lM z` 'dxW` dUrOA WExR ¤¨¨¨¤¥©©£¤£¤

mbd mikln miWlWE '`A sFQal `ilti©§¦§©§§¦§¨¦£©
dpEMde ,dWn lW Frxfl df dUrIW¤©£¤¤§©§¤¤§©©¨¨

`N` dUr `NW xnFl EN` mixacA¦§¨¦¥©¤Ÿ¨¨¤¨
`le dgilq EPOn WTAW dWn cFakl¦§¤¤¦¥¦¤§¦¨§Ÿ

:miFBd xn`n WEgnl`k dxez §¥©£©©¦
(áëàìåcvl WExR .ilFwA ErnW §Ÿ¨§§¦¥§©

miIg midl` lFw mr rnXW¤¨©©¡Ÿ¦©¦
ciRwi dfl mdOr 'd xAC miptA mipR̈¦§¨¦¦¥¦¨¤¨¤©§¦
FlFw lr EWg `le ElAw `NW lr©¤Ÿ¦§§Ÿ¨©

:ErnW xW` KxAzibk dxez ¦§¨©£¤¨§
(âëíàKixv .'Fbe iv`pn lke 'Fbe E`xi ¦¦§§§¨§©£©§¨¦

Wxtl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©§¨¥
`NW zrCd lr dlri oiPn miv`pnd©§¨£¦¦©¦©£¤©©©©¤Ÿ
.mhxtl KxvdW dxfBd llkA Eidi¦§¦§©©§¥¨¤ª§©§¨§¨
df iz` EQpie xn` 'dW itl iM xWt`e§¤§¨¦§¦¤¨©©§©Ÿ¦¤
`NW lM iM ciBi dGW minrR xUr¤¤§¨¦¤¤©¦¦¨¤Ÿ
E`vIW mzF` mde minrR xUr dQp¦¨¤¤§¨¦§¥¨¤¨§
llkA mpi` mixUrn zFgR mixvOn¦¦§©¦¨¦¤§¦¥¨¦§©

llMdn miv`pOd `ivFd dfl ,dxfBd©§¥¨¨¤¦©§¨£¦¥©§¨
xUr EQp `NW mdA didIW mbdW¤£©¤¦§¤¨¤¤Ÿ¦¤¤
md eiv`pnE ,Ff dxfbA EnYgp minrR§¨¦¤§§¦§¥¨§¨£¨¥
mipa` miwxFf EidW mzF` F` milBxnd©§©§¦¨¤¨§¦£¨¦

l"fx ixacM 'd oprA:(.d"l dhFq) ©£©§¦§¥©©¨

íbWcg hxR mWxl aEzMd oEMzp ©¦§©¥©¨¦§Ÿ§¨¨¨
ux`l miiE`x Eidi `NW milBxnA©§©§¦¤Ÿ¦§§¦¨¨¤
Exn`W FnkE ,DA wlg ElHi `NW WExR¥¤Ÿ¦§¥¤¨§¤¨§
mdipAW f"iw sC `xzA `aA zkQnA§©¤¤¨¨©§¨©¤§¥¤
milBxnd wlg Elhp `l milBxn lW¤§©§¦Ÿ¨§¥¤©§©§¦
.o`M cr mdia` ia` wlg `N` ux`Ä¨¤¤¨¥¤£¦£¦¤©¨
ElhPW `Edd xFCd lM oM oi`X dn©¤¥¥¨©©¤¨§
`NW WExR dE`xi WExtE ,mdipA mwlg¤§¨§¥¤¥¦§¨¥¤Ÿ

xn` xnB dfle ,Dl miiE`x EidiiCare ¦§§¦¨§¨¤¨©Ÿ¤§©§¦
alk'Fbe,dPWixFi Frxfezricie ¨¥§§©§¦¤¨¦¦©

n`Pdn zlMUn miktdd:xck dxez ©£¨¦ª§¤¤¥©¤¡©



glyסח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּבּפה (במדבר אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְֵֶַַַ

ּבּלב  ּבעצה",ואחת עּמכם "אני אמר: למרּגלים . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכח  ּבֹו היה ועלֿידיּֿכן האמת, לֹומר היה ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּובלּבֹו

סבּורים להׁשּתיק  ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו ּכמֹותם, יד)ׁשּיאמר :(יהושע ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ּכאׁשר "ואׁשב ולא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑לּבֹו את וזה וימּלא אחרי, ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ
קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑ לֹוחברֹון .ּתּנתן ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ

‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ
אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת

יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו עּמכם אם et.ׁשאיני ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãëécáòåzrcl Kixv .'Fbe awr alk §©§¦¨¥¥¤§¨¦¨©©
`le alM `N` xiMfd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦¤¨¨¥§Ÿ

FxnF` zpEM mB ,rWFdidzidgEx §ª©©©¨©§¨§¨©
FxnF` mB ,FOr zxg``Nnie,ixg` ©¤¤¦©§©§©¥©£¨

FxnF` mBeiz`iadee"`e ztqFzA ©§©£¦Ÿ¦§¤¤¨
:aEzMd zxfbA¦§¥©©¨

ïëàKxCd df lr `Ed aEzMd WExR ¨¥¥©¨©¤©¤¤
alk iCare`xFw ip`W mrhe §©§¦¨¥§©©¤£¦¥

xW` xkU WExR awr `Ed iCar FzF`©§¦¥¤¥¨¨£¤
rWFdIW mbdW ,FOr zxg` gEx dzid̈§¨©©¤¤¦¤£©¤§ª©
lr s` milBxnd mr 'd u`p `l oM mB©¥Ÿ¥¥¦©§©§¦©©
dWn zNtY dAq Fl did df ok iR¦¥¤¨¨¦¨§¦©¤
mdW eizFgMnE rxd xvIn EYliSd¦¦©¦¥¤¨©¦Ÿ¨¤¥
oM oi`X dn EdErhi lal milBxnd©§©§¦§©©§©¤¥¥
rxd xvi zpMq xcbA qpkPW alM̈¥¤¦§©§¤¤©¨©¥¤¨©
drx gEx lgYe drWxd Fzxage§¤§¨¨§¨¨©¨¥©¨¨
lr gHYWpe KldW di`xde ,Fnrtl§©£§¨§¨¨¤¨©§¦§©¥©©

FxnF` `Ede ,zFa`d zFxawzxg` gEx ¦§¨¨§§©©¤¤
FOrok iR lr s`eixg` `NnieWExR ¦§©©¦¥©§©¥©£©¥

wCwce ,KxAzi FpFvx xg` milWd¦§¦©©§¦§¨©§¦§¥
'a mc`A WIW cvl df KxcA xOFl©§¤¤¤§©¤¥¨¨¨
ixg` zkll aFh urFie rx urFi oivrFi£¦¥©§¥¨¤¤©£¥
,'d wlg ixg` `NnE milWd `Ede 'd§¦§¦¦¥©£¥¥¤

l"f mxnF` KxC lr `Ed dfe(:h"l oiWECw) §¤©¤¤§¨¦¦

dPOn lFSpe Fcil dxar d`AW in¦¤¨¨£¥¨§¨§¦¦¤¨
Fpi` dfe ,devn dUFrM xkU Fl oipzFp§¦¨¨§¤¦§¨§¤¥
FOr zxg` gEx dzid `l iM rWFdiA¦ª©¦Ÿ¨§¨©©¤¤¦
,Frpn dWn iM lkVd KxCn FzFrhdl§©§¦¤¤©¥¤¦¤§¨
dpigal mB miwiCSd zNtzA gM Wie§¥Ÿ©¦§¦©©©¦¦©¦§¦¨

cFqA Ff(b"k 'a l`EnW)z`xi lWFn wiCv §§¥©¦¥¦§©
alM dkf oM lr xW` .oade midl ¡̀Ÿ¦§¨¥£¤©¥¨¨¨¥
eilr EpAx dWnM 'd car `xTIW¤¦¨¥¤¤§¤©¥¨¨

:mFlXd©¨
éñBäåódlrOd caNn xnFl cFr §¦©¦§©©©£¨

xW` ux`d l` eiz`iade cFr xMfPd©¦§©©£¦Ÿ¦¤¨¨¤£¤
,Fnvr lr lNRzdl WExR dOW `Ä¨¨¥§¦§©¥©©§

zEnvrzd fnx o`keixg` `NOW cr F §¨¨©¦§©§©¤¦¥©£¥
calA `NW `id Ff dahd zpEke ,'d§©¨©£¨¨¦¤Ÿ¦§©
Fgihad `N` dxfBd xcbA qpkp `NW¤Ÿ¦§©§¤¤©§¥¨¤¨¦§¦
dpW mirAx` oA didW mbdW ,miIgA§©¦¤£©¤¨¨¤©§¨¦¨¨
dpW mirAx` EaWIW 'd xfbe f`̈§¨©¤¥§©§¨¦¨¨
,dOW F`FA cr digIW Fgihad xAcOA©¦§¨¦§¦¤¦§¤©¨¨

FxnF` `Edeeiz`iadeghad ixd §§©£¦Ÿ¦£¥ª§©
dUrp `NX dn dpW mirAx` eiIgA§©¨©§¨¦¨¨©¤Ÿ©£¨

:mlFrA wiCv mEWl§©¦¨¨
éìeàåFCar FzFxwl miCwd dfl iM §©¦¨¤¦§¦¦§©§

zghad EdricFIW mbdW xnFl©¤£©¤¦¥©§¨©
xFg` xEfi `l dpW mirAx` miIgd©©¦©§¨¦¨¨Ÿ¨¨
xakE ,FSw mFi Kx`W cvl 'd zcFarn¥£©§©¤¨©¦§¨

iYWxR('l zAW 'd utgA)diwfg dUrnA ¥©§¦§¥¤©¨§©£¥¦§§¨
dpW dxUr Wng 'd Fl siqFdW¤¦¨¥¤§¥¨¨
aiWdW l"f mxn`n aEXi iYl`WPW¤¦§©§¦¦©£¨¨¤¥¦
iSw 'd ipricFd EPOn l`XWM cecl 'd§¨¦§¤¨©¦¤¦¥¦¦¦
iptNn `id dxfB Fl xn`e 'Fbe ini zCnE¦©¨©§§¨©§¥¨¦¦§¨©
cr 'Eke FSw mc`l Fl oiricFn oi`W¤¥¦¦¨¨¨¦§©
iYaWde ,diwfgl 'd ricFd dOle .o`M̈§¨¨¦©§¦§§¨§¥©§¦
uExgd FOr `ian mc`dW uw `weC iM¦©§¨¥¤¨¨¨¥¦¦¤¨

aizkC(c"i aFI`)la` eini mivExg m` ¦§¦¦¦£¦¨¨£¨
utge ,Ff dxfbA llkp `l mini ztqFY¤¤¨¦Ÿ¦§¨¦§¥¨§¥¤

`xnBA mxnF` KxC lr ricFdl 'dzAW) §¦©©¤¤§¨©§¨¨©¨

(:'imkWCwn 'd ip` iM zrcl wEqRA©¨¨©©¦£¦§©¦§¤
,FricFdl Kixv Fxagl dpYn ozFPdW¤©¥©¨¨©£¥¨¦§¦
lr mini siqFOWM FCqg 'd ricFn dfl̈¤¦©©§§¤¦¨¦©
,'Fbe eiz`iade xn`n `Ede ,mc` ini§¥¨¨§©£©©£¦Ÿ¦§
oniq rWFdiA aEzMd xn`W `vnY oke§¥¦§¨¤¨©©¨¦ª©¦¨
dPd dYre 'Fbe alM eil` xn`Ie c"i©Ÿ¤¥¨¨¥§§©¨¦¥
EpxaC mde xAC xW`M izF` 'd digd¤¡¨¦©£¤¦¥§¥§¨¥

cFr xn`e .mnvrdPWixFi FrxfexnFl ©§¨§¨©§©§¦¤¨©

:Frxfl mB df cqg 'd dUr iM¦¨¨¤¤¤©§©§
ãBòawr KxCd df lr aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤©¤¤¥¤

'` ,miaFh mixaC 'a dUr xW £̀¤¨¨§¨¦¦
Kld `NW WExR FOr zxg` gEx dzid̈§¨©©¤¤¦¥¤Ÿ¨©
ixg` `lnie 'Ade ,milBxnd zvr xg ©̀©£©©§©§¦§©©§©¥©£¨
,milBxnd ixaC xzqe mrd wiYWdW¤¦§¦¨¨§¨©¦§¥©§©§¦
,'Fbe eiz`iade cg` ,'d Fl mNW miYWE§©¦¦¥¤¨©£¦Ÿ¦§
,rWFdi xiMfd `NW mrhe ,dPWixFi 'a¦¤¨§©©¤Ÿ¦§¦§ª©
`le dWn zNtY cSn dkf `EdW cvl§©¤¨¨¦©§¦©¤§Ÿ

:FgMn mSrzdl Kxvddk dxez ª§©§¦§©¥¦Ÿ
(äëé÷ìîòäåzpEM .'Fbe iprpMde §¨£¨¥¦§©§©£¦§©¨©

,e"`e ztqFY mB ,o`M Ff drcFd¨¨¨©¤¤¨
E`Fai `l xFCd lMW 'd hilgdW cvl§©¤¦§¦¤¨©Ÿ¨
`NW xn` `Ede xAcOA EzEnie ux`l̈¨¤§¨©¦§¨§¨©¤Ÿ
oikixv dfle cg` Wi`M mzini§¦¥§¦¤¨§¨¤§¦¦
oMW FnM Kx` onf xAcOA aMrzdl§¦§©¥©¦§¨§¨¨Ÿ§¤¥
xnFl cv Wie ,KEnqA mixaCd dNB¦¨©§¨¦§¨§¥©©
xn` dfl ,`Edd onGd lM mW EaWIW¤¥§¨¨©§¨©¨¤¨©

iwlnrdeoilFki mpi`e WExR 'Fbe §¨£¨¥¦§¥§¥¨§¦
milElr mY`W df mFwnA aMrzdl§¦§©¥§¨¤¤©¤£¦

mxnF` KxC lr ,mdiptl lRl't x"a) ¦Ÿ¦§¥¤©¤¤§¨
(`"vdfl ,dpMQd zrWA bxhwn ohVd©¨¨§©§¥¦§©©©¨¨¨¤

EaWIW EpivOW mbde ,'Fbe EpR xgn̈¨§§©£©¤¨¦¤¨§
aizkC miAx mini mW KM xg`mixaC) ©©¨¨¨¦©¦¦§¦§¨¦

('`l"f Exn`e miAx mini WcwA EaWYe©¥§§¨¥¨¦©¦§¨§
(mlFr xcqA),dxfgA did df ,dpW h"i §¥¤¨¨¨¤¨¨©£¨¨

xW` oerd ohwde mvnvzp xaM f`W¤¨§¨¦§©§¥§ª§©¤¨Ÿ£¤
dOl mrh Ep`vn dfaE ,mcw ok `lŸ¥Ÿ¤¨¤¨¨©©¨¨
xg` EaMrzPX dn mW f` EaMrzp `lŸ¦§©§¨¨©¤¦§©§©©

FxnF` mrhe ,KMiwlnrdeztqFzA ¨§©©§§¨£¨¥¦§¤¤
xEACd zNgY mr mixaCd xWwl e"`ë¦§Ÿ©§¨¦¦§¦©©¦
zxfB cFr siqFOW 'Fbe E`xi m` lW¤¦¦§§¤¦§¥©
e"`EdW EpR xgn FxnF`M zFrQOd©©¨§§¨¨§¤©¨

:EpR xgn xn`n mr zkWnpek dxez ¦§¤¤¦©£©¨¨§



סט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy

ß oeiq a"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑ המרּגלים ב').אּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

ל"עדה" עׂשרה מּכאן ÌÈÈlÓ.ׁשהיא ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
יׂשראל  ‰n‰.עלי את ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»

ÌÈlÓ∑"ׁשמעּתי "עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים «ƒƒְְְִִִִַַַַָָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַָָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ּכל (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ָ

ולבא  לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנמנה
מסּפרֹות  אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּצבא

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָימּותּו,
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åëøaãéåciBi xEACd xErW .'Fbe 'd ©§©¥§¦©¦©¦
'd eil` xAcl ligzn dYr iM¦©¨©§¦§©¥¥¨
xAC xaM `ldW `Ed ok `le df oiprA§¦§¨¤§Ÿ¥¤£Ÿ§¨¦¥
.KEnqA xEn`M dfA miAx mixaC 'd§¨¦©¦¨¤¨¨§¨
dWnl 'dn ExarW mixaCdW cvl ok`̈¥§©¤©§¨¦¤¨§¥§¤
dWn oial FpiA mixaC Eid dYr cr©©¨¨§¨¦¥§¥¤
dOA liMUOde ,l`xUil zEgilWA `lŸ¦§¦§¦§¨¥§©©§¦©¤
did `NW mixaCd wiCvi EpWxRX¤¥©§©§¦©§¨¦¤Ÿ¨¨
mixacA FCar mr xAcOW KlnM `N ¤̀¨§¤¤¤§©¥¦©§¦§¨¦
mW xn` `l dfle ,zFUrl FpFvxW¤§©£§¨¤Ÿ¨©¨
xAcl ligzn o`ke ,xTr lM xn`l¥Ÿ¨¦¨§¨©§¦§©¥
xn` dfle l`xUil zEgilW ixaC eil ¥̀¨¦§¥§¦§¦§¨¥§¨¤¨©

'd xAciemixaCd l`xUil xnFl 'Fbe ©§©¥§©§¦§¨¥©§¨¦
:oazkMfk dxez ¦§¨¨

(æëãò,milBxnd md .'Fbe dcrl izn ©¨©¨¥¨§¥©§©§¦
oixcdpqC dpWOA Exn` oke(.gw) §¥¨§©¦§¨§©§¤§¦

FxnF`exUi ipA zFPlY z`l`md §§¤§ª§¥¦§¨¥¥
oEMzp ,izn cr FxnF`e ,dcrd x`W§¨¨¥¨§§©¨©¦§©¥
l`xUi micigtn Eid oicrW xnFl©¤£©¦¨©§¦¦¦§¨¥

drx dcr m`xw dfle 'd ixg`n xEql̈¥©£¥§¨¤§¨¨¥¨¨¨
FxnF`e ,zcnFr DrWxA dPcFrW xnFl©¤¤¨§¦§¨¤¤§§

ilr mipiNn dOd xW`caNn WExR £¤¥¨©¦¦¨¨¥¦§©
:ilr l`xUi mipiNn cFr onvr zrẍ©©§¨©¦¦¦§¨¥¨©

úà.iYrnW 'Fbe l`xUi ipA zFPlY ¤§ª§¥¦§¨¥§¨¨§¦
iM xOFl ,rnXW ricFdl Kxvdª§©§¦©¤¨©©¦
`le l`xUi ipA zFPlY `N` rnW `lŸ¨©¤¨§ª§¥¦§¨¥§Ÿ
aEzMd xErWe ,milBxnd rWx ixaC¦§¥¤©©§©§¦§¦©¨
ipA zFPlY z` KxCd df lr `Ed©¤©¤¤¤§ª§¥
ilr mipiNn milBxnd xW` l`xUi¦§¨¥£¤©§©§¦©¦¦¨©
`l l`xUi ipA zFPlY WExR iYrnẄ©§¦¥§ª§¥¦§¨¥Ÿ
milBxnd ixaC iM ,milbxnd zpNd©¨©©§©§¦¦¦§¥©§©§¦
`FAn mrpnE Eq`np onvr©§¨¦§¨§¨¨¦

:eipf`lgk dxez §¨§¨
(çëøîàipf`A mYxAC xW`M 'Fbe ¡Ÿ§©£¤¦©§¤§¨§¨

ipA lrW eixaC x`A o`M .'Fbe§¨¥¥§¨¨¤©§¥
EriBdW mzF` mdW xnF` `Ed l`xUi¦§¨¥¥¤¥¨¤¦¦
`Ed dN`l eipf`A 'd mrnWE mdixaC¦§¥¤§¨¨§¨§¨§¥¤
la` .'Fbe mixUr oAn onf liAbdW¤¦§¦§¨¦¤¤§¦§£¨

dxfBd zrcFd mdl d`A `l milBxnd©§©§¦Ÿ¨¨¨¤¨©©§¥¨
ipirl iMEtbPi mW mW l`xUi lM ¦§¥¥¨¦§¨¥¨¨¦¨§

:did oMW FnM dPWn dzinhk dxez ¦¨§ª¨§¤¥¨¨
(èëïaî.mzpild xW` 'Fbe mixUr ¦¤¤§¦§£¤£¦Ÿ¤

FxnF` zpEM zrcl KixvxW` ¨¦¨©©©¨©§£¤
,mzpildxW` lr xnFl dvx m`e £¦Ÿ¤§¦¨¨©©£¤

Kixv did `l mB ,lr zaY xqg mzpild£¦Ÿ¤¨¥¥©©©Ÿ¨¨¨¦
'Fbe zFPlY z` xn` xaMW xnFl©¤§¨¨©¤§ª§

:'Fbe iYrnẄ¨§¦§
äàøðåcvl `id mixaCd zpEMW §¦§¤¤©¨©©§¨¦¦§©

dpW mixUr oAn 'd xn`W¤¨©¦¤¤§¦¨¨
lM `id mixaCd zpEMW EpiaIW Wg̈¤¨¦¤©¨©©§¨¦¦¨
millkp df itkE ,mixUr oA mFIdW in¦¤©¤¤§¦§¦¤¦§¨¦
mixvOn `vIW in mB dxfBd llkA¦§©©§¥¨©¦¤¨¨¦¦§©¦
E`A 'a dpWAW oeiM mixUrn zFgR̈¥¤§¦¥¨¤§¨¨¨

xn` dfl ,'k llklmzpild xW`WExR ¦§©¨¤¨©£¤£¦Ÿ¤¥
aEzMd xErWe ,oildl EligzdW onGn¦§¨¤¦§¦§¨¦§¦©¨
,mixUr oAn ilr EpildW mzF` `Ed¨¤¥¦¨©¦¤¤§¦
E`vIWM dpFW`x dpldl xfFg df itkE§¦¤¥©£¨¨¦¨§¤¨§



glyע zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ לארץ להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון") ("ּדי "ואּתם ּכתרּגּומֹו לֹומר: ּובּקׁש , ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

did `l f` mzpld lr m`W mixvOn¦¦§©¦¤¦©£¨¨¨¨Ÿ¨¨
mixUr oA xnFle eixaC wIcl Kixv̈¦§©¥§¨¨§©¤¤§¦
FzF`A xAcn `EdW oeiM dpldd onfA¦§©©£¨¨¥¨¤§©¥§
xn`X dn `Ede ,EpildW onf `EdW onf§¨¤§¨¤¥¦§©¤¨©

xUr df iz` EQpie dlrnl`d minrR §©§¨©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦¨
`hgA mixUr llkA didW lM Ycnl̈©§¨¨¤¨¨¦§©¤§¦§¥§
,dxfBd llkA llkPW `Ed oFW`x¦¤¦§©¦§©©§¥¨
xFCd FA EWiBxd `l df wEIC iM ilE`e§©¦¦¤Ÿ¦§¦©
d`AW ohWtM mixaCd EaWge `Edd©§¨§©§¨¦¦§¨¨¤¨¨
dfle ,'k oA f` EidW ozF` lr dxfBd©§¥¨©¨¤¨¨¤§¨¤
a`A 'h lilA xRgl E`vIWM 'Od zpW§©©§¤¨§©§Ÿ§¥§¨
a"ie `"ie 'iA EwcaE '` mdn zn `le§Ÿ¥¥¤¨§§§§

dgnU e"h mFi EUre c"ie b"ie`zgizR) §§§¨¦§¨§¦§¨

(dAx dki`cFr EzEnIW EaWg dOl dWwe , ¥¨©¨§¨¤¨¨¨§¤¨
ipA EidW mzF` mirEci EidW xg ©̀©¤¨§¦¨¤¨§¥
WEgO dnE mixvOn E`vIWM mixUr¤§¦§¤¨§¦¦§©¦©¦
EaWg mdW `N` ,dxfBl mdl cFr¨¤©§¥¨¤¨¤¥¨§
oA f` EidW ozF` lr dzid dxfBdW¤©§¥¨¨§¨©¨¤¨¨¤

:'k
éìeàåoilEwW eixaC xn` 'd mB iM §©¦©¨©§¨¨¤¦

milaFq mixaC xnF`W FbdpnM§¦§¨¤¥§¨¦§¦
Ekf `l daFhl didi Ekf m` mikxC 'a§¨¦¦¨¦§¤§¨Ÿ¨

mc`l xn`WM `vnY oke ,'EkeziW`xA) §§¥¦§¨§¤¨©§¨¨§¥¦

('axiMfd zEnY zFn EPOn Llk` mFiA§£¨§¦¤¨¦§¦
mc` lW FnFi xnFl lkEY mzq mFi§¨©©¤¨¨
dpW sl` d"awd lW FnFi xnFl lkEze§©©¤¤¤¨¨
dpEMd 'd dHd daEWY mc` dUrWkE§¤¨¨¨¨§¨¦¨©©¨¨
ok FnM ,d"awd lW FnFi `EdW zEkGl©§¤¤§¥

xn`OA oEMzp EpiptNX dOAxW` ©¤¤§¨¥¦§©¥©©£©£¤

mzpildxW` lr '` ,mikxc 'a £¦Ÿ¤§¨¦©£¤
zlgzdl lCad `Ed '`e ,mzpild£¦Ÿ¤§¤§¥§©§¨©
xaCd WxRzi Ekf m` ,EpxacM dpldd©£¨¨¦§¨¥¦¨¦§¨¥©¨¨
Ekf `l m`e ,EpixacM d`ivi onfl¦§©§¦¨¦§¨¥§¦Ÿ¨
EidW mzF` lr mB dxfBd mIwzY¦§©¥©§¥¨©©¨¤¨
EQpie xn`X dnE ,'Mn zFgR E`vIWM§¤¨§¨¦©¤¨©©§©
ax lr xAci minrR xUr df izŸ̀¦¤¤¤§¨¦§©¥©Ÿ
`NW 'Od zpWA E`xWM dfle ,mipiNOd©©¦¦§¨¤§¤¨¦§©©¤Ÿ
lr aFh mFi EdE`Ur mdn cg` zn¥¤¨¥¤£¨©
E`vIW mzF` lrn dxfBd dlHAzPW¤¦§©§¨©§¥¨¥©¨¤¨§
oA dxfBd zrWA Eide mixUrn zFgR̈¥¤§¦§¨¦§©©§¥¨¤

:mixUrl dxez ¤§¦
(àìíëtèåxn`W cvl .'Fbe xW` §©§¤£¤§§©¤¨©

dUr` oM ipf`A mYxAC xW`M©£¤¦©§¤§¨§¨¥¤¡¤
dfl ,drx mRh lr mB ExAC mde mkl̈¤§¥¦§©©©¨¨¨¨¤
mkRhe xn`e llMdn m`ivFde 'd `Ä§¦¨¥©§¨§¨©§©§¤
iz`iade xn`e ,'Fbe iz`ade 'Fbe§§¥¥¦§§¨©§¥¥¦
Eidi `NW caNn xnFl ,e"`e ztqFzA§¤¤¨©¦§©¤Ÿ¦§
'd m`iaIW daFh mdl cFr `N` fal̈©¤¨¨¤¨¤§¦¥

:'Fbe ux`d l`al dxez ¤¨¨¤§
(áìíëéøâôezrcl Kixv .'Fbe mY` ¦§¥¤©¤§¨¦¨©©

xaMW xg` oM xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¥©©¤§¨
xWt`e ,mkixbt ElRi dGd xAcOA xn`̈©©¦§¨©¤¦§¦§¥¤§¤§¨
mdipA Eqipki `NW xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¤Ÿ©§¦§¥¤
zFnvr ElrdW FnM ux`l mzFnvr©§¨¨¨¤§¤¤¡©§
`N` ux`l mihaXd zFnvre sqFi¥§©§©§¨¦¨¨¤¤¨

:xAcOA ElRi¦§©¦§¨
ãBòElRIW caNOW xnFl oEkIW d`xp¦§¤¤§©¥©¤¦§©¤¦§

WExR dlrnl xn`W FnM mdixbR¦§¥¤§¤¨©§©§¨¥

cFr xn` ,mizn mixbR ElRIW¤¦§§¨¦¥¦¨©
dlitp mdl didY oM mB zFtEBdW¤©©¥¦§¤¨¤§¦¨
,xAcOd xU n"q ciA EidIW xAcOA©¦§¨¤¦§§©©©¦§¨
rEcIM FGn dlFcB dlitp Ll oi`W¤¥§§¦¨§¨¦©¨©
mkixbtE xnFl wCwC dfle ,rCn ircFil§§¥©¨§¨¤¦§¥©¦§¥¤
xn` mixbR m`xTW xg`W ElRi mY ©̀¤¦§¤©©¤§¨¨§¨¦¨©
did xnF` `Ed dziOd lr m`e ,ElRi¦§§¦©©¦¨¥¨¨
zaaFQd `idW dlitPd miCwdl Fl§©§¦©§¦¨¤¦©¤¤
dlrnl xn`W FnkE xbRd mW mdÄ¤¥©¤¤§¤¨©§©§¨

lr i`Ce `N` ,mkixbR ElRizlRWd ¦§¦§¥¤¤¨©©©©§¨©
,xnF` `Ed dzin xg` zFtEBd zlitpE§¦©©©©¦¨¥

xnFl wCwcemY`xn`n Epiai `NW §¦§¥©©¤¤Ÿ¨¦©£©
mBW mdipA ipA lr xnFl `AW mkixbR¦§¥¤¤¨©©§¥§¥¤¤©
,eia`n wlg oAd iM iEPMA xn`i mdilr£¥¤¥¨¥©¦¦©¥¥¤¥¨¦

:mY` xn` dfl̈¤¨©©¤
éîëçåiYrnW miWxbnd dilihU`w §©§¥©§¦§¨©§Ÿ¨¦¨©§¦

dWn lr xfFgW EWxRW mnXn¦§¨¤¥§¤¥©¤
EzEnIW oM mB mdilr 'd xfBW oxd`e§©£Ÿ¤¨©£¥¤©¥¤¨
oxd`e dWnl xn` dfle ,xAcOA©¦§¨§¨¤¨©§¤§©£Ÿ
mrh 'd ozpe ,xAcn `Ed mdOrW¤¦¨¤§©¥§¨©©©
z`f `l m` xn` xnBX dOA eixacl¦§¨¨©¤¤¨©Ÿ¤¦ŸŸ
Ezni mWe EOYi 'Fbe dcrd lkl dUr ¤̀¡¤§¨¨¥¨§¦©§¨¨ª

l"f mxnF` KxC lr(h"it x"cna)wEqRA ©¤¤§¨©¨
dWn xAwPW mrHW mr iW`x `zIe©¥¥¨¥¨¤©©¤¦§©¤
xAcOd xFC `iadl oCxId xarA§¥¤©©§¥§¨¦©¦§¨
mizn Eid `l m` dfle ,`Ad mlFrl̈¨©¨§¨¤¦Ÿ¨¥¦
xFC miIg Eid `l xAcOA oxd`e dWn¤§©£Ÿ©¦§¨Ÿ¨©¦
`NW i`Ce iM ,fnx KxC dfe ,xAcOd©¦§¨§¤¤¤¤¤¦©©¤Ÿ
Kf otEBW oxd`e dWn lr xbR xn`iŸ©¤¤©¤§©£Ÿ¤¨©



עי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ

ּבני ׁשּׁשים  ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
היתה  ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעׂשרים

לפי ּבּכלל  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ
אּלא  ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמּׁשעׂשּו

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם (שמות ׁשהמּתין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

עליהם לב) "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ולא  אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹחּטאתם".
וחׁשב  ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָעֹונכם

ּככּלּה ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין לׁשנת להם ּוכׁשּנכנסּו , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙Œ.ׁשּׁשים e‡NÂ ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆

ÌÎÈ˙eÊ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ לבבכם את ּכמֹוׁשהניאֹותם הסרה, לׁשֹון – 'ּתנּואה' ל)מאחרי. אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה", ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ"ּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
ספירת  לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר", ּתסֹובב ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"נקבה
אל  ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא הינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּמלכּות,
צאנכם". ורעּו זרים "ועמדּו יהיה ׁשאז ּדלעתיד־לבא, ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹהעילּוי

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dlitp oFWl xn`i `l mB ,mik`lnM§©§¨¦©ŸŸ©§§¦¨
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glyעב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ

אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל "וּימתּו". – ְֲִִִַַָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים (שיר ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ו) ויׁשנּההשירים לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי "ּדֹובב :ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָלרעה,

טֹובה  ׁשהיא ּדּבה ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשּיׁש .פרליר"ש ִִֵֶֶָָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא מּדּוע ואם־ּכן ׁשנה, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤
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:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»
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:xaCA mMd 'de rx©©¦¨©¤¤
éðôìmcw mW cnFr 'd cFakE WExR .'d ¦§¥¥§¥¨Ÿ¤

dpYPW zEWx dPWnE ,FzFlr£§ª¤§¤¦§¨
dxgWM dpYPW zEWxn o`M zigWOl©©§¦¨¥§¤¦§¨§¤¨¨
zrxv drbp `NW mixnE oxd`A 'd s ©̀§©£Ÿ¦§¨¤Ÿ¨§¨¨©©
o`M oM oi`X dn ,KldW cr mdÄ¤©¤¨©©¤¥¥¨
iaiF` sBpl zEWx dpYp eiptNW¤§¨¨¦§¨§¦§Ÿ§¥

:'dgl dxez

(çìòLBäéå`l .'Fbe Eig 'Fbe oEp oA ¦ª¦§¨§Ÿ
hxRW xg` xnFl Kixv did̈¨¨¦©©©¤¥¥



עג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ ּתלמּודֿלֹומר ׁשּנטלּומה מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים קיז)"חיּו ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡ÌB˜n‰ŒÏ.יׂשראל  eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑ ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה" ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ עֹוׂשין ׁשאּתם תצלח זֹו לא ,. ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑ לכם ּתבא זאת ּכי וגֹו'ּכלֹומר: ׁשבּתם אׁשר .על ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯azz ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zAC i`vFn miWp`d xn`e aEzMd©¨§¨©¨£¨¦¦¥¦©
`N` Ezn `NW Ycnl `d drx ux`d̈¨¤¨¨¨¨©§¨¤Ÿ¥¤¨
dOl cFr ,drx dAC E`ivFdW mzF`¨¤¦¦¨¨¨¨¨

:miWp`d on xnFl Kxvdª§©©¦¨£¨¦
øàaúéåzkQnA Exn`X dn iR lr §¦§¨¥©¦©¤¨§§©¤¤

`xza `aA(:`"kw)xi`i `ipY ¨¨©§¨©§¨¨¦
dOn EWwde ,awri iniA clFp dXpn oA¤§©¤©¦¥©£Ÿ§¦§¦©
mdn EMIe aizkC ux`l qpkPW EpivOX¤¨¦¤¦§©¨¨¤¦§¦©©¥¤
'Fbe Wi` dXWe miWlWM ird iWp ©̀§¥¨©¦§¦§¦¨¦§
lW DAxM lEwXW dXpn oA xi`i df¤¨¦¤§©¤¤¨§ª¨¤
dxfbp `NW `g` ax uxze ,oixcdpq©§¤§¦§¥¥©£¨¤Ÿ¦§§¨
xzFi lr `le 'Mn zFgR lr `l dxfB§¥¨Ÿ©¨¦§Ÿ©¥
uxY `NX dOn dPde .o`M cr miXXn¦¦¦©¨§¦¥¦©¤Ÿ¥¥
z`xd xEnB wiCv did xi`IW `xnBd©§¨¨¤¨¦¨¨©¦¨¨§¥¨
EYliSd `l wiCSd zwcv iM zrcl̈©©¦¦§©©©¦Ÿ¦¦©
aEzMd xn`n `Ede ,`idd dxfBdn¥©§¥¨©¦§©£©©¨

rWFdie'FbeEigEigW mrh WExR 'Fbe ¦ª©§¨§¥©©¤¨

miklFdd miWp`d on mzFidl `Ed¦§¨¦¨£¨¦©§¦
`l m` la` ,mdl dcnrW `id xEzl̈¦¤¨§¨¨¤£¨¦Ÿ
llkA mix`Wp Eide mixYdn Eid̈¥©¨¦§¨¦§¨¦¦§©
mdilr mB dxfBd d`A dzid l`xUi¦§¨¥¨§¨¨¨©§¥¨©£¥¤
EidW cvl mixEnB miwiCv mdW mbd£©¤¥©¦¦§¦§©¤¨

:miXXn dHnlE mixUrn dlrnl§©§¨¥¤§¦§©¨¦¦¦
ãBòl"f mxnF` KxC lr fnx(.e"h dbibg) ¨©©¤¤§¨£¦¨

obA Fxag wlge Fwlg lhFp dkf̈¨¥¤§§¥¤£¥§©
mwlg EtiqFd alke rWFdi ok FnM ,ocr¥¤§¥§ª©§¨¥¦¤§¨
iM ,xEzl miklFdd miWp`d on miIgA©©¦¦¨£¨¦©§¦¨¦
mB ,milBxnd wlg lHl hRWn mdl̈¤¦§¨¦Ÿ¥¤©§©§¦©

l"f Exn`(:fiw a"a)mwlg Elhp mdW ¨§¤¥¨§¤§¨
:ux`Ahl dxez ¨¨¤

(áîìàminrh 'a mdl ozp .'Fbe ElrY ©©£§¨©¨¤§¨¦
oi` iM `Ed '` ,dIlrdn mrpnl§¨§¨¥¨£¦¨¦¥
cxOdn df ixd oMW oeike mAxwA 'd§¦§¨§¥¨¤¥£¥¤¥©¤¤
dpWnA aEzMd xn`W `vnze ,'dA©§¦§¨¤¨©©¨§¦§¤

dxFY('` mixaC)`le mkil` xAc`e ¨§¨¦¨£©¥£¥¤§Ÿ
`le 'a mrhe ,'d iR z` ExnYe mYrnW§©§¤©©§¤¦§©©§Ÿ
cgR mkiai` iptl EtbPY¦¨§¦§¥Ÿ§¥¤©©

:aiF`dbn dxez ¨¥
(âîékr iM 'Fbe iwlnrdmYaW oM l ¦¨£¨¥¦§¦©¥©§¤

lr did cxOdW oeiM WExR .'Fbe§¥¥¨¤©¤¤¨¨©
aWFi wlnr milBxnd Exn`X dn©¤¨§©§©§¦£¨¥¥
Exn`e 'Fbe iprpMde 'Fbe abPd ux`A§¤¤©¤¤§§©§©£¦§§¨§
m`e ,axgA lRpl EpzF` `ian 'd dOle§¨¨¥¦¨¦§Ÿ©¤¤§¦
qp mkl 'd dUrIW EghaY Ki` oM¥¥¦§§¤©£¤¨¤¥
xn` dfle ,Fnvr rWxd mFwnA¦§¨¤©©§§¨¤¨©

axgA mYltpEWExR oM lr iM ,i`CeA §©§¤¤¨¤§©©¦©¥¥
zWWgle ,'Fbe aWFi wlnr zFid lr©¡£¨¥¥§§©£¨©
dilrW dAq did df axgA dlitp§¦¨©¤¤¤¨¨¦¨¤¨¤¨
didi `NW i`CeaE 'd ixg`n mYaW©§¤¥©£¥§©©¤Ÿ¦§¤

:mkOr 'dcn dxez ¦¨¤



glyעד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iriax meil inei xeriy

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון עּפלה".(חבקוק "הּנה : ««¿ƒְְְִֵֵֶָֹֻ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. ד)אינגרי"ש "עפל (מיכה : ְְְֵֶַַַֹ

לב)ּבתֿצּיֹון" ּתנחּומא (ישעיה ּומדרׁש ובחן". "עפל : ְְִִֶַַַַַָָֹ
ּברׁשּות  ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון .מפרׁשֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ נקרא הּמקֹום על ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãîeìtòiåmYrC z`xFdA Erh .'Fbe ©©§¦§¨§¨©©§¨
mxnF`M 'dA Ecxn mdW cvl iM¦§©¤¥¨§©§§¨
minxd miOrd mciA zzl lFki Fpi`W¤¥¨¨¥§¨¨¨©¦¨¨¦
hilgdlE 'dA ghal oTzl EaWg dfl̈¤¨§§©¥¦§Ÿ©©§©§¦
`le ,dxdd Elre liSi lSd iM dpEn`d̈¡¨¦©¥©¦§¨¤¨¨§Ÿ
dxfbp xakE dIxh mzMn iM 'd dSxzp¦§©¨¦©¨¨§¦¨§¨¦§§¨
zWxtA iYazMX dn oIre ,dxfB§¥¨§©¥©¤¨©§¦§¨¨©

:mixaCdn dxez §¨¦
(áék.'Fbe mkizaWFn ux` l` E`az ¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤§

zxfbA mAl decn 'd d`xW cvl§©¤¨¨©§¥¦¨¦§¥©
mibltn dpW mirAx` xAcOA mlEhlh¦§¨©¦§¨©§¨¦¨¨ª§¨¦
zFevOA mAl crq dfl ,ux`d z`iAn¦¦©¨¨¤¨¤¨©¦¨©¦§
Elri iM mgEx opFkl ux`A zFiElYd©§¨¨¤§¥¨¦©£
`l onGd zbltde ,mznc` z` EWxie§¥§¤©§¨¨§©§¨©©§¨Ÿ
xnFl wCwce ,`Fal wfgOd xaCl rxŸ¥©©¨¨©ª§¨¨§¦§¥©

ip` xW`mkl ozp`Edd xFCdW mbd £¤£¦Ÿ¥¨¤£©¤©©
`vFId mrd lM xAcOA ElRi mdixbR¦§¥¤¦§©¦§¨¨¨¨©¥
iM xnFl `A ,mixUr oA mixvOn¦¦§©¦¤¤§¦¨©¦

z` iM zFa`dl mB qgizi mipA dUrn©£¥¨¦¦§©¥©§¨¨¦¤
:mYgY miwd mdipA§¥¤¥¦©§¨

ãBòFxnF` iM xnFl d`xpmkl ozp ¦§¤©¦§Ÿ¥¨¤
l"f mxnF` KxC lr(:'v oixcdpq)oiPn ©¤¤§¨©§¤§¦¦©¦

xW` aizkC dxFYd on mizOd zIgzl¦§¦©©¥¦¦©¨¦§¦£¤
mkl mdl zzl mkizFa`l 'd rAWp¦§©©£¥¤¨¥¨¤¨¤

`lFnM .o`M cr 'Fbe mdl `N` xn`p Ÿ¤¡©¤¨¨¤§©¨§
mizOd zIgzA EnEwIW mgihad ok¥¦§¦¨¤¨¦§¦©©¥¦

:mznc` z` EWxieb dxez §¥§¤©§¨¨



עה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iying meil inei xeriy
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לבבכם  על ותעלה לה'ׁשם אּׁשה ¯ÁÈ.לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ≈«
ÁÁÈ∑ רּוח נחת ‡B.לפני ׁשּיהיה ¯„Œ‡lÙÏ ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ¿«≈∆∆

‰·„·∑ מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ,אֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ
ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם .ׁשחּיבּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ ּבהמה לכל ּומנחה נסכים ּבתֹוכּהּתקריבּו נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה לּספלים . ,והּיין ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑ הּוא.ואם צא)איל לרּבֹות (מנחות "אֹו" ּדרׁשּו: אילורּבֹותינּו לנסּכי הּפלּגס כג)את .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq b"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãáéø÷äå'd liAbdW mrh .'Fbe §¦§¦§©©¤¦§¦
ziriax dgpOd onWaE mikqPA©§¨¦§¤¤©¦§¨§¦¦
ok FnkE ,oibFl 'b mdW oFxVrl onW¤¤§¦¨¤¥¦§¥
'd evi mipFxUr 'aaE ,Kqpl oii ziriax§¦¦©¦§¤¤§¤§¦§©
oii oidd ziWilWE onW oidd ziWilW§¦¦©¦¤¤§¦¦©¦©¦
oidd ivg mipFxUr 'baE oibFl 'c mdW¤¥¦§¤§¦£¦©¦
oibFl dXW `EdW oii oidd ivge onW¤¤©£¦©¦©¦¤¦¨¦
oFxVrl oibFl 'a oFAWgd itM dlFrW¤¤§¦©¤§¦§¦¨
'b zgpnA oiA mipFxUr 'a zgpnA oiA¥§¦§©¤§¦¥§¦§©
Kixvd oFxVr zgpnA dOle ,mipFxUr¤§¦§¨¨§¦§©¦¨¦§¦
dpWOA aEzMX dn KxC lr ,oibFl 'b 'd¦©¤¤©¤¨©¦§¨

zFgpnA(.f"w)f"i wxtA m"Anx FazkE ¦§¨¨§©§¨§¤¤
FpFWl dfe zFpAxTd dUrn zFkldn¥¦§©£¥©¨§¨§¤§
Fnvr iptA oii mc` xcFp F` aCpzn¦§©¥¥¨¨©¦¦§¥©§
oi`W oibFl 'a `le oii bFl oiaCpzn oi`e§¥¦§©§¦©¦§Ÿ¦¤¥
.o`M cr mipW `le bFl `l mikqpA¦§¨¦Ÿ§Ÿ§©¦©¨
oFxVrl ozp `NW aEzMd mrh `Ede§©©©¨¤Ÿ¨©§¦¨
mipFxUr ipWA wiRqdW mbd oibFl 'a¦£©¤¦§¦¦§¥¤§¦
Lxirdl oibFl 'c mdW oidd ziWilW§¦¦©¦¤¥¦©£¦§
xn`Y m`e .oibFl 'An oiIdn oAxw oi`W¤¥¨§¨¥©©¦¦¦§¦Ÿ©
onXd la` oiId iAbl mixaCd EwCviª§§©§¨¦§©¥©©¦£¨©¤¤
dacpA FCal `AW Epivn `Ed mBW¤©¨¦¤¨§©¦§¨¨

oFtxh 'x xn`W(`v migaf)mc` aCpzn ¤¨©©§§¨¦¦§©¥¨¨
zFgpnA EpizFAx Ewlgpe ,onW(mW)mdn ¤¤§¤§§©¥¦§¨¨¥¤

Exn` mdnE oibFl 'Bn zgti `NW Exn`̈§¤Ÿ¦§Ÿ¦¦¥¤¨§
iwF`e DPn oEC mrHn bFl ENt` aCpzn¦§©¥£¦¦©©¦¨§¥
xn`C o`nl `nlWA oM m` Dxz`A§©§¨¦¥¦§¨¨§¨§¨©
KixvdW mrHd `Ed oibFl 'Bn zgti `lŸ¦§Ÿ¦¦©©©¤¦§¦
xn`C o`nl `N` ,oFxVrA oibFl 'b 'd¦§¦¨¤¨§¨§¨©
,oFAWgd itM dUr `l dOl bFl ENt £̀¦¨¨Ÿ¨¨§¦©¤§
zFCnE onW zFCn 'd deWdW xnFl Wi¥©¤¦§¨¦¤¤¦
'be 'a oicM mdipAxwA oii©¦§¨§§¥¤§¦§

:mipFxUrd dxez ¤§¦



glyעו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyiy meil inei xeriy

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé):íøtñîkãçàì eNòzäëk eNòzøLàøtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ
לקרּבן  מהם ּתקריבּו אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה ,. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ
.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq c"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»



עז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyiy meil inei xeriy
מהן,ל  ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשאינּה
מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹזֹו

ּבחּלה  .נתחּיבּו ְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑ עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְֲִֵֵֶֶָ
היא? וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין טז)ׁשאּתם :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ארּבעים  (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻ"וּימדּו
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוׁשלׁש
ּתרּומה  אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

ה' ּבלע"ז ∑lÁ‰.לׁשם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְֵ«»ְַַƒ¿«…∆
ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּנאמר ׁשּלא מעׂשר, ּכתרּומת ולא , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשעּור  –ּבּה הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל . ְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
מארּבעים  אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

.ּוׁשמֹונה  ְָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱִֶַָָ
ראׁשֹונה  אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ּתלמּוׁשּבעּסֹות  מקצתּה, – "מראׁשית" דֿלֹומר: ְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּלּה Óe¯z‰.ולא '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשּלא לפי ְָֹֻƒ¿«¿»ְִֶֹ
ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר לחּלה, ׁשעּור ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשמענּו

נתינה  .ּכדי ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֽֽ
נסמכה ׁשּכל לּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ,ל לֹומר ע"ז, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות ו)המקּים פט"ו, רבה (ויקרא ְְְִִִֵֵַַַַָ
חז"ל א)אמרּו לא, ּופרׁש(שבת זרעים", סדר זה "אמּונת ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

אמונת)ּבתוס' וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
עלּול  הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהחּדּוׁש
הם  זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורוחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלחׁשב,
ידי  ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו מּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹּתֹוצאה

ח"ו. הּזה" החיל את לי ִִֶֶַַַָָעׂשה
ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא
הּוא  הּקּב"ה ּכי־אם ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים ִִִִֵֶַָָָָָָָֹאינם
ולכן  ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹה"נֹותן

ּכי־אם  ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזריעתֹו
על־ידי  ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ּבחי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁש"מאמין

ְִַָהּזריעה.
מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
הביא  לבּדֹו הּקּב"ה ּכי־אם הּזה, החיל את עׂשה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו
ׁשּייכים  והעּסה הּתבּואה אין הרי ּכן ואם הּברכה, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה –ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּום  ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזהּו
ּדבר  לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצות
ּדרכי  ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפילּו ה', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּבלעדי

לבּדֹו. מהּקּב"ה ּכי־אם ְִִֵֶַַַַָָהּטבע

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆



glyעח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ

עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת לעֹולה  B‚Â'.וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ּבעבֹודת ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ
- מּכל ּכֹוכבים ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

– האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמצוֹות?

הּמצֹות  ּככל ׁשהיא אחת ּכל מצוה על העֹובר מה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ז)הּמצוֹות, ּפנים (כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ,ּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף
ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆

ח) הּגבּורה (הוריות מּפי – "ל יהיה ו"לא ׁשמענּום "אנכי" ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
סב) ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְֱִִִִֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
העבֹודֹות  מן אחת על והֹורּו מּתרת ׁשּׁשגגּו ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות העֹולה (ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור לה'"זה "אּׁשה ׁשּנאמר: ,. ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áëéëål"fx .'Fbe EUrz `le EBWz §¦¦§§Ÿ©£§©©
Exn`(.'g zFixFd)xAcn df aEzMW ¨§¨¤¨¤§©¥

FxnF` ltM FA Wie ,dxf dcFar caFrA§¥£¨¨¨§¥¤¤§
zevOd lM z`'FbedEv xW` lM z` ¥¨©¦§Ÿ§¥¨£¤¦¨

zxUrA xtFMW xnFl `AW 'Fbe§¤¨©¤¥©£¤¤
lr EEhvPW zFvn x`W lkaE zFxACd©¦§§¨§¨¦§¤¦§©©

uEge ,dWn ici`AW d`xp mdixaCn §¥¤§¦¦§¥¤¦§¤¤¨

`Ed ixd dxf dcFar caFrdW xnFl©¤¨¥£¨¨¨£¥
lHanE dUrY `l zFvn lM lr xaFrM§¥©¨¦§Ÿ©£¤§©¥
dUr zFvn lEHA cbpM ,dUr zFvn lM̈¦§£¥§¤¤¦¦§£¥
ixd zFvOd lM z` EUrz `le xn`̈©§Ÿ©£¥¨©¦§£¥
lr zxar cbpkE ,dUr zFvn lM lEHA¦¨¦§£¥§¤¤£¥©©
xW` lM z` xn` dUrY `l zFvn lM̈¦§Ÿ©£¤¨©¥¨£¤
EprinWd WECge ,mkil` 'd dEv¦¨£¥¤§¦¦§¦¨

`l zFvnaE dUr zFvnA aEzMd©¨§¦§£¥§¦§Ÿ
dlEwXW dUr zevnA Wi iM ,dUrY©£¤¦¥§¦§©£¥¤§¨
caFrd ok iR lr s` dxFYd lM cbpM§¤¤¨©¨©©¦¥¨¥
,DA mB xtFkM `Ed ixd dxf dcFar£¨¨¨£¥§¥©¨
zFxEng dUrY `l zFvnA Wi ok FnkE§¥¥§¦§Ÿ©£¤£
FWpre oNkA xtFkM oM mb `Ed ixd£¥©¥§¥§ª¨§¨§

:lMl lEwWbk dxez ¨©Ÿ



עט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ycew zayl inei xeriy

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq d"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד - עברֹות ,ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ
קבע ׂשעירה ּובזֹו .לּה ְְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו (יחזקאל מחרף, ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה",ה) חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ
ועֹוד  את מלֿאּׁשּור". למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבכרת ׁשהּוא ז')הּׁשם כריתות צ. .(סנהדרין ְֵֵֶַָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט הּגבּורה (סנהדרין מּפי ּכֹוכבים עבֹודת מׁשה אזהרת מּפי – והּׁשאר ,.d· ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה ּבּה עׂשה ׁשּלא ,. ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„Bwtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ìLôpäå.'Fbe dnx ciA dUrY xW` §©¤¤£¤©£¤§©¨¨§
cifnA dxf dcFar caFrdW WExR¥¤¨¥£¨¨¨§¥¦
'd z` sCB EN`M aEzMd eilr dlrn©£¤¨¨©¨§¦¦¥¤
`idd WtPd dzxkpe FWpr dfle e"g§¨¤¨§§¦§§¨©¤¤©¦

cFr xn`e DOr axTndfA 'd xaC iM ¦¤¤©¨§¨©¦§©¨¨
lM cbpM dlEwXW mrhlE WExR 'Fbe§¥§©©¤§¨§¤¤¨
dUr zFvn lM lHA df ixd dxFYd©¨£¥¤¦¥¨¦§£¥

FxnF` `EdedfA 'd xaCoM mB xare §§§©¨¨§¨©©¥
FxnF` `Ede dUrY `l zFvn lM lr©¨¦§Ÿ©£¤§§

xtd Fzevn z`ezxMY zxMd dfle §¤¦§¨¥©§¨¤¦¨¥¦¨¥
dnWPd iciB cbpM zxMd `idd WtPd©¤¤©¦¦¨¥§¤¤¦¥©§¨¨
Wi zFnWPdW itl dixai` cbpM zxMY¦¨¥§¤¤¥¨¤¨§¦¤©§¨¥
miciB d"qye mixai` g"nx mdl̈¤¥¨¦§¦¦
dUr zFevn g"nx 'd ozp mCbpMW¤§¤§¨¨©¦§£¥

lr xarWkE dUrY `l zFvn d"qye§¦§Ÿ©£¤§¤¨©©
digY EPOOW spr Dl x`Wp `l oNMª¨Ÿ¦§©¨¨¨¤¦¤¦§¤
oerd DA rAwpe cFr dnEwY Dl oi`e§¥¨§¨§¦§©¨¤¨Ÿ

xn`n `Ede cre mlFrlDA Dperl"fxe §¨¨¤§©£©£Ÿ¨¨§©©
EWxC(:'v oixcdpq ,ixtq)xg` oiprA aEzMd ¨§¦§¦©§¤§¦©¨§¦§¨©¥

miraWe:dxFYl mipR`l dxez §¦§¦¨¦©¨
(áìeéäiå.'Fbe xAcOA l`xUi ipa ©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨§



glyפ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) הּכתּוב ּבגנּות ּדּבר יׂשראל ׁשל ׁשּבת ן אּלא ׁשמרּו ׁשּלא , «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים "ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. "ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EidW EprinWdl aEzMd `A dn dWẅ¤©¨©¨§©§¦¥¤¨
dn iR lr x`Azie xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨§¦§¨¥©¦©

zAW zkQnA Exn`X(:e"v)mpFWl dfe ¤¨§§©¤¤©¨§¤§¨
WWFwn l`EnW xn` dcEdi ax xn`̈©©§¨¨©§¥§¥
did miAxd zEWxA zFO` 'c xiarn©£¦©¦§¨©¦¨¨
wxR zAW zkQnA Exn` mB .o`M cr©¨©¨§§©¤¤©¨¤¤

'`(:'e)`ihxq opAx EpY mpFWl dfe§¤§¨¨©¨¨§©§¨
,miAxd zEWx `id Ff 'Eke `ihltE§©§¨§¦§¨©¦
`dC xAcn inp aWgle q"XA EWwde§¦§©©§©£Ÿ©¦¦§¨§¨
'Eke `ihxq miAxd zEWx Edfi` `ipY©§¨¥¤§¨©¦§©§¨§
o`M `iWw `l iIA` uxze ,xAcOde§©¦§¨§¥¥©©¥Ÿ©§¨¨
o`M xAcOA miiExW l`xUi EidW onfA¦§©¤¨¦§¨¥§¦©¦§¨¨
onGA FpFWl dfe i"Wx WxtE ,dGd onGA©§¨©¤¥¥©¦§¤§©§¨
dGd onGA miAxd zEWx aEWg `Edd©¨§¨©¦©§¨©¤
`zixaE WExR miAxl KENd mFwn Fpi ¥̀§¦§©¦¥§¥§¨
i`C ol rnWn `w `d xAcOde ipzwC¦§¨¥§©¦§¨¨¨©§¨¨§¦
xicY xAcOA eWkr miiEvn miAx `M ¦̀¨©¦§¦©§¨©¦§¨¨¦

:miAxd zEWx llkA `id oM mB©¥¦¦§©§¨©¦
àeäådvxWM aEzMd xn`X dn §©¤¨©©¨§¤¨¨

`EdW WWFwnd oer ricFdl§¦©£Ÿ©§¥¤
dcEdi ax zxaql zFO` 'c xiarn©£¦©¦§¨©©§¨
xAcOA l`xUi ipA EidIe xnFl miCwd¦§¦©©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨
zAXd lENg Fl aWgPW `Ed dfaE WExR¥¨¤¤¤§©¦©©¨
l`xUi Eid `l m` la` ,dzin aIgzdl§¦§©¥¦¨£¨¦Ÿ¨¦§¨¥
mW zFO` 'c xiarn didW mbd xAcOA©¦§¨£©¤¨¨©£¦©¨

:miAxd zEWx oic Fl oi`W aIg Fpi ¥̀©¨¤¥¦§¨©¦
éôìem"Anx zxaq(c"it zAW 'ld)itM §¦§¨©©§¨¦§©¨§¦

dpOW dOn eixaCn rnWPX dn©¤¦§©¦§¨¨¦©¤¨¨

wlg `le miAxd zEWx llkA xAcOd©¦§¨¦§©§¨©¦§Ÿ¨©
,miiEvn mpi`Wl l`xUi miiEvn m ¦̀§¦¦§¨¥§¤¥¨§¦
iYxAgW 'd utg ixEAgA FA iYWxtE¥©§¦§¦¦¥¤¤¦©§¦
ixaC Wxtn m"AnxdW iRxg iniA¦¥¨§¦¤¨©§¨§¨¥¦§¥
EidW onfA o`M KxCd df lr iIA ©̀©¥©¤©¤¤¨¦§¨¤¨
xAcOd xiMfdW `PY WExR l`xUi¦§¨¥¥©¨¤¦§¦©¦§¨
oM mB F`pn dfl onf FzF` lr xAcn§©¥©§¨¨¤§¨©¥

` xiMfd `NW `Pze`N` xAcn Fpi §©¨¤Ÿ¦§¦¥§©¥¤¨
iklFd miiEvn opi` dGd onfE dGd onGA©§¨©¤§¨©¤¥¨§¦§¥
gxh `l miiEvn mpi`W cvlE zFxAcn¦§¨§©¤¥¨§¦Ÿ¨©
ENt`W inp ikd oi`e ,FpiC EprinWdl§©§¦¥¦§¥£¦©¥¤£¦
m` ,miAxd zEWx xAcOd dGd onGA©§¨©¤©¦§¨§¨©¦¦
Kxvd dOl df Kxcl EpziWwl xfgp oM¥©£Ÿ§ª§¨¥§¤¤¤¨¨ª§©
:xAcOA l`xUi ipA EidIe xnFl aEzMd©¨©©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨

øàaúéåmW cFr Exn`X dn iR lr §¦§¨¥©¦©¤¨§¨
(:e"v zAW)`zipznA mpFWl dfe ©¨§¤§¨§©§¦¨

cvlE ,o`M cr dEd WlFY WWFwn `pŸ¨§¥¥©¥©¨§©
Exn` `lde `PYd ixacl dWwYW¤¦§¤§¦§¥©©¨©£Ÿ¨§

EpizFAx(.g"t oiNg)dIg mC iEQM ipicA ©¥ª¦§¦¥¦¨©¨
ipRn xAcOd xtrA oiQkn oi` sFre§¥§©¦©£©©¦§¨¦§¥
.o`M cr zgnvn Dpi`e dgln `idW¤¦§¥¨§¥¨©§©©©¨
xAcOA mignv E`vi oiPn oM m ¦̀¥¦©¦¨§§¨¦©¦§¨
xnFl miCwd dfl ,WWFwn mWlYW¤§¨¨§¥¨¤¦§¦©

,xAcOA l`xUi ipA EidIel"f Exn`e ©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨§¨§
(h"it x"cna)did mixn lW Dx`AW¤§¥¨¤¦§¨¨¨

m`e miqCxtE zFPB dlrn dide dwWn©§¤§¨¨©£¤¦©§¥¦§¦
,Wlzl xAcOA mignv milcB Eid oM¥¨§¥¦§¨¦©¦§¨¦§
xn`W awri xA `g` ax zxaql mB©¦§¨©©£¨©©£Ÿ¤¨©

(mW zAW)oM mB aXizi did xOrn ©¨¨§©¥¨¨¦§©¥©¥
:df KxcA aEzMd©¨§¤¤¤

eàöîiåd`ivn oFWl xn` .'Fbe Wi` ©¦§§¦§¨©§§¦¨
l"f mxnF` Kxc lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨

(hEwli)m` E`xE E`v dWn mdl xn`W ©§¤¨©¨¤¤§§¦
cr 'Eke zAXd z` lNgW mc` Wi¥¨¨¤¦¥¤©©¨§©
FxnF` KxC lr E`vnIe xn` dfl .o`M̈¨¤¨©©¦§§©¤¤§

('a xYq`):`vOIe xaCd WTaie ¤§¥©§ª©©¨¨©¦¨¥
LL÷îmiCwd .zAXd mFiA mivr §¥¥¦§©©¨¦§¦

oFxkf mcw dUrOd oFxkf¦§©©£¤Ÿ¤¦§
WWFwn zAXd mFiA xn` `le mFId©§Ÿ¨©§©©¨§¥
zAW EPOn mNrzp `NW xnFl ,mivr¥¦©¤Ÿ¦§©¥¦¤©¨
oFxkf miCwn did m`e ,eiUrn dUrWM§¤¨¨©£¨§¦¨¨©§¦¦§
zAXd mFiA EdE`vOW rnWp did zAW©¨¨¨¦§¨¤§¨§©©¨

,mlv` rEcId WExRFxnF`n la` ¥©¨©¤§¨£¨¥§
oFxkf xfFg zAXd mFiA mivr WWFwn§¥¥¦§©©¨¥¦§
zAW iM rcFIW WWFwnd l` zAXd©©¨¤©§¥¤¥©¦©¨

l"fxe ,`Ed(ixtq)xaC `ivFdl EnMgzp §©©¦§¦¦§©§§¦¨¨
ltMX dOn zAW `EdW did rcFIW df¤¤¥©¨¨¤©¨¦©¤¨©
mivr WWFwn df xg`W wEqRA xnFl©©¨¤©©¤§¥¥¦
zAW EdEricFdW xg`W xnFl `AW¤¨©¤©©¤¦©¨
ltMW mrh EpMxclE ,WWFwl xfg `Ed¨©§¥§©§¥©©¤¨©
`NW EpricFdl WWFwn 'a mrR xnFl©©©§¥§¦¥¤Ÿ
EdEricFd `N` dk`ln zbbW Fl dzid̈§¨¦§©§¨¨¤¨¦
`Ede ,dilr aIgW dk`ln `id iM¦¦§¨¨¤©¨¨¤¨§
did `Ed WExR WWFwn FzF` FxnF`§§¥¥¨¨
Fl Eid dfaE ,dk`ln dUFr iM rcFi¥©¦¤§¨¨¨¤¨

:dk`ln oFcfE zAW oFcfbl dxez §©¨§§¨¨



פי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ycew zayl inei xeriy

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין מּלקֹוׁשׁשמ"א)(ספרי. הּניח ולא ּבֹו ּבֹוׁשהתרּו והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף ,. «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּון,

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .ו"ׁשמֹור"עׂשה »ְְְְֵֵַַָָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑מּביתּֿדין ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ הּתלּויים הּפתילים ׁשם על ¿»»∆ƒƒְְִִִֵַַַ

ּכמֹו ח)ּבּה, אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
"ּוראיתם  ׁשם על – ּכמֹו"ציצת" ב)אתֹו", "מציץ (שיר : ְְִִִִֵֵֶַֹ

מד)∑ÏÎz˙.מןֿהחרּכים" ׁשל (מנחות ירק .חּלזֹון צבע ֲִִַַ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿««»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æìøîàiåiEPW mrh .dWn l` 'd ©Ÿ¤¤¤©©¦
xn`W Ff dWxRxn`Ieoi`X dn ¨¨¨¤¨©©Ÿ¤©¤¥

xnF` `Ed oNkAW dxFYd lkA oM¥§¨©¨¤§ª¨¥
l"f mxn`n iR lr x`Azi xAcie(hEwli) ©§©¥¦§¨¥©¦©£¨¨©§

WWFwnd dUrn dWn d`xWM Exn`W¤¨§§¤¨¨¤©£¥©§¥
l`xUi oiWaFl lgd iniA 'd iptl xn`̈©¦§¥¦¥©Ÿ§¦¦§¨¥
dOA zAXd mFiA zFvOd oixkFfe oiNtY§¦¦§§¦©¦§§©©¨©¤
ipixd `Ed KExA WFcTd aiWde ExMfI¦§§§¥¦©¨¨£¥¦
'Eke ExMfi DAW ziviv zevn mdl ozFp¥¨¤¦§©¦¦¤¨¦§§§

dxin` WExR xn`Ie xn` dfl ,o`M cr©¨¨¤¨©©Ÿ¤¥£¦¨
:FWTanA aNd z` zcrqndgl dxez ©§©¤¤¤©¥¦§ª¨

(çìøacdfA WIW cvl .Yxn`e 'Fbe ©¥§§¨©§¨§©¤¥¨¤
dlrn oM mB Wie ,devOd aEIg¦©¦§¨§¥©¥©£¨
xEAC xn` dfl ,dPOn KWnPd cFake§¨©¦§¨¦¤¨¨¤¨©¦

:dxin`e©£¦¨
eNòåe"`e FxnF` mrh .'Fbe mdl §¨¨¤§©©§¨

Exn`X dn itl ,oiprd zNgzA¦§¦©¨¦§¨§¦©¤¨§
xn`W xn`Ie wEqRA iYazMW l"f¤¨©§¦©¨©Ÿ¤¤¨©

oiNtY oiWaFl lgd iniA 'dl dWn¤©¦¥©Ÿ§¦§¦¦
xnFl `AWM dfl .o`M cr 'Eke mixkFfe§§¦§©¨¨¤§¤¨©
iM zFrhl mFwn Wi zviv EUrIW Fl¤©£¦¦¥¨¦§¦
dvx oiNtY mFwnA didY Ff devn¦§¨¦§¤¦§§¦¦¨¨
`lA zviv WaFl dvx oiNtY WaFl¥§¦¦¨¨¥¦¦§Ÿ
mdn cg`AW mini x`WA ENt`e oiNtY§¦¦©£¦¦§¨¨¦¤§©©¥¤

xn` dfl ,zFvOd zxikfl wiRqiEUre ©§¦¦§¦©©¦§¨¤¨©§¨
DnFwnA oiNtY zevOW siqFn e"`ë¦¤¦§©§¦¦¦§¨

:zviv zevn siqFnE zcnFr¤¤¦¦§©¦¦



glyפב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ycew zayl inei xeriy

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה "ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íúøãìxnFl Kxvd .'Fbe Epzpe,mzxcl §ŸŸ¨§¨§§ª§©©§ŸŸ¨
`N` Ff devn d`A `NW cvl§©¤Ÿ¨¨¦§¨¤¨
`FaY ,FzF` E`xIWM zFvOd oFxkfl§¦§©¦§§¤¦§¨
WFcw xFC `FaIWM xnFl `xaQd©§¨¨©§¤¨¨
Kxv oi` df oFxMfl oikixv oi`W xFdhe§¨¤¥§¦¦§¦¨¤¥Ÿ¤

xnFl cEnlY zvivA.mzxclcFr §¦¦©§©§ŸŸ¨
azM dOl xirdA dvximzxcl ¦§¤§¨¦¨¨¨©§ŸŸ¨

WIW cvl ok` .devOd ihxR rvn`A§¤§©§¨¥©¦§¨¨¥§©¤¥
,zlkYde oaNd mixaC 'a zviv zevnA§¦§©¦¦§¨¦©¨¨§©§¥¤
onf Wi zlkYde ,onf lkA FpWi oaNd©¨¨¤§§¨§¨§©§¥¤¥§¨

xn`e 'd mMgzpe ,iEvn Fpi`Wmzxcl ¤¥¨§¦§©¥§¨©§ŸŸ¨
oaNdW xnFl zlkYd oFxkf mcwŸ¤¦§©§¥¤©¤©¨¨
`vnPA Fpi`WM zlkY la` mzFxFcl§¨£¨§¥¤§¤¥©¦§¨
Fpi` zlkYdW mbde ,FA aEIg oi ¥̀¦©£©¤©§¥¤¥
zlkYd z` oaNd `le oaNd z` aMrn§©¥¤©¨¨§Ÿ©¨¨¤©§¥¤

(.g"l zFgpn)`Ed oaNd ok iR lr s` , §¨©©¦¥©¨¨
oi`X dn wqtd `lA zFxFcl `vnPA©¦§¨§§Ÿ¤§¥©¤¥

:zlkYd oMhl dxez ¥©§¥¤
(èìäéäåoEkn rEci oi` .zvivl mkl §¨¨¨¤§¦¦¥¨©§ª¨

ixaclE ,zvivl didIW df xn`n©£¨¤¤¦§¤§¦¦§¦§¥
sC zFgpn zkQnA EazMW zFtqFYd©¨¤¨§§©¤¤§¨©
dfe mW xn`W xi`n iAx ixacA b"n§¦§¥©¦¥¦¤¨©¨§¤
lW FWprn oal lW FWpr lFcB FpFWl§¨¨§¤¨¨¥¨§¤
eicar 'al xn`W Klnl lWn ,zlkY§¥¤¨¨§¤¤¤¨©§£¨¨
hih lW mzFg il `ad xn` cg`l§¤¨¨©¨¥¦¨¤¦

`ad xn` cg`lEadf lW mzFg il §¤¨¨©¨¥¦¨¤¨¨
mdn dfi` E`iad `le mdipW ErWtE¨§§¥¤§Ÿ¥¦¥¤¥¤
dn zFtqFYd EazM ,'Eke dAxn FWpr̈§§ª¤§¨§©¨©
KMW zivivl hih lW mzFg dOcOX¤§©¤¨¤¦§¦¦¤¨
lr cirn ziviSde micarl miUFr¦©£¨¦§©¦¦¥¦©
zkQnA `zi`cM 'd icar mdW l`xUi¦§¨¥¤¥©§¥¦§¦¨§©¤¤

zAW(:f"p),o`M cr opY `CarC `laM ©¨©§¨§©§¨¨¨©¨
cvl zvivl mkl dide xn`nA dvxi¦§¤§©£©§¨¨¨¤§¦¦§©
`laM dUFr carde 'dl micar mdW¤¥£¨¦©§¨¤¤¤©§¨
,`CarC `lakl df oniq mkl didi¦§¤¨¤¦¨¤§©§¨§©§¨

xn`eFz` mzi`xElM z` mYxkfE §¨©§¦¤Ÿ§©§¤¤¨
oniqA EhiAIWM WExR 'd zevn¦§Ÿ¥§¤©¦§¦©
oixFg ipA mpi`W al EpYi mzECar©§¨¦§¥¤¥¨§¥¦

mWEAlnA mlk`nA mvtgM zFUrl©£§¤§¨§©£¨¨§©§¨
zni`W carM mdiUrn lkaE mxEAcA§¦¨§¨©£¥¤§¤¤¤¥©
dEvn oFc`dW drWA cnrle eilr FAx©¨¨§©£Ÿ§¨¨¤¨¨§©¤
dEv xW` zFk`ln lM zFUrle cnrl©£Ÿ§©£¨§¨£¤¦¨

xn`e ,zFUrl 'dExEzz `leWExR 'Fbe ©£§¨©§Ÿ¨§¥
dvtg oirdW xaC `Ed dlbPdW cvl§©¤©¦§¤¨¨¤¨©¦£¥¨
iEEv `id KlOd zevnE ,FA zwWFge§¤¤¦§©©¤¤¦¦
axrd `FpUE iraHd oFvxd Ktd zFUr£¥¤¨¨©¦§¦§¤¨¥
xaCA cnrIW rpnPd onE ,WBxOd©ª§¨¦©¦§¨¤©£Ÿ©¨¨
EdtFki `Ed FzECar oniq zxrdA `N ¤̀¨§¤¨©¦©©§§¥

:uRgi mW FAle Fpir xW` KRdl§©¥£¤¥§¦¨©§Ÿ
øîàå,mziUre ExMfY ornlx`Azi §¨©§©©¦§§©£¦¤¦§¨¥

l"f mxnF` KxC lr(.c"n zFgpn) ©¤¤§¨§¨

'Eke dlrW oeiM 'Eke cg` mc`A dUrn©£¤§¨¨¤¨§¥¨¤¨¨§
`Ede ,'Eke eipR lr eizFIviv Fl Egtḧ§¦¦¨©¨¨§§
ziviSdW WExR ExMfY ornl FxnF`§§©©¦§§¥¤©¦¦
`hgn mkz` rpnie mkz` xiMfi `Ed©§¦¤§¤§¦§©¤§¤¥£Ÿ
xnFl wCwC dfle ,`hg oin lMn¦¨¦¥§§¨¤¦§¥©

mziUrel"f mxnF` KxC lr(:h"l oiWECw) ©£¦¤©¤¤§¨¦¦

Fl oipzFp dxar xar `le mc` aWï©¨¨§Ÿ¨©£¥¨§¦
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(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
‡˙ÌÎ.להּפרע נאמן  È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּגזרֹותי עלֿמנתּֿכן .עליכם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו
ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל

פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל
כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

יציאת  נאמר לּמה אחר: הּוא ּדבר אני מצרים? ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן  הּואקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, ּומיסֹודֹו(ב"מ ְְְְִִִֵֵֶָָָ
ּפרׁשת  נסמכה לּמה העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת ה)מקֹוׁשׁש לֹומר,(חולין ְְֲִֵַַַָָָ
עבֹודת עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ,ּכֹוכבים ׁשהמחּלל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשקּולה  היא אֹומר ׁשאף הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ט)ּבעזרא: [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ואף  להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָּתֹורה
היא  ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּפרׁשת
"ועׂשיתם  ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשקּולה

ְִֶָָאתּֿכלֿמצֹותי":

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד "ואּׂשא (שמות ««¿≈ƒ¿≈∆ְֶֶֶָָ
ּבעלת  ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹאתכם

ּבעלת  ולא ב)חמׁשׁשלׁש, י"ח ציצית Y(זבחים ה' עושין שאין (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ
י') סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות ארּבע לחמש ְְֶֶַַּכנגד

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות :(שמות ְְְְֱִִֶֶֶַַָֻ
"ולקחּתי" "וגאלּתי", "והּצלּתי", ."והֹוצאתי", ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם על ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַ
צבע  וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּכּול:
ּוׁשמֹונה  ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתכלת
יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחּוטים

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשּיצאּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

עיניכם אחרי תתּורּו לט)ולא (טו, ְֲֵֵֵֶַָֹ
ׁשּבׁשבילּה הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי

ּגרּוע  ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָנבראּו
ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .ְְֲִֵֵַַַָָָָמּכ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

àðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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:`xnbd dywnéøz ãéáòðå ,éiaà déì øîàzexteyeäééìò áBzëðå ¨©¥©©¥§©£¦§¥§¦§£©§
éäxteyéäå äáBçcxteyäáãðc:`xnbd zvxzn .erhi `l jke ¥§¨§¥¦§¨¨

äãeäé éaø©¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המשך ביאור למס' יומא ליום שבת קודש עמ' א



פד

יום ראשון - י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג סיון
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה סיון
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שלח

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 



פה oeiq h"i oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ט ראשון יום
פרק ז  ,162 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

;jxazi ea micgeine ze`ivna

xzqdde mevnvdy `l`

,ziwl`d zeigd lr mixizqn

cinz `xapd z` deednd

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n

- `xapa dielb didz `le

envr z` `xapd yibxn okle

xzqdd ,mxa ;"ze`ivn"l

,cala `xapd iabl wx `ed

oi` ,d"awd iabl eli`e

oky ,xzqd meyn xzqda

,"cg `lek" md miwl`e 'ied

,cg` xac mdipy md

miwl` my cvny xzqdde

dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi`

`ed "l`xyi rny"y ,yecwd xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy

ceak my jexa"e ,cegi ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi"

m` ,oky .cegi ly xzei jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln

`edy d"awd ly ecegi wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp

ote`e cegi ly xzei dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ`

ecegi `id cegid zernyny ,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp

o`k - jxazi ea micgeine milha mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly

.cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy

`edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd z` deednd iwl`d gekd ,oky

exewna oiicr `vnp df geky drya ,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd

genay daygna oiicr zelelk exeaic zeize`yk ,mc`a lynl enk)

w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn xg`l ze`iand ,alay zecnae

xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k - k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc`

(dlrnly zecna zellkzda oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly

mi`xape zenlerl xewn zeidln dlrnl ody dlrnly zecna ixd

izla) "seqÎoi`" od dlrnly zecnd ixdy ,onfe mewna milabend

d zelabdn dlrnle (zelabenmdy itk mi`xapd ixd ,onfde mewn

milha mdy ,xzei dlrpd d"awd mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna

,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y myk ,mxewna ze`ivna

xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d gekdy drya ,eli`e .ynya

zeidl ly dbixcna minevnv ixg` `a (zeklnd zpiga ,dlrnly

xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn

dyrp `edy oeeik ,oky .qt`e oi` mde ze`ivna milha mi`xapdy

.ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy ixd ,mi`xapl lreta xewn

gekd mr zcg`zn `ide "seqÎoi`" jynp my mby zexnl ,ef dbixcna

dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly xeaicd zbixcn) iwl`d

md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz `cegi" wx `ed ,ef

ze`ivn mpn`e ,dn ze`ivn

`l la` ,zewl`l dlha ef

dze`ivny efk dcna

.ixnbl lhazz

äæáe,lirl xaecy dna ± ¨¤
øäfa áeúkM äî ïáeé¨©¤¨©Ÿ©
òîL" ÷eñôc ,LBãwä©¨§¨§©

"ìàøNé,"cg` 'd" cr ± ¦§¨¥
,"äàlò àãeçé" àeä- ¦¨¦¨¨

xzei dlrpd ote`d
,'d zecg`aíL Ceøá"e¨¥

íìBòì Búeëìî ãBák§©§§¨
àãeçé" àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨

,"äàzzjenpd ote`d - ©¨¨
ezekln ceak my jexa"l yi zekiiy efi` .'d zecg`a xzei

- ?cegid oiprl "cre mlerléôelça "ãçà" àeä "ãòå" ék¦¨¤¤¨§¦¥
ïåúà1ik ± .2ze`d .zeize` iteliga "cg`" `id "cre" dlnd ¨§¨

zekiiyl m`zda ± "cre" ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n "`"
x"enc` w"k zxrd ± jynd zeize`) "ed`" zeize`l yiy

ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipia (`"hilyly "r" ze`a
odly "`ven"dy ,"r"gd`" zeize`dn od odizy oky ± "cre"

."cre"n "c"d ziyrp "cg`"n izax "c" ze`de ;cg`,äpä ék¦¦¥
íéìòäå øézñäL ,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤¤¦§¦§¤§¦
äéäiL éãk íìBòä ìL úeiçä úà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤©©¤¨¨§¥¤¦§¤

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä,recn ,xnelk ±,ok` ¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
,xqg did dn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr
ze`ivna lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m`

,`ed xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnlòeãé àeä äpä¦¥¨©
úelbúä ìéáLa àeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìî,jlnd `ed d"awdy ielb didiy -ïéà"c ©§¦§¨¥§¥
Cìî,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìajelni mdilry - ¤¤§Ÿ©

,jlndlî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBLmilgb" enk - ¥©¦§§
qgia mb jk ;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner
mr xywd mda d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl

,jlndúìònî íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦¦©£©
,Cìnämzelhazd cvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ©¤¤

.jlnd l`Bì eéä elôà elà ék,jlnl ±ãàî íéaø íéða ¦¦£¦¨¨¦©¦§Ÿ
iL àì ¯,íäéìò "äëeìî" íL Cwlg md mipa ,oky - Ÿ©¨¥§¨£¥¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
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א". קלה, בזח"ב "כמ"ש



oeiqפו 'k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' שני יום
פרק ז  ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn
;mixfe miwegx lr `wec `l` ,dkelnd oiprïëåjiiy `l ± §¥

,dkelnd oipr,ícáì íéøN ìò elôàoi`y zexnl - £¦©¨¦§©¨
,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd

ly ezlrnl ,mixyk
`l mdilr mb ,jlnd

.dkelnd oipr jiiy÷ø©
¯ à÷åc ¯ "íò áBøa"§¨©§¨

."Cìî úøãä",oky ± ©§©¤¤
jiiy `wec "mr aex" lr
ef dnbeca ;dkelnd oipr
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack

`a mdilr ± zewl`l milha md ji` d`xp `le ,zewl`n
.d"awdl milhae mirpkp eidi mdy ,dkelnd oipríLå§¥

ék ,úeðãà íL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä©¤©¦©©§¦§¨¥¥©§¦
y dn `ed dkelnd oipr ±,àöîðå .õøàä ìk ïBãà àeä£¨¨¨¤§¦§¨

Bæ äcî ék,zeklnd zcn ±äæ íLåzepc` ly myd ± ¦¦¨§¥¤
,dkeln lr dxendúBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨¦§

àeäL úBîk íìBò¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥¦§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå± §¥¤©§¨
,mlerdníìBòä äéä̈¨¨¨

'ä øáãa BøB÷îì øæBç¥¦§¦§©
ìèáe ,Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¥
,Lnî úeàéöna íL̈¦§¦©¨

íL äéä àìådxcbdd ± §Ÿ¨¨¥
ly"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
"ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr

.mler ly zelabdd el eid `le

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL ïäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnledcáì Cøaúé Búeëìî úcîa íà-ék¦¦§¦©©§¦§¨¥§©¨
iLähîìe õ÷ ïéà ãò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨

,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa¦§¦©§©¤¤

,deeda -,Cìî 'ä- ¨¨
,xara"Cìîé 'ä3± . ¦§Ÿ

zpigaly ixd ,cizra
oiprl zekiiy zekln

.onfdúeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©
,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä©¨§¥©©§©
,Léì ïéàî íúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥
,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨
Búeëìî úcnî àeä¦¦©©§
úeðãà íLå Cøaúé¦§¨¥§¥©§

.àeä-Ceøawx ixdy ± ¨
mye zeklnd zcnl
mewnl xyw yi zepc`

.xen`k ,onfeBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë
úåîë íìåò úåéäì íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæ
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
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התפילה.3. נוסח



פז oeiq `"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א שלישי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦¦§¦©¨§©¥¨§©§
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúécnrna o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k
iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n `idy

iciÎlr ,d`a `idy
yalzdl ,minevnv

y zenleramzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
mda xak yi ef dbixcna
j` ,onfe mewnl xewn
mewnd zepiga "my"
ze`ivna zelha onfde
edf .d"awd iabl ixnbl
,"d`lir `cegi" ly epipr

mr micge`n mi`xapdy itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d
mxewn cvn ,oky .ynn ze`ivna milha mdy ote`a d"awd
ly mze`ivn z` milretd ,zepc` mye zeklnd zcn)

.mdly "ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapdáelL eäæå§¤¦
,ä"éåä íLa úeðãà íLenk ,aeliyd oipr epyi zenya - ¥©§§¥£¨¨

myde ± xg` my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y
,xnelk) zexabzda `ed df my ,dligza d`a ely ze`dy
m` ;df my cvn enk `id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd
dxeab ly myde) cqg ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd

ote`d .d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn
mdy itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde
zeidln dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n oiicr
cvny ± 'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn
'ied my ly "zexabzd"d
mi`xapd milha
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa §¦§¤§¤©¤¨
,xar ,el` zepiga yly ±
cgia cizre deed
,'ied mya "zecner"

.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelkáeúkL Bîk§¤¨
ïëå ,[ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a],mb jk ±äìòîì §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥§©§¨

íB÷nä úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©©¨
.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blkixd .zegex rax`le ± ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦

,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy
myy df cvn ,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi
ze`ivna mewnde onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc`
oipr xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn

."d`zz `cegi"

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
d"awd mda `vnp my
onfn dlrnl `edy

,mewneãçéúnL eðéäc§©§¤¦§©¥
äpnnL Búeëìî úcîa§¦©©§¤¦¤¨
íB÷nä äeäúðå CLîð¦§¨§¦§©¤©¨

,ïîfäåzeklnd zcn - §©§©
,dhnl d`a `idy itk
zeidl ,minevnv ixg`
mewne onf ly "zeig"d
ly ef dbxc mb j` ;dhnl
mr zcge`n ,zekln
zpigaa mb jk .d"awd
d"awd `vnp ,onfe mewn
,onfe mewnn dlrnly
jk lr dqkn o`k `l`
ote`a ,zeklnd zcn

zewlgzde zelabd mr "ze`ivn"k e`xiie eybxei mi`xapdy
.mewne onf lyäàzz àãeçé eäæåly xzei oezgzd ote`d ± §¤¦¨©¨¨

,mxewn ,oky .ynn ze`ivna milha mpi` mi`xapdy .cegi
edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcnáelL]¦

my ±a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàaleyn 'ied my - £¨¨§©§¨
,xnelk ,zepc` my jeza
,mlrda o`k `ed 'ied my
zelbzda `ed zepc` mye
ly ze`ivnl mewn ozepe

.mewne onfeðééäc± §©§
,xnelkBúeänL¤¨

,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥
"óBñ-ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
úà àìî ¯ àeä-Ceøä¨¥¤
ïîæa Lnî õøàä ìk̈¨¨¤©¨¦§©
íéîMa ék ,íB÷îe¨¦©¨©¦
'ãìe õøàáe ìònî¦©©¨¨¤§

ïéøèñ,zegex rax` ± ¦§¦
-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
äåLa àeä-Ceøa óBñ¨§¨¤
õøàa àeä Ck ék ,Lnî©¨¦¨¨¨¤
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥¦§¦§¥¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
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סיון  כ"ב רביעי יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

Ba Laìúnä,mewn zpigaa ±Búeëìî úcî éãé-ìò ©¦§©¥©§¥¦©©§
.Cøaúé Ba úãçéîädlrnly `edÎjexa seqÎoi` xe` iable ± ©§ª¤¤¦§¨¥

oi` ,mewne onfn ixnbl
miny oia lcad mey
lka `vnp `ed ± ux`e
oeeik ,`l` .deeya mewn
Îoi` xe` cvn ixd ,jky
dzid `edÎjexa seq
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
iptn ,ze`ivna milha md oi` ±úcî àéä Búeëìî úcnL¤¦©©§¦¦©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäì ,øzñääå íeöîvä- ©¦§§©¤§¥§©§¦¥¨
ick z`fe ,ea eyibxi `l mi`xapdyïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©

íúeàéönî íB÷näå§©¨¦§¦¨
íeL äéäé àìå ,éøîâì§©§¥§Ÿ¦§¤
íB÷îe ïîæ úðéça§¦©§©¨
elôà úeàéöna¦§¦£¦

.íéðBzçzìoeeik wx ± ©©§¦
dxizqn zekln zpigay
Îjexa seqÎoi` xe`d lr
oipr zeidl leki ,`ed

.mi`xapl mewnde onfd

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd z` dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa

,zenlerd z` `xa jxazi `edy iptl :zenlerd z`ixa cvn
`edy ixg` eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l
sqeezd eli`ky ,aeygl ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi
iepiy xacd dedn `linn xy`e (mi`xapde zenlerd) xac cer
,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg
íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨

.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¨§©©©¤¦§¨
,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed
`id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd
`edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy
,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal"
dn .jxazi ez` zcge`ne ze`ivna dlha d`ixad lk ,oky
mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady

ixde ,llk ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd
.d`ixad iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed

íéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±àlL ãò àeä §¤¤§¦©¨©¤Ÿ
,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð:dxe`kl .mlerd `xapyn - ¦§¨¨¨©¨

n`pa witqn diddz`" x
`xap `ly cr `ed
myl ,"`xapyne mlerd
mrtd cer dpyp dn

"`ed dz`± "`xapyn
mrtd cer xn`p ,`l`
,yibcdl ick ,"`ed dz`"
ixg`y "`ed dz`"dy
eze` `ed ,mlerd z`ixa
z`ixa iptly "`ed dz`"

,mlerdéepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -Bzòãa àìå6xnel mewn yiy zexnly - , §©§§Ÿ§©§

ezrca iepiy deedz mlerd z`ixay7dnay epayga ,
,mlerd z` rcei `edy dricia edyn sqeezd mler sqeezdy
dricia mby ,mixne` okl ± ezrca iepiy xacd deedn `linne

,melyeÎqg iepiy mey oi` elyìk òãBé Bîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§¥©¨
,Bìöà úeàéöna ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápäoeeike - ©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥¦§¦¤§

mey sqeezd `l ,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciay
dzid d`ixad iptl :ezricia iepiy mey deedzp `le yecig
lry drici ,envr zrici dpyi d`ixad ixg` jke envr zrici

.epnn mieedznd mi`xapd lk z` rcei `ed dciáúkL Bîëe§¤¨©
ì"æ í"aîøä8äòcä àeäå ,òeãiä àeäå ,òãBiä àeä"L , ¨©§©©¤©¥©§©¨©§©¥¨

dîöòoey`xd wlgay ipy wxta hexit xzia xaqedy itk ± ©§¨
"d epyi :micxtp mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ±rcei± "
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äðåîàäå ãåçéä øòù

àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
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ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שאינו" :

ח"ו".‡Á„אלא בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות
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"d epyie ,zrceid ef `idy mc`d ytpreci± "xacdmirceiy
"d dpyie ,eze`driclv` eli`e ;oiadle zrcl zrcd gek ± "

,envr "`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awdøáãå ,ãçà ìkä©Ÿ¤¨§¨¨
äæ,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà,mc`d ±àìå ,Bøîàì ¤¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ

ì ïæàaáìa àìå ,BòîL ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥
íãàä,ezpadae ± ¨¨¨

."Béøea ìò Bøékäì± §©¦©§
dxkd mc`l didzy
ji` biydl ,dfa ziceqi

efk drici dfiny,rceiy
dne,rcei `edydnae

xac lkd ± rcei `edy
,cg`-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

Búeîöòå Búeäî ,àeä¨§©§
Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå§©§©Ÿ¤¨©¨
Cøc ìëa ,äpôe ãö ìkî¦¨©¦¨§¨¤¤

,ly ±Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§
Búeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨
àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `id dricidécî ïëå§¥¦¥

"äîëç eòéãBé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa íBé9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦¦¨§¨
,mc`l dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnlnïéàå§¥

,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bædricidy zexnl ,xnelk - ©§§¨¤¨ª§¤¤
dy mixne` ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`aytp

zecg`" dpi` ytpd mr dricid ly ef zecg` j` ± zrcei
zecg`") "dheytdheytdidzy jiiy `ly epiid "`l

mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL`l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did,ïk íàå- §¦¥
xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik
cxtp xac didz ezrcy
did f` ixdy ,epnn
did rciy iptly rnyn
etqep jk xg`e cg` ote`
Îqg dakxde ieaix ,drici

:`l` ,melyeEçøk-ìò©¨§£
Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§
,Lnî ãçà øác ìkä ¯©Ÿ¨¨¤¨©¨
.äákøä íeL éìa§¦©§¨¨
éàL íLk ,Cëéôìe§¦¨§¥¤¦

ì øLôààøáð íeL ¤§¨§¦§¨
úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨
Ck ¯ Búeîöòå àøBaä©¥§©§¨
úeäî âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦¨

,Bzòcezrc ,oky - ©§
ez` cg` xac od ezricie

,jxaziïéîàäì ÷ø©§©£¦
äìòîì àéäL ,äðeîàa¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäî- ¥©¥¤¥©¨¨
`id dleki jk meyne
dlrnly oipr lawl

,yep` zpadn-LBãwäL¤©¨
¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøä¨¦§ª¨
ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúålye mipeilrd zenlerd ly "mi`vnp"d - §©§¦
,mipezgzd zenlerdìL ãòíiaL ïè÷ ìeL10Lezé ãòå , ©¦§¨¨¤©¨§©©

õøàä øeaèa äéäiL ïè÷11ïéàå ,epnî íìòð øác ïéà ¯ ¨¨¤¦§¤§©¨¨¤¥¨¨¤§¨¦¤§¥
Bæ äòéãé,mi`xapd lk z` rcei `edy ±éeaø Ba äôéñBî §¦¨¦¨¦

,ììk äákøäå,sqep xac ly -úòéãé ÷ø dðéàL øçàî §©§¨¨§¨¥©©¤¥¨©§¦©
,Bîöòepnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zriciae - ©§

,ea micge`ne ze`ivna eil` milhaeìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãçà12,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe .efk drici -13, ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט



oeiqצ b"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג חמישי יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" :ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ ©¥¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥
éëøã eäáb,d"awd xne` ±éúáLçîe íëéëøcî ¨§§¨©¦©§¥¤©§§Ÿ©

áéúëe ,"íëéúáLçnî15,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" : ¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤¡©¦§¨§
áéúëe16,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì øNá éðéòä" : §¦©¥¥¨¨¨¦¦§¡¦§¤

ìk òãBéå äàBø íãàäL¤¨¨¨¤§¥©¨
íéøácä,rcei `edy ± ©§¨¦

,epnî õeçL äòéãéa- ¦§¦¨¤¦¤
ueg `idy oeeik ,ef dricie
rci `l ok iptle epnn
rcei `edyk ixd ,dze`
ea sqeezn ,dricid z`

,df xac-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
àeä,lkd rcei ±úòéãéa¦§¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

,äìawä éîëç Bnò eîékñäå .äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨§¦§¦¦©§¥©©¨¨
:[äëøáì BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta øàáîkmpyi ,oky - ©§Ÿ¨©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨

i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb

`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`
`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seqÎoi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
wcev ,dlaw it lr ,mxa
itk) `l` :m"anxd
ipy wxta ddbda aezky
itke ,oey`xd wlgay
ddbda oldl aezky
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
cr ,envr z` mvnvn
ly milka yalzn `edy
zrc ,dpia ,dnkg zexitq
oky ,"'ek rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly
cr ,seqÎoi` xe` mr cegid zilkza zecge`n zexitqd

'eke "rceid `ed" ly zecg`l17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`

ieaix ly oipr melyeÎqg
`l df xace ± dakxde
`ed ik ,d"awda jiiy
± heytd cg` `ed jxazi

,df oiprn dpdïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòaokl ,dxtkl wewf bbey mby oeeike -,íãòa øtëé 'ä §¥¥¤§©¥©£¨
,mzerh lr -eðéáäå ,ì"æéøàä éáúëa íðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨§¦§¥¨£¦©§¥¦

,BèeLôk íL økænä íeöîvä ïéðò,xkfen l"fix`d iazka - ¦§©©¦§©ª§¨¨¦§
"mewn" `lnn seqÎoi` xe` did ,zenlerd z`ixa zligzay
mey did `le ,zenlerd
ze`ivnl mewn zpizp
zenler oky ,zenlerd
xe`e ± leab zpigaa md
`ed ,`edÎjexa seqÎoi`
.leab ila ,seqÎoi` ixd
ick ,"wlzqp" seqÎoi` xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl
dna dpeekd xac ly ezin`l .zenlerd ze`ivnl mewn didiy
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
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משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·

·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות

השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא
ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."

שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, Î"˜17.שם, ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."אלקות האמנת במצ' להצ"צ  בסהמ"צ  בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על



צי oeiq b"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y ,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y
,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda mpi` "leab ila"e "seqÎoi`"
minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler ze`ivnl mewn ozepd
my `ed zewlzqdde mevnvd oipry mxaqa ,erh "mdipira

- heytd mpaena
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ¦¥©§¨©
äfä íìBòî íBìLå19- , §¨¥¨©¤

,zn`d itk `ly
,`id "wliq" zernyny
z` milrdy ,xen`k
,zelbzdd z`e xe`d
`l seqÎoi` xe` oipry

didiielibamd `l` ,
`edy ,eheytk epiad
envr z` mFlWeÎqg wliq©§¨

,dfd mlernçébLnL ÷ø©¤©§¦©
äçbLäa äìòîlî¦§©§¨§©§¨¨
íéøeöéä ìk ìò úéèøt§¨¦©¨©§¦
íéîMa øLà ,ílkª¨£¤©¨©¦
õøàä ìòå ìònî¦©©§©¨¨¤

.úçzîdl` lk lr ± ¦©©
`hazn cvik j` ,zihxt dgbyda dlrnln d"awd gibyn
lkzqne elkida ayeid jlnk lynl `ed mpepbq itl ± ?xacd
epi` envr jlnd ,xnelk .lkidl uegny mixacd lr myn
.lkidl uegn mb `id ezgbydy zexnl ,lkidl uegn `vnp
Îqg mdy mi`xapd lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk

.ely "lkid"l uegn melyeììk øLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨§¨
íeöîvä ïéðò øîBìóebä éø÷nî àeäL BèeLôkoezpy in ± ©¦§©©¦§¦§¤¦¦§¥©

zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl leki ,sebd ixwn zgz
epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k did `ed dligza :eheytk

llk xnel xyt` i` df xac la` ± xzei my `vnp-LBãwä ìò©©¨
íäî ìcápä ,àeä-Ceøa,sebd ixwnn ±úBááø àBaø ¨©¦§¨¥¤¦¦§

;õ÷ ïéà ãò úBìcáä,jk lr sqepúòãa àì ,úàæ íb óà ©§¨©¥¥©©ŸŸ§©©
LBãwäL íéðéîàî éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥©£¦¦¤©¨
çébLîe ìôMä äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨©§¦¤¨¨©¤©¨¨©§¦©

,íäéìòmlera o`k opyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - £¥¤
,ltyd dfdEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±íúBà Búòéãé ïéà §©¨§£¥§¦¨¨

,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBî?recn df lke - ¦¨¦§¦
-Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîz` ezrici eli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦§¦©©§

meyn ef dricia f` dzid ,"envr zricia" dzid `l mi`xapd
iptl ixdy ,yecig ly oipr `ide ,ef drici dtqep :yecige ieaix
ef drici dzid `l ok
j` ;dpyi ok `id dzre
dlrnl llyeny oeeik
ieaix ly oipr ixnbl
gxkdd on ,yecige
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkä©Ÿ¤¨
ezgbyde ezriciy oeeik ±
ezricie ,dfd mlera opyi
ixd ,ez` cg` xac `id
epyi jxazi envr `edy

leraenk ,df oi` .dfd m
uegn `id ezgbyd wxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy
,jk .z`vnp ezgbydy mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl
"yi"k ybxene d`xp `ed envr cvny ,ltyd dfd mlera mby
dxic mlerd z` zeyrl mikixv dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e
Îjexa envr `ed ixd ,jxazi el zelbzd ly mewn ,jxazi el
zenlera `vnp `edy dcn dze`a dfd mlera o`k `vnp `ed

.mipeilrdéeðt øúà úéìc" :æð ïewz 'íéðewz'a áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì ,déðéîepnn iept mewn oi` - ¦¥¨§¦¨¦§¨§©¨¦

,'xdf ipewiz'a xn`p ixd .mipezgza `le mipeilra `l jxazi
envr `edy;mipezgzd zenlera `vnp'àðîéäî àéòø'áe§©§¨§¥§¨

:ñçðét úLøt:aezk -ïàî úéìå àlëa ñéôz eäéà" ¨¨©¦§¨¦¨¦§ª¨§¥©
,'eë déa ñéôzcin oi`e xac lka qtez (d"awd) `ed - §¨¦¥

,ea qetziy,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà"aaeq" (d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne,øáì déúeLøî ÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥§¥§©

,ezeyxl uegn `veiy in oi`e -,'eë ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦
zeiga mze` digne ,zenlerd lk z` `lnn (d"awd) `ed -
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äðåîàäå ãåçéä øòù
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå 'à ìëä åúòãå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
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יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן
–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה

הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות

נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.
עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו



oeiqצב c"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד שישי יום
,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,`xap lkl zn`zen ziniptdéðéæì àðéæ ãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥¦¨§¦¥
,àzúå àlò,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - ¦¨§©¨

,oezgzd mr oeilrd z`àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨
éøa-àLã÷a,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Cdaxiw mey oi`e - §ª§¨§¦©¦¥©§

zeceqid drax`a cegi`e
(`xap lk akxen mdn)
d"awd iciÎlr `l`
,mdipia `vnp `edyk
seqÎoi`d gek iciÎlr
± zeceqid drax`a
zexagzd deedzn
cvny zexnl ,mdipia
cg` miiktd md mnvr

,mine y` enk ,ipylãò©
ì ïàkBðBLxdefd ly ± ¨§

.my:øîBì äöBøådna - §¤©
,xne` `edyïàî úéì"¥©

"déa ñéôzcdpeekd ± §¨¦¥
,`idñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ

ìkî BìëN úâOäa§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNmb - §¨¦¨¤§¦

mipeilrd zenlerdn mi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d oia
elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lky ilra mdy)
áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤©¨¨§¤¨

:íéðewza:"xdf ipewiz"a -,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"mby - ©¦¦§¦¨§¨§¦¦
z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl minezqd zenlerd

,mdn "mezq" `ede d"awd."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìå± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
"qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l mb) daygn mey oi`
,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly oipra .envr d"awda
mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd mby `id `zeaxd
,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle qetzl mileki
epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac oi`y mixne`yk
xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret epi`e ea wifgn
dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp `ed ixd xac dyere

zeedzda d"awd ly ezlert eli`e .zyxec xacd zxiviy
jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi` ,mi`xapd lk z`iigde
,md mby ,mipezgzd zenlerd ly `zeaxd z`hazn
md mb z`f lkae ,zeyalzde mevnv xzei yxcp mzxivily
jxazi ea milret mpi`
.iepiye dqitz mey

:oldlckeíâå§©
,íéðBzçzas` oi` - ©©§¦

,ea qetziy cg`-ìò-óà©©
ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨

ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦
lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd
zeiga mze` diigne
,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalzn
ixd ± `xapa zeinipta
xacd leki dxe`kl
ea iepiye dqitz lertl
zenlerd cvn jxazi
xy`n xzei mipezgzd
`edy ji` ote`d ik ,jk xacd oi` ,mipeilrd zenlerd cvn

- oinlr lk `lnníãàä úîLðk Bðéàzyalznd ±CBz ¥§¦§©¨¨¨
àéäL ,Bôeb,dnypd ±úìòtúnL ãò óebä CBz úñtúð ¤¦¦§¤¤©©¤¦§©¤¤

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL úìa÷îesebdy ± §©¤¤¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
,lawnúeøéø÷ Bà±,laeq sebdy,àöBiëå Làä úeîéîç Bà §¦£¦¨¥§©¥

.ytpd lr mb rityn sebd laqy --LBãwäa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¨
,àeä-Ceøayalzne zenlerd lk `lnn `edy zexnly - ¨

,d"awda xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda
éepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±,äfä íìBò ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥¨©¤

mieedznd miiepiyd onõéwî:áéúëãk ,äìéìì íBiîe óøçì ¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨§¦§¦
aezky enk -20:éLçé àì CLç íb"íBik äìéìå ,jnî C ©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨©

áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé̈¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©©
.ïBì àlîîc.mze` "`lnn" `edy zexnl ± ¦§©¥

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk-íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt- ¥

oi` "oinlr lk aaeq"
`vnp `l `edy dpeekd
envr mlera melyeÎqg
jke ,cala eilr siwn wxe
`l` ,ea rityn
"aaeq" ly zernynd

:`idBìëNa äîëç øác äæéàa ïðBaúî íãàLk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¦§¥§¥¤§©¨§¨§¦§
BàaéîLb øác̈¨©§¦

BìëN éæà ,BzáLçîa§©£©§£©¦§
ìò íéôéwî BzáLçîe©£©§©¦¦©
øiöîä àeää øácä©¨¨©©§ª¨
,BìëNa Bà BzáLçîa§©£©§§¦§
`vnp xacd ixdy -

,ezaygnae elkyaCà©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
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יב.תה 20. קלט, לים



צג oeiq d"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה קודש שבת יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr:ïîöò

ïéà,daygnde lkyd ±Lnî àeää øácä ìò íéôéwî ¥©¦¦©©¨¨©©¨
;Lnî ìòôala` ,xacd ly cala "xeiv"d z` mitiwn md - §Ÿ©©¨

xacdy ,inyb xaca cgeina oaen df xac .envr xacd z` `l
`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd

wx `vnp day ,ezaygna
z` wxe ,xacd ly "exeiv"
dtiwn cala "xeiv"d

,ezaygn-LBãwä ìáà£¨©¨
déa áéúëc àeä-Ceøa± ¨¦§¦¥

aezk eiably21:àì ék"¦Ÿ
íëéúáLçî éúáLçî©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤

"'Bâådaygndy ± §
xg` ote`a `id dlrnly
,licadl ,xy`n ixnbl
dpd ,mc` ly ezaygn
òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©
ìk úôwî ,íéàøápä ìk̈©¦§¨¦©¤¤¨
ìòôa àøáðå àøáð¦§¨§¦§¨§Ÿ©

àéä éøäL ,Lnî± ©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndàéä¦

ïéàî Búeeäúäå Búeiç©§¦§©¥©¦
.Lnî ìòôa Léì`ly ± §¥§Ÿ©©¨

,mc`d lv` xacdy itk
envr xiievnd xacdy
oi`e ezaygna `vnp epi`

`vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn
,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd eli`e .ezaygna
oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa drityn `ide
dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df
dzbixcna zx`yp ef zeig `l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl
hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn dlrnl `idy ,dlrpd
`id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly ezeinipta zeyalzda

.zeigde zeedzdd oipr z` `xapa dritynìk àlîî"e§©¥¨
úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò,zeiniptaCBz ¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤

àéäL ,àøápä íöò,"oinlr lk `lnn" zpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦
BëBúa úîöîöî,`xapd ly ±Cøò éôk ,áø íeöîöa §ª§¤¤§§¦§©§¦¤¤

,àøápä úeäîezeinipta yalzdl zeigd lry oeeik ,oky - ¨©¦§¨
jxr itl mvnhvz `idy gxkdd on ,ez` cg`zdle `xapd ly
gxkdd on ixd ,leab lra ixd `ed `xapde ± `xapd ly ezedn

`eaz ef zeigy:oldlck ,zlaben dxeva ,leab ly ote`a
àeäL,`xapd ±ìòa ¤©©

Búenëa úéìëúå ìeáb§§©§¦§©
eðéäc ,Búeëéàå± §¥§©§

"ezeki`" ly zernynd
`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦

zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§

,Búenëa úéìëúå- §©§¦§©
,ynyd lcebaàeäLBîk ¤§

øeck ìãâk íéîòt æñ÷§¨¦§Ÿ¤©
õøàä22Búeëéàå , ¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly - ©£¨
Bì Lé ïk-íb ,BøBà àeä©¥¥
ìëeé änk ãò ìeáb§©©¨©
øéàé àì ék ,øéàäì§¨¦¦Ÿ¨¦
øçàî ,úéìëz ézìáì§¦§¦©§¦¥©©

àøáð àeäL`xape ± ¤¦§¨
m`e ± laben ixd `ed

.dlabda z`f lka la` ,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn`ïëå§¥
òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk̈©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©

.'eë äðL ÷"ú Cìäîw"z jldn ok mb riwxl riwx oia jke ± ©£©¨¨
.dpyïk íàå,zilkze leab yi mi`xaply ±úLaìîä úeiçä §¦¥©©©§ª¤¤
íäa,mzeinipta ±ék ,íeöòå áø íeöîö úðéçáa àéä ¨¤¦¦§¦©¦§©§¨¦

ãò ,íéîeöòå íéaø íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦©¦©£¦©
døBàå dçkî äeäúiL,ef zeig ly ±úBîk íéàøápä íöò ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¤©¦§¨¦§

úéìëúå ìeáb éìòa ,íäLzlaben dpi` dnvr zeigd ixdy ± ¤¥©£¥§§©§¦
on ,laben `xap dpnn deedziy icke ,zilkz zlra `le
yalzdl lkezy cr ,miax minevnva mvnhvz `idy gxkdd

:oldl xaqeiy itk ± ez` cg`zdle `xapa

àeä úeiçä øB÷î ék¦§©©
-LBãwä ìL åét çeø©¦¤©¨
Laìúnä àeä-Ceøä©¦§©¥
úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

,äøBzaLe`xap mda - ¤©¨
,mi`xapd lkåét çeøå§©¦

ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨
õ÷ ïéàì èMtúäì§¦§©¥§¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ה) שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
ושלש  קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב)

פעם". שמיניות



oeiqצד d"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàåmilaben ,zrk mdy itk `l - §¥¨§©£¨£¥©

eid "eit gex" zpigan eli`e ;igvp epi` mneiwe zeki`ae zenka
mzeki`ae mzenka milaben izla zenler `xaidl mileki

,igvp meiw ilraeàìå§Ÿ
äfä íìBò àøáð äéä̈¨¦§¨¨©¤

ììklky ,dfd mler ± §¨
ilra md eay mi`xapd
zngne .zilkze leab
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨
,åéúBlòôe åéúBcîod - ¦¨§ª¨

,seqÎoi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦
,ãçmd eizecne `ed - ©

,cg` xaceðéä,xnelk ± ©§
úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤
ãñç ïäL ,åéúBcnî¦¦¨¤¥¤¤
åéúBcî øàLe íéîçøå§©£¦§¨¦¨

,úBLBãwäzkynp - ©§
odn zeigdéãé-ìò©§¥

úBLaìúnL ïúeLaìúä¦§©§¨¤¦§©§
zecnd ±åét çeøa± §©¦

,zeklnd zxitqa
xn`nn `id zeedzdd
,jxazi "eit gex"e

aezkk23:ãñç" ¯ éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦§¨©§¥¤¤
"äðaé24df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn iciÎlr dpap mlerdy - , ¦¨¤

`id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a
,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgd zcny

,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãaepnny - ¦§©§©¦©©£¤§¦§§¤¤¤
,mlerd `xap(déáe déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk25eze`k ± . §©¥©§¨¦§¥¦¥¥

ilke yeal `ed "eit gex" jk .envr eae epnn `ed eyealy ,av
,ixd ± mlerd deedzn dpnny ,cqgd zcn mr cge`nd
leab ila zenler `xaidl mileki eid "eit gex"ny zeigdny

,zilkzeúeiçäå øBàä àeä-Ceøa- LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨¨¨§©©

úBiúBà éôeøö CBz BLéaìäå ,åét çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©¦§¦§¦¥¥¦
úBøeîúe éôelça ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî äøNò ìL¤£¨¨©£¨§¥¥¥¥¤§¦¥§

äøeîúe óelç ìkL .ïøtñîe ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä± ¨¦©§¨§¤§¨¦§¨¨¤¨¦§¨
,zeize`d lyäâøãnî úeiçäå øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`dàøáì¦§Ÿ

íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦
,dl`kúBâøãnL¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
eceaka" jxazi ez` cg`

."envraeïBaLçäåmb ± §©¤§
`l` ,zeize` itelig ila
ly xtqnd oeayg

,zeize`dìò äøBî¤©
èeòî,úeiçäå øBàä ¦¨§©©

ãò ,èeòî øçà èeòî¦©©¦©
epnî øàLð àlL± ¤Ÿ¦§©¦¤

,zeigdnäðéça àlà¤¨§¦¨
úðéça àeäL ,äðBøçà©£¨¤§¦©
änk ,øtñîe ïBaLçä©¤§¦§¨©¨
úBâøãîe úBçk éðéî¦¥Ÿ©§¥
úeiçå øBàa úBìeìk§§§©
äæ óeøöa Laìîä äfä©¤©§ª¨§¥¤

Bæ äáz ìLdnke ± ¤¥¨
jk lr ± dfn x`ypy
efy ixd ± oeaygd dxen

.herin xg` herine dcixi xg` dcixiíéîeöîvä ìk øçàå)§©©¨©¦§¦
,Cøaúé Búîëç äøæb øLàk ,ïäa àöBiëå älàädnk - ¨¥¤§©¥¨¤©£¤¨§¨¨§¨¦§¨¥

,eidi minevnv dfi`eúeiçäå øBàä ìBëé äéäL ,àeä¤¨¨¨¨§©©
,íîBcä øôòå íéðáà Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì- §¦§©¥©©©§¦§£¨¦§¨¨©¥

mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae
,xzeia zegpd beqdn md ,mnvr mipezgzdCøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤

dîL ,ìLî,o"epe z"ia zeize`d da yiy ±dLøL ék äøBî ¨¨§¨¤¦¨§¨
,oa`d ly ±ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ±,Bøtñîa- ¦¥¨¤©§¦§¨

,'ied my ly miieqn ielin ote`n `a o"a mydóìà ãBòå± §¨¤
,"oa`" dlnaøçà íMî úôñBð26éøöc äàøð] (íòùéì) ,C ¤¤¦¥©¥¦§¤§¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :.26¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘(ד (א, במאו"א סע"ב). (עח, משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :



צה oeiq d"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì"oa`" dlnl sqep recn ± ¦§§©©©¨©§§¨
.s"l` ila ,o"a meyn `ed dyxyy zexnl ,s"l`díL ,äpäå§¦¥¥

,ãàî íéðBéìò úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a,`eti` ,cvik - ©§©§§¨¤§¦§Ÿ
?zinyb oa` epnn deedzníéaø íéîeöîö éãé-ìòL ÷ø©¤©§¥¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé̈©¦¤
zenleray o"a mydn ±

,mipeilrdèòeî úeiç©¨
ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©¤©
Bæå .ïáàa Laìúäì§¦§©¥§¤¤§

íîBcä Lôð àéä± ¦¤¤©¥
,znvnevnd zeigd

BúBà äeäîe äiçîä± ©§©¨§©¨
,oa`d z`Léì ïéàî¥©¦§¥

Bîëe ,òâø ìëa§¨¤©§
.ìéòì øàaúpLmby ± ¤¦§¨¥§¥

zipgex ytp yi mneca
oi`n eze` deedne dignd

.yilBæåzeigd ± §
,mi`xapd z` zeedle zeigdl xzeia znvnevndúðéça àéä¦§¦©

,"ïéîìò ìk àlîî".zenlerd lk `lnn -ïk ïéàM äî §©¥¨©§¦©¤¥¥
.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaznvnevn dpi` zeigd da ± §¦©¥¨©§¦

`idy itk `xapa drityn `id `l` ,`xapl m`zda

eid ,zeigd zpigany ixd .mevnv ila ,zinvrd dzbixcna
`idyk `wece ,zilkze leab ila zenler zeedzdl mileki
itelige oditeligae "zexn`n dxyr" zeize`a zyalzn
itk ,zilkze leab ilra mi`xap odn f` mieedzn ,oditelig

:oldl xaqeiyçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

zpigaa ,minevnvd
,cala zeize`d oeayg
íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦
Bæ äâøãî úðéça éôk§¦§¦©©§¥¨
úéìëúå õ÷ ïéàì ïk-íb©¥§¥¥§©§¦
,íúeëéàå íúenëa§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±éãò §©££¥
çk àeäL øçàî ,ãò©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä 'ä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîoi` - ©£
hytzdln eiptl xevrn

,efk dxevaàlL Cà©¤Ÿ
äìòîa íúeëéà äéäé¦§¤¥¨§©£¨
úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck ìk äìBãb§¨¨¨§¥©£©§¦¤§§¦¨§

:ïîöò úBiúBàä úâøãîe çk úðéçaîmi`xapd eli`e - ¦§¦©Ÿ©©§¥©¨¦©§¨
md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd

.dlrnae zeki`a dhnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל  ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן אבן ‡Á¯מפרש ואית אבן אית כי
ב)". רעט, (זח"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' שלח המודיע אשר הקאנסול דקאנאדע מוכן ליתן להם וויזות לשם, הנה 

כבר כתבתי לאחדים מאנ"ש שעפ"י הידיעות שמתקבלים מקנדה ובטח גם יש אצלם ידיעות אלו, הנה 

ההסתדרות שם בעניני פרנסה וכן כאן באה"ב אינו בנקל כ"כ, משא"כ במדינות דרום אמעריקא או 

באוסטראליע, ולכן פלא קצת מה שאין מתענינים בהעתקה לשם, אף שהשגת הוויזה לשם היא אינה 

ויסתדרו שם באופן  בנקל כ"כ, ובכל אופן לאיזה מקום שיעתיק יתן השי"ת ותהי' נסיעתם כשורה 

המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הוא  מכיון ששם המדובר  ושאלתו  תחי'  לבתו מרת...  נכבדות  במה שמציעים  בענין שאלתו 

אברהם ושמו הוא..., אבל בשם אברהם משתמש רק בעלותו לתורה ובחתימה לבד, הנה מכיון ששאר 

הענינים מתאימים אין צ"ל מניעה מצד זה )יעויין בשו"ת צ"צ )חלק אהע"ז סימן קמ"ג( שבנדון כזה 

אין זה כלל שמותיהם שוים ואין מקום לחשוש )ועיין ג"כ פסקי דינים להצ"צ ליו"ד ח"א סי' קטז((.

בברכה ופ"ש כב"ב שי'.



היום יום . . . צו

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צז היום יום . . . 

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר־ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . צח

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכ' וגם הפ"נ שלו בעד בנו מר... שי', וקשה עלי לקרוא את הפ"נ שלו כמו שהוא, 

באשר כותב בו שבאם נגזר עליו איזה יסורים ח"ו אזי מקבל כו' וכמובן אשר אין זה נוסחא כלל וכלל 

ואין זה נכון, שמתחיל בבקשת לעורר ר"ר הרי ר"ר אלו מבטלים את היסורים וכו' ואין כדאי להכנס 

בשקלא וטריא ובדין וחשבון בעניני חליפין וקבלה ע"י אחר וכו' ולכן אקרא הפ"נ בהשמטת שורות 

אלו, ויה"ר שיוכל בקרוב לבשר בשו"ט בנוגע לבנו מר... שי' מהטבת מצבו ואם צריכים לזה ענינים 

שלמעלה מדרך הטבע, הרי מהשי"ת לא יבצר ומי יאמר לו מה תעשה, ובפרט אשר כבר ישנו בדרך 

הטבע ג"כ שזה כמה זמן שנמצא במאסר ומה שנעשה פס"ד וכו' הנה כשאין הדין דין אזי גם הפסק דין 

אין נוגע והעיקר כנ"ל אשר כיון שמעוררים רחמים רבים אזי אין זקוקים לחשבונות וכו'.

במה שכותב בענין ההעתקה לבראזיל, ושואל איך אפשר להשיג ניירות משם, הנה כפי הידוע 

לי מעונינים שם ביותר בש"ובים מומחים ובפרט בהעיר הבירה ריא ד'זשענערא, ובטח נמצא בלשכת 

הפליטים שלנו בפאריז האדרעס של הרב זינגעראוויטש דשם )הנהו סוחר אמיד אבל ממלא ג"כ תפקיד 

רב מפני הכבוד( וכדאי להתדבר עמדו.

המחכה לבשו"ט.



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  סיון י"ט ראשון יום לעבודה־זרה  אפיקורסות בין

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰,ïéñBøB÷étàäå ,ïéøñBnä©§¦§¨¤¦¦
ììëa íúBà úBðîì íéîëç eëøöä àì ¯ íéãnLîäå ,íéðénäå§©¦¦§©§ª¨¦Ÿª§§£¨¦¦§¨¦§©
ïéãøBnä elà ìáà ,ìàøNé éòLø àlà eðî àlL ;úeãòä éìeñt§¥¨¥¤Ÿ¨¤¨¦§¥¦§¨¥£¨¥©§¦

.íéBbä ïî ïä ïéúeçt ¯ ïéøôBkäå§©§¦§¦¥¦©¦
מעובד  גרוע ה ' במציאות הכופר  כי עולה  הרמב "ם  מדברי 

בהלכות הרמב "ם  דברי מסדר גם  מדוייק וכך  עבודהֿזרה .

ה"ז)תשובה  שהראשון(פ"ג 'מינים ' של סוגים חמישה שמנה 

מנהיג", לעולם  ואין אלוֿה שם שאין  "האומר הוא  בהם

ובין בינו מליץ להיות כדי  זולתו אלוה  "העובד זה  ואילו 

ה ' במציאות  שהכופר  ונמצא אחרון . נמנה  העולמים " ריבון 

עבודה ֿזרה . שעובד אלא  בו  שמאמין ממי  גרוע

טוב  שם  הבעל למאמר מתאימים  התורה והדברים  באור (הובא

תשפב) עמ' ח"ב עבודה ֿזרהלנ"ך עובד  לגוי  תיקון יש  "יותר אשר

בחידוש מאמינים ואינם  לגמרי  בה ' שכופרים  האפיקורסים  מן

העולם".

מעשית : מינה ' 'נפקא  יש  אלו  ולדברים 

מערבים שאין עממיים ' ספר 'בתי פועלים הברית בארצות 

מחנכים שבהם פרטיים  ספר בתי לצד כלל, דת לימודי  בהם

להעדיף הרבי  צידד  הרמב "ם  דברי ולפי דתם . לפי  הילדים  את 

כי עממי, בית ֿספר מאשר  נוצרי בית ֿספר  גוי ילד  עבור 

באופן מקצועות  וכמה כמה  לומדים עממים ' ספר "ב'בתי 

התלמיד  על משפיעים  ובעקיפין במישרין אשר כזה ובסגנון 

מקום שאין – ומזה  לנסים, ואפשריות  מקום  שאין  לחשוב 

זקוק העולם  שאין – ומזה  הטבע , מדרך שלמעלה  לענינים 

בירה המנהיג בית  בעל  שאין  – ומזה  הימנו , שמחוץ  לענין 

על  והרי  עולם . בבורא  גמורה לכפירה  קטן  צעד – ומזה  זו,

לנוצרים בנוגע  משא "כ הדעות ". לכל  נח בני  הוזהרו  הכפירה 

הרמב "ם  לדעת  ה"ד)שאמנם פ"ט ע"ז ע "ז,(הל' עובדי נחשבים 

הוזהרו לא  נח  ובני אחר , ודבר שמים  שם  משתפים  הם הרי 

השיתוף  סו"ס על או"ח שו"ע ראה ברמ"א, נפסק וכך ראשונים, כמה (לדעת

.קנו)

(303 'nr ,g zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  סיון כ' שני יום דבוריה' 'פלגינן

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰:ãçà øèLa áúk íà¦¨©¦§¨¤¨
ì ézúpLå ,úéðBìt øöç ïáeàøì ézúpL','úéðBìt äãN ïBòîL ¤¨©¦¦§¥¨¥§¦§¤¨©¦§¦§¨¤§¦

íé÷Bçø íäL äæ ¯ äæì íé÷Bçøe äæì íéáBø÷ íéãòä eàöîðå§¦§§¨¥¦§¦¨¤§¦¨¤¤¤¥§¦
øèLa ïäL ét ìò óà ,úBiãò ézL elàL ;úîi÷ Búðzî ,epnî¦¤©§¨©¤¤¤¥§¥¥ª©©¦¤¥¦§¨

.ãçà¤¨
א)(יבמות בגמרא  לרצוניכה, רבעני... פלוני  יוסף : רב  "אמר  :

להיות רשע  עם  ידך תשת  'אל אמרה : והתורה  הוא , רשע -

משים אדם  ואין  עצמו, אצל קרוב  אדם  רבא : אמר  חמס '... עד 

רשע". עצמו 

לדבר שותף  היה  עדותו לפי  כי  נאמן אינו  יוסף  רב  לדעת

לדעת ואילו  לעדות . פסול והרשע רשע , נקרא  וממילא  עבירה

את מפצלים ולכן  עצמו  את  להפליל יכול אדם  אין רבא 

את אבל מקבלים  לא עצמו  על העדות  חלק  ואת  דיבורו,

מקבלים  חברו  על העדות  ב)החלק ט, בסנהדרין רש"י .(ראה

אחדות עדויות  בו שיש  ששטר  כתב כאן הרמב "ם  והנה ,

יכולים אנו אין חלקן ואת  לקבל אנו  יכולים  חלקן שאת 

פלונית , חצר  לראובן  שנתתי אחד, בשטר  כתב  "אם לקבל:

לזה קרובים העדים  ונמצאו פלונית , שדה  לשמעון  ו 'שנתתי

שאלו קיימת , מתנתו ממנו, רחוקים  שהם  זה  - מזה  ורחוקים

אחד..." בשטר שהן  פי על אף  עדויות  שתי

שחלקן אחד  בשטר  עדויות  לגבי מדוע  לשאול : ויש 

וח  לקבל מסכימיםיכולים  כולם – לקבל  יכולים  לא  לקן

מחלוקת ? בכך  מצינו  ולא  לפצלן שניתן 

אם אפילו  הוא  דיבורא ' 'פלגינן דין של שחידושו  אלא 

שמתאר בעד `zgמדובר  zecaer zkqnיוצרת היא אם  שגם

הנרבע כנגד  ואחד  הרובע  כנגד אחד נפרדים , אישומים  שני 

במציאות .(העד) אחת  בהתרחשות מקורם  ,

ורבא  יוסף  רב נחלקו  זה  בשיטה ועל  המובא הרא"ה, חידושי (ראה

שם) הריטב"א, ובחידושי ע"ב, יח לכתובות שהדבריםמקובצת והגם .

שונים מקרים צירוף  של תוצאה  אינם  העד ידי על שנאמרו

תוצאה אלא  שבשטר בעדויות  כמו  מהותי, קשר  ביניהם שאין 

את לפצל  אפשר  רבא לדעת  עצמה , העובדות השתלשלות של

בנפרד  שלה  מהמרכיבים אחד כל אל  ולהתייחס העדות

האחר את  ולדחות  האחד את  א)ולקבל ז, מכות רמב"ן .(ראה

ה'תשפ"א  סיון כ"א שלישי יום כאחת  והזמה הכחשה

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰:eøîàå eàaL íéãò¥¦¤¨§¨§
íéðL eàa ,e÷cáðå eãéòäL øçàå ...'äæ úà âøäL äæ eðéàø'¨¦¤¤¨©¤¤§©©¤¥¦§¦§§¨§©¦
elà íòå íënò eðééä äæ íB÷îáe äæ íBéa' :eøîàå íéøçà íéãò¥¦£¥¦§¨§§¤§¨¤¨¦¦¨¤§¦¥

.äLçëä Bæ éøä ...íìBòî íéøác eéä àìå ,íBiä ìk̈©§Ÿ¨§¨¦¥¨£¥©§¨¨
בתוכן היא  שהכחשה  הוא  להזמה  הכחשה  בין ההבדל 

היה")העדות  לא " אומרת אחת ועדות הזה" הדבר "היה אומרת אחת ,(עדות

המעשה  בעצם  לא  אך  עצמם בעדים  היא  יודעים והזמה  ("אינן

נהיה") לא או הדבר נהיה .אם

את ומענישים  השניה העדות  את  מקבלים  בהזמה  ולמה

נאמנים האחרונים  אין בהכחשה ואילו הראשונים , העדים

מהראשונים ? יותר

כתב  ה 'טור '(בה"ג)הרמב "ם  אך  היא ". הכתוב  ש "גזרת 

לח) סי' את(חו"מ מכחישים  האחרונים כאשר  לדבר : טעם  נתן

dyrnd mvr, מהראשונים יותר  לאחרונים  להאמין  סיבה אין ,
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על מעידים  האחרונים  כאשר  הראשוניםmtebאבל  של

המעשה  במקום היו לא שבכלל  הייתם")ואומרים  אין("עמנו ,

נאמנים שאינם כמו עצמם  על  להעיד  נאמנים  הראשונים

האחרונים כי שבת , שחיללו עליהם  יעידו  אם  להכחיש 

הדבר '. 'בעלי  הם והראשונים  'עדות ' בתורת  מעידים 

כאחת , ו 'הזמה ' 'הכחשה ' עדי הם  האחרונים  וכאשר 

היינו זה  ובמקום  זה  "ביום  היא  שעדותם  כאן הרמב "ם  כדברי

שהם אף  - מעולם " דברים  היו  ולא  היום , כל אלו  ועם  עמכם 

minifn שגם כיון  העדים , המעשהmiyigknאת  עצם  אומראת 

הכחשה". זו "הרי הרמב "ם 

'הזמה ' גם כאן  יש  סוף סוף  אבל  משנה ': ה 'לחם  ומקשה

נאמנים ? האחרונים  יהיו לא  ומדוע

איגר  הגר"ע  ריב)ומבאר  סי' שלגבי (תשובות כיון  :dyrnd
העדים מעידים  העדים)שעליו  גוף על לעדותם הם(בנוסף הרי 

ולכן מספק , לעדות פסולה כת כל הרי זה , את  זה  מכחישים 

השניה . את להזים  יכולה  אחת  אין

ה'תשפ"א  סיון כ"ב רביעי יום מתערבבים? אדם בני האם

‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏíéãò ézk ézL§¥¦¥¥¦
Bæ úk äàáe ,dîöò éðôa Bæ úk äàa ...Bæ úà Bæ úBLéçënä©©§¦¤¨¨©¦§¥©§¨¨¨©
éðôa íäî úçà ìk ïéìa÷î ¯ úøçà úeãò äãéòäå dîöò éðôa¦§¥©§¨§¥¦¨¥©¤¤§©§¦¨©©¥¤¦§¥

.dîöò©§¨
אותו הוציאו  והגבאים  התורה מספרי  באחד  פסול נמצא

בחזרה הוכנס  הוא  בטעות  אולם  לתקנו, כדי  הקודש  מארון

בהם ? לקרוא  ניתן  האם  הספרים . שאר  בין והתערב  לארון 

מהרש "ג בשו"ת  רז)כתב  סי' יו"ד הדבר(ח"ב, שלכאורה

שאחד  וידוע  עדים  זוגות  שני  לגבי זו  בהלכה למבואר דומה 

נפסל קודמת)מהם  בעדות ששיקרו זוג(משום כל להכשיר  שיש 

ראיה , ללא  כשרות  מחזקת  אדם  מוציאים  שאין משום  מספק ,

משום בו ולקרוא  מהספרים  אחד להוציא  ניתן דידן  בנידון וכן 

כשרות . בחזקת עצמו בפני אחד שכל 

אחת וכת מאחר  ביאור: צריך  זה  דין עיקר  שלכאורה  אלא 

שהתערב איסור מדין  שונה  זה  במה  פסולה , השתיים  מבין

אסורה  כולה  שהתערובת  האיסור)בהיתר כנגד בהיתר רוב אין ?(אם

שהתערבו לפני  רגילה , בתערובת  כי שביארו ויש 

גם ולכן  אסורה , שהיא  מהן  אחת על ידוע  היה  החתיכות 

כי כולן נאסרו וממילא  באיסורה עומדת  היא  התערובת לאחר 

על  פסול  חל לא  מעולם  כאן אך האסורה , היא  איזו  ידוע  אין 

שנפסלו הראשון מהרגע אלא  שהתערבו קודם  מהעדים  חלק

המעורב כאיסור זה אין ולכן הפסול, הוא  זוג איזה  ידוע  אין 

מהם אחד כל להכשיר יש  ומספק  אחרונה בהיתר משנה (ראה

ח) ב, שמעתתא שב ג. ה, .טהרות

לאחר אחרים  בין  שהתערב  פסול תורה בספר  זה , ולפי 

כדין זה שהרי מהם  באחד  לקרוא  אין פסול, שהוא  שנודע

אסורה . שכולה בהיתר  איסור  תערובת 

דברים  בשני אחר : באופן לבאר  ניתן זהmiaxerndאך

כל  על דנים  ביניהם , להבחין  שאין  דומות  חתיכות  כשתי בזה ,

אך  אסור , בוודאי  חלקה שהרי להתירה ואין יחד התערובת 

אחד  כל  לזהות  ניתן שהרי בזה זה 'מעורבים ' אינם  אדם  בני 

הכשר הוא  האם  אחד כל  של  בדינו הוא  שהספק  אלא מהם,

כל  לדון יש  כמעורבים , נחשבים  ואינם  ומאחר  הפסול, או

חזקתו. על ולהעמידו  עצמו  בפני  אחד

שהרי עדים , כתי לשני דומה  שהתערב  תורה  ספר  זה , ולפי 

אחר , יד בכתב נכתב אחד  וכל לחברו  דומה אחד ספר  אין 

הפסול, הוא  איזה ידוע שאין אלא  לעצמו ניכר אחד  כל  והרי

מספק . ולהכשירו  עצמו בפני אחד  כל על לדון יש  זה  ובמקרה 

ה'תשפ"א  סיון כ"ג חמישי יום לדרבנן? דאורייתא בין הבדל יש מדוע

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰äNBò BðéàL éî ìk̈¦¤¥¤
øácä (ìkî) øeñú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò ¯ ïúàøBäk§¨¨¨¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¨¦¨©¨¨

."Eì eãébé øLà£¤©¦§
א')הרמב"ן שורש לסהמ"צ דברי(בהשגות על להשיג האריך

דבריהם . לכל לשמוע  מחייב  תסור ' 'לא  שהכתוב  הרמב "ם

להקל, ובדרבנן  להחמיר תורה  ספק  מדוע  כן , אם  והקשה :

מהתורה ! ואלו אלו  והלוא

תוקף בין הבדל  אין אמנם  לומר: יש  הרמב "ם  ולדעת 

כשתיקנו שמלכתחילה  אלא  מהתורה , למצוות  חכמים  דברי 

ולא ודאי במקום רק שיחולו  קבעו תקנותיהם  את  חז"ל

ספק  ה)במקום  דרוש הר"ן דרשות שם. .(רמב"ן

כלל  הרי אך המעשה , בגוף בספק  יתכן זה  שביאור  אלא 

מקילים מדרבנן  בהלכה  שבמחלוקת  ה"ה)הוא  להלן ובזה(ראה ,

לדעת שהרי בספק , להקל מלכתחילה  שתיקנו לומר אין 

ודאי איסור  זה  הרי  פ"ג).האוסר  ש"א שמעתתא (שב

בכלל  זה אין  הדין  מי עם ספק  יש  כאשר לומר: ויש 

הדבר כאשר  רק קיימת 'הוראה' כי יורוך', אשר ככל  'ועשית 

הוראה זו  אין לשמוע  למי  יודע כשאינו אך לשומע , ברור 

קדוש  שיעורים ב)(קונטרסי כד, .ין

תסור ' 'לא  מצד חכמים דברי  לקיים  החובה מבארים : ויש 

הוא המכוון המצוות בשאר  התורה : מצוות לשאר  דומה אינה

חכמים , לדברי לשמוע  היא  המצוה  תסור ' ב 'לא  אך המעשה ,

זה , ציווי על  עובר אינו החכמים  בין  דעות שתי יש  וכאשר 

המיקל  לקול  שומע  פ"ז)שהרי ב"ק דוד .(דרכי

תורה מאיסור  שבשונה  זו , סברא  מצד לחדש  שהוסיפו ויש 

איסור על העובר כפרה , צריך בשוגג אפילו עליו שהעובר

הוא האיסור  תורה  באיסור כי  כפרה צריך אינו בשוגג דרבנן

המרידה הוא  האיסור  דרבנן  באיסור  אך  המעשה. בעצם 

מרידה . אין  ובשוגג  בחכמים 

.(`"l 'iq `"g cqg zxez .b"wq c"lx 'iq htynd zeaizp)
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ה'תשפ"א  סיון כ"ד שישי יום חייב? מתי - דין בית על שחלק זקן

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa ìò ÷ìçL ï÷æ̈¥¤¨©©¥¦
ïä eéäL ïéa ¯ úàhç BúââL ìòå ,úøk BðBãæ ìò ïéáiçL øáãa§¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨¥¤¨¥
äæ éøä ¯ øñBà àeäå ïéøézî ïä eéäL ïéa ,øézî àeäå ïéøñBà§¦§©¦¥¤¨¥©¦¦§¥£¥¤

.äúéî áiç©¨¦¨
התוספות ורשב"ל)לדעת  ד"ה א פז, ממרא '(סנהדרין 'זקן דין 

הגדול) דין בית כהוראת שלא לעשות מקיל (המורה הוא  כאשר רק  הוא 

החמיר אם  אך כרת , באיסור אסרוהו  דין שבית  דבר  ומתיר

ממרא . זקן  אינו  - התירו  דין ובית כרת  בו שיש  דבר  ואסר 

הר"ן כתב  שם)וכן  של (סנהדרין בהוראה  אלא  חייב שאינו  ,

אמרו  שהרי ב)היתר, פו, שיורה(שם "עד  חייב  אינו ממרא  שזקן 

zeyrlשלא' היא  ההוראה הרי לאיסור  מורה  הוא  ואם  "

אמרו וכן א)לעשות'. ב, בטעות(הוריות דין  בית  הוראת לענין

ציבור) של דבר אתם '.(העלם 'מותרים  שיאמרו עד חייבים  שאינם 

הרדב"ז  תקצא)וכתב  סי' הרמב"ם לשונות ח"ה דעת(שו"ת גם שכך

שכתב ה"ה)הרמב "ם פ"ג עד (לעיל מיתה  חייב ממרא  זקן  "אין

ויורה כרת ... שזדונו בדבר  דין  בית  על ויחלוק  חכם... שיהא 

zeyrl."כהוראתו

אוסרין הן  שהיו  "בין  שחייב  הרמב "ם  כתב  כאן אמנם

כלל  בדרך  כי  אוסר", והוא  מתירין הן  שהיו  בין  מתיר והוא 

הנמצא שממון שהורה  כגון היתר , לצאת  יכול  איסור מהוראת

אינה – האשה  את  בו קידש  אם  ולשיטתו גזל הוא  פלוני  ביד

ומקודשת גזל אינו זה  ממון  בית ֿדין לדעת ואילו  מקודשת,

היתה שהוראתו  אף  כי ונמצא  וחטאת . כרת חייב  עליה  והבא 

איש . אשת  אינה  שהאשה  קולא  ממנה  מסתעפת להחמיר,

תביא לא לאיסור  שהוראתו  בדבר  היא המחלוקת  אם  אך

חיה  שחלב  שהורה כגון  ה"א)היתר , פ"ז מאכ"א הל' באכילה, (המותר

'לעשות ' הורה  לא כי  ממרא  זקן  נעשה  אינו  – באכילה  אסור 

לעשות ' 'לא  תאכל')אלא  קולא .('לא שום  מהוראתו  יצאה  ולא 

ה'תשפ"א  סיון כ"ה קודש שבת כהן  ידי על קרובים קבורת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äéeçc íéáBøwì äàîhä©ª§¨©§¦§¨
,úîì ànèúäì ïäëì øeñà ,Cëéôì .ìkì äøzä àìå ,àéä¦§Ÿª§¨©Ÿ§¦¨¨§Ÿ¥§¦§©¥§¥
¯ úî Bì únL ïäk ,Cëéôì ...åéáBø÷ì ànèúnL úòa elôà£¦§¥¤¦§©¥¦§¨§¦¨Ÿ¥¤¥¥

éøöBøá÷ìe øäfäì Cúéáì ñðké àlL éãk ,úBøáwä úéa óBña ¨¦§¦¨¥§¨§§¥©§¨§¥¤Ÿ¦¨¥§¥
.Búî øa÷iLk íéøçà úBøá÷a ànèúé àìå ,úBøáwä©§¨§Ÿ¦§©¥§¦§£¥¦§¤¦§Ÿ¥

לקרוביו שנטמא  בזמן שאפילו נראה הרמב "ם  מלשון 

הטור  אך אחר , למת  להיטמא  לכהן שעג)אסור  סי' כתב ,(יו"ד

ורק לאחרים , להיטמא  לו מותר  במתו  עוסק  הכהן שכאשר 

לאחרים להיטמא  עליו  נאסר במתו להתעסק סיים  כאשר

לבית להיכנס  האיסור  הטור , ולדעת  טומאתו . על  ו 'להוסיף '

כשחוזר הקבורה ש "לאחר  משום  הוא  מתו  לקבור  הקברות 

עושין כהונה  משפחות לפיכך  טומאה, לו מוסיף  הקברים  על 

אחרים". בקברים יטמאו  שלא  הקברות  בית  בסוף שכונה  להן

מתו את  ולקבור  הקברות  לבית  להיכנס  לכהן האיסור כלומר:

להיטמא  שעלול משום  רק  מתו,xg`lהוא  קבורת  את  שיסיים

בדבר . איסור  אין  ייטמא  שלא  באופן לחזור  יוכל אם  אבל 

ס"ז)והרמ"א  הב "ח(שם אך הטור, כדברי  שם)פסק  כתב(יו"ד

כיון אסורה  ההליכה  ועצם  הרמב "ם כדברי להחמיר שיש 

בית בסוף  לקוברו שיכול מאחר טומאתו , על טומאה  שמוסיף 

הקברות .

מפרשים  יש  קפב)אמנם  סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף(רדב"ז

מתו את  לקבור  ההולך  שכהן הטור על חולק  אינו הרמב "ם

הרמב "ם שכתב  ומה  אחרים , למתים גם להיטמא  רשאי 

כוונתו לקרוביו, שנטמא בעת  אפילו לאחרים להיטמא  שאסור 

"לפיכך  שכתב  ומה  קרוביו , קבורת את סיים  שכבר  לאחר 

שלא כדי היינו הקברות" בית בסוף ולקברו  להיזהר צריך

בלאezxfgaיטמא  מהקבורה  לשוב  יוכל  אם זה , ולפי .

את לקבור  ללכת  מותר  הרמב "ם לדעת  גם  לאחרים, להיטמא

קרובו.

ולכן כתבתי בזמנו להרה"ח וכו' מוה"ר... שבאם ימצא ממלא מקום המתאים בשביל העיר... 

אזי יוכל להתענין בהעתקה למקום אחר.

בהזדמנות זו הנני שולח לכת"ר הקונט' האחרון שהו"ל הוא הקונטרס לחג השבועות, אשר 

בטח ימצא בו ענין רב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש.

בטח ידוע לכת"ר שחבורה מהשו"בים דאנ"ש באים עתה למדינת אירלנד על חדשים אחדים, 

ואפשר כדאי הי' שיתראה אתם עמם ואולי ביחד יוכלו לטכס עצה איך לתקן המצב במחנה כת"ר מבלי 

להזיק על ידי זה עיר אחרת ח"ו.

המשך מעמוד רנב
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ה'תשפ"א  סיון י"ט ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
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

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C¯„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı¯‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL¯ ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰È¯·cÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ - Ck „Ú „¯iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡B·iL ˙B¯·Ú‰ ·¯ ÏÚ ¯·BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

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
היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.·ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈

ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
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)

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



קג zecr zekld - mihtey xtq - oeiq h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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  ה'יד', 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 ה'יד' 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,
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
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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

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
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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»«∆»«¿≈»»«¬»
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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¿»≈¿»¿
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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≈¿«¿¬»¿»
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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∆¿«¿∆
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
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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
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»
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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∆»∆

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»¿…
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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
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'תשפ"א  סיון כ' שני 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
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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
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:
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קיי zecr zekld - mihtey xtq - oeiq 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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,
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¿≈…«≈»∆
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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

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¿«¿≈¿≈
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zecrקיד zekld - mihtey xtq - oeiq 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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,
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 -
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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

.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'תשפ"א  סיון כ"א שלישי 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
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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
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¿»≈¬≈∆≈∆∆
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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
˙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≈
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˙‡ ‚¯‰ ‰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,
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
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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

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
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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¿«»«¿

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

ה'תשפ"א  סיון כ"ב רביעי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
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ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
בעדתֿ ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו

נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו
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התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה

ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג
(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה

א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר
טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים

שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג
- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי

א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
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שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש

ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»

‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
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ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈
‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆

BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ

לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
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לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
(לחםֿ זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
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אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È·‰L BzL‡ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
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ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל

בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא
הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר שעלֿכל11ֿ)חפץ". השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
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LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈
BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ

BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשפ"א  סיון כ"ג חמישי יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…
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Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל, דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מן תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם

פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
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כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»

‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»
‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««

ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"

שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין
מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל
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שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו

- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ
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ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה

שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
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כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו

ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã
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פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
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ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,
ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא

כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה
כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם

המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת
ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין

תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

1

2
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שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»

„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«
‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
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לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם

ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו
למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים

תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות
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ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשפ"א  סיון כ"ד שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»

˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
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˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈
ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈

˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»
Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ

- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
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שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,
ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש

שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר
(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים

אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו
או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,

השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»

‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈
¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ

„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿

·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»
È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
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יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
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.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש

כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»
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¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין

חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש
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אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן
חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון

(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
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הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא

הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם
הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,

(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
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·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»
L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»

Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿
˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«

¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈

È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים". קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חיוב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
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לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תשפ"א  סיון כ"ה ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
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- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈
˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה
לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר

וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך
מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו

ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה
הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין

(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
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ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
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בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם
למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
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‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ
OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן

הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
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כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע
ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך

ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
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ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»

ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»
.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו

פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.
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מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»

ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿
da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ
‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»

Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
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להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות

להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
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אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
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הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין

לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא
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˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן

המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על
במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור
מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
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¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆
z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו

עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל
מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא
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תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני

המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן
המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות

המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים
ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים

לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים
שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי

בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות
המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות

מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם
למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,
להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«

ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:
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.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»

BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו
שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון

כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון
וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»
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ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם

.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,

הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול
שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:

ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.
גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא

שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»

ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«
.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»
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CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ה'תשפ"א  סיון כ' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם

במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"
פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי
שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר

משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

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



mixcpקסב zekld - d`ltd xtq - oeiq 'k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆

ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈

ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«
ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»

Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»
‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆

¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈

¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה
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.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,

ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו

כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות
שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש

רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה
חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר
באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
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וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆

È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו

וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם
אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר

בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»
˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»

¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…
Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»

Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿
Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר

כבהפק  שלהם זו הרי אחרים בשנת בה מצינו שכן גמור, ר
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'
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ה'תשפ"א  סיון כ"א שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ycew zegiyn zecewp

."..xcp lr xcp legi mixcpae ,dreay lr dlg dreay oi`"

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
על  עצמו את אוסר האדם בשבועה כי חלה , לא ושבועה

על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
ואין  סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון עצמו,
דבר  על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה שבועה
ואותו  עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה.

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע אינו  הדבר
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,
על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר
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של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל

.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים

ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם
הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה

בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע

שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי

דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים
מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈
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‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא

רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית

ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈
LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
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הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו
קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם

דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות
ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם

בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא

ה'תשפ"א  סיון כ"ב רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי

בנודר  המתפיס הדיוטות, שלשה או חכם ע"י נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È¯„2˙B‚‚L È¯„Â3È‡·‰ È¯„Â4È¯‰ - ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈ¯zÓ5˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,6È¯‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰e¯Èc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ ¯„ :BÏ e¯Ó‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa ·iÁL ¯·„ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
- ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈi‰Â ¯Oa‰Â ˙t‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯„Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka ¯zÓ ‰Ê È¯‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,

כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף
נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס

לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון
או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות

ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו

לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי
ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
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(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",

אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ
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Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו

.‚È¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡¯OÈaL67.¯zÓ B¯„ È¯‰ - ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני הנאה עצמו על פי 65)שאסר על אף
מהתרת  נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי שהרי לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

ה'תשפ"א  סיון כ"ג חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆
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כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר

כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור

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



mixcpקעב zekld - d`ltd xtq - oeiq b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע
(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה

.‡È:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי

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



קעג mixcp zekld - d`ltd xtq - oeiq c"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל
שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין

שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות
אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם

ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,

פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ה'תשפ"א  סיון כ"ד שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
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שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין
המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש

ה"א. שהוא.19)פ"א, למי חייב משנה,20)שהנודר
ארי". "מבריח אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי
על  מעותיו את והניח כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע"פ  הי"ט. פי"ב, אישות בהל' כמבואר הצבי, קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,

כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות
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הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו

שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿

ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו
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שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה

.‡È¯zÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ô·e‡¯ ¯eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
BlL ˙·‰ÏLa66. ¿«¿∆∆∆

משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי ומשום

שלום". של "כוס שם בגמרא נקראות הכוסות

.·È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈ¯kOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
¯ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁ¯na ÁÈp‰72- „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««
¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È¯‰ - Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈

¯zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי גחלתו, בשלהבת נרו להדליק
נדרים  וב'תוספתא' ה"י. פ"ז, ע"ז הל' והשווה לט.) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ"ז: פ"ב,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי מצוה, עושה
סי' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי המעשה את לראות

ל. ס"ק שם ובש"ך ס"ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב,

שמעון.69) מנכסי הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני איזו
שכירותו. דמי על נוסף חלק ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב: רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח: פ"ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי כלי
פירוש  (ע"פ אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ"ז). פ"א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â77¯˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È¯‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

¯„ ˙ÈÚÈ·L79ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙B¯t‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆

ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»
ÏÎ‡iL ¯Á‡81Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»

dÎB˙a ˙B¯t‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,
הי"א  פ"ח, לקמן ראה ממש, מכירה ע"י אלא שכירות ע"י

שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר
"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב

עמך". אביוני ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,
שיצא  אע"פ חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב,
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83BÏ ¯Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«
EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«

ÈÒÎ86¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«
ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈

e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈
e‰„OÏ89e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב:). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני 84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי.87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ"ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
- ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê È¯‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙B¯tÓ93„¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙B¯tÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ¯˜Ù‰96. ∆¿≈≈
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הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי"ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס לו מותר שהרי השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב.). שם (משנה, שלו

.ÊËÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈

B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
¯kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי.98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף דבר הוא כשהמקח אפילו

נהנה  הלוקח נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ"ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא

וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,
שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון

כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשפ"א  סיון כ"ה ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר
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אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.„¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק, חבירו על את אמות ארבע בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»

¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא

.Â‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס,
אבל  חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר
ואין  שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק נכנס מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.ÊÈ¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
¯˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï ¯kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33¯zÓ - ¯˙BÈa ¯kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

¯kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb37LÈ‡Ó ¯„ ‡Ï È¯‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ

¯Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ - ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈
CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ Ô˙È‰ ¯Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»

Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי במקח כאן ומדובר
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וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא
כשימכור  אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו
כי  בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח דברי 38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,

עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו
הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.·ÈB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.„ÈÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»

Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈
‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה

במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי על אף
אם  כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי

.ÊÈ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰¯Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆
‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ Bz·Ï ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»

‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈
‡‰È ‡lL „·Ï·e ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
Èˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL L¯t ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È¯‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜79Â ;,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„ »»»«««∆¡…≈∆»¿»»∆»
B˙BÁ ˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L80. ∆¬≈»«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע בה תילקח
המעות  נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה לומר מצריך
שתרצי  מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
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שתרצי  דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי"
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות
דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי

הנאה. היתר בו לאדם שאין



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq d"kÎh"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  סיון י"ט ראשון 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'תשפ"א  סיון כ' שני יום

רפז. תעשה לא מצות
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים עלּֿבנים אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

עלֿאבֹות" eh)יּומתּו ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ
(my `vz ik zyxt)ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ

אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבפר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מּסנהדריןּוכבר ג' .(fk:)ק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ה'תשפ"א  סיון כ"א שלישי 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)ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

exzi)הּמכלּתא zyxt)אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשפ"א  סיון כ"ב רביעי יום

קפ. עשה מצות
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

לאחיו" לעׂשֹות hi)זמם ,hi mixac)עדים ּדין וזהּו ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא העידּו אם ְְִִִִִֵֵֶָָזֹוממין:
ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה על העידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.
ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,

ה'תשפ"א  סיון כ"ג חמישי יום

קעד. עשה מצות
יום ראשוןֿ חמישי י "טֿ כ "ג סיון 

שיד. שיג. שיב. תעשה לא מצות
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול
ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ
עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות

ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ
ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ

ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
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"ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ

זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר לאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות
(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" `)"לאֿתסף ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"ּבלֿתֹוסיף על "עֹובר : ְִֵַַ

ּבלּֿתֹוסיף". על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ּבלּֿתגרע". על עברּת "והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תשפ"א  סיון כ"ד שישי יום

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "דֿ כ "ה סיון 

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ּכלֿאדם ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp
(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"ואתֿאּמֹו אתֿאביו יקּלל אׁשר איׁש "ּכיֿאיׁש :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ

ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי(fh ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספרא(l`:)ּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .(miyecw zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
מאכי ּומֹוציא".ּכבֹוד? מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, ל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאתּֿדבריו".

(:dl).

ה'תשפ"א  סיון כ"ה ש"ק יום

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"עלֿהּדם תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב

והּמילה, מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

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



קפג oeiq d"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעלֿהּדם",
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה אתֿזה ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמןֿהּדין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבי ּומעׂשה ּכרחֹו. על ּבערבאֹותֹו אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ֹוסף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ׁשּכלֿאדם ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ
ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ
("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ

(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ
("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"א 

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' 

מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"א סיון, ונעים לראות בו אשר עכ"פ במקצת סידר כבר סדר הלימוד שלו, 

וגם אשר סידר בענין המקוה, אשר כבד לשער גדול הענין בזה. וידוע מ"ש בשו"ת מן השמים, בלקו"ת 

סד"ה תחת אשר לא עבדת כו' )להעיר מקובץ שבסי' מאה שערים ע' מה( ובכ"מ...

נכון הדבר במאד, מה שמשתדל עם הת' המצוינים שלו שיסכימו להיות גולה למקום תורה, 

ומובן אשר באם אי אפשר לפעול שיסעו לניו]י[ארק, הרי עכ"פ כדאי בודאי, בכדי אויף דורכברעכן די 

וועג, שיסעו עכ"פ לישיבה לשיקאגא, ואח"כ בודאי ישתלשל הדבר שאחדים מהם יבואו ג"כ לנויארק...

בברכה למילוי שליחותו בקודש בהצלחה ומתוך הרחבה ולשידוך מתאים בגו"ר בעגלא דידן,

מ. שניאורסאהן
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i"yx
(Ë).øéîùë האבן על אותו שמראין הוא תולעת מין

חזק, סלע ל' שמיר ל"א (הג"ה כנגדו נבקעת והיא
מצור  תרגום וכן צור של תרגום הוא ירושלמי ובתרגום

ח )החלמיש שמיר (דברים  משמע ויש טנרא שמיר
כן  כמו שמיר החזק הצור שנקרא כמו כי החזק הברזל

סא"א): חזקו בשביל שמיר הברזל äë(È‡)נקרא
.íéäìà éðãà øîà:אליכם לאומרה הזאת íàהנבואה

.åòîùé:אליהם אותה אמור אתה יחדלו או ישמעו או
(·È).çåø éðàùúå הרוח אל צוה דבריו שגמר לאחר

שם: הגולה בני אשר המקום אל úå÷éùî.(È‚)לשאתו

כמו  בהקשתן נשמע ושיר זו אל זו מקישות נשיקה
כנפיהם: קול את ואשמע למעלה êìàå(È„)שאומר

.øî:עמי בני את לקנתר בעיני קשה éìòשהיה 'ä ãéå
.ä÷æç:כרחי על להוליכני וכחו áéáà.(ÂË)אכפו ìú

מקום: שם אביב משותק íéîùî.לתל אדם משתומם
êéúúð.(ÊÈ)מלדבר: äôåö הלא שותק אתה למה

יבאו  אם לראות המגדלים על שמעמידים כצופה
שיתכנסו  העם את להזהיר בשופר יתקע לעיר גייסות

להשמ  להזהירם נתתיך כן הפורענות ויתחזקו מן ר
עליהם: אביאנו שלא

cec zcevn
(Ë).¯ÈÓ˘Îאת נתתי כן  הצור  מן חזק  שהוא השמיר כמו

ממצחם : חזק ‰Ó‰.מצחך È¯Ó ˙È· ÈÎמרי בית המה ר"ל
רעה: עמך לעשות ירשיעו לא אבל  ·Í··Ï.(È)לבד  Á˜

האמרים תאזין כי  על  תהיה בלבב  והשמירה בלבבך  שמור 
ואראה הקיצותי  ודוגמתו לא)באזניך  היתה(ירמיה ההקצה ור"ל 

ראיתי : כי ‰‚ÏÂ‰.(È‡)על  Ï‡ישבו אשר  הגולה  אנשי אל 
כבר: נהר על אחר ‡Ì‰ÈÏ.במקום ˙¯Ó‡Â Ì‰ÈÏ‡ ˙¯·„Â

לומר ה' בדבר  ותוכיחם אליהם תדבר  פעם אחר פעם ר"ל 
ה': אמר כה  פעם ÂÚÓ˘È.בכל  Ì‡:משמוע יחדלו  בין לך  ישמעו בין בשמי  אמור אתה ¯ÁÂ.(È·)כאומר È‡˘˙Â הרוח

שבסור תחשוב  אל הנביא אל  כאומר  ממקומו ה ' כבוד  ברוך  אומר  גדול  ברעש קול מאחורי  ושמעתי  מעמדי ממקום  אותי נשא 
ממקומו שסר  אע"פ כי קה "ק  בבית במקומו בהיותו שהיה כמו ה' כבוד  ומהולל  ברוך יהיה  לא  קה "ק מבית ממקומו השכינה 

ומהולל: ברוך  תמיד הוא ה' כבוד  אבל מביניהם השכינה  בהסרת החסרים  הם הם ישראל אבל ומהולל  ברוך ÏÂ˜Â(È‚)הוא
.˙ÂÈÁ‰ ÈÙÎהחיות כאילו השכינה  סילוק  היה וזה זא"ז  מנשקות  כאילו  בזו זו נוגעות שהן החיות כנפי קול שמעתי ואז ר "ל 

קול : ומשמיעים בזה  זה הכנפים  יגעו ובפריחתן משם עופפים המרכבה Ì˙ÓÂÚÏ.מוליכי ÌÈÙÂ‡‰ ÏÂ˜Â קול שמעתי  גם 
להם : ושוה  החיות כנפי קול  לעומת קולם והיה מתגלגלים כשהם גדול:ÏÂ˜Â.האופנים רעש  קול  È˙‡˘.(È„)והיה ÁÂ¯Â

אחר: מקום אל משם  אותי לקח  ממקומו אותי  שנשא הרוח  לומר לדבריו כדרך ÍÏ‡Â.חזר  רוחי בחמת נפש במר הלכתי  שם 
קה"ק : מבית  השכינה  סילוק ראה כי על היה ודאגתו וכעס  חימה  מלא  שהוא ודואג ‰'.המיצר „ÈÂהיתה הנבואה  חוזק כח 

להם: לנבאו' הגולה בני  אל  ללכת חזקה ‡·È·.(ÂË)עלי Ï˙ ‰ÏÂ‚‰ Ï‡:מקום שם והוא אביב בתל  אשר הגולה בני אל 
.ÌÈ·˘ÂÈ‰: כבר נהר על  יושבים היו בתוכםÂ‡˘·.אשר ימים שבעת שם ישבתי  והנה שם יושבים  המה אשר במקום  ישבתי

ומושתק: ונבהל  כןˆÙÂ‰.(ÊÈ)תמה  מהם , נשמרים  להיות  העיר בני  להזהיר באים גייסות  אם לראות הועמד שהצופה  כמו 
לבוא: המעותדת הפורעניות  מן נשמרים להיות  התשובה על העם  את להזהיר דברÚÓ˘Â˙.העמדתיך  מפי תשמע וכאשר

תשובה: לעשות  בשליחותי אותם תזהיר פורעניות 

oeiv zcevn
(Ë).¯ÈÓ˘Îשמיר כצפורן וכן החזק ברזל  יו)הוא  :(ירמיה

.¯ÂˆÓ:מסלע(‚È).˙Â˜È˘Óלזו זו בהגעתן כי נשיקה מל '
לזו: זו נושקות וכעס:·ÓÁ˙.(È„)כאילו חימה  מל '

(ÂË).ÌÈÓ˘Óחדא כשעה אשתומם כמו ושתיקה תמהון ענין
ד) על ˆÙÂ‰.(ÊÈ)מסוף:Ó˜ˆ‰.(ÊË):(דניאל העומד  הוא 

העיר : אל הבאים ומי מי ומביט  העיר מל 'Ê‰Â‰¯˙.מגדל 
אזהרה:

fÎe wxt `xfr - miaezk

å-÷øô àøæòak

áëíäéãé ÷fçì íäéìò øeMà-Cìî áì áñäå ýåýé íçnN | ék äçîNa íéîé úòáL úBvî-âç eNòiå©©«£¯©©²¦§©¬¨¦−§¦§¨®¦´¦§¨´§À̈§¥¥º¥³¤«¤©Æ£¥¤½§©¥´§¥¤½
(ô) :ìàøNé éýìà íéýìàä-úéa úëàìîa¦§¤¬¤¥¨¡Ÿ¦−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

æ-÷øô àøæòaiÎ`

à:äi÷ìç-ïa äéøæò-ïa äéøN-ïa àøæò ñøt-Cìî àzñLçzøà úeëìîa älàä íéøácä øçàå§©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§©§−©§©§©´§§¤«¤¨¨®¤§¨Æ¤§¨½̈¤£©§−̈¤¦§¦¨«
á:áeèéçà-ïa ÷Bãö-ïa íelL-ïaâ:úBéøî-ïa äéøæò-ïá äéøîà-ïaã:éwa-ïa éfò-ïá äéçøæ-ïa ¤©¬¤¨−¤£¦«¤£©§¨¬¤£©§−̈¤§¨«¤§©«§¨¬¤ª¦−¤ª¦«
ä:Làøä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét-ïa òeLéáà-ïaåøéäî øôñ-àeäå ìáaî äìò àøæò àeä ¤£¦À©¤¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©£¬Ÿ©Ÿ¥−¨«Ÿ³¤§¨Æ¨¨´¦¨¤½§«Ÿ¥³¨¦Æ

(ô) :BúLwa ìk åéìò åéýìà ýåýé-ãék Cìnä Bì-ïziå ìàøNé éýìà ýåýé ïúð-øLà äLî úøBúa§©´Ÿ¤½£¤¨©¬§−̈¡Ÿ¥´¦§¨¥®©¦¤´©¤À¤§©§¨³¡Ÿ¨Æ¨½̈−Ÿ©¨¨«
æòáL-úðLa íìLeøé-ìà íéðéúpäå íéøòMäå íéøøLîäå íiåìäå íéðäkä-ïîe ìàøNé-éðaî eìòiå©©«£´¦§¥«¦Â§¨¥¦©Ÿ£¦̧§©§¦¦¹§©§Ÿ§¦¯§©Ÿ£¦²§©§¦¦−¤§¨¨®¦¦§©¤−©

:Cìnä àzñLçzøàìç:Cìnì úéòéáMä úðL àéä éLéîçä Lãça íìLeøé àáiåèLãçì ãçàa ék §©§©§©¬§§©¤«¤©¨¬Ÿ§¨©−¦©´Ÿ¤©£¦¦®¦²§©¬©§¦¦−©¤«¤¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤
:åéìò äáBhä åéýìà-ãék íìLeøé-ìà àa éLéîçä Lãçì ãçàáe ìáaî äìònä ãñé àeä ïBLàøä̈¦½´§ª½©«©£−̈¦¨¤®§¤º̈©´Ÿ¤©£¦¦À¨µ¤§´¨©¦ ½§©¡Ÿ−̈©¨¬¨¨«

é(ñ) :ètLîe ÷ç ìàøNéa ãnììe úNòìå ýåýé úøBz-úà LBøãì Bááì ïéëä àøæò ékàé| äæå ¦³¤§¨Æ¥¦´§¨½¦§²¤©¬§−̈§©£®Ÿ§©¥¬§¦§¨¥−¬Ÿ¦§¨«§¤´
åéwçå ýåýé-úBöî éøác øôñ øôqä ïäkä àøæòì àzñLçzøà Cìnä ïúð øLà ïåzLpä ïâLøt©§¤´¤©«¦§§À̈£¤³¨©Æ©¤´¤©§©§©½§§§¤§¨¬©Ÿ¥−©Ÿ¥®Ÿ¥º¦§¥¯¦§§¨²§ª−̈

(ô) :ìàøNé-ìòáé:úðòëe øéîb àiîL ýìà-éc àúc øôñ àðäë àøæòì àiëìî Cìî àzñLçzøà ©¦§¨¥«©̧§©§©½§§¤−¤©§©¨®§¤§¨´Â̈£¨¨©̧¨¹̈¦«¡¨¯§©¨²§¦−§¤«¤

i"yx
(·Î).íäéìò øåùà êìî áì áñäå לב הסב והקב"ה

אשור  בארץ בממשלתו היושבים ישראל על אשור מלך
הבנין: במלאכת ולסייע להחזיקם

(‡).äìàä íéøáãä øçàå:הבית בנין של
.àúñùçúøà:דריוש êìîä.(Â)הוא åì ïúéå:דריוש

.åéìò åéäìà 'ä ãéë ומקרא עליו, הקב"ה צוה כאשר
אלהיו  ה' כיד בקשתו כל המלך לו ויתן הוא מסורס

מלאכי: הוא עזרא רז"ל ואמרו úðùá(Ê)עליו
.òáù:הבית תשלום אחר שנה àúñùçúàì.היא

דריוש: éùéîçä.(Á)הוא ùãåçá אב חודש הוא

תחלת  היתה היום אותו ניסן לחודש באחד כי
לירושלים: באו אב לחודש ובאחד מבבל עלייתם

(Ë).äìòîä ãåñé:העליה תחלת åéäìà.יסוד ãéë
עליו  טובה ידו שהיתה הקב"ה יד הצליחו כאשר

בדרכיו: åâå'.(È)להצליחו àøæò éë הלך כן ועל
נותן  וגו' לבבו הכין עזרא שהרי בדרכו והצליח

לדבריו: ïååúùðä.(È‡)טעם ïâùøô äæå פתשגן וזה
ìàøùé.הכתב: ìò åé÷çå על צוה אשר חקיו ואת

לשמרם: àúã.(È·)ישראל øôñ:תורה øéîâספר
.úðòëå:בידו היא ספיקא

cec zcevn
(·Î).¯Â˘‡ ÍÏÓהיתה אשר באשור גם  שמלך  דריוש  הוא

לבבל : המלוכה  ולקח  נ"נ בוא עד הממלכות  לכל  ראש  לפנים 
.Ì‰ÈÏÚ: עליהם ‰‡ÌÈ‰Ï.לטובה ˙È· ˙Î‡ÏÓ· Ì‰È„È ˜ÊÁÏ

המלאכה: המבטל  מהאויב והעזר הבנין הוצאות להם בתת 
(‡).'Â‚Â ¯Á‡Â:הבנין כלות Â‚Â'.אחר ˙ÂÎÏÓ·היה ר "ל 

וכו': אהרןÊÚ¯‡.במלכות עד  ויחסו מלאכי שהוא ארז "ל 
בדה "א : שחושב ממה  דורות  כמה  דילג ‰¯‡˘.(‰)ולקצר Ô‰Î‰: להכהנים ÂÎÂ'.(Â)ראשון  ÂÏ Ô˙ÈÂאמר כאילו היפוך הוא

המלך : בעיני  חנו ליתן ה ' כח  עליו  שהיה כמו ר"ל וכו' ה' כיד  בקשתו כל  המלך  לו ÂÎÂ'.(Ê)ויתן ÂÏÚÈÂשעלו מה מלבד 
עזרא : עם  שוב עלו וכו ' זרובבל  עם  ‰ÏÚÓ‰.(Ë)בראשונה „ÂÒÈ היסוד אשר הבנין מהתחלת והושאל  מבבל העליה התחלת

לה: התחלה  עליו:ÈÎ„.הוא  טובה היא אשר אלהיו כח עליו שהיה  כמו מהלכו  בדרך  מיהר  Â‚Â'.(È)ר "ל  ÔÈÎ‰ ‡¯ÊÚ ÈÎולזה
לטובה : אלהיו יד עליו וכו ':Ô‚˘¯Ù.(È‡)היה נתן  אשר המפורשים  הדברים  טופס סידור דבריÙÂÒ¯.זהו  ומשכיל  מתחכם 

ישראל: על  צוה אשר וחוקיו  ה' הכתב‡¯˙Ò˘Á˙‡.(È·)מצות זה נותן המלכים  כל  על מלך  ארתחשסתא  אני הכתב  דברי וזהו 
השמים: אלהי של  התורה בדת חכם הכהן ÚÎÂ˙.לעזרא ¯ÈÓ‚שהוא כענת  וליושבי כולם  עד  ממשלתו לאנשי להראות  ר"ל 

המטרפולין: העיר

oeiv zcevn
(·Î).·Ò‰Â:ופנה הטה ור"ל סיבוב  מל'

(Â).¯ÙÂÒ יוצא ובור  מברך סופר ובדרז "ל  חכם (ברכות ר "ל 

ההבנה :È‰Ó¯.:מ"ה) קשה מן  היפוך  ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.(Ê)הוא
השערים : כי‚ÈÓ¯.(È·)הגבעונים.ÌÈÈ˙‰Â.שומרי כולה 

תקטר ו)כליל  מתסק:(ויקרא גמיר  ת "א



קפה b wxt l`wfgi - mi`iap

â-÷øô ìà÷æçéfiÎh

è(ô) :änä éøî-úéa ék íäéðtî úçú-àìå íúBà àøéú-àì Eçöî ézúð øvî ÷æç øéîLkéøîàiå §¨¦²¨¨¬¦−Ÿ¨©´¦¦§¤®«Ÿ¦¨³¨Æ§Ÿ¥©´¦§¥¤½¦²¥«§¦−¥«¨©−Ÿ¤
éìà øaãà øLà éøác-ìk-úà íãà-ïa éìàéðæàáe Eááìa ç÷ E:òîL Eàééða-ìà äìBbä-ìà àa Cìå ¥¨®¤¨¾̈¤¨§¨©Æ£¤´£©¥´¥¤½©¬¦«§¨§−§¨§¤¬§¨«§¥̧³Ÿ¤©¨Æ¤§¥´

:eìcçé-íàå eòîLé-íà ýåýé éðãà øîà äk íäéìà zøîàå íäéìà zøaãå Enòáéçeø éðàOzå ©¤½§¦©§¨³£¥¤Æ§¨©§¨´£¥¤½¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«¦§§−§¦¤§¨«©¦¨¥´¦½©
:BîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ìBãb Lòø ìB÷ éøçà òîLàåâéäMà úB÷éMî úBiçä éôðk | ìB÷å ¨¤§©´©£©½−©´©¨®¨¬§§−̈¦§«§´©§¥´©©À©¦Æ¦¨´

:ìBãb Lòø ìB÷å íúnòì íépôBàä ìB÷å dúBçà-ìàãééçeø úîça øî Cìàå éðçwzå éðúàNð çeøå ¤£½̈§¬¨©¦−§ª¨¨®§−©¬©¨«§¬©§¨©−§¦©¦¨¥®¦¨¥¥¬©Æ©£©´¦½
:ä÷æç éìò ýåýé-ãéååèíéáLBé änä áLàå (øùàå) øák-øäð-ìà íéáLiä áéáà ìz äìBbä-ìà àBáàå §©§¨¬¨©−¨¨«¨¨¨¸¤©¹̈¥´Â̈¦©Ÿ§¦³¤§©§¨Æ¨«¥¥½¥−¨§¦´

:íëBúa íéîLî íéîé úòáL íL áLàå íLæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå íéîé úòáL äö÷î éäéå ¨®¨¥¥¬¨²¦§©¬¨¦−©§¦¬§¨«©§¦¾¦§¥−¦§©´¨¦®©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ
(ô)æéézúð äôö íãà-ïa:épnî íúBà zøäæäå øác étî zòîLå ìàøNé úéáì E ¤¨¾̈Ÿ¤¬§©¦−§¥´¦§¨¥®§¨©§¨³¦¦Æ¨½̈§¦§©§¨¬−̈¦¤«¦

i"yx
(Ë).øéîùë האבן על אותו שמראין הוא תולעת מין

חזק, סלע ל' שמיר ל"א (הג"ה כנגדו נבקעת והיא
מצור  תרגום וכן צור של תרגום הוא ירושלמי ובתרגום

ח )החלמיש שמיר (דברים  משמע ויש טנרא שמיר
כן  כמו שמיר החזק הצור שנקרא כמו כי החזק הברזל

סא"א): חזקו בשביל שמיר הברזל äë(È‡)נקרא
.íéäìà éðãà øîà:אליכם לאומרה הזאת íàהנבואה

.åòîùé:אליהם אותה אמור אתה יחדלו או ישמעו או
(·È).çåø éðàùúå הרוח אל צוה דבריו שגמר לאחר

שם: הגולה בני אשר המקום אל úå÷éùî.(È‚)לשאתו

כמו  בהקשתן נשמע ושיר זו אל זו מקישות נשיקה
כנפיהם: קול את ואשמע למעלה êìàå(È„)שאומר

.øî:עמי בני את לקנתר בעיני קשה éìòשהיה 'ä ãéå
.ä÷æç:כרחי על להוליכני וכחו áéáà.(ÂË)אכפו ìú

מקום: שם אביב משותק íéîùî.לתל אדם משתומם
êéúúð.(ÊÈ)מלדבר: äôåö הלא שותק אתה למה

יבאו  אם לראות המגדלים על שמעמידים כצופה
שיתכנסו  העם את להזהיר בשופר יתקע לעיר גייסות

להשמ  להזהירם נתתיך כן הפורענות ויתחזקו מן ר
עליהם: אביאנו שלא

cec zcevn
(Ë).¯ÈÓ˘Îאת נתתי כן  הצור  מן חזק  שהוא השמיר כמו

ממצחם : חזק ‰Ó‰.מצחך È¯Ó ˙È· ÈÎמרי בית המה ר"ל
רעה: עמך לעשות ירשיעו לא אבל  ·Í··Ï.(È)לבד  Á˜

האמרים תאזין כי  על  תהיה בלבב  והשמירה בלבבך  שמור 
ואראה הקיצותי  ודוגמתו לא)באזניך  היתה(ירמיה ההקצה ור"ל 

ראיתי : כי ‰‚ÏÂ‰.(È‡)על  Ï‡ישבו אשר  הגולה  אנשי אל 
כבר: נהר על אחר ‡Ì‰ÈÏ.במקום ˙¯Ó‡Â Ì‰ÈÏ‡ ˙¯·„Â

לומר ה' בדבר  ותוכיחם אליהם תדבר  פעם אחר פעם ר"ל 
ה': אמר כה  פעם ÂÚÓ˘È.בכל  Ì‡:משמוע יחדלו  בין לך  ישמעו בין בשמי  אמור אתה ¯ÁÂ.(È·)כאומר È‡˘˙Â הרוח

שבסור תחשוב  אל הנביא אל  כאומר  ממקומו ה ' כבוד  ברוך  אומר  גדול  ברעש קול מאחורי  ושמעתי  מעמדי ממקום  אותי נשא 
ממקומו שסר  אע"פ כי קה "ק  בבית במקומו בהיותו שהיה כמו ה' כבוד  ומהולל  ברוך יהיה  לא  קה "ק מבית ממקומו השכינה 

ומהולל: ברוך  תמיד הוא ה' כבוד  אבל מביניהם השכינה  בהסרת החסרים  הם הם ישראל אבל ומהולל  ברוך ÏÂ˜Â(È‚)הוא
.˙ÂÈÁ‰ ÈÙÎהחיות כאילו השכינה  סילוק  היה וזה זא"ז  מנשקות  כאילו  בזו זו נוגעות שהן החיות כנפי קול שמעתי ואז ר "ל 

קול : ומשמיעים בזה  זה הכנפים  יגעו ובפריחתן משם עופפים המרכבה Ì˙ÓÂÚÏ.מוליכי ÌÈÙÂ‡‰ ÏÂ˜Â קול שמעתי  גם 
להם : ושוה  החיות כנפי קול  לעומת קולם והיה מתגלגלים כשהם גדול:ÏÂ˜Â.האופנים רעש  קול  È˙‡˘.(È„)והיה ÁÂ¯Â

אחר: מקום אל משם  אותי לקח  ממקומו אותי  שנשא הרוח  לומר לדבריו כדרך ÍÏ‡Â.חזר  רוחי בחמת נפש במר הלכתי  שם 
קה"ק : מבית  השכינה  סילוק ראה כי על היה ודאגתו וכעס  חימה  מלא  שהוא ודואג ‰'.המיצר „ÈÂהיתה הנבואה  חוזק כח 

להם: לנבאו' הגולה בני  אל  ללכת חזקה ‡·È·.(ÂË)עלי Ï˙ ‰ÏÂ‚‰ Ï‡:מקום שם והוא אביב בתל  אשר הגולה בני אל 
.ÌÈ·˘ÂÈ‰: כבר נהר על  יושבים היו בתוכםÂ‡˘·.אשר ימים שבעת שם ישבתי  והנה שם יושבים  המה אשר במקום  ישבתי

ומושתק: ונבהל  כןˆÙÂ‰.(ÊÈ)תמה  מהם , נשמרים  להיות  העיר בני  להזהיר באים גייסות  אם לראות הועמד שהצופה  כמו 
לבוא: המעותדת הפורעניות  מן נשמרים להיות  התשובה על העם  את להזהיר דברÚÓ˘Â˙.העמדתיך  מפי תשמע וכאשר

תשובה: לעשות  בשליחותי אותם תזהיר פורעניות 

oeiv zcevn
(Ë).¯ÈÓ˘Îשמיר כצפורן וכן החזק ברזל  יו)הוא  :(ירמיה

.¯ÂˆÓ:מסלע(‚È).˙Â˜È˘Óלזו זו בהגעתן כי נשיקה מל '
לזו: זו נושקות וכעס:·ÓÁ˙.(È„)כאילו חימה  מל '

(ÂË).ÌÈÓ˘Óחדא כשעה אשתומם כמו ושתיקה תמהון ענין
ד) על ˆÙÂ‰.(ÊÈ)מסוף:Ó˜ˆ‰.(ÊË):(דניאל העומד  הוא 

העיר : אל הבאים ומי מי ומביט  העיר מל 'Ê‰Â‰¯˙.מגדל 
אזהרה:

fÎe wxt `xfr - miaezk

å-÷øô àøæòak

áëíäéãé ÷fçì íäéìò øeMà-Cìî áì áñäå ýåýé íçnN | ék äçîNa íéîé úòáL úBvî-âç eNòiå©©«£¯©©²¦§©¬¨¦−§¦§¨®¦´¦§¨´§À̈§¥¥º¥³¤«¤©Æ£¥¤½§©¥´§¥¤½
(ô) :ìàøNé éýìà íéýìàä-úéa úëàìîa¦§¤¬¤¥¨¡Ÿ¦−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

æ-÷øô àøæòaiÎ`

à:äi÷ìç-ïa äéøæò-ïa äéøN-ïa àøæò ñøt-Cìî àzñLçzøà úeëìîa älàä íéøácä øçàå§©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§©§−©§©§©´§§¤«¤¨¨®¤§¨Æ¤§¨½̈¤£©§−̈¤¦§¦¨«
á:áeèéçà-ïa ÷Bãö-ïa íelL-ïaâ:úBéøî-ïa äéøæò-ïá äéøîà-ïaã:éwa-ïa éfò-ïá äéçøæ-ïa ¤©¬¤¨−¤£¦«¤£©§¨¬¤£©§−̈¤§¨«¤§©«§¨¬¤ª¦−¤ª¦«
ä:Làøä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét-ïa òeLéáà-ïaåøéäî øôñ-àeäå ìáaî äìò àøæò àeä ¤£¦À©¤¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©£¬Ÿ©Ÿ¥−¨«Ÿ³¤§¨Æ¨¨´¦¨¤½§«Ÿ¥³¨¦Æ

(ô) :BúLwa ìk åéìò åéýìà ýåýé-ãék Cìnä Bì-ïziå ìàøNé éýìà ýåýé ïúð-øLà äLî úøBúa§©´Ÿ¤½£¤¨©¬§−̈¡Ÿ¥´¦§¨¥®©¦¤´©¤À¤§©§¨³¡Ÿ¨Æ¨½̈−Ÿ©¨¨«
æòáL-úðLa íìLeøé-ìà íéðéúpäå íéøòMäå íéøøLîäå íiåìäå íéðäkä-ïîe ìàøNé-éðaî eìòiå©©«£´¦§¥«¦Â§¨¥¦©Ÿ£¦̧§©§¦¦¹§©§Ÿ§¦¯§©Ÿ£¦²§©§¦¦−¤§¨¨®¦¦§©¤−©

:Cìnä àzñLçzøàìç:Cìnì úéòéáMä úðL àéä éLéîçä Lãça íìLeøé àáiåèLãçì ãçàa ék §©§©§©¬§§©¤«¤©¨¬Ÿ§¨©−¦©´Ÿ¤©£¦¦®¦²§©¬©§¦¦−©¤«¤¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤
:åéìò äáBhä åéýìà-ãék íìLeøé-ìà àa éLéîçä Lãçì ãçàáe ìáaî äìònä ãñé àeä ïBLàøä̈¦½´§ª½©«©£−̈¦¨¤®§¤º̈©´Ÿ¤©£¦¦À¨µ¤§´¨©¦ ½§©¡Ÿ−̈©¨¬¨¨«

é(ñ) :ètLîe ÷ç ìàøNéa ãnììe úNòìå ýåýé úøBz-úà LBøãì Bááì ïéëä àøæò ékàé| äæå ¦³¤§¨Æ¥¦´§¨½¦§²¤©¬§−̈§©£®Ÿ§©¥¬§¦§¨¥−¬Ÿ¦§¨«§¤´
åéwçå ýåýé-úBöî éøác øôñ øôqä ïäkä àøæòì àzñLçzøà Cìnä ïúð øLà ïåzLpä ïâLøt©§¤´¤©«¦§§À̈£¤³¨©Æ©¤´¤©§©§©½§§§¤§¨¬©Ÿ¥−©Ÿ¥®Ÿ¥º¦§¥¯¦§§¨²§ª−̈

(ô) :ìàøNé-ìòáé:úðòëe øéîb àiîL ýìà-éc àúc øôñ àðäë àøæòì àiëìî Cìî àzñLçzøà ©¦§¨¥«©̧§©§©½§§¤−¤©§©¨®§¤§¨´Â̈£¨¨©̧¨¹̈¦«¡¨¯§©¨²§¦−§¤«¤

i"yx
(·Î).íäéìò øåùà êìî áì áñäå לב הסב והקב"ה

אשור  בארץ בממשלתו היושבים ישראל על אשור מלך
הבנין: במלאכת ולסייע להחזיקם

(‡).äìàä íéøáãä øçàå:הבית בנין של
.àúñùçúøà:דריוש êìîä.(Â)הוא åì ïúéå:דריוש

.åéìò åéäìà 'ä ãéë ומקרא עליו, הקב"ה צוה כאשר
אלהיו  ה' כיד בקשתו כל המלך לו ויתן הוא מסורס

מלאכי: הוא עזרא רז"ל ואמרו úðùá(Ê)עליו
.òáù:הבית תשלום אחר שנה àúñùçúàì.היא

דריוש: éùéîçä.(Á)הוא ùãåçá אב חודש הוא

תחלת  היתה היום אותו ניסן לחודש באחד כי
לירושלים: באו אב לחודש ובאחד מבבל עלייתם

(Ë).äìòîä ãåñé:העליה תחלת åéäìà.יסוד ãéë
עליו  טובה ידו שהיתה הקב"ה יד הצליחו כאשר

בדרכיו: åâå'.(È)להצליחו àøæò éë הלך כן ועל
נותן  וגו' לבבו הכין עזרא שהרי בדרכו והצליח

לדבריו: ïååúùðä.(È‡)טעם ïâùøô äæå פתשגן וזה
ìàøùé.הכתב: ìò åé÷çå על צוה אשר חקיו ואת

לשמרם: àúã.(È·)ישראל øôñ:תורה øéîâספר
.úðòëå:בידו היא ספיקא

cec zcevn
(·Î).¯Â˘‡ ÍÏÓהיתה אשר באשור גם  שמלך  דריוש  הוא

לבבל : המלוכה  ולקח  נ"נ בוא עד הממלכות  לכל  ראש  לפנים 
.Ì‰ÈÏÚ: עליהם ‰‡ÌÈ‰Ï.לטובה ˙È· ˙Î‡ÏÓ· Ì‰È„È ˜ÊÁÏ

המלאכה: המבטל  מהאויב והעזר הבנין הוצאות להם בתת 
(‡).'Â‚Â ¯Á‡Â:הבנין כלות Â‚Â'.אחר ˙ÂÎÏÓ·היה ר "ל 

וכו': אהרןÊÚ¯‡.במלכות עד  ויחסו מלאכי שהוא ארז "ל 
בדה "א : שחושב ממה  דורות  כמה  דילג ‰¯‡˘.(‰)ולקצר Ô‰Î‰: להכהנים ÂÎÂ'.(Â)ראשון  ÂÏ Ô˙ÈÂאמר כאילו היפוך הוא

המלך : בעיני  חנו ליתן ה ' כח  עליו  שהיה כמו ר"ל וכו' ה' כיד  בקשתו כל  המלך  לו ÂÎÂ'.(Ê)ויתן ÂÏÚÈÂשעלו מה מלבד 
עזרא : עם  שוב עלו וכו ' זרובבל  עם  ‰ÏÚÓ‰.(Ë)בראשונה „ÂÒÈ היסוד אשר הבנין מהתחלת והושאל  מבבל העליה התחלת

לה: התחלה  עליו:ÈÎ„.הוא  טובה היא אשר אלהיו כח עליו שהיה  כמו מהלכו  בדרך  מיהר  Â‚Â'.(È)ר "ל  ÔÈÎ‰ ‡¯ÊÚ ÈÎולזה
לטובה : אלהיו יד עליו וכו ':Ô‚˘¯Ù.(È‡)היה נתן  אשר המפורשים  הדברים  טופס סידור דבריÙÂÒ¯.זהו  ומשכיל  מתחכם 

ישראל: על  צוה אשר וחוקיו  ה' הכתב‡¯˙Ò˘Á˙‡.(È·)מצות זה נותן המלכים  כל  על מלך  ארתחשסתא  אני הכתב  דברי וזהו 
השמים: אלהי של  התורה בדת חכם הכהן ÚÎÂ˙.לעזרא ¯ÈÓ‚שהוא כענת  וליושבי כולם  עד  ממשלתו לאנשי להראות  ר"ל 

המטרפולין: העיר

oeiv zcevn
(·Î).·Ò‰Â:ופנה הטה ור"ל סיבוב  מל'

(Â).¯ÙÂÒ יוצא ובור  מברך סופר ובדרז "ל  חכם (ברכות ר "ל 

ההבנה :È‰Ó¯.:מ"ה) קשה מן  היפוך  ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.(Ê)הוא
השערים : כי‚ÈÓ¯.(È·)הגבעונים.ÌÈÈ˙‰Â.שומרי כולה 

תקטר ו)כליל  מתסק:(ויקרא גמיר  ת "א

ּ
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Êéåì íL Bì LiL áBæà ìk–ìeñt.äæ áBæà–øLk.ïBéáBæà,éìçBk áBæà,éîBø áBæà,éøaãî áBæà–ìeñt. ¨¥¤¤¥§©¨¥¤¨¥¥§¥£¦¥¦¥¦§¨¦¨
äàîè äîeøz ìLå–ìeñt.äøBäè ìLå–äfé àG;äfä íàå–øLk.úBøîúa àGå úB÷ðBéa àG ïéfî ïéà. §¤§¨§¥¨¨§¤§¨©¤§¦¦¨¨¥¥©¦§§§¦§¨

Lc÷nä úàéa ìò úB÷ðBiä ìò ïéáiç ïéà.øæòéìà éaøøîBà:úBøîzä ìò àG óà.úB÷ðBiä ïä elà?àHL ïéìBòáb ¥©¨¦©©§©¦©©¦§¨©¦¡¦¤¤¥©©©§¨¥¥©§¦§¦¤
eìîb. ¨§
ÁBa äfäL áBæà–òøönä úà Ba øäèì øLk.ò eìôðå íéöòì Bè÷ìïé÷Lî åéì–øLk àeäå Bábðî.Bè÷ì ¥¤¦¨¨¥§©¥¤©§Ÿ̈§¨§¥¦§¨§¨¨©§¦§©§§¨¥§¨

ïé÷Lî åéìò eìôðå ïéìëàì,BábpL ét ìò óà–ìeñt.úàhçì Bè÷ì–ïéìëàì è÷ìðk,éøácøéàî éaø;éaø ¨Ÿ¨¦§¨§¨¨©§¦©©¦¤¦§¨§¨§©¨§¦§©¨Ÿ¨¦¦§¥©¦¥¦©¦
ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäéíéøîBà:íéöòì è÷ìðk. §¨§©¦¥§©¦¦§§¦§¦§©§¥¦

ËáBæà úåöî–GLíéçì÷ äL,GL íäáeäLïéìBòáb.äãeäé éaøøîBà:GL ìLGL äLäL.áBæàBa LiL ¦§©¥§¨§¨¦¨¤§¨¦§¦©¦§¨¥¤§¨§¨¥¤¤
GLíéçì÷ äL–BãâBàå Bâqôî;Bãâà àGå Bâqt,Bâqt àGå Bãâà,Bãâà àGå Bâqt àG–øLk.éñBé éaøøîBà: §¨§¨¦§©§§§¦§§£¨£¨§¦§¦§§£¨¨¥©¦¥¥

f.ieel my el yiy aef` lk:ïî÷ì ùøôîã êðä ïåâë ,øçà íù åîò úååìì ïéìéâøù.df aef`:íúñá àåä áåæà äæ øîåà åúåà äàåøäù íúñ áåæà øîåìë
.d`nh dnexz lyeåúàæä ä"ôà ,úàèç éî àîèî åðéàù äöéáëî úåçô àåäù â"òàã ïì òîùî÷ àäå .äìéëàì åè÷ìùë äîåøúá áééç äðéâ ìù áåæàù

:àîè åîöò áåæàäù ïåéë ,äìåñô.dfi `l dxedh lye:äîåøúä úà ãéñôîù éðôî.zexnz:áåæàä éùàøá ùéù ïéøâøâ ïéîë.zewpeid lr oiaiig oi`
:áééç åðéà ,ùã÷îä ìà åæ äàæäá àáå úå÷ðåéá åéìò åæäù àîè.'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.elnb `ly milerabçøôäù ïîæ ìë

:çúôéù íãå÷ åñéë êåúá çðåî
g.eabpn:ïéìåñôá íéøùëä íéî åáøòúé àìù éãë.leqt eabpy t"r`:äàîåè ìá÷ì øùëåäùî àîèð àìù ô"òàå.z`hgl ehwl:úàèç éî åá úåæäì

.mivrl hwlnk:äëìä ïëå .øùë àåäå åáâðîå
h.oilerab dyly odae oiglw dyly,äùìù ïìäì äî ,íéøöî çñôî áåæà úãåâàî äçé÷ì äçé÷ì ïðéôìé ,ïðéòáã íéçì÷ äùìùå .ãçà çì÷á ãçà ìåòáâ

:äùìù ïàë óà ,äãåâà éø÷î éëäáã.ebqtn:äæî äæ íéãøåôî íéçì÷ äùìùä åäéù å÷ìçîå åãéøôî.dyly aef` zevn xne` iqei 'xøéîçî éñåé éáø

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

– והזה"... טהור איש  במים וטבל אזוב "ולקח יח): יט, (במדבר בתורה כתוב
להזאה. האזוב בדיני המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן 

éåì íL Bì LiL áBæà ìk, במשנתנו להלן כמפורט –ìeñt– ÈÅÆÆÅÀÇÈ
äæלהזאה. áBæà ואינו אזוב, זהו אומר : אותו שהרואה אזוב – ÅÆ

לואי, שם לו להזאה.øLkמוסיף הכשר הוא כלומר  –ïBéáBæà– ÈÅÅÀ
שבמעיים, התולעים להמית תרופה המשמש אזוב éìçBkמין áBæàÅÂÄ

כחול, שצבעו –éøaãî áBæà ,éîBø áBæàמאלו אחד  כל  –ìeñt ÅÄÅÄÀÈÄÈ
לואי. שם לו  שיש  לפי ברישא, ששנינו מהטעם –äîeøz ìLåÀÆÀÈ

äàîè בתרומה חייב גינה של אזוב שכן  טמאה, תרומה של  אזוב – ÀÅÈ
לאכילה, האזוב ìeñtכשלקטו  שאפילו להשמיע, באה משנתנו  – È

להזאה, פסול  מקום מכל  החטאת, מי מטמא שאינו  מכביצה, פחות הוא

נקטה  ולא שפסול , טמא חולין של  לאזוב הדין והוא טמא; שהוא כיון 
הבאה. הפיסקה משום אלא "תרומה" äøBäèהמשנה ìLå ואזוב – ÀÆÀÈ

מכביצה, בפחות מדובר כאן  שאף מפרשים, יש  טהורה; תרומה של
לחטאת כטמאה היא הרי  טהורה תרומה אף טוב").שהרי יום ("תוספות

ששמרוה  דהיינו לחטאת, טהורה שהיא תרומה של  אזוב מפרשים ויש 
חטאת אחרונה "),לשם "משנה  ישראל"; "תפארת  äfé(הגר "א; àG– ÇÆ

מטמאים  חטאת מי  ונמצא לחטאת, פסול  בו  יארע שמא לכתחילה, בו
אותה; ומפסידים התרומה äfäאת íàå, בו –øLk.בדיעבד – ÀÄÄÈÈÅ

úB÷ðBéa àG ïéfî ïéàלהלן כמפורש  –,(epzpyn seqa)àGå ÅÇÄÀÀÀ
úBøîúaהאזוב בראשי  שיש  גרגרים כמין ברטנורא ).– (הר"ש ; ÄÀÈ

מבואר : רכים zexnzובתוספתא ענפים היינו עיקר , כל  הנצו  שלא –
פרחו . Lc÷näשלא úàéa ìò úB÷ðBiä ìò ïéáiç ïéà טמא – ÅÇÈÄÇÇÀÇÄÇÇÄÀÈ

חטאת. מקרבן  פטור למקדש, ונכנס ביונקות עליו  øæòéìàשהיזו éaøÇÄÁÄÆÆ
úBøîzä ìò àG óà :øîBà,בתמרות עליו שהיזו  טמא אף – ÅÇÇÇÀÈ

פטור . למקדש נכנס `xfril.אם iaxk dkld oi`e?úB÷ðBiä ïä elàÅÅÇÀ
eìîb àHL ïéìBòáb.שבהם הפרחים בשלו  שלא – ÄÀÄÆÈÀ
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òøönä úà Ba øäèì øLk ,Ba äfäL áBæà באה משנתנו – ÅÆÄÈÈÅÀÇÅÆÇÀÙÈ
מלאכה  בו שנעשתה ידי  על נפסל  האזוב אין המצורע שלטהרת ללמד ,

החטאת מי  התנאים,(הגר "א).בהזאת בזה נחלקו בתוספתא ואמנם

מלאכה, בו ונעשתה הואיל  למצורע, הוא שפסול סובר , אליעזר  ורבי 
אליעזר . כרבי שלא משנתנו  íéöòìוסתמה Bè÷ì האזוב את לקט – ÀÈÀÅÄ

בהמה, למאכל  ולא אדם למאכל  לא מיוחד  אינו סתמו  שכן  עצים, לשם
לבהמה  או אדם למאכל  קובעתו  לקיטתו  בשעת האדם שמחשבת אלא

לעצים, לקטו שאם ללמד, המשנה ובאה לעצים, åéìòאו  eìôðåÀÈÀÈÈ
ïé÷Lîלחטאת טהורים שאינם ישראל"),– כדיBábðî("תפארת  – ÇÀÄÀÇÀ

בפסולים, הכשרים המים יתערבו øLkשלא àeäåשהואיל להזאה, – ÀÈÅ
המשקים. מן טומאה קיבל לא עצים לשם ïéìëàìולקטו  Bè÷ì– ÀÈÈÙÈÄ

החטאת, טהרת על ïé÷Lîאפילו åéìò eìôðå נשמרו שלא – ÀÈÀÈÈÇÀÄ
חטאת, ìeñtבטהרת ,BábpL ét ìò óà טומאה לקבל שהוכשר  – ÇÇÄÆÄÀÈ

המשקים ידי על  כאחת מדבריונטמא משמע וכן ישראל"; ("תפארת

ז ). יא, פרה הל' עליו הרמב"ם  שנפלו  בכגון  כאן שמדובר מפרשים, ויש

להזאה  נפסל טומאה לקבל שהוכשר  וכיון לחטאת, הטהורים משקים

עיין ברטנורא ; שמקשים (הר"ש ; מה אחרונה " ו"משנה  טוב" יום  "תוספות

זה ). פירוש  úàhçìעל  Bè÷ìל חטאת,– מי בו è÷ìðkהזות ÀÈÀÇÈÀÄÀÇ
ïéìëàì;טומאה שמקבל לפי להזאה, פסול משקים, עליו נפלו ואם – ÈÙÈÄ

:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø ;øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÀÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ
íéöòì è÷ìðk עליו נפלו אם ולפיכך טומאה, מקבל שאינו  – ÀÄÀÇÀÅÄ

כשר . והוא מנגבו  dkld.משקים oke
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áBæà úåöî ולהזות החטאת במי אזוב לטבול  התורה שציוותה מה – ÄÀÇÅ
מצוותו: הטמא, על  ÷GLíéçìבו  äL קלחים שלושה ליטול  – ÀÈÀÈÄ

אחת, אגודה ולאגדם אזוב GLשל  íäáeïéìBòáb äLגבעול – ÈÆÀÈÄÀÄ
בראשו שהזרע האמצעי  קנה הוא גבעול קלח; יג,(רש"ילכל  סוכה 

GLא ). ìL :øîBà äãeäé éaøGL äLäLבכל שיהיו  צריך – ÇÄÀÈÅÆÀÈÀÈ
גבעולים. שלושה GLקלח Ba LiL áBæàBâqôî ,íéçì÷ äL ÅÆÆÀÈÀÈÄÀÇÀ

מזה, זה הקלחים את מפריד –BãâBàå שלשתם את אוגד  כך  ואחר – ÀÀ
מצרים, מפסח לקיחה" "לקיחה, שווה בגזירה למדים שכן יחד,

בו כב):שנאמר יב , שלושה (שמות  שם מה אזוב", אגודת "ולקחתם
ומה  קלחים; שלושה כאן  אף משלושה, פחות אגודה שאין  קלחים,

izdw - zex`ean zeipyn
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áBæà úåöî–GLíéçì÷ äL,GL íäáeíéìBòáb äL,àeäL ìk åéncøâå íéðL åéøéLe. ¦§©¥§¨§¨¦¨¤§¨¦§¦§¨¨§©¦§©§ª¨¨¤
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöwä áBæàä–Leëáe èeça B÷tñî,äìòîe ìáBèå,äfîe áBæàa æçBàå;ïBòîL éaøå äãeäé éaøíéøîBà:íLk ¨¥©¨¨§©§§§§¥©£¤§¥¨¥©¤©¦§¨§©¦¦§§¦§¥
áBæàa äéfäL,áBæàa äìéáè Ck. ¤©¨¨¨¥¨§¦¨¨¥

·äfä,èeçä ïî ÷ôñ,Lekä ïî ÷ôñ,ìBòábä ïî ÷ôñ–éfääìeñt Bú.íéìë éðL ìò äfä,íäéðL ìò ÷ôñ ¦¨¨¥¦©¨¥¦©¨¥¦©¦§©¨¨§¨¦¨©§¥¥¦¨¥©§¥¤
äfä,÷ôñåéìò ävî Bøáçî–äìeñt Búàfä.èçîñøçä ìò äðeúð àéäL,äéìò äfäå,èçnä ìò ÷ôñ ¦¨¨¥¥£¥¦¨¨¨©¨¨§¨©©¤¦§¨©©¤¤§¦¨¨¤¨¨¥©©©©
äfä,äéìò ävî ñøçä ïî ÷ôñ–äìeñt Búéfä.øö äétL úéçBìö–Bkøãk äìòîe ìáBè;äãeäé éaøøîBà: ¦¨¨¥¦©¤¤¦¨¨¤¨©¨¨§¨§¦¤¦¨©¥©£¤§©§©¦§¨¥

,íéçì÷ äùìù áåæà úåöî ÷"ú øîà÷ãå .ãçà åéøééùë åúìéçú àäéù ãò ìåñô åðéàå ,øùë íéðù åúìçú ÷"úìå ,ìåñô íéðù åúìéçú éñåé éáøìã ,÷"úî éôè
:éñåé éáøë äëìäå .áëòì àìå àîìòá äåöîì.`edy lk einecxbeäùìùä éøééù éåä åéøééùã ,åäðéð éìéî éøú åéîåãøâå åéøééùå .àåäù ìë ìåòáâä éîåãøâ

:àåäù ìë åðîî øééúùðå øáùðå íãøâàã åîöò ìåòáâä àåä åéîåãøâå ,ïéçì÷ éðù åðééäã ,ïéçì÷
ai`.ewtqn xvwd aef`d:åá úååè íéùðäù êìôä àåä .ùåëáå :å÷åôéñ éãë åëéøàî.dlrne laeheç÷åì àåäå ,íéîá ìáèå áåæà ç÷ìå áéúëã â"òàå

:äçé÷ì äîù øçà øáã é"ò äçé÷ìã ,áåæà ç÷ìå äéá ïðéø÷ øéôù ,åùàøá ïåúð áåæàäù êìôä.dfne aef`a fge`eéòá äàæäáã:åãéá áåæàä æçåà àäéù ïð
mixne` oerny 'xe dcedi 'x:ïåòîù 'øå äãåäé 'øë äëìä ïéàå .'åë

a.'ek hegd on wtq yekd on wtq:åú÷æç ìò àîè ãîòä ïðéøîàã íåùî .áåæàä ïî éàãå äàæä ïðéòáã.eilr dvin exagnúàèç éî úéöîúî àîù
:øçàä ìò êìä ãçà éìë ìù.dleqt ez`fd:áåæàä ïî äàæä åæ ïéà åéìò äöéî åøéáçî éàã.ekxck dlrne laehúàöì äéôá ÷çãðù êåúî ïðéøîà àìå

`xephxa yexit

לאגדם מצוה כאן אף אזוב", "אגודת הפרידBâqt(ספרי ).שם – ÄÀ
הקלחים, Bãâàאת àGå, יחד הקלחים את אגד ולא –àGå Bãâà ÀÂÈÂÈÀ

Bâqt,הקלחים את הפריד ולא שאגדו  או –Bãâà àGå Bâqt àG ÄÀÄÀÀÂÈ
אגדו, ולא הפרידו שלא או –øLk ולא "פסגו  בענין  בדיעבד. – ÈÅ

אינו  זה שבכגון לגמרי , שפסגו  הכוונה שאין מבארים, יש אגדו "
שנפשח אלא איגוד , בלא בקליפתו (bltzp),כשר עדיין  ומעורה

"המאור "). בשם איגר  עקיבא  רבי úåöî(תוספות :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÇ
GL ,áBæàGL íäáe ,íéçì÷ äLíéìBòáb äL שבארנו כמו  – ÅÀÈÀÈÄÈÆÀÈÄÀÄ

קמא, תנא בדברי  íéðLלעיל åéøéLe שלושה בתחילה היו אם – ÀÈÈÀÇÄ
בשייריו; להזות מותר מהם, אחד ונאבד  àeäLקלחים ìk åéncøâåÀÇÀËÈÈÆ

אלא  מהם נשתייר  לא אפילו הזאות, מרוב הגבעולים נשברו  שאם –
בגמרא כשר . שהוא, א )כל יג, מתנא (סוכה מחמיר יוסי שרבי מבואר,

לכתחילה, למצוה הם קלחים שלושה קמא, תנא לדעת שכן קמא,
אפילו  ושייריו כשר , שניים אלא לו אין אם שאף לעכב, לא אבל 

לד ואילו כשר ; שלאחד אזוב אבל  לעכב, הם שלושה יוסי, רבי  עת
פסול אחד  אבל  שניים, ושייריו  פסול; הר"ש).שניים (עיין

ששנינו : edy`,בענין  lk einecxbe,שיעור צריך שתחילתו  משמע הר "ש: כותב
נתפרש. לא ושיעורו 

כותב  וכן טפח; הוא האזוב של ארכו שיעור שלכתחילה כותבים, אחרים אבל 
הפרה שריפת לתוך  הכהן  שמשליכו האזוב בענין zegtהרמב"ם oi` aef`e"

."gthnמטפח פחות לא שיעורו מקום בכל  הנזכר שאזוב למדים, (oiirומכאן
;"dpexg` dpyn" ;g"ixdn iyecig ;xbi` `aiwr iax zetqez oiire ;"aeh mei zetqez"

.("l`xyi zx`tz"
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וההזאה  החטאת במי האזוב בטבילת דנות פרקנו של הראשונות המשניות שלוש
בו.

øöwä áBæàä,הכלי שבשולי  החטאת למי  מגיע שאינו –B÷tñî ÈÅÇÈÈÀÇÀ
èeça,לטבילה סיפוקו  כדי  בחוט מאריכו –Leëáe במוט או – ÀÀ

בו , טוות שהנשים הפלך המאורך,ìáBèåמן האזוב את חטאת במי – ÀÅ
äìòîeשנאמר פי  על  ואף יח ):– יט, mina",(במדבר lahe aef` gwle" ÇÂÆ

מותר מקום מכל  שמטבילו , בשעה עצמו  באזוב אוחז  אינו כאן  והרי 

לקיחה שמה אחר דבר  ידי  על שלקיחה כן, לז ,לעשות סוכה  (גמרא

áBæàaא ), æçBàå,בכוש ולא בחוט ולא המים, מן  שהעלהו לאחר – ÀÅÈÅ
äfîeצרי שבהזאה את – לכוון  שיוכל  כדי  עצמו, באזוב לאחוז ך ÇÆ

ולכאן לכאן יתנענע ולא שם ).הזאתו ïBòîL(רש "י éaøå äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÄÄÀ
áBæàa äìéáè Ck ,áBæàa äéfäL íLk :íéøîBà ואין – ÀÄÀÅÆÇÈÈÈÅÈÀÄÈÈÅ

מקום  שבכל  פי על שאף טעמם, מפרשים יש ובכוש . בחוט מספקו

וכתוב: הואיל כאן, מקום מכל  לקיחה, שמה אחר דבר  ידי על לקיחה

אינה  שהזאה שכשם להזאה, טבילה להשוות יש  לפיכך והזה", "וטבל 
כך  טבילה אף עצמו באזוב אלא "משנה כשרה ועיין ישראל "; ("תפארת 

אחר). טעם  לו שנראה oerny.אחרונה " iaxe dcedi iaxk dkld oi`e
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או בחוט שסיפקו הקצר באזוב דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בכוש.

ìBòábä ïî ÷ôñ ,Lekä ïî ÷ôñ ,èeçä ïî ÷ôñ ,äfä– ÄÈÈÅÄÇÈÅÄÇÈÅÄÇÄÀ
החוט  מן אם ידע ולא בו , והיזה בכוש, או  בחוט שהאריכו הקצר  אזוב

היזה, האזוב של הגבעול מן  או  היזה הכוש  מן äìeñtאו  BúéfäÇÈÈÀÈ
אומרים: אנו  הוא, שספק וכיון  האזוב, מן  ודאי הזאת להיות שצריכה –

חזקתו על טמא ברטנורא).העמד הרא"ש ; שאף (הר"ש; מפרשים, ויש 

לחומרה  התורה מן שספק לפי  פסולה, ההזאה טומאה, חזקת בלי

אחרונה "). äfä,("משנה  íäéðL ìò ÷ôñ ,íéìë éðL ìò äfäÄÈÇÀÅÅÄÈÅÇÀÅÆÄÈ
åéìò ävî Bøáçî ÷ôñכלי על  שהיזה החטאת ממי שמא – ÈÅÅÂÅÄÈÈÈ

האזוב, מן עליו  היזה ולא האחר , הכלי על  נטף או  ניתז BúàfäÇÈÈהאחד ,
äìeñt–מידי מוציאה אינה הזאה שספק לעיל, שבארנו מהטעם ÀÈ

חזקתו . על  טמא העמד  אומרים: ואנו טומאה, àéäLודאי  èçîÇÇÆÄ
äéìò äfäå ,ñøçä ìò äðeúð,המחט על  –èçnä ìò ÷ôñ ÀÈÇÇÆÆÀÄÈÈÆÈÈÅÇÇÇÇ

äéìò ävî ñøçä ïî ÷ôñ ,äfäעל החטאת מי  נפלו  שמא – ÄÈÈÅÄÇÆÆÄÈÈÆÈ
המחט, על  המים נטפו או  הותזו  וממנו  äìeñtהחרס, Búéfä– ÇÈÈÀÈ

שהיה  כלל , להזות הוצרך לא החרס שעל  פי על ואף דלעיל. מהטעם
החרס. מן במיצוי מיטהרת שהמחט אומרים אין מקום מכל טהור,

זו  "לא בסדר  נשנו  הזאה, בספק העוסקות שבמשנתנו הבבות שלוש
הוא  וספק שהואיל הגבעול, מן  ספק החוט מן  בספק רק לא זו": אף

כלים, בשני אף אלא פסולה, הזאתו  האזוב, מן  הטיפה נפלה בכלל  אם
לכלי גם הגיעה אם הוא שספק אלא האזוב, מן  הטיפה נפלה שבוודאי 

שנפלה  שהטיפה כלים, בשני  רק ולא פסולה; הזייתו מקום מכל האחר ,
אפילו  אלא להזאה, עוד  ראויה ואינה מצוותה, נעשתה האחד  כלי  על 

הרי המחט, על  ונפלה החרס מן  ניתזה שאפילו החרס, על  במחט
הטיפה, של מצוותה נעשתה לא ועדיין  הזאה, צריך  היה לא החרס

האזוב  מן  ישר לבוא צריכה שההזאה מפני פסולה, הזאתו מקום מכל
הטמא הכלי ישראל").על  øö("תפארת  äétL úéçBìöמי ובה – ÀÄÆÄÈÇ

המקודשים, להזאה,ìáBèחטאת האזוב את בה –Bkøãk äìòîe ÅÇÂÆÀÇÀ
מתוך שמא חוששים ואין כדרכו , הצלוחית מן האזוב את ומעלה –

izdw - zex`ean zeipyn
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Êéåì íL Bì LiL áBæà ìk–ìeñt.äæ áBæà–øLk.ïBéáBæà,éìçBk áBæà,éîBø áBæà,éøaãî áBæà–ìeñt. ¨¥¤¤¥§©¨¥¤¨¥¥§¥£¦¥¦¥¦§¨¦¨
äàîè äîeøz ìLå–ìeñt.äøBäè ìLå–äfé àG;äfä íàå–øLk.úBøîúa àGå úB÷ðBéa àG ïéfî ïéà. §¤§¨§¥¨¨§¤§¨©¤§¦¦¨¨¥¥©¦§§§¦§¨

Lc÷nä úàéa ìò úB÷ðBiä ìò ïéáiç ïéà.øæòéìà éaøøîBà:úBøîzä ìò àG óà.úB÷ðBiä ïä elà?àHL ïéìBòáb ¥©¨¦©©§©¦©©¦§¨©¦¡¦¤¤¥©©©§¨¥¥©§¦§¦¤
eìîb. ¨§
ÁBa äfäL áBæà–òøönä úà Ba øäèì øLk.ò eìôðå íéöòì Bè÷ìïé÷Lî åéì–øLk àeäå Bábðî.Bè÷ì ¥¤¦¨¨¥§©¥¤©§Ÿ̈§¨§¥¦§¨§¨¨©§¦§©§§¨¥§¨

ïé÷Lî åéìò eìôðå ïéìëàì,BábpL ét ìò óà–ìeñt.úàhçì Bè÷ì–ïéìëàì è÷ìðk,éøácøéàî éaø;éaø ¨Ÿ¨¦§¨§¨¨©§¦©©¦¤¦§¨§¨§©¨§¦§©¨Ÿ¨¦¦§¥©¦¥¦©¦
ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäéíéøîBà:íéöòì è÷ìðk. §¨§©¦¥§©¦¦§§¦§¦§©§¥¦

ËáBæà úåöî–GLíéçì÷ äL,GL íäáeäLïéìBòáb.äãeäé éaøøîBà:GL ìLGL äLäL.áBæàBa LiL ¦§©¥§¨§¨¦¨¤§¨¦§¦©¦§¨¥¤§¨§¨¥¤¤
GLíéçì÷ äL–BãâBàå Bâqôî;Bãâà àGå Bâqt,Bâqt àGå Bãâà,Bãâà àGå Bâqt àG–øLk.éñBé éaøøîBà: §¨§¨¦§©§§§¦§§£¨£¨§¦§¦§§£¨¨¥©¦¥¥

f.ieel my el yiy aef` lk:ïî÷ì ùøôîã êðä ïåâë ,øçà íù åîò úååìì ïéìéâøù.df aef`:íúñá àåä áåæà äæ øîåà åúåà äàåøäù íúñ áåæà øîåìë
.d`nh dnexz lyeåúàæä ä"ôà ,úàèç éî àîèî åðéàù äöéáëî úåçô àåäù â"òàã ïì òîùî÷ àäå .äìéëàì åè÷ìùë äîåøúá áééç äðéâ ìù áåæàù

:àîè åîöò áåæàäù ïåéë ,äìåñô.dfi `l dxedh lye:äîåøúä úà ãéñôîù éðôî.zexnz:áåæàä éùàøá ùéù ïéøâøâ ïéîë.zewpeid lr oiaiig oi`
:áééç åðéà ,ùã÷îä ìà åæ äàæäá àáå úå÷ðåéá åéìò åæäù àîè.'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.elnb `ly milerabçøôäù ïîæ ìë

:çúôéù íãå÷ åñéë êåúá çðåî
g.eabpn:ïéìåñôá íéøùëä íéî åáøòúé àìù éãë.leqt eabpy t"r`:äàîåè ìá÷ì øùëåäùî àîèð àìù ô"òàå.z`hgl ehwl:úàèç éî åá úåæäì

.mivrl hwlnk:äëìä ïëå .øùë àåäå åáâðîå
h.oilerab dyly odae oiglw dyly,äùìù ïìäì äî ,íéøöî çñôî áåæà úãåâàî äçé÷ì äçé÷ì ïðéôìé ,ïðéòáã íéçì÷ äùìùå .ãçà çì÷á ãçà ìåòáâ

:äùìù ïàë óà ,äãåâà éø÷î éëäáã.ebqtn:äæî äæ íéãøåôî íéçì÷ äùìùä åäéù å÷ìçîå åãéøôî.dyly aef` zevn xne` iqei 'xøéîçî éñåé éáø

`xephxa yexit
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– והזה"... טהור איש  במים וטבל אזוב "ולקח יח): יט, (במדבר בתורה כתוב
להזאה. האזוב בדיני המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן 

éåì íL Bì LiL áBæà ìk, במשנתנו להלן כמפורט –ìeñt– ÈÅÆÆÅÀÇÈ
äæלהזאה. áBæà ואינו אזוב, זהו אומר : אותו שהרואה אזוב – ÅÆ

לואי, שם לו להזאה.øLkמוסיף הכשר הוא כלומר  –ïBéáBæà– ÈÅÅÀ
שבמעיים, התולעים להמית תרופה המשמש אזוב éìçBkמין áBæàÅÂÄ

כחול, שצבעו –éøaãî áBæà ,éîBø áBæàמאלו אחד  כל  –ìeñt ÅÄÅÄÀÈÄÈ
לואי. שם לו  שיש  לפי ברישא, ששנינו מהטעם –äîeøz ìLåÀÆÀÈ

äàîè בתרומה חייב גינה של אזוב שכן  טמאה, תרומה של  אזוב – ÀÅÈ
לאכילה, האזוב ìeñtכשלקטו  שאפילו להשמיע, באה משנתנו  – È

להזאה, פסול  מקום מכל  החטאת, מי מטמא שאינו  מכביצה, פחות הוא

נקטה  ולא שפסול , טמא חולין של  לאזוב הדין והוא טמא; שהוא כיון 
הבאה. הפיסקה משום אלא "תרומה" äøBäèהמשנה ìLå ואזוב – ÀÆÀÈ

מכביצה, בפחות מדובר כאן  שאף מפרשים, יש  טהורה; תרומה של
לחטאת כטמאה היא הרי  טהורה תרומה אף טוב").שהרי יום ("תוספות

ששמרוה  דהיינו לחטאת, טהורה שהיא תרומה של  אזוב מפרשים ויש 
חטאת אחרונה "),לשם "משנה  ישראל"; "תפארת  äfé(הגר "א; àG– ÇÆ

מטמאים  חטאת מי  ונמצא לחטאת, פסול  בו  יארע שמא לכתחילה, בו
אותה; ומפסידים התרומה äfäאת íàå, בו –øLk.בדיעבד – ÀÄÄÈÈÅ

úB÷ðBéa àG ïéfî ïéàלהלן כמפורש  –,(epzpyn seqa)àGå ÅÇÄÀÀÀ
úBøîúaהאזוב בראשי  שיש  גרגרים כמין ברטנורא ).– (הר"ש ; ÄÀÈ

מבואר : רכים zexnzובתוספתא ענפים היינו עיקר , כל  הנצו  שלא –
פרחו . Lc÷näשלא úàéa ìò úB÷ðBiä ìò ïéáiç ïéà טמא – ÅÇÈÄÇÇÀÇÄÇÇÄÀÈ

חטאת. מקרבן  פטור למקדש, ונכנס ביונקות עליו  øæòéìàשהיזו éaøÇÄÁÄÆÆ
úBøîzä ìò àG óà :øîBà,בתמרות עליו שהיזו  טמא אף – ÅÇÇÇÀÈ

פטור . למקדש נכנס `xfril.אם iaxk dkld oi`e?úB÷ðBiä ïä elàÅÅÇÀ
eìîb àHL ïéìBòáb.שבהם הפרחים בשלו  שלא – ÄÀÄÆÈÀ
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òøönä úà Ba øäèì øLk ,Ba äfäL áBæà באה משנתנו – ÅÆÄÈÈÅÀÇÅÆÇÀÙÈ
מלאכה  בו שנעשתה ידי  על נפסל  האזוב אין המצורע שלטהרת ללמד ,

החטאת מי  התנאים,(הגר "א).בהזאת בזה נחלקו בתוספתא ואמנם

מלאכה, בו ונעשתה הואיל  למצורע, הוא שפסול סובר , אליעזר  ורבי 
אליעזר . כרבי שלא משנתנו  íéöòìוסתמה Bè÷ì האזוב את לקט – ÀÈÀÅÄ

בהמה, למאכל  ולא אדם למאכל  לא מיוחד  אינו סתמו  שכן  עצים, לשם
לבהמה  או אדם למאכל  קובעתו  לקיטתו  בשעת האדם שמחשבת אלא

לעצים, לקטו שאם ללמד, המשנה ובאה לעצים, åéìòאו  eìôðåÀÈÀÈÈ
ïé÷Lîלחטאת טהורים שאינם ישראל"),– כדיBábðî("תפארת  – ÇÀÄÀÇÀ

בפסולים, הכשרים המים יתערבו øLkשלא àeäåשהואיל להזאה, – ÀÈÅ
המשקים. מן טומאה קיבל לא עצים לשם ïéìëàìולקטו  Bè÷ì– ÀÈÈÙÈÄ

החטאת, טהרת על ïé÷Lîאפילו åéìò eìôðå נשמרו שלא – ÀÈÀÈÈÇÀÄ
חטאת, ìeñtבטהרת ,BábpL ét ìò óà טומאה לקבל שהוכשר  – ÇÇÄÆÄÀÈ

המשקים ידי על  כאחת מדבריונטמא משמע וכן ישראל"; ("תפארת

ז ). יא, פרה הל' עליו הרמב"ם  שנפלו  בכגון  כאן שמדובר מפרשים, ויש

להזאה  נפסל טומאה לקבל שהוכשר  וכיון לחטאת, הטהורים משקים

עיין ברטנורא ; שמקשים (הר"ש ; מה אחרונה " ו"משנה  טוב" יום  "תוספות

זה ). פירוש  úàhçìעל  Bè÷ìל חטאת,– מי בו è÷ìðkהזות ÀÈÀÇÈÀÄÀÇ
ïéìëàì;טומאה שמקבל לפי להזאה, פסול משקים, עליו נפלו ואם – ÈÙÈÄ

:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø ;øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÀÈÀÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ
íéöòì è÷ìðk עליו נפלו אם ולפיכך טומאה, מקבל שאינו  – ÀÄÀÇÀÅÄ

כשר . והוא מנגבו  dkld.משקים oke
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áBæà úåöî ולהזות החטאת במי אזוב לטבול  התורה שציוותה מה – ÄÀÇÅ
מצוותו: הטמא, על  ÷GLíéçìבו  äL קלחים שלושה ליטול  – ÀÈÀÈÄ

אחת, אגודה ולאגדם אזוב GLשל  íäáeïéìBòáb äLגבעול – ÈÆÀÈÄÀÄ
בראשו שהזרע האמצעי  קנה הוא גבעול קלח; יג,(רש"ילכל  סוכה 

GLא ). ìL :øîBà äãeäé éaøGL äLäLבכל שיהיו  צריך – ÇÄÀÈÅÆÀÈÀÈ
גבעולים. שלושה GLקלח Ba LiL áBæàBâqôî ,íéçì÷ äL ÅÆÆÀÈÀÈÄÀÇÀ

מזה, זה הקלחים את מפריד –BãâBàå שלשתם את אוגד  כך  ואחר – ÀÀ
מצרים, מפסח לקיחה" "לקיחה, שווה בגזירה למדים שכן יחד,

בו כב):שנאמר יב , שלושה (שמות  שם מה אזוב", אגודת "ולקחתם
ומה  קלחים; שלושה כאן  אף משלושה, פחות אגודה שאין  קלחים,

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr mipy wxt dxt zkqn

áBæà úåöî–GLíéçì÷ äL,GL íäáeíéìBòáb äL,àeäL ìk åéncøâå íéðL åéøéLe. ¦§©¥§¨§¨¦¨¤§¨¦§¦§¨¨§©¦§©§ª¨¨¤
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöwä áBæàä–Leëáe èeça B÷tñî,äìòîe ìáBèå,äfîe áBæàa æçBàå;ïBòîL éaøå äãeäé éaøíéøîBà:íLk ¨¥©¨¨§©§§§§¥©£¤§¥¨¥©¤©¦§¨§©¦¦§§¦§¥
áBæàa äéfäL,áBæàa äìéáè Ck. ¤©¨¨¨¥¨§¦¨¨¥

·äfä,èeçä ïî ÷ôñ,Lekä ïî ÷ôñ,ìBòábä ïî ÷ôñ–éfääìeñt Bú.íéìë éðL ìò äfä,íäéðL ìò ÷ôñ ¦¨¨¥¦©¨¥¦©¨¥¦©¦§©¨¨§¨¦¨©§¥¥¦¨¥©§¥¤
äfä,÷ôñåéìò ävî Bøáçî–äìeñt Búàfä.èçîñøçä ìò äðeúð àéäL,äéìò äfäå,èçnä ìò ÷ôñ ¦¨¨¥¥£¥¦¨¨¨©¨¨§¨©©¤¦§¨©©¤¤§¦¨¨¤¨¨¥©©©©
äfä,äéìò ävî ñøçä ïî ÷ôñ–äìeñt Búéfä.øö äétL úéçBìö–Bkøãk äìòîe ìáBè;äãeäé éaøøîBà: ¦¨¨¥¦©¤¤¦¨¨¤¨©¨¨§¨§¦¤¦¨©¥©£¤§©§©¦§¨¥

,íéçì÷ äùìù áåæà úåöî ÷"ú øîà÷ãå .ãçà åéøééùë åúìéçú àäéù ãò ìåñô åðéàå ,øùë íéðù åúìçú ÷"úìå ,ìåñô íéðù åúìéçú éñåé éáøìã ,÷"úî éôè
:éñåé éáøë äëìäå .áëòì àìå àîìòá äåöîì.`edy lk einecxbeäùìùä éøééù éåä åéøééùã ,åäðéð éìéî éøú åéîåãøâå åéøééùå .àåäù ìë ìåòáâä éîåãøâ

:àåäù ìë åðîî øééúùðå øáùðå íãøâàã åîöò ìåòáâä àåä åéîåãøâå ,ïéçì÷ éðù åðééäã ,ïéçì÷
ai`.ewtqn xvwd aef`d:åá úååè íéùðäù êìôä àåä .ùåëáå :å÷åôéñ éãë åëéøàî.dlrne laeheç÷åì àåäå ,íéîá ìáèå áåæà ç÷ìå áéúëã â"òàå

:äçé÷ì äîù øçà øáã é"ò äçé÷ìã ,áåæà ç÷ìå äéá ïðéø÷ øéôù ,åùàøá ïåúð áåæàäù êìôä.dfne aef`a fge`eéòá äàæäáã:åãéá áåæàä æçåà àäéù ïð
mixne` oerny 'xe dcedi 'x:ïåòîù 'øå äãåäé 'øë äëìä ïéàå .'åë

a.'ek hegd on wtq yekd on wtq:åú÷æç ìò àîè ãîòä ïðéøîàã íåùî .áåæàä ïî éàãå äàæä ïðéòáã.eilr dvin exagnúàèç éî úéöîúî àîù
:øçàä ìò êìä ãçà éìë ìù.dleqt ez`fd:áåæàä ïî äàæä åæ ïéà åéìò äöéî åøéáçî éàã.ekxck dlrne laehúàöì äéôá ÷çãðù êåúî ïðéøîà àìå
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לאגדם מצוה כאן אף אזוב", "אגודת הפרידBâqt(ספרי ).שם – ÄÀ
הקלחים, Bãâàאת àGå, יחד הקלחים את אגד ולא –àGå Bãâà ÀÂÈÂÈÀ

Bâqt,הקלחים את הפריד ולא שאגדו  או –Bãâà àGå Bâqt àG ÄÀÄÀÀÂÈ
אגדו, ולא הפרידו שלא או –øLk ולא "פסגו  בענין  בדיעבד. – ÈÅ

אינו  זה שבכגון לגמרי , שפסגו  הכוונה שאין מבארים, יש אגדו "
שנפשח אלא איגוד , בלא בקליפתו (bltzp),כשר עדיין  ומעורה

"המאור "). בשם איגר  עקיבא  רבי úåöî(תוספות :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÇ
GL ,áBæàGL íäáe ,íéçì÷ äLíéìBòáb äL שבארנו כמו  – ÅÀÈÀÈÄÈÆÀÈÄÀÄ

קמא, תנא בדברי  íéðLלעיל åéøéLe שלושה בתחילה היו אם – ÀÈÈÀÇÄ
בשייריו; להזות מותר מהם, אחד ונאבד  àeäLקלחים ìk åéncøâåÀÇÀËÈÈÆ

אלא  מהם נשתייר  לא אפילו הזאות, מרוב הגבעולים נשברו  שאם –
בגמרא כשר . שהוא, א )כל יג, מתנא (סוכה מחמיר יוסי שרבי מבואר,

לכתחילה, למצוה הם קלחים שלושה קמא, תנא לדעת שכן קמא,
אפילו  ושייריו כשר , שניים אלא לו אין אם שאף לעכב, לא אבל 

לד ואילו כשר ; שלאחד אזוב אבל  לעכב, הם שלושה יוסי, רבי  עת
פסול אחד  אבל  שניים, ושייריו  פסול; הר"ש).שניים (עיין

ששנינו : edy`,בענין  lk einecxbe,שיעור צריך שתחילתו  משמע הר "ש: כותב
נתפרש. לא ושיעורו 

כותב  וכן טפח; הוא האזוב של ארכו שיעור שלכתחילה כותבים, אחרים אבל 
הפרה שריפת לתוך  הכהן  שמשליכו האזוב בענין zegtהרמב"ם oi` aef`e"

."gthnמטפח פחות לא שיעורו מקום בכל  הנזכר שאזוב למדים, (oiirומכאן
;"dpexg` dpyn" ;g"ixdn iyecig ;xbi` `aiwr iax zetqez oiire ;"aeh mei zetqez"

.("l`xyi zx`tz"
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וההזאה  החטאת במי האזוב בטבילת דנות פרקנו של הראשונות המשניות שלוש
בו.

øöwä áBæàä,הכלי שבשולי  החטאת למי  מגיע שאינו –B÷tñî ÈÅÇÈÈÀÇÀ
èeça,לטבילה סיפוקו  כדי  בחוט מאריכו –Leëáe במוט או – ÀÀ

בו , טוות שהנשים הפלך המאורך,ìáBèåמן האזוב את חטאת במי – ÀÅ
äìòîeשנאמר פי  על  ואף יח ):– יט, mina",(במדבר lahe aef` gwle" ÇÂÆ

מותר מקום מכל  שמטבילו , בשעה עצמו  באזוב אוחז  אינו כאן  והרי 

לקיחה שמה אחר דבר  ידי  על שלקיחה כן, לז ,לעשות סוכה  (גמרא

áBæàaא ), æçBàå,בכוש ולא בחוט ולא המים, מן  שהעלהו לאחר – ÀÅÈÅ
äfîeצרי שבהזאה את – לכוון  שיוכל  כדי  עצמו, באזוב לאחוז ך ÇÆ

ולכאן לכאן יתנענע ולא שם ).הזאתו ïBòîL(רש "י éaøå äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÄÄÀ
áBæàa äìéáè Ck ,áBæàa äéfäL íLk :íéøîBà ואין – ÀÄÀÅÆÇÈÈÈÅÈÀÄÈÈÅ

מקום  שבכל  פי על שאף טעמם, מפרשים יש ובכוש . בחוט מספקו

וכתוב: הואיל כאן, מקום מכל  לקיחה, שמה אחר דבר  ידי על לקיחה

אינה  שהזאה שכשם להזאה, טבילה להשוות יש  לפיכך והזה", "וטבל 
כך  טבילה אף עצמו באזוב אלא "משנה כשרה ועיין ישראל "; ("תפארת 

אחר). טעם  לו שנראה oerny.אחרונה " iaxe dcedi iaxk dkld oi`e
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או בחוט שסיפקו הקצר באזוב דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בכוש.

ìBòábä ïî ÷ôñ ,Lekä ïî ÷ôñ ,èeçä ïî ÷ôñ ,äfä– ÄÈÈÅÄÇÈÅÄÇÈÅÄÇÄÀ
החוט  מן אם ידע ולא בו , והיזה בכוש, או  בחוט שהאריכו הקצר  אזוב

היזה, האזוב של הגבעול מן  או  היזה הכוש  מן äìeñtאו  BúéfäÇÈÈÀÈ
אומרים: אנו  הוא, שספק וכיון  האזוב, מן  ודאי הזאת להיות שצריכה –

חזקתו על טמא ברטנורא).העמד הרא"ש ; שאף (הר"ש; מפרשים, ויש 

לחומרה  התורה מן שספק לפי  פסולה, ההזאה טומאה, חזקת בלי

אחרונה "). äfä,("משנה  íäéðL ìò ÷ôñ ,íéìë éðL ìò äfäÄÈÇÀÅÅÄÈÅÇÀÅÆÄÈ
åéìò ävî Bøáçî ÷ôñכלי על  שהיזה החטאת ממי שמא – ÈÅÅÂÅÄÈÈÈ

האזוב, מן עליו  היזה ולא האחר , הכלי על  נטף או  ניתז BúàfäÇÈÈהאחד ,
äìeñt–מידי מוציאה אינה הזאה שספק לעיל, שבארנו מהטעם ÀÈ

חזקתו . על  טמא העמד  אומרים: ואנו טומאה, àéäLודאי  èçîÇÇÆÄ
äéìò äfäå ,ñøçä ìò äðeúð,המחט על  –èçnä ìò ÷ôñ ÀÈÇÇÆÆÀÄÈÈÆÈÈÅÇÇÇÇ

äéìò ävî ñøçä ïî ÷ôñ ,äfäעל החטאת מי  נפלו  שמא – ÄÈÈÅÄÇÆÆÄÈÈÆÈ
המחט, על  המים נטפו או  הותזו  וממנו  äìeñtהחרס, Búéfä– ÇÈÈÀÈ

שהיה  כלל , להזות הוצרך לא החרס שעל  פי על ואף דלעיל. מהטעם
החרס. מן במיצוי מיטהרת שהמחט אומרים אין מקום מכל טהור,

זו  "לא בסדר  נשנו  הזאה, בספק העוסקות שבמשנתנו הבבות שלוש
הוא  וספק שהואיל הגבעול, מן  ספק החוט מן  בספק רק לא זו": אף

כלים, בשני אף אלא פסולה, הזאתו  האזוב, מן  הטיפה נפלה בכלל  אם
לכלי גם הגיעה אם הוא שספק אלא האזוב, מן  הטיפה נפלה שבוודאי 

שנפלה  שהטיפה כלים, בשני  רק ולא פסולה; הזייתו מקום מכל האחר ,
אפילו  אלא להזאה, עוד  ראויה ואינה מצוותה, נעשתה האחד  כלי  על 

הרי המחט, על  ונפלה החרס מן  ניתזה שאפילו החרס, על  במחט
הטיפה, של מצוותה נעשתה לא ועדיין  הזאה, צריך  היה לא החרס

האזוב  מן  ישר לבוא צריכה שההזאה מפני פסולה, הזאתו מקום מכל
הטמא הכלי ישראל").על  øö("תפארת  äétL úéçBìöמי ובה – ÀÄÆÄÈÇ

המקודשים, להזאה,ìáBèחטאת האזוב את בה –Bkøãk äìòîe ÅÇÂÆÀÇÀ
מתוך שמא חוששים ואין כדרכו , הצלוחית מן האזוב את ומעלה –

izdw - zex`ean zeipyn
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äðBLàø äéfä.eèòîúpL úàhç éî–äfîe ïéìBòáâ éLàø elôà ìáBè,âtñé àHL ãáìáe.åéðôì úBfäì ïekúð ©¨¨¦¨¥©¨¤¦§©£¥£¦¨¥¦§¦©¤¦§©¤§©¥¦§©©§©§¨¨
åéøçàì äfäå,åéðôì äfäå åéøçàì–äìeñt Búéfä;åéðôì,åéðôlL ïéããvä ìò äfäå–äøLk Búéfä.ìò ïéfî §¦¨§©£¨§©£¨§¦¨§¨¨©¨¨§¨§¨¨§¦¨©©§¨¦¤§¨¨©¨¨§¥¨©¦©

íãàä,Bzòcî àHLå Bzòcî.ìòå íãàä ìò ïéfîíéìkä,äàî ïä elôàå. ¨¨¨¦©§§¤¦©§©¦©¨¨¨§©©¥¦©£¦¥¥¨
‚äàîè ìa÷î àeäL øác ìò úBfäì ïekúð,äàîè ìa÷î BðéàL øác ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé àG.ìò ¦§©©§©©¨¨¤§©¥ª§¨§¦¨©¨¨¤¥§©¥ª§¨¦¥¨¥¦§¤©

äàîè ìa÷î BðéàL øác,äàîè ìa÷nL øác ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé.íãàä ìò,äîäaä ìò äfäå, ¨¨¤¥§©¥ª§¨§¦¨©¨¨¤§©¥ª§¨¦¥¨¥¦§¤©¨¨¨§¦¨©©§¥¨
áBæàa Lé íà–äðLé àG.äîäaä ìò,íãàä ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé.íéôhðîä íénä–íéøLk; ¦¥¨¥¦§¤©©§¥¨§¦¨©¨¨¨¦¥¨¥¦§¤©©¦©§©§¦§¥¦

ì ïéànèî íä Cëéôìúàhç éî íL. §¦¨¥§©§¦§¥¥©¨

:øåòéùë áåæàá øàùé àìå éìëä êåúì íéîä åøæçé àîù.dpey`x diifd xne` dcedi 'xå÷çãðù êåúî äéðù äàæä ìáà ,ïðéùééç àì äðåùàø äàæäã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øåòéùë áåæàá åøàùð àì àîù äéðù äàæäá ïðéùééçå øúåéá åèòîúð ,íäî äæä íâå úàöì.btqi `lyåà éìëä éããöî çð÷é àìù

:âôñî àìå ,ìáèå áéúëã .åéìåùî.dleqt ez`fd:åúáùçî úéùòð àì éøäå äàæä úðååë ïðéòáã.d`n od elit`eùéà ìëì äîöò éðôá äàæä ïðéòá àìå
:éìëå éìë ìëì åà ùéàå

b.d`neh lawnd xac lr:íéìëå íãà.d`neh lawn epi`y xac lr:íéðáà éìëå äîäá.dpyi `l aef`a yi m`åðéà äàæä éãë áåæàá øééúùð íà
ìò úåæäì ïéåëúéù ãò ,àîèä ìò øåäèä äæäå áéúëã .äàæä åì äúìòå àîèä øáãä ìò áåæàá øééúùðù åúåàî äæî àìà ,äéðù íòô ìåáèìå øåæçì êéøö
åðéàù øáã ìò úåæäì éãë áåæàä ìáè íà ìáà .áåæàá øééúùðù äîî äæé àìà ,äðùé àì àîèä ìò úåæäì áåæàä úìéáè úòùá ïéåëúðùë êëìä ,àîèä

:äðùéù ãò áåæàá øééúùðù äîá äæé àìå ,äìåñô åúàæä êë ,äìåñô åúìéáè úìçúå ìéàåä ,äàîåè ìá÷î,oithpnd mindøáã íùì åìéáèäù áåæàä ïî
.ïéøùë ,ïäî äæäå áåæà úåôè íúåàá ìéáèä íà ,äàîåè ìá÷î åðéàù.oi`nhn od jkitl,äúéä äìåñô äðåùàøä äìéáèä éøäù ,ïúåöî úéùòð àìù éôì

:ïéàîèî ïäù íéøùëä úàèç éî øàùë úåôèä åìà éøäå

`xephxa yexit

זו  ואין לאזוב, המים באו וממנו לפיו האזוב נדבק הצלוחית צר ּות

הגר"א );טבילה äðBLàø(רמב"ם ; äéfä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÈÈÄÈ
אין  שמא חוששים ואין ומזה, כדרכו  מעלה ראשונה בהזאה דווקא

האזוב  נדבק שנייה בהזאה אבל הכלי, צואר קינוח אלא טבילה, כאן 
כאן  ואין הכלי, מדופני  מים וסופג הצלוחית, של הצר  לפיה יותר 

בהזאה והג (רמב"ם).טבילה שאמנם יהודה, רבי  של טעמו  מפרש  ר "א
ייבלע  יקנח אם שאף הכלי, דפנות יקנח שמא חוששים אין  ראשונה

שמא  חשש  יש  שנייה בהזאה אבל מזה, טבילה ממי וכשמזה באזוב,
– בראשונה. שקינח ממה המים לתוך zwelgnd,יסחוט mrh mix`an yi

לצאת  האזוב שנדחק מתוך שמא חוששים אין  קמא תנא שלדעת
הזאה. כשיעור באזוב נשאר  ולא הכלי  לתוך בחזרה המים נסחטים

בהזאה  אבל  חוששים, אין ראשונה בהזאה שדווקא סובר, יהודה ורבי 
וגם  הכלי, של הצר  בפה ויצאו  מהאזוב המים ונדחקו הואיל  שנייה,
באזוב  נשאר  לא שמא חוששים לפיכך אחת, הזאה מהם היזה כבר

חוששים (ברטנורא).כשיעור  אין קמא תנא שלדעת מפרשים, ויש  –
ויתערב  האזוב מעץ השרף ייסחט לצאת, האזוב שנדחק מתוך  שמא

נתרכך וכבר  הואיל  שנייה, בהזאה חושש יהודה ורבי  החטאת. במי 
החטאת  במי  והתערב מתוכו  השרף יצא שמא ראשונה, בטבילה האזוב

שלמה "). "מלאכת  עיין הרא "ש; eèòîúpL(הר "ש; úàhç éî– ÅÇÈÆÄÀÇÂ
–ìáBèבצלוחית, בהם –ãáìáe ,äfîe ïéìBòáâ éLàø elôà ÅÂÄÈÅÄÀÄÇÆÄÀÇ

âtñé àHL,הדפנות את או הצלוחית שולי את באזוב יקנח שלא – ÆÀÇÅ
יח ):שנאמר  יט , המספג."lahe",(במדבר åéðôìולא úBfäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÀÈÈ

åéøçàì äfäå להזות והתכוון  ולאחריו , לפניו טמאים שהיו כגון  – ÀÄÈÀÇÂÈ
שלאחוריו , על  והיזה שלפניו , הטמאים åéðôìעל äfäå åéøçàì– ÀÇÂÈÀÄÈÀÈÈ

שלפניו , על  והיזה שלאחוריו  הטמאים על להזות שהתכוון BúéfäÇÈÈאו
äìeñt ונאמר זו, להזאה התכוון  שלא לפי  יט ):– יט, "והזה (במדבר  ÀÈ

לטהרו  כדי  עליו להזות לטמא, מתכוון שיהא הטמא", על  הטהור

להתכוון  צריך  שאינו שם , הראב "ד השגת  ועיין ז ; י, פרה הל ' (רמב"ם 

בלבד); עליו להזות  אלא  לפניו,åéðôìלטהרו להזות נתכוון –äfäå ÀÈÈÀÄÈ
åéðôlL ïéããvä ìò, לפניו שהם לצדדים –äøLk Búéfä– ÇÇÀÈÄÆÀÈÈÇÈÈÀÅÈ

הזייתו  שהתכוון , צד לאותו שהיזה וכיון  כלפניו, דינם שלפניו  שהצדדים
שלאחריו . הצדדים על והיזה לאחריו להזות לנתכוון הדין והוא כשרה;

íãàä ìò ïéfî,הטמא –Bzòcî àHLå Bzòcî– כשהוא ואפילו ÇÄÇÈÈÈÄÇÀÀÆÄÇÀ
כוונה. צריך  אינו עליו שמזים שזה ìòåישן , íãàä ìò ïéfîÇÄÇÈÈÈÀÇ

íéìkä,כלים כמה על  או אדם בני כמה על –äàî ïä elôàå ÇÅÄÇÂÄÅÅÈ
הרי המים, מן שהוא כל אליו  שהגיע וכל  אחת, הזאה עליהם מזה –

עליו  להזות המזה שנתכוון ובלבד  טהור , (רמב"ם ).הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שצריך מלמד  – הטמא" על  הטהור "והזה שנינו : א) יד, (יומא בגמרא בברייתא

להזות  שנתכוון או שהיזה במי דנה משנתנו טומאה. המקבל דבר על  להזות כוונה

טומאה. מקבל  שאינו דבר  על

äàîè ìa÷î àeäL øác ìò úBfäì ïekúð האדם על  כגון  – ÄÀÇÇÀÇÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ
טומאה, המקבל  כלי על  äàîèאו  ìa÷î BðéàL øác ìò äfäåÀÄÈÇÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ

א  הבהמה על כגון אבנים,– כלי  על áBæàaו Lé íà נשארו אם – ÄÅÈÅ
באזוב, חטאת äðLéמי  àG שנייה פעם ולטבול  לחזור צריך  אינו – ÄÀÆ

ותחילת  הואיל  הכלים, על  או האדם על השאר מן  מזה אלא האזוב, את

שנאמר ממה שלמדים וזהו  הזאה; הצריך  דבר  לשם היתה טבילתו
להזות  האזוב טבילת בשעת כוונתו  שתהא הטמא", על הטהור "והזה

טומאה. המקבל  דבר  äàîèעל  ìa÷î BðéàL øác ìòאבל – ÇÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
כגון  טומאה, מקבל שאינו  דבר על  להזות כדי האזוב את טבל אם

הבהמה, äàîèעל ìa÷nL øác ìò äfäå,האדם על כגון  – ÀÄÈÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ
áBæàa Lé íà,באזוב חטאת מי  נשארו אפילו כלומר  –äðLé– ÄÅÈÅÄÀÆ

המקבל דבר על  להזות כדי  האזוב את שנייה פעם להטביל  צריך 

הזאתו  אף לפיכך פסולה, היתה הראשונה והטבילה שהואיל  טומאה,
א).פסולה יד, יומא המאירי ישראל"; "תפארת  ברטנורא ; dtiqene(רמב"ם ;

:lirl epipyy dkldl dnbec zzl dpyndíãàä ìò להזות נתכוון – ÇÈÈÈ
האדם, äîäaäעל  ìò äfäå,טומאה מקבל  שאינו  דבר  היינו – ÀÄÈÇÇÀÅÈ

.äðLé àG ,áBæàa Lé íàלהזות נתכוון  אם äîäaä,אבל ìò ÄÅÈÅÄÀÆÇÇÀÅÈ
äðLé ,áBæàa Lé íà ,íãàä ìò äfäå.לעיל שבארנו  כמו – ÀÄÈÇÈÈÈÄÅÈÅÄÀÆ

íéôhðîä íénä,האזוב מן –íéøLk את טבל  אם כלומר – ÇÇÄÇÀÇÀÄÀÅÄ
שאינו  פי על אף טומאה, מקבל  שאינו  דבר  על  להזות כדי  האזוב

מכל היתה, פסולה והטבילה הואיל שבאזוב, החטאת ממי להזות יכול
וטבל וחזר לחטאת, הטהור  כלי לתוך  האזוב מן  מים נטפו אם מקום

כשרה. הזאתו  טומאה, המקבל דבר על להזות כדי האזוב את בהם
úàhç éî íLì ïéànèî íä Cëéôì המנטפים והמים הואיל – ÀÄÈÅÀÇÀÄÀÅÅÇÈ

מי כשאר דינם לפיכך  מצוותם, נעשתה לא ועדיין להזאה, ראויים
בהם. הנוגע או הנושאם את המטמאים כשרים חטאת

izdw - zex`ean zeipyn
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„Lc÷nì ñðëðå íéaø ìL ïBlçî äfnä,íénä eàöîðåíéìeñt–øeèt.Lc÷nì ñðëðå ãéçé ìL ïBlçî, ©©¤¥©¤©¦§¦§©©¦§¨§¦§§©©¦§¦¨¥©¤¨¦§¦§©©¦§¨
íénä eàöîðåïéìeñt–áiç.ìBãb ïäk ìáà,ïBlçî ïéaíéaø ìL ïBlçî ïéa ãéçé ìL–øeèt,ïäk ïéàL §¦§§©©¦§¦©¨£¨Ÿ¥¨¥¥©¤¨¦¥¥©¤©¦¨¤¥Ÿ¥

Lc÷nä úàéa ìò áiç ìBãb.íéaø ìL ïBlç éðôì eéä ïé÷éìçî–ïéòðîð àGå ïéñøBãå,eøîàL éðtî:úàhç éî ¨©¨©¦©©¦§¨©£¦¦¨¦§¥©¤©¦§§¦§¦§¨¦¦§¥¤¨§¥©¨
ïúåöî eNòL,ïéànèî ïðéà. ¤¨¦§¨¨¥¨§©§¦

c.miax ly oelgn dfnd:äàæäì íéøåäè åãéáù íéîäù øåáñë àîèä ìò äæäå ,íéøáåòä íéàîèä ìò íù äæîå íéáø ìù ïåìçá ãîåòùe`vnpe
.mileqtäåä àìã ,àåä ñåðà äæ àîèã ,íòèä í"áîøä ùøéôå .øåäè å÷éôñã ø"äøá äàîåè ÷ôñë éåäã ,ïáø÷î àîèä øåèô ,ùã÷îì åæ äàæäá ñðëð íà

àîèì äéì äåä ,äæîå ãéçé ìù ïåìçá ãîåòä ìáà .íéáøä ìò äæîå ø"äøá ãîåò äéäù ïåéë ,åàì íà äàæäì ïéøùë íéîä íà ÷åãáìå äéúòãà é÷åñàì äéì
å÷éôñã é"äøá äàîåè ÷ôñë éåäã ,ïáø÷ áééç åæ äàæäá ùã÷îì ñðëð íàå ,ñðåà àìå åæ àéä äââù ,÷ãá àìã ïåéëå ,åàì íà ,íéøùë íà íéîä ìò ÷åãáì

:àîè.ycwnd z`ia lr aiig lecb odk oi`yáéúëã(è"é øáãîá)ïäëì èøô ,íéãéçéì åðééäã ìä÷ì äåù åàèçù éî ,ìä÷ä êåúî àéää ùôðä äúøëðå
:íéãéçéì äåù åàèç ïéàù ìåãâ.eid oiwilgn,ïéàîèî àìã íåùî ,ïäá ïéñøåã ä"ôàå ,íãà éðá ïäá ïé÷éìçî åéäù ãò íù åéä úàèç éî êë ìë øîåìë

:ïúåöî úéùòðå ìéàåä

`xephxa yexit

טבילת  בשעת הכוונה אחר  הולך שהכל  הרמב"ם, לשיטת המשנה את בארנו 
מברטנורא. הרב גם פירש וכן  החטאת. במי האזוב

ולא  ההזאה, מעשה אחר הולך  שהכל  וסוברים, הרמב"ם על חולקים יש אבל 
משנתנו: פירוש לדעתם וכך ההזאה, בטבילת הכוונה אחר 

yi m` :d`neh lawn epi`y xac lr dfde ,d`neh lawn `edy xac lr zefdl oeekzp
dpyi `l ,aef`aפי על  שאף באזוב, שנשתיירו החטאת ממי  שנית יזה לא –

דבר על והיזה הואיל מקום מכל טומאה, המקבל  דבר  על להזות שנתכוון 
נפסלו באזוב שנשארו  המים אף להזאה, ראוי  ואינו  טומאה מקבל שאינו 

`mלהזאה. :d`neh lawny xac lr dfde ,d`neh lawn epi`y xac lr zefdl oeekzp
dpyi ,aef`a yiשנשתיירו החטאת מי מאותם שנייה הזאה להזות הוא רשאי  –

הואיל טומאה, מקבל שאינו דבר  על להזות הכוונה מפני  נפסלו שלא באזוב,
טומאה המקבל  דבר  על  היזה eizebydaולמעשה c"a`xd ;`"xbd ;y"`xd ;y"xd)
.(` ,ci `nei i"yx ;d ,i dxt 'ld m"anxd lr אדם על היזה שאפילו מוסיפים, ויש

מקבל שהרי  להזאה, ראוי  והוא הואיל  מקום מכל הזאה, צריך  שאינו טהור,
להזות  יכולים באזוב, מים נשתיירו  ואם המים; נפסלו  לא לפיכך טומאה,

טמא אדם על  שנית ax`").מהם edil`"),מבארים יש הרמב"ם לשיטת ואף
היינו טומאה", מקבל שהוא דבר על להזות "נתכוון במשנתנו: ששנינו שמה

הזאהאפילו צריך  שאינו טהור אדם mithpndעל  mind .("l`xyi zx`tz")מן –
להזאה, הראוי  על ממנו  כשהיזה להזאהmixykהאזוב, –c"a`xd ;y"`xd ;y"xd)

.(my המים הראוי , לשם שטבל פי  על אף ראוי , שאינו על היזה אם אבל
פסולים ממנו my).המנטפים c"a`xd)

להיפך : במשנתנו גורסים lrויש dfde d`neh lawn `edy xac lr zefdl oeekzp
Ð aef`a yi m` :d`neh lawn epi`y xacdpy idfde ,d`neh lawn epi`y xac lr .

Ð aef`a yi m` :d`neh lawny xac lrdpy i `lועיין א; יד, יומא חננאל  (רבנו
אחר הולכים שאמנם זו , גירסה לפי  הדברים ופירוש שם), ישנים" "תוספות
כפי הוא ישנה" ו"לא "ישנה" של  שהביאור  אלא הרמב"ם), (כשיטת הכוונה

האחרים xbde"`).המפרשים c"a`xd ;y"xd)

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äfnä,הטמא על  חטאת מי  –íéaø ìL ïBlçî שמזים מחלון  – ÇÇÆÅÇÆÇÄ
הרבים על העומד(רמב"ם );ממנו  חטאת מי של מלגין מפרשים: ויש 

חטאת  מי של הלגין את להניח הדרך  היתה שכן רבים, של  בחלון

טומאה יקבל  שלא כדי שבחומה, Lc÷nì(מהר "ם ),בחלון  ñðëðåÀÄÀÇÇÄÀÈ
נטהר, שכבר שחשב עליו, שהוזה זה –íéìeñt íénä eàöîðåÀÄÀÀÇÇÄÀÄ

היו  עליו שהוזו החטאת שמי לו נודע למקדש  שנכנס שלאחר  –
בזה, וכיוצא בהמה משתיית שנפסלו  כגון  מקרבן øeètפסולים, – È

שמזים  המים שכן אונס, אלא שוגג שאינו לפי למקדש , ביאתו  על 
צריך הטמא היה ולא להזאה, כשרים שהם חזקתם הרבים על  מהם

כשרים המים אם לבדוק שיש  דעתו על יד,להעלות פרה  הל' (רמב"ם 

טהורח ). שספקו  הרבים ברשות טומאה כספק שדינו (הרמב"ם ועוד,

ברטנורא). למשנתנו ; ãéçéבפירושו ìL ïBlçî שהוזה טמא אבל – ÅÇÆÈÄ
ליחיד , השייכים חטאת ממי  היינו יחיד, של מחלון  ñðëðåÀÄÀÇעליו

ïéìeñt íénä eàöîðå ,Lc÷nì,להזאה פסולים שהיו –áiç ÇÄÀÈÀÄÀÀÇÇÄÀÄÇÈ
חטאת קרבן  –,(cxeie dler oaxw) שהיה לפי שוגג, אלא אנוס שאינו 

להזאה, כשרים היו  המים אם למקדש, שנכנס קודם תחילה, לבדוק לו 
טמא שספקו  היחיד ברשות טומאה כספק שדינו  (רמב"ם ;ועוד ,

ìBãbברטנורא ). ïäk ìáà,עליו שהוזה –ãéçé ìL ïBlçî ïéa ÂÈÙÅÈÅÅÇÆÈÄ
øeèt ,íéaø ìL ïBlçî ïéa,מקרבן –áiç ìBãb ïäk ïéàL ÅÅÇÆÇÄÈÆÅÙÅÈÇÈ

Lc÷nä úàéa ìòז ב, הוריות במסכת שמעון רבי  כדעת –oiir) ÇÄÇÇÄÀÈ
.(my epxe`aíéaø ìL ïBlç éðôì eéä ïé÷éìçî שנשפכו מתוך  – ÇÂÄÄÈÄÀÅÇÆÇÄ

על שעברו האנשים בהם היו  מחליקים רבים, חטאת מי  בהזאה שם

החלון, המים,ïéñøBãåיד על דורסים היו כן פי  על ואף –àGå ÀÀÄÀ
ïéòðîð:מפרשים ויש  עליהם; מלדרוס –mirpnp `le מלהיכנס – ÄÀÈÄ

המקדש לבית כך eøîàL(רמב "ם),אחר éðtî:חכמים –úàhç éî ÄÀÅÆÈÀÅÇÈ
ïúåöî eNòL,הזאתם לאחר  היינו –ïéànèî ïðéà הנוגע את – ÆÈÄÀÈÈÅÈÀÇÀÄ

מטמאים, החטאת מי  מצוותם שנעשו קודם שדווקא הנושאם; או בהם
בארנו שכבר g),כמו  ,h dpynd xe`al dncwda) שנעשו לאחר  אבל 

כלל. מטמאים אינם מצוותם

אחרות. בדרכים אותה מפרשים אחרים אבל הרמב"ם, לפי  משנתנו  בארנו 
הרא"ש פירוש y"xd):והרי zeawra)
miax ly oelgn dfnd נותנים היו ובהם העזרה, בכתלי  בנויים היו  חלונות –

בספק  שנטמאו  אדם בני על להזות מיוחד חלון  והיה למשמרת, האפר  את
מקבלים  היו התורה, מן  טהורים שהם פי על  שאף הרבים, ברשות טומאה

במשנתנו : ששנינו וזהו הספק. מן  לצאת כדי  miaxהזאה, ly oelgn dfnd–
אדם אותו  ונכנס הרבים, ברשות טומאה בספק שנטמא אדם על  ycwnlהיינו

עליו , שהיזו  לאחר  –xeht ,oileqt mind e`vnpe היה הכי  בלאו שהרי  מקרבן , –
אבל  התורה. מן cigiפטור ly oelgn טומאה בספק שנטמא מי על שהיזה –

היחיד , aiigברשות ,oileqt mind e`vnpe ,ycwnl qpkpeמן טמא הוא שהרי  –
התורה.

פירוש  על  וגם הרמב"ם פירוש על גם מקשה אחרונה" "משנה בעל אבל 
אינה  שמשנתנו  נראה, ז "ל  רבותינו  פירוש "לולא כותב: והוא והרא"ש, הר "ש
מלשון גם משמע וכן  שנכנס". במזה אלא למקדש שנכנס במּוזה מדברת

נטמא  והמזה ונכנס". עליו  שהיזו "מי  נקטה שלא שנשאם המשנה החטאת במי 
שהניחם  כגון  מדרבנן , בפסולים ומדובר פסולים, שהמים לפי לצורך, שלא

הם. כשרים ומדאורייתא מגולים, ומצאם miax"מכוסים ly oelgn"eהיינו –
למקדש, ונכנס והיזה זה ובא להזאה חטאת מי שם לעצמם הצניעו שהרבים
פסולים, שנמצאו פי  על  ואף נתכוון; הזאה לצורך  פנים כל  על שהוא פטור,
לא  הוא הזאה, לצורך  המים את הניחו ורבים שהואיל לצורך, שלא זה אין
לא  הם, הזאה שמי  לו אמר לבדו שהאחד  יחיד, של  מחלון אבל כלום. פשע
שלא  נשא כאילו ודינו  כרת, באיסור  למקדש ליכנס עליו  לסמוך  צריך  היה
מה  גם יתיישב פירושנו  ולפי  – בטומאה. למקדש שנכנס והרי הזאה, לצורך

המשנה: xeht",שנקטה ,miax ly oelgn oia cigi ly oelgn oia lecb odk la`"
הזאה, לגבי כאן זו  פיסקה נשנתה למה מיושב, אינו  המפרשים שאר לפי שכן
נמי הכי שאין  ניחא, לדברינו אבל  כלל. מקדש חיוב אין  גדול שבכהן  כיון

טהור. והוא מדובר , שבמזה

izdw - zex`ean zeipyn



קפט b dpyn xyr mipy wxt dxt zkqn

äðBLàø äéfä.eèòîúpL úàhç éî–äfîe ïéìBòáâ éLàø elôà ìáBè,âtñé àHL ãáìáe.åéðôì úBfäì ïekúð ©¨¨¦¨¥©¨¤¦§©£¥£¦¨¥¦§¦©¤¦§©¤§©¥¦§©©§©§¨¨
åéøçàì äfäå,åéðôì äfäå åéøçàì–äìeñt Búéfä;åéðôì,åéðôlL ïéããvä ìò äfäå–äøLk Búéfä.ìò ïéfî §¦¨§©£¨§©£¨§¦¨§¨¨©¨¨§¨§¨¨§¦¨©©§¨¦¤§¨¨©¨¨§¥¨©¦©

íãàä,Bzòcî àHLå Bzòcî.ìòå íãàä ìò ïéfîíéìkä,äàî ïä elôàå. ¨¨¨¦©§§¤¦©§©¦©¨¨¨§©©¥¦©£¦¥¥¨
‚äàîè ìa÷î àeäL øác ìò úBfäì ïekúð,äàîè ìa÷î BðéàL øác ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé àG.ìò ¦§©©§©©¨¨¤§©¥ª§¨§¦¨©¨¨¤¥§©¥ª§¨¦¥¨¥¦§¤©

äàîè ìa÷î BðéàL øác,äàîè ìa÷nL øác ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé.íãàä ìò,äîäaä ìò äfäå, ¨¨¤¥§©¥ª§¨§¦¨©¨¨¤§©¥ª§¨¦¥¨¥¦§¤©¨¨¨§¦¨©©§¥¨
áBæàa Lé íà–äðLé àG.äîäaä ìò,íãàä ìò äfäå,áBæàa Lé íà–äðLé.íéôhðîä íénä–íéøLk; ¦¥¨¥¦§¤©©§¥¨§¦¨©¨¨¨¦¥¨¥¦§¤©©¦©§©§¦§¥¦

ì ïéànèî íä Cëéôìúàhç éî íL. §¦¨¥§©§¦§¥¥©¨

:øåòéùë áåæàá øàùé àìå éìëä êåúì íéîä åøæçé àîù.dpey`x diifd xne` dcedi 'xå÷çãðù êåúî äéðù äàæä ìáà ,ïðéùééç àì äðåùàø äàæäã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øåòéùë áåæàá åøàùð àì àîù äéðù äàæäá ïðéùééçå øúåéá åèòîúð ,íäî äæä íâå úàöì.btqi `lyåà éìëä éããöî çð÷é àìù

:âôñî àìå ,ìáèå áéúëã .åéìåùî.dleqt ez`fd:åúáùçî úéùòð àì éøäå äàæä úðååë ïðéòáã.d`n od elit`eùéà ìëì äîöò éðôá äàæä ïðéòá àìå
:éìëå éìë ìëì åà ùéàå

b.d`neh lawnd xac lr:íéìëå íãà.d`neh lawn epi`y xac lr:íéðáà éìëå äîäá.dpyi `l aef`a yi m`åðéà äàæä éãë áåæàá øééúùð íà
ìò úåæäì ïéåëúéù ãò ,àîèä ìò øåäèä äæäå áéúëã .äàæä åì äúìòå àîèä øáãä ìò áåæàá øééúùðù åúåàî äæî àìà ,äéðù íòô ìåáèìå øåæçì êéøö
åðéàù øáã ìò úåæäì éãë áåæàä ìáè íà ìáà .áåæàá øééúùðù äîî äæé àìà ,äðùé àì àîèä ìò úåæäì áåæàä úìéáè úòùá ïéåëúðùë êëìä ,àîèä

:äðùéù ãò áåæàá øééúùðù äîá äæé àìå ,äìåñô åúàæä êë ,äìåñô åúìéáè úìçúå ìéàåä ,äàîåè ìá÷î,oithpnd mindøáã íùì åìéáèäù áåæàä ïî
.ïéøùë ,ïäî äæäå áåæà úåôè íúåàá ìéáèä íà ,äàîåè ìá÷î åðéàù.oi`nhn od jkitl,äúéä äìåñô äðåùàøä äìéáèä éøäù ,ïúåöî úéùòð àìù éôì

:ïéàîèî ïäù íéøùëä úàèç éî øàùë úåôèä åìà éøäå

`xephxa yexit

זו  ואין לאזוב, המים באו וממנו לפיו האזוב נדבק הצלוחית צר ּות

הגר"א );טבילה äðBLàø(רמב"ם ; äéfä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÈÈÄÈ
אין  שמא חוששים ואין ומזה, כדרכו  מעלה ראשונה בהזאה דווקא

האזוב  נדבק שנייה בהזאה אבל הכלי, צואר קינוח אלא טבילה, כאן 
כאן  ואין הכלי, מדופני  מים וסופג הצלוחית, של הצר  לפיה יותר 

בהזאה והג (רמב"ם).טבילה שאמנם יהודה, רבי  של טעמו  מפרש  ר "א
ייבלע  יקנח אם שאף הכלי, דפנות יקנח שמא חוששים אין  ראשונה

שמא  חשש  יש  שנייה בהזאה אבל מזה, טבילה ממי וכשמזה באזוב,
– בראשונה. שקינח ממה המים לתוך zwelgnd,יסחוט mrh mix`an yi

לצאת  האזוב שנדחק מתוך שמא חוששים אין  קמא תנא שלדעת
הזאה. כשיעור באזוב נשאר  ולא הכלי  לתוך בחזרה המים נסחטים

בהזאה  אבל  חוששים, אין ראשונה בהזאה שדווקא סובר, יהודה ורבי 
וגם  הכלי, של הצר  בפה ויצאו  מהאזוב המים ונדחקו הואיל  שנייה,
באזוב  נשאר  לא שמא חוששים לפיכך אחת, הזאה מהם היזה כבר

חוששים (ברטנורא).כשיעור  אין קמא תנא שלדעת מפרשים, ויש  –
ויתערב  האזוב מעץ השרף ייסחט לצאת, האזוב שנדחק מתוך  שמא

נתרכך וכבר  הואיל  שנייה, בהזאה חושש יהודה ורבי  החטאת. במי 
החטאת  במי  והתערב מתוכו  השרף יצא שמא ראשונה, בטבילה האזוב

שלמה "). "מלאכת  עיין הרא "ש; eèòîúpL(הר "ש; úàhç éî– ÅÇÈÆÄÀÇÂ
–ìáBèבצלוחית, בהם –ãáìáe ,äfîe ïéìBòáâ éLàø elôà ÅÂÄÈÅÄÀÄÇÆÄÀÇ

âtñé àHL,הדפנות את או הצלוחית שולי את באזוב יקנח שלא – ÆÀÇÅ
יח ):שנאמר  יט , המספג."lahe",(במדבר åéðôìולא úBfäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÀÈÈ

åéøçàì äfäå להזות והתכוון  ולאחריו , לפניו טמאים שהיו כגון  – ÀÄÈÀÇÂÈ
שלאחוריו , על  והיזה שלפניו , הטמאים åéðôìעל äfäå åéøçàì– ÀÇÂÈÀÄÈÀÈÈ

שלפניו , על  והיזה שלאחוריו  הטמאים על להזות שהתכוון BúéfäÇÈÈאו
äìeñt ונאמר זו, להזאה התכוון  שלא לפי  יט ):– יט, "והזה (במדבר  ÀÈ

לטהרו  כדי  עליו להזות לטמא, מתכוון שיהא הטמא", על  הטהור

להתכוון  צריך  שאינו שם , הראב "ד השגת  ועיין ז ; י, פרה הל ' (רמב"ם 

בלבד); עליו להזות  אלא  לפניו,åéðôìלטהרו להזות נתכוון –äfäå ÀÈÈÀÄÈ
åéðôlL ïéããvä ìò, לפניו שהם לצדדים –äøLk Búéfä– ÇÇÀÈÄÆÀÈÈÇÈÈÀÅÈ

הזייתו  שהתכוון , צד לאותו שהיזה וכיון  כלפניו, דינם שלפניו  שהצדדים
שלאחריו . הצדדים על והיזה לאחריו להזות לנתכוון הדין והוא כשרה;

íãàä ìò ïéfî,הטמא –Bzòcî àHLå Bzòcî– כשהוא ואפילו ÇÄÇÈÈÈÄÇÀÀÆÄÇÀ
כוונה. צריך  אינו עליו שמזים שזה ìòåישן , íãàä ìò ïéfîÇÄÇÈÈÈÀÇ

íéìkä,כלים כמה על  או אדם בני כמה על –äàî ïä elôàå ÇÅÄÇÂÄÅÅÈ
הרי המים, מן שהוא כל אליו  שהגיע וכל  אחת, הזאה עליהם מזה –

עליו  להזות המזה שנתכוון ובלבד  טהור , (רמב"ם ).הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שצריך מלמד  – הטמא" על  הטהור "והזה שנינו : א) יד, (יומא בגמרא בברייתא

להזות  שנתכוון או שהיזה במי דנה משנתנו טומאה. המקבל דבר על  להזות כוונה

טומאה. מקבל  שאינו דבר  על

äàîè ìa÷î àeäL øác ìò úBfäì ïekúð האדם על  כגון  – ÄÀÇÇÀÇÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ
טומאה, המקבל  כלי על  äàîèאו  ìa÷î BðéàL øác ìò äfäåÀÄÈÇÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ

א  הבהמה על כגון אבנים,– כלי  על áBæàaו Lé íà נשארו אם – ÄÅÈÅ
באזוב, חטאת äðLéמי  àG שנייה פעם ולטבול  לחזור צריך  אינו – ÄÀÆ

ותחילת  הואיל  הכלים, על  או האדם על השאר מן  מזה אלא האזוב, את

שנאמר ממה שלמדים וזהו  הזאה; הצריך  דבר  לשם היתה טבילתו
להזות  האזוב טבילת בשעת כוונתו  שתהא הטמא", על הטהור "והזה

טומאה. המקבל  דבר  äàîèעל  ìa÷î BðéàL øác ìòאבל – ÇÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
כגון  טומאה, מקבל שאינו  דבר על  להזות כדי האזוב את טבל אם

הבהמה, äàîèעל ìa÷nL øác ìò äfäå,האדם על כגון  – ÀÄÈÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ
áBæàa Lé íà,באזוב חטאת מי  נשארו אפילו כלומר  –äðLé– ÄÅÈÅÄÀÆ

המקבל דבר על  להזות כדי  האזוב את שנייה פעם להטביל  צריך 

הזאתו  אף לפיכך פסולה, היתה הראשונה והטבילה שהואיל  טומאה,
א).פסולה יד, יומא המאירי ישראל"; "תפארת  ברטנורא ; dtiqene(רמב"ם ;

:lirl epipyy dkldl dnbec zzl dpyndíãàä ìò להזות נתכוון – ÇÈÈÈ
האדם, äîäaäעל  ìò äfäå,טומאה מקבל  שאינו  דבר  היינו – ÀÄÈÇÇÀÅÈ

.äðLé àG ,áBæàa Lé íàלהזות נתכוון  אם äîäaä,אבל ìò ÄÅÈÅÄÀÆÇÇÀÅÈ
äðLé ,áBæàa Lé íà ,íãàä ìò äfäå.לעיל שבארנו  כמו – ÀÄÈÇÈÈÈÄÅÈÅÄÀÆ

íéôhðîä íénä,האזוב מן –íéøLk את טבל  אם כלומר – ÇÇÄÇÀÇÀÄÀÅÄ
שאינו  פי על אף טומאה, מקבל  שאינו  דבר  על  להזות כדי  האזוב

מכל היתה, פסולה והטבילה הואיל שבאזוב, החטאת ממי להזות יכול
וטבל וחזר לחטאת, הטהור  כלי לתוך  האזוב מן  מים נטפו אם מקום

כשרה. הזאתו  טומאה, המקבל דבר על להזות כדי האזוב את בהם
úàhç éî íLì ïéànèî íä Cëéôì המנטפים והמים הואיל – ÀÄÈÅÀÇÀÄÀÅÅÇÈ

מי כשאר דינם לפיכך  מצוותם, נעשתה לא ועדיין להזאה, ראויים
בהם. הנוגע או הנושאם את המטמאים כשרים חטאת

izdw - zex`ean zeipyn
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„Lc÷nì ñðëðå íéaø ìL ïBlçî äfnä,íénä eàöîðåíéìeñt–øeèt.Lc÷nì ñðëðå ãéçé ìL ïBlçî, ©©¤¥©¤©¦§¦§©©¦§¨§¦§§©©¦§¦¨¥©¤¨¦§¦§©©¦§¨
íénä eàöîðåïéìeñt–áiç.ìBãb ïäk ìáà,ïBlçî ïéaíéaø ìL ïBlçî ïéa ãéçé ìL–øeèt,ïäk ïéàL §¦§§©©¦§¦©¨£¨Ÿ¥¨¥¥©¤¨¦¥¥©¤©¦¨¤¥Ÿ¥

Lc÷nä úàéa ìò áiç ìBãb.íéaø ìL ïBlç éðôì eéä ïé÷éìçî–ïéòðîð àGå ïéñøBãå,eøîàL éðtî:úàhç éî ¨©¨©¦©©¦§¨©£¦¦¨¦§¥©¤©¦§§¦§¦§¨¦¦§¥¤¨§¥©¨
ïúåöî eNòL,ïéànèî ïðéà. ¤¨¦§¨¨¥¨§©§¦

c.miax ly oelgn dfnd:äàæäì íéøåäè åãéáù íéîäù øåáñë àîèä ìò äæäå ,íéøáåòä íéàîèä ìò íù äæîå íéáø ìù ïåìçá ãîåòùe`vnpe
.mileqtäåä àìã ,àåä ñåðà äæ àîèã ,íòèä í"áîøä ùøéôå .øåäè å÷éôñã ø"äøá äàîåè ÷ôñë éåäã ,ïáø÷î àîèä øåèô ,ùã÷îì åæ äàæäá ñðëð íà

àîèì äéì äåä ,äæîå ãéçé ìù ïåìçá ãîåòä ìáà .íéáøä ìò äæîå ø"äøá ãîåò äéäù ïåéë ,åàì íà äàæäì ïéøùë íéîä íà ÷åãáìå äéúòãà é÷åñàì äéì
å÷éôñã é"äøá äàîåè ÷ôñë éåäã ,ïáø÷ áééç åæ äàæäá ùã÷îì ñðëð íàå ,ñðåà àìå åæ àéä äââù ,÷ãá àìã ïåéëå ,åàì íà ,íéøùë íà íéîä ìò ÷åãáì

:àîè.ycwnd z`ia lr aiig lecb odk oi`yáéúëã(è"é øáãîá)ïäëì èøô ,íéãéçéì åðééäã ìä÷ì äåù åàèçù éî ,ìä÷ä êåúî àéää ùôðä äúøëðå
:íéãéçéì äåù åàèç ïéàù ìåãâ.eid oiwilgn,ïéàîèî àìã íåùî ,ïäá ïéñøåã ä"ôàå ,íãà éðá ïäá ïé÷éìçî åéäù ãò íù åéä úàèç éî êë ìë øîåìë

:ïúåöî úéùòðå ìéàåä

`xephxa yexit

טבילת  בשעת הכוונה אחר  הולך שהכל  הרמב"ם, לשיטת המשנה את בארנו 
מברטנורא. הרב גם פירש וכן  החטאת. במי האזוב

ולא  ההזאה, מעשה אחר הולך  שהכל  וסוברים, הרמב"ם על חולקים יש אבל 
משנתנו: פירוש לדעתם וכך ההזאה, בטבילת הכוונה אחר 

yi m` :d`neh lawn epi`y xac lr dfde ,d`neh lawn `edy xac lr zefdl oeekzp
dpyi `l ,aef`aפי על  שאף באזוב, שנשתיירו החטאת ממי  שנית יזה לא –

דבר על והיזה הואיל מקום מכל טומאה, המקבל  דבר  על להזות שנתכוון 
נפסלו באזוב שנשארו  המים אף להזאה, ראוי  ואינו  טומאה מקבל שאינו 

`mלהזאה. :d`neh lawny xac lr dfde ,d`neh lawn epi`y xac lr zefdl oeekzp
dpyi ,aef`a yiשנשתיירו החטאת מי מאותם שנייה הזאה להזות הוא רשאי  –

הואיל טומאה, מקבל שאינו דבר  על להזות הכוונה מפני  נפסלו שלא באזוב,
טומאה המקבל  דבר  על  היזה eizebydaולמעשה c"a`xd ;`"xbd ;y"`xd ;y"xd)
.(` ,ci `nei i"yx ;d ,i dxt 'ld m"anxd lr אדם על היזה שאפילו מוסיפים, ויש

מקבל שהרי  להזאה, ראוי  והוא הואיל  מקום מכל הזאה, צריך  שאינו טהור,
להזות  יכולים באזוב, מים נשתיירו  ואם המים; נפסלו  לא לפיכך טומאה,

טמא אדם על  שנית ax`").מהם edil`"),מבארים יש הרמב"ם לשיטת ואף
היינו טומאה", מקבל שהוא דבר על להזות "נתכוון במשנתנו: ששנינו שמה

הזאהאפילו צריך  שאינו טהור אדם mithpndעל  mind .("l`xyi zx`tz")מן –
להזאה, הראוי  על ממנו  כשהיזה להזאהmixykהאזוב, –c"a`xd ;y"`xd ;y"xd)

.(my המים הראוי , לשם שטבל פי  על אף ראוי , שאינו על היזה אם אבל
פסולים ממנו my).המנטפים c"a`xd)

להיפך : במשנתנו גורסים lrויש dfde d`neh lawn `edy xac lr zefdl oeekzp
Ð aef`a yi m` :d`neh lawn epi`y xacdpy idfde ,d`neh lawn epi`y xac lr .

Ð aef`a yi m` :d`neh lawny xac lrdpy i `lועיין א; יד, יומא חננאל  (רבנו
אחר הולכים שאמנם זו , גירסה לפי  הדברים ופירוש שם), ישנים" "תוספות
כפי הוא ישנה" ו"לא "ישנה" של  שהביאור  אלא הרמב"ם), (כשיטת הכוונה

האחרים xbde"`).המפרשים c"a`xd ;y"xd)

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äfnä,הטמא על  חטאת מי  –íéaø ìL ïBlçî שמזים מחלון  – ÇÇÆÅÇÆÇÄ
הרבים על העומד(רמב"ם );ממנו  חטאת מי של מלגין מפרשים: ויש 

חטאת  מי של הלגין את להניח הדרך  היתה שכן רבים, של  בחלון

טומאה יקבל  שלא כדי שבחומה, Lc÷nì(מהר "ם ),בחלון  ñðëðåÀÄÀÇÇÄÀÈ
נטהר, שכבר שחשב עליו, שהוזה זה –íéìeñt íénä eàöîðåÀÄÀÀÇÇÄÀÄ

היו  עליו שהוזו החטאת שמי לו נודע למקדש  שנכנס שלאחר  –
בזה, וכיוצא בהמה משתיית שנפסלו  כגון  מקרבן øeètפסולים, – È

שמזים  המים שכן אונס, אלא שוגג שאינו לפי למקדש , ביאתו  על 
צריך הטמא היה ולא להזאה, כשרים שהם חזקתם הרבים על  מהם

כשרים המים אם לבדוק שיש  דעתו על יד,להעלות פרה  הל' (רמב"ם 

טהורח ). שספקו  הרבים ברשות טומאה כספק שדינו (הרמב"ם ועוד,

ברטנורא). למשנתנו ; ãéçéבפירושו ìL ïBlçî שהוזה טמא אבל – ÅÇÆÈÄ
ליחיד , השייכים חטאת ממי  היינו יחיד, של מחלון  ñðëðåÀÄÀÇעליו

ïéìeñt íénä eàöîðå ,Lc÷nì,להזאה פסולים שהיו –áiç ÇÄÀÈÀÄÀÀÇÇÄÀÄÇÈ
חטאת קרבן  –,(cxeie dler oaxw) שהיה לפי שוגג, אלא אנוס שאינו 

להזאה, כשרים היו  המים אם למקדש, שנכנס קודם תחילה, לבדוק לו 
טמא שספקו  היחיד ברשות טומאה כספק שדינו  (רמב"ם ;ועוד ,

ìBãbברטנורא ). ïäk ìáà,עליו שהוזה –ãéçé ìL ïBlçî ïéa ÂÈÙÅÈÅÅÇÆÈÄ
øeèt ,íéaø ìL ïBlçî ïéa,מקרבן –áiç ìBãb ïäk ïéàL ÅÅÇÆÇÄÈÆÅÙÅÈÇÈ

Lc÷nä úàéa ìòז ב, הוריות במסכת שמעון רבי  כדעת –oiir) ÇÄÇÇÄÀÈ
.(my epxe`aíéaø ìL ïBlç éðôì eéä ïé÷éìçî שנשפכו מתוך  – ÇÂÄÄÈÄÀÅÇÆÇÄ

על שעברו האנשים בהם היו  מחליקים רבים, חטאת מי  בהזאה שם

החלון, המים,ïéñøBãåיד על דורסים היו כן פי  על ואף –àGå ÀÀÄÀ
ïéòðîð:מפרשים ויש  עליהם; מלדרוס –mirpnp `le מלהיכנס – ÄÀÈÄ

המקדש לבית כך eøîàL(רמב "ם),אחר éðtî:חכמים –úàhç éî ÄÀÅÆÈÀÅÇÈ
ïúåöî eNòL,הזאתם לאחר  היינו –ïéànèî ïðéà הנוגע את – ÆÈÄÀÈÈÅÈÀÇÀÄ

מטמאים, החטאת מי  מצוותם שנעשו קודם שדווקא הנושאם; או בהם
בארנו שכבר g),כמו  ,h dpynd xe`al dncwda) שנעשו לאחר  אבל 

כלל. מטמאים אינם מצוותם

אחרות. בדרכים אותה מפרשים אחרים אבל הרמב"ם, לפי  משנתנו  בארנו 
הרא"ש פירוש y"xd):והרי zeawra)
miax ly oelgn dfnd נותנים היו ובהם העזרה, בכתלי  בנויים היו  חלונות –

בספק  שנטמאו  אדם בני על להזות מיוחד חלון  והיה למשמרת, האפר  את
מקבלים  היו התורה, מן  טהורים שהם פי על  שאף הרבים, ברשות טומאה

במשנתנו : ששנינו וזהו הספק. מן  לצאת כדי  miaxהזאה, ly oelgn dfnd–
אדם אותו  ונכנס הרבים, ברשות טומאה בספק שנטמא אדם על  ycwnlהיינו

עליו , שהיזו  לאחר  –xeht ,oileqt mind e`vnpe היה הכי  בלאו שהרי  מקרבן , –
אבל  התורה. מן cigiפטור ly oelgn טומאה בספק שנטמא מי על שהיזה –

היחיד , aiigברשות ,oileqt mind e`vnpe ,ycwnl qpkpeמן טמא הוא שהרי  –
התורה.

פירוש  על  וגם הרמב"ם פירוש על גם מקשה אחרונה" "משנה בעל אבל 
אינה  שמשנתנו  נראה, ז "ל  רבותינו  פירוש "לולא כותב: והוא והרא"ש, הר "ש
מלשון גם משמע וכן  שנכנס". במזה אלא למקדש שנכנס במּוזה מדברת

נטמא  והמזה ונכנס". עליו  שהיזו "מי  נקטה שלא שנשאם המשנה החטאת במי 
שהניחם  כגון  מדרבנן , בפסולים ומדובר פסולים, שהמים לפי לצורך, שלא

הם. כשרים ומדאורייתא מגולים, ומצאם miax"מכוסים ly oelgn"eהיינו –
למקדש, ונכנס והיזה זה ובא להזאה חטאת מי שם לעצמם הצניעו שהרבים
פסולים, שנמצאו פי  על  ואף נתכוון; הזאה לצורך  פנים כל  על שהוא פטור,
לא  הוא הזאה, לצורך  המים את הניחו ורבים שהואיל לצורך, שלא זה אין
לא  הם, הזאה שמי  לו אמר לבדו שהאחד  יחיד, של  מחלון אבל כלום. פשע
שלא  נשא כאילו ודינו  כרת, באיסור  למקדש ליכנס עליו  לסמוך  צריך  היה
מה  גם יתיישב פירושנו  ולפי  – בטומאה. למקדש שנכנס והרי הזאה, לצורך

המשנה: xeht",שנקטה ,miax ly oelgn oia cigi ly oelgn oia lecb odk la`"
הזאה, לגבי כאן זו  פיסקה נשנתה למה מיושב, אינו  המפרשים שאר לפי שכן
נמי הכי שאין  ניחא, לדברינו אבל  כלל. מקדש חיוב אין  גדול שבכהן  כיון

טהור. והוא מדובר , שבמזה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰Bôðëa àîhä ícø÷a øBähä àeä æçBà,åéìò äfîe;äéfä éãk åéìò LiL ét ìò óà–øBäè.íéna àäé änk ¥©¨§ª§Ÿ©¨¥¦§¨©¤¨¨©©¦¤¥¨¨§¥©¨¨¨©¨§¥©©¦
äéfä éãk íäa äéäéå?äféå ïéìBòáâ éLàø ìéaèiL éãk.äãeäé éaøøîBà:úLçð ìL áBæà ìò ïä elàk íúBà íéàBø. §¦§¤¨¤§¥©¨¨§¥¤©§¦¨¥¦§¦§©¤©¦§¨¥¦¨§¦¥©¥¤§Ÿ¤

Âàîè áBæàa äfnä,äöéak Ba Lé íà–íéìeñt íénä,äìeñt Búéfäå.äöéak Ba ïéà–íéøLk íénä,Búéfäå ©©¤§¥¨¥¦¤©¥¨©©¦§¦§©¨¨§¨¥©¥¨©©¦§¥¦§©¨¨
äìeñt;Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,elôàäàî ïä. §¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨

Êåéãé eàîèpL úàhçì øBähä–Bôeb àîèð,Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,äàî ïä elôà. ©¨§©¨¤¦§§¨¨¦§¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨
ÁL úàhç ìL ïéâìåéøBçà eàîèp–BëBz àîèð,Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,äàî ïä elôà.âefä ¨¦¤©¨¤¦§§£¨¦§¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨©

ìaðòäå–øeaç.ïáBø ìL Lek–Lekä ìò àG äfé àG,ä÷étä ìò àGå;äfä íàå–äfî.ïzLt ìL–øeaç. §¨¦§¨¦¤¨©¤©©§©©¦¨§¦¦¨ª¤¤¦§¨¦

d.etpkaðëáðëä äùòð åôðëá æçåàùëå ,äàîåèä áà àåä äàæä êéøöä íåãø÷äù éôì .åãâá óíéìá÷î íéìëå íãà ïéàã ,àîè åæçåàä ïéà ,ïåùàø ó
:øáë ïúåöî úéùòðå ìéàåä ,äãðä éî àùåð íåùî àîè åæçåàä ïéà ,äéæä éãë íéî íåãø÷ä ìò ùéù ô"òàå .äàîåèä áàî àìà äàîåèliahiy ick

.dfie oilerab iy`x:òìåá áåæàäù äîî õåç.zyegp ly aef` lr od eli`køåòéù íéìùäì ïéòá ïä åìéàë áåæàá íéòåìáä íéîä íéàåøã .òìåá åðéàù
áéúëã àäå .àîè ïàùåðä úåéäì äàæä(íù)äëìä ïéàå .äàæä øåòéù ïäá äéä ïéòá åéä åìéàù åðééä ,äàæä øåòéùë àùåðì äéðéî ïðéùøãã äãðä éî äæîå

:äãåäé 'øë
e.`nh aef`a dfnd:äìéëàì åè÷ìù äðéâ ìù áåæà ïåâë.dviak ea yi m`:íéøçà àîèì ïéá äàîåè ìá÷ì ïéá ,ìëåà øåòéù åäæã.dleqt ez`fde

:øåäè áåæàäå øåäè äæîä äéäéù ,øåäèä äæäå áéúëã.d`n od elit`:äìéçú ïä ïìåë àìà úàèçá éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàã ,úàèçì ïéàîè ïìåë
g.eixeg` e`nhpy:ïë åðéà úàèçì ìáà ,åëåú àîèð àì úåøäè øàùìã .ïéàîè ïé÷ùîá.xeaig laprde befd.øåäè åøéáç ,ïäî ãçà ìò äæä íàù

:ù÷ù÷î åãé ìòù ïåîòôá äëîä íéðôáù ùéèôä àåä ìáðòå ,ïåîòôä àåä âåæå.oaex ly yek:úåàìöçî åðîî ïéùåòù éîâä àåä ,éáøà åá ïéååèù êìô
.dwitd lr `le yekd lr `l:ïäéðù ìò úåæäì êéøö ìáà .øåáéç ååä àìã ,åãáì äæ ìò àìå åãáì äæ ìò àì äæé àì øîåìë.dwitóåñá ïéîéùîù äî
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Bôðëa àîhä ícø÷a øBähä àeä æçBàכדי בגדו , בכנף – ÅÇÈÀËÀÙÇÈÅÄÀÈ
הוא  הזאה הצריך שהקרדום הקרדום, מחמת נטמא ואינו עליו; שיזו 
לטומאה, ראשון הכנף נעשה בכנפו, כשאוחזו  אבל הטומאה, אב אמנם

הטומאה; מאב אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין מטמאו, ואינו 
åéìò äfîe הקרדום על  חטאת מי מזה שאחר כלומר  הקרדום, על  – ÇÆÈÈ

אחרונה "); "משנה  שלמה"; "מלאכת éãk(עיין åéìò LiL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÈÀÅ
äéfä בהם שיש חטאת מי  והרי הזאה, כדי  מים הקרדום על  שיש – ÇÈÈ

במשא מטמאים הזאה mewnכדי  lkn ,(a ,` milk)øBäè האוחז – È
יש מטמאים. המים אין שוב מצוותם, שמשנעשתה הקרדום, את

ה eitpka,גורסים: אבות אבי  והוא במת, הקרדום נגע טומאה שאפילו 
("llgk `ed ixd axg" meyn ,envr znk) הכנף את עושה הקרדום הרי

לטומאה, ראשון נעשה השני  והכנף הטומאה, אב בו  הנוגע האחד 
האדם את מטמא רבא ").ואינו באה ("אליהו שמשנתנו שם, מבואר  כן

טהור, כאחד , באים המים של  ומשאם שמצוותם פי  על  שאף להשמיע,
מצוותם. שנעשתה קודם נשאם ולא íénaהואיל àäé änkבמי – ÇÈÀÅÇÇÄ

äéfäהחטאת, éãk íäa äéäéå?הנושאם את לטמא –éãk ÀÄÀÆÈÆÀÅÇÈÈÀÅ
ïéìBòáâ éLàø ìéaèiL,האזוב של –äféå ממה חוץ היינו  – ÆÇÀÄÈÅÄÀÄÀÇÆ

הזאה; לכשיעור  מצטרפים באזוב הנבלעים המים שאין  בולע, שהאזוב
íúBà íéàBø :øîBà äãeäé éaø,המים את –ìò ïä elàk ÇÄÀÈÅÄÈÀÄÅÇ

úLçð ìL áBæà נחשבים באזוב הנבלעים המים שאף בולע, שאינו – ÅÆÀÙÆ
הנושאם, את לטמא כדי  הזאה, לכשיעור ומצטרפים בעין , הם כאילו 

של אזוב על נתונים היו שאילו בשיעור , חטאת מי  שהנושא כלומר
בהם. נטמא הוא הרי  הזאה, כדי  בהם היה iaxkנחושת dkld oi`e

.dcedi

i y i n g m e i
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àîè áBæàa äfnäמקבל שהוא לאכילה, שנלקט באזוב כגון – ÇÇÆÀÅÈÅ
g),טומאה ,`i lirl oiir)äöéak Ba Lé íà האוכלים שיעור  שזהו – ÄÆÇÅÈ

אחרים שכותב:לטמא ברטנורא ועיין ישראל"; "תפארת  xeriy(עיין edfy
mixg` `nhl oia d`neh lawl oia lke`,(íénä את בהם שטבל – ÇÇÄ

מהאזוב,íéìeñtהאזוב, שנטמאו  להזאה, –äìeñt Búéfäå– ÀÄÀÇÈÈÀÈ
המשנה שנקטה ממה מדייקים mileqt",יש mind" המים" נקטה ולא

כלומר לחטאת, אלא טמא היה שלא באזוב כאן  שמדובר טמאים",
חטאת לשם נשמר  שלא אלא טהור , באמת "תפארת שהיה (רמב "ם;

äöéakישראל"). Ba ïéà,ביצה כשיעור  באזוב אין אם –íénä ÅÇÅÈÇÇÄ
íéøLk שאין לפי  בהם, האזוב טבילת ידי  על  נפסלו שלא להזאה, – ÀÅÄ

מכביצה, בפחות מטמא äìeñtאוכל  Búéfäå,פסולה ההזאה אבל – ÀÇÈÈÀÈ
ונאמר טמא, שהאזוב יט):לפי יט , האדם (במדבר שיהא הטהור ", "והזה

טהור; והאזוב טהור Bøáçהמזה úà ànèîe באזוב יש אם – ÀÇÅÆÂÅ
מטמאו, הריהו אחר , באזוב ונגע כביצה שיעור úàהטמא BøáçåÇÂÅÆ

äàî ïä elôà ,Bøáç זה נגיעה ידי על לחטאת נטמאים כולם – ÂÅÂÄÅÅÈ
"ראשונים". כולם אלא ושלישי , ושני ראשון  לחטאת מונים שאין  בזה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéãé eàîèpL úàhçì øBähä לטומאה בראשון שנגעו  כגון  – ÇÈÀÇÈÆÄÀÀÈÈ
נטמאות בלבד  שהידים הקודש, בכתבי  mixteq),או  ixacn).הגוף ולא

ידיו, שנטמאו  כיון חטאת, לענין  מקום Bôebמכל àîèð גופו כל – ÄÀÈ
äàîנטמא, ïä elôà ,Bøáç úà Bøáçå ,Bøáç úà ànèîeÀÇÅÆÂÅÇÂÅÆÂÅÂÄÅÅÈ

לחטאת  מונים שאין בזה, זה שנגעו ידי על לחטאת נטמאים כולם –
לעיל. שבארנו  כמו  ושני , ראשון

i y y m e i
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úàhç ìL ïéâì,חטאת מי  של –åéøBçà eàîèpL במשקים – ÈÄÆÇÈÆÄÀÀÂÈ
) ilkdטמאים ixeg`לשאר טהור  שתוכו ודינו  החיצון), צידו היינו 

לתרומה כגון e);טהרות, ;` ,dk milk oiir) אלא כן, אינו  לחטאת אבל
אחוריו, שנטמאו  BëBzכיון  àîèðלקודש הדין והוא –,(h ,my my) ÄÀÈ

ההלכה; המשך משום "חטאת" המשנה שנקטה úàאלא ànèîeÀÇÅÆ
äàî ïä elôà ,Bøáç úà Bøáçå ,Bøáç לחטאת נטמאים כולם – ÂÅÇÂÅÆÂÅÂÄÅÅÈ

מאה, עד  אפילו  לכלי  מכלי הטומאה שמתפשטת זו, נגיעה ידי על 

ו . במשנה שבארנו  כמו ושני, ראשון לחטאת מונים שאין  âefäÇלפי
ìaðòäå, שבתוכו והמקוש  הפעמון –øeaç–,ולהזאה לטומאה ÀÈÄÀÈÄ

שניהם. טהרו  מהם, אחד  על  היזה ïáBøואם ìL Lek–הפלך היינו ÆÈ
ממנ  שעושים גֹומא מין  והוא הרובן , את בו אם שטווים מחצלות, ו 

עליו , להזות וצריך Lekäנטמא, ìò àG äfé àG המוט על היינו – ÇÆÇÇ
הפלך , ä÷étäשל  ìò àGå,הכוש שבקצה הכדור  היינו שלו, – ÀÇÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn xyr mipy wxt dxt zkqn

úB÷étì øaçî àeäL äñéøò ìL øBò–øeaç.äøäèì àGå äàîèì àG øeaç Bðéà ïaìnä.íéìkä úBãé ìk ¤£¦¨¤§ª¨©¦¦©©§¥¥¦§ª§¨§§©£¨¨§©¥¦
úBçeãwä–øeaç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úB÷eøçä óà. ©§¦©¦¨¨¤¦¥©©£

ËìzðwaL íélqä,ìaøè ìL ähnäå,íéëøã éàöBé ìL ïéðø÷e äáéìk ìL ïø÷å,ìLåúBçzônä úìL,ììLe ©©¦¤©©§¥§©¦¨¤©§¨§¤¤¤§¦¨§¨¦¤§¥§¨¦§©§¤¤©©§§§©
íéñáBkä,íéàìëa øeôz àeäL ãâaäå–äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå. ©§¦§©¤¤¤¨§¦§©¦¦©ª§¨§¥¦©©¨¨

Èì øaçî àeäL íçî éeqkìLúìL–éànL úéaíéøîBà:äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå;ìlä úéaíéøîBà: ¦¥©¤§ª¨§©§¤¤¥©©§¦¦©ª§¨§¥¦©©¨¨¥¦¥§¦
íçnä ìò äfä–éeqkä äfä,éeqkä ìò äfä–íçnä äfä àG.úBfäì íéøLk ìkä,íeèîhî õeç,ñBðéâBøcðàå, ¦¨©©¥©¦¨©¦¦¨©©¦¦¨©¥©©Ÿ§¥¦§©¦ª§§©§§¦

:å"ìñøåô æ"òìá .ä÷éô éåø÷ åãéáëäì ùåëä,dfd m`eïéìéâøù ìæøáä äð÷ ìò àìà ,ä÷éôä ìò àìå ùåëä ìò àì ,ùøéô í"áîøå .äæåî ,ãáìá ïäî ãçà ìò
:ä÷éôìå ùåëì äàæää äìåòå ,éìëä ø÷éò àåäù éðôî ïéæî åéìòå .àøåðö àø÷ðù ùåëä ùàøá úúì.xeaig ozyt lyúåéäì åëøã ïúùô åá ïéååèù êìôäù

:ùåëá úøáåçî ä÷éôä.dqixr ly xer:äñéøòá øáåçî úåéäì åëøãå ïè÷ ìù äñéøòá ïéîéùîù øåò.oalndåá ïéñéðëîù úå÷å÷ç õò ìù úåøò÷ ïéîë
:äèîä éòøë ìù úåðáìî ,àøúá àááá úéáä úà øëåîä ÷øôá åì äîåãå .õøàä úéçåìçìî åá÷øé àìù äèîä éòøë.d`nehl `l xeaig epi`àîèð íàã

:äæ àîèð àì äæ.dxdhl `le:äæ ìò äæä àì äæ ìò äæä íàã.xeaig zegecwdíöò ìù åà õò ìù ãé úéáä êåúì ñðëð ìæøáäù íéðéëñä úåãé ïåâë
:çã÷î ïåùì ,úåçåã÷ .åøéáç ìò äæä ïäî ãçà ìò äæä íà ïëå ,åøéáç àîèð ïäî ãçà àîèð ,øåáç éåä ,åá øáåçîå.zewexgd s`ïù å÷øçéå ïåùìäëéà)

('á:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ïéàå .øåáéç ååä åìà óà ,çîåø ìù ãé úéá ïåâë ,éìëä ùàøá ïéùåòù á÷ðá ïãåç ñéðëîå ïùàøá úåãç ïäù úåãéä óà øîåìë .
h.lzpway milqd:äæá äæ ïéøáåçî ïäå øåîçä éáâ ìò íéìáæ åà úåøéô ïäá êéìåäì ïëøãù íéìñ.laxh ly dhnúà åá ïéùãù ìæøá ìù æò ïéîë

:äàåáúä.dailk ly oxwáåìëë äéåùò àéäù ,äáéìë íéúî ìù äèîì íéøå÷å .ìåôé àìù úîä åá ïéøùå÷å ìæøá ìù ïø÷ ïéîë äì íéùåò íéúî ìù äèîä
:úåôåò ìù.mikxc i`vei ly mipxwe:úåúùì íéî ïäá úåàìîì íéëøã éøáåò íäîò íéëéìåîù äéçå äîäá éðø÷.zegztnd zlylyeíéìåúù úìùìù

:úåçúôîä äá.miqaek ly llye:ãáàé àìù ìéáùá ìåãâä íò ïè÷ä äæ íò äæ íéãâáä ìåìùì íéñáåëä êøã.mi`lka xetz `edy cbadeúåëéúç éúù
:äàîåèì øåáéç éåä éëä åìéôàå ,ãøôäì åôåñ íéñáåë ìù ììù ïëå ,íéàìë øåñéà íåùî ãøôäì åôåñå ïúùô éèåçá ïøôúù øîö ãâá ìù

i.mgind:íéîä åá íéîîçîù úùåçð ìù íå÷îå÷.qepibexcp`e mehnehn uegùéà íéîá ìáèå áéúëã ,úåæäì äøùë äðéà äùàå ,äùà ÷ôñ ïäù éôì
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פותלים  שבו  הכוש , שבראש הברזל  קנה היינו הצינורא, על יזה אלא
הפלך  עיקר  שהוא מפני לא (רמב"ם);וטווים, יזה לא מפרשים: ויש 

להזות  צריך  אלא חיבור, שאינם לבדה, הפיקה על  ולא לבדו  הכוש על 
שניהם ברטנורא );על  äfä(הר"ש ; íàå,לבדו מהם אחד  על –äfî ÀÄÄÈËÆ

חיבור . חשובים שבדיעבד  הפלך , כל  ונטהר  –ïzLt ìLחלקי – ÆÄÀÈ
פשתן, בו שטווים לפיøeaçהפלך  חיבור , נחשבים חלקיו כל  – Ä

הלכך חבלים, בו ששוזרים הפלך חלקי מאשר  מהודקים יותר שהם
הפיקה, על או  הכוש על כגון  מחלקיו , אחד על מזה הזאה, צריך  אם

נטהר. úB÷étìוכולו øaçî àeäL äñéøò ìL øBòעור – ÆÂÄÈÆÀËÈÇÄ
שבה, לכפתורים מחובר להיות ודרכו  תינוק, בעריסת øeaçÄשנותנים

העריסה. על או העור  על ומזה לעריסה, –ïaìnä,מיטה של – ÇÇÀÅ
המצעות  את עליו  ומניחים המיטה חלל  לתוך  שנותנים מרובע דף היינו 

epzpynl);לשכיבה eyexita m"anx oiir ;b ,gi milk zkqna epx`ay enk)
חלולים ללוחות כאן הכוונה המפרשים, רוב lyולדעת zexrw oirk)

(zewewg ur מלחלוחית יירקבו  שלא המיטה, כרעי תחת מניחים שהיו 

ישראל"),הקרקע "תפארת ברטנורא; הרא"ש ; øeaç(הר"ש; Bðéà– ÅÄ
äàîèìלמיטה, àG וכן המיטה, נטמאה לא המלבן  נטמא שאם – ÀËÀÈ
äøäèìלהיפך, àGå שהמלבן לפי זה, נטהר לא זה על היזה שאם – ÀÀÇÂÈ

לתוכה. וניתן  ניטל אלא במיטה קבוע íéìkäאינו úBãé ìkÈÀÇÅÄ
úBçeãwäלתוך נכנס והברזל נקובות, שהן  הסכינים, ידות כגון – ÇÀ

ולהזאה,øeaçהידות, לטומאה –óà :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ÄÇÄÈÈÆÄÅÇ
úB÷eøçä אותן שמכניסים בראשן , ומחודדות המשוננות הידות – ÇÂ

הן  אלו  אף בברזל , נכנסת שהיא החנית, ידית כגון הכלי , נקב לתוך 

להזאה. חיבור אינן  שהחרוקות סובר , קמא תנא אבל  dkldeחיבור.
.`nw `pzk לדעת אף חיבור מקום מכל  הן  הרי טומאה לענין  ברם,

קמא אחרונה ").תנא ("משנה
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ìzðwaL íélqäעל הנתון עץ של  אוכף הוא ביוונית קנתל – ÇÇÄÆÇÇÀÅ
סלים תלויים צדדיו ובשני  ìaøè(רח "א ),החמור, ìL ähnäå– ÀÇÄÈÆÇÀÈ

מתפרקים  חלקים מכמה מחובר והוא התבואה, את בו  שדשים כלי 
,(`ed ipeei oeyl "laxh")äáéìk ìL ïø÷åגורסים ויש  –,dkilk והיא ÀÆÆÆÀÄÈ

יפול שלא המת בה לקשור כדי  קרן בולטת שבראשה מתים מיטת

íéëøã("הערוך "), éàöBé ìL ïéðø÷e הנתונות קרנות בצורת כלים – ÀÈÄÆÀÅÀÈÄ
מים  בהם לשאוב כדי  עמהם אותם נוטלים דרכים שהולכי  זו, בתוך זו 

úBçzônäלשתיה, úìLìLå,מפתחות בה שתלויים שלשלת – ÀÇÀÆÆÇÇÀÀ
íéñáBkä ììLe את הכובסים מחברים שבהן  המעטות התפירות – ÀÇÇÀÄ

בכביסה, הקטנים הבגדים את יאבדו  שלא כדי  אחת, לחבילה הבגדים

אחרים, של  בבגדים להחליפם שלא כדי  øeôzאו àeäL ãâaäåÀÇÆÆÆÈ
íéàìëa, פשתן של  בחוט שתפרן צמר בגד  של  חתיכות שתי כגון – ÀÄÀÇÄ

כלאיים; איסור  משום להפרידן `elועומד  lkäàîhì øeaç– ÄÇËÀÈ
אחת  או הכליבה, של הקרן או הטרבל מן  חלק או סל נטמא שאם

נטמא, לו המחובר  אף בגד, או מפתח או  דרכים יוצאי  של  הקרנות
äéfäì øeaç Bðéàå חלק לכל  להגיע  צריכה החטאת מי  שהזיית – ÀÅÄÇÇÈÈ

סל לכל  כגון  לעיל, שנימנו  מהדברים אחד כל  מורכב שמהם וחלק
חתיכה  ולכל  ובגד, בגד לכל וקרן , קרן לכל  ומפתח, מפתח לכל  וסל,

וחתיכה.

y c e w z a y
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úìLìLì øaçî àeäL íçî éeqkבמיחם הקבועה –mgin) ÄÅÇÆÀËÈÀÇÀÆÆ
,(min ea minngny lecb ilk epiidøeaç :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄ

äàîhì המיחם נטמא ואם המיחם, נטמא הכיסוי  נטמא שאם – ÇËÀÈ
הכיסוי, äéfäìנטמא øeaç Bðéàå לא מהם, אחד  על היזה שאם – ÀÅÄÇÇÈÈ

חברו . äfäטהר  ,íçnä ìò äfä :íéøîBà ìlä úéa עלéeqkä ÅÄÅÀÄÄÈÇÇÅÇÄÈÇÄ
זו , בהזאה נטהר  הכיסוי אף –äfä àG ,éeqkä ìò äfäעל ÄÈÇÇÄÄÈ

íçnä, עליו שיזה עד המיחם, את מטהרת הכיסוי על ההזאה אין  – ÇÅÇ
לו. טפל  והכיסוי  הכלי עיקר úBfäìשהמיחם íéøLk ìkäמי – ÇÙÀÅÄÀÇ

הטמא, על  íeèîhîהחטאת õeçסימני לא בו  ניכרים שאין – ÄËÀ
נקבה, סימני ולא וגם ñBðéâBøcðàåזכר זכר סימני גם בו  שיש  – ÀÇÀÀÄ

נקבה, שנאמרäMàäåסימני  יח ):– יט , איש(במדבר במים "וטבל ÀÈÄÈ
ודרשו: והזה", ואנדרוגינוס "`yi"טהור  טומטום ואף אשה; ולא

אשה; ספק משום úòcפסולים Ba ïéàL ÷Bðéúå הזאה שהרי  – ÀÄÆÅÇÇ
לעיל  ששנינו  כמו  כוונה, b).צריכה dpyn),דעת בו שיש קטן אבל

izdw - zex`ean zeipyn
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‰Bôðëa àîhä ícø÷a øBähä àeä æçBà,åéìò äfîe;äéfä éãk åéìò LiL ét ìò óà–øBäè.íéna àäé änk ¥©¨§ª§Ÿ©¨¥¦§¨©¤¨¨©©¦¤¥¨¨§¥©¨¨¨©¨§¥©©¦
äéfä éãk íäa äéäéå?äféå ïéìBòáâ éLàø ìéaèiL éãk.äãeäé éaøøîBà:úLçð ìL áBæà ìò ïä elàk íúBà íéàBø. §¦§¤¨¤§¥©¨¨§¥¤©§¦¨¥¦§¦§©¤©¦§¨¥¦¨§¦¥©¥¤§Ÿ¤

Âàîè áBæàa äfnä,äöéak Ba Lé íà–íéìeñt íénä,äìeñt Búéfäå.äöéak Ba ïéà–íéøLk íénä,Búéfäå ©©¤§¥¨¥¦¤©¥¨©©¦§¦§©¨¨§¨¥©¥¨©©¦§¥¦§©¨¨
äìeñt;Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,elôàäàî ïä. §¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨

Êåéãé eàîèpL úàhçì øBähä–Bôeb àîèð,Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,äàî ïä elôà. ©¨§©¨¤¦§§¨¨¦§¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨
ÁL úàhç ìL ïéâìåéøBçà eàîèp–BëBz àîèð,Bøáç úà ànèîe,Bøáç úà Bøáçå,äàî ïä elôà.âefä ¨¦¤©¨¤¦§§£¨¦§¨§©¥¤£¥©£¥¤£¥£¦¥¥¨©

ìaðòäå–øeaç.ïáBø ìL Lek–Lekä ìò àG äfé àG,ä÷étä ìò àGå;äfä íàå–äfî.ïzLt ìL–øeaç. §¨¦§¨¦¤¨©¤©©§©©¦¨§¦¦¨ª¤¤¦§¨¦

d.etpkaðëáðëä äùòð åôðëá æçåàùëå ,äàîåèä áà àåä äàæä êéøöä íåãø÷äù éôì .åãâá óíéìá÷î íéìëå íãà ïéàã ,àîè åæçåàä ïéà ,ïåùàø ó
:øáë ïúåöî úéùòðå ìéàåä ,äãðä éî àùåð íåùî àîè åæçåàä ïéà ,äéæä éãë íéî íåãø÷ä ìò ùéù ô"òàå .äàîåèä áàî àìà äàîåèliahiy ick

.dfie oilerab iy`x:òìåá áåæàäù äîî õåç.zyegp ly aef` lr od eli`køåòéù íéìùäì ïéòá ïä åìéàë áåæàá íéòåìáä íéîä íéàåøã .òìåá åðéàù
áéúëã àäå .àîè ïàùåðä úåéäì äàæä(íù)äëìä ïéàå .äàæä øåòéù ïäá äéä ïéòá åéä åìéàù åðééä ,äàæä øåòéùë àùåðì äéðéî ïðéùøãã äãðä éî äæîå

:äãåäé 'øë
e.`nh aef`a dfnd:äìéëàì åè÷ìù äðéâ ìù áåæà ïåâë.dviak ea yi m`:íéøçà àîèì ïéá äàîåè ìá÷ì ïéá ,ìëåà øåòéù åäæã.dleqt ez`fde

:øåäè áåæàäå øåäè äæîä äéäéù ,øåäèä äæäå áéúëã.d`n od elit`:äìéçú ïä ïìåë àìà úàèçá éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàã ,úàèçì ïéàîè ïìåë
g.eixeg` e`nhpy:ïë åðéà úàèçì ìáà ,åëåú àîèð àì úåøäè øàùìã .ïéàîè ïé÷ùîá.xeaig laprde befd.øåäè åøéáç ,ïäî ãçà ìò äæä íàù

:ù÷ù÷î åãé ìòù ïåîòôá äëîä íéðôáù ùéèôä àåä ìáðòå ,ïåîòôä àåä âåæå.oaex ly yek:úåàìöçî åðîî ïéùåòù éîâä àåä ,éáøà åá ïéååèù êìô
.dwitd lr `le yekd lr `l:ïäéðù ìò úåæäì êéøö ìáà .øåáéç ååä àìã ,åãáì äæ ìò àìå åãáì äæ ìò àì äæé àì øîåìë.dwitóåñá ïéîéùîù äî

`xephxa yexit
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Bôðëa àîhä ícø÷a øBähä àeä æçBàכדי בגדו , בכנף – ÅÇÈÀËÀÙÇÈÅÄÀÈ
הוא  הזאה הצריך שהקרדום הקרדום, מחמת נטמא ואינו עליו; שיזו 
לטומאה, ראשון הכנף נעשה בכנפו, כשאוחזו  אבל הטומאה, אב אמנם

הטומאה; מאב אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין מטמאו, ואינו 
åéìò äfîe הקרדום על  חטאת מי מזה שאחר כלומר  הקרדום, על  – ÇÆÈÈ

אחרונה "); "משנה  שלמה"; "מלאכת éãk(עיין åéìò LiL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÈÀÅ
äéfä בהם שיש חטאת מי  והרי הזאה, כדי  מים הקרדום על  שיש – ÇÈÈ

במשא מטמאים הזאה mewnכדי  lkn ,(a ,` milk)øBäè האוחז – È
יש מטמאים. המים אין שוב מצוותם, שמשנעשתה הקרדום, את

ה eitpka,גורסים: אבות אבי  והוא במת, הקרדום נגע טומאה שאפילו 
("llgk `ed ixd axg" meyn ,envr znk) הכנף את עושה הקרדום הרי

לטומאה, ראשון נעשה השני  והכנף הטומאה, אב בו  הנוגע האחד 
האדם את מטמא רבא ").ואינו באה ("אליהו שמשנתנו שם, מבואר  כן

טהור, כאחד , באים המים של  ומשאם שמצוותם פי  על  שאף להשמיע,
מצוותם. שנעשתה קודם נשאם ולא íénaהואיל àäé änkבמי – ÇÈÀÅÇÇÄ

äéfäהחטאת, éãk íäa äéäéå?הנושאם את לטמא –éãk ÀÄÀÆÈÆÀÅÇÈÈÀÅ
ïéìBòáâ éLàø ìéaèiL,האזוב של –äféå ממה חוץ היינו  – ÆÇÀÄÈÅÄÀÄÀÇÆ

הזאה; לכשיעור  מצטרפים באזוב הנבלעים המים שאין  בולע, שהאזוב
íúBà íéàBø :øîBà äãeäé éaø,המים את –ìò ïä elàk ÇÄÀÈÅÄÈÀÄÅÇ

úLçð ìL áBæà נחשבים באזוב הנבלעים המים שאף בולע, שאינו – ÅÆÀÙÆ
הנושאם, את לטמא כדי  הזאה, לכשיעור ומצטרפים בעין , הם כאילו 

של אזוב על נתונים היו שאילו בשיעור , חטאת מי  שהנושא כלומר
בהם. נטמא הוא הרי  הזאה, כדי  בהם היה iaxkנחושת dkld oi`e

.dcedi
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àîè áBæàa äfnäמקבל שהוא לאכילה, שנלקט באזוב כגון – ÇÇÆÀÅÈÅ
g),טומאה ,`i lirl oiir)äöéak Ba Lé íà האוכלים שיעור  שזהו – ÄÆÇÅÈ

אחרים שכותב:לטמא ברטנורא ועיין ישראל"; "תפארת  xeriy(עיין edfy
mixg` `nhl oia d`neh lawl oia lke`,(íénä את בהם שטבל – ÇÇÄ

מהאזוב,íéìeñtהאזוב, שנטמאו  להזאה, –äìeñt Búéfäå– ÀÄÀÇÈÈÀÈ
המשנה שנקטה ממה מדייקים mileqt",יש mind" המים" נקטה ולא

כלומר לחטאת, אלא טמא היה שלא באזוב כאן  שמדובר טמאים",
חטאת לשם נשמר  שלא אלא טהור , באמת "תפארת שהיה (רמב "ם;

äöéakישראל"). Ba ïéà,ביצה כשיעור  באזוב אין אם –íénä ÅÇÅÈÇÇÄ
íéøLk שאין לפי  בהם, האזוב טבילת ידי  על  נפסלו שלא להזאה, – ÀÅÄ

מכביצה, בפחות מטמא äìeñtאוכל  Búéfäå,פסולה ההזאה אבל – ÀÇÈÈÀÈ
ונאמר טמא, שהאזוב יט):לפי יט , האדם (במדבר שיהא הטהור ", "והזה

טהור; והאזוב טהור Bøáçהמזה úà ànèîe באזוב יש אם – ÀÇÅÆÂÅ
מטמאו, הריהו אחר , באזוב ונגע כביצה שיעור úàהטמא BøáçåÇÂÅÆ

äàî ïä elôà ,Bøáç זה נגיעה ידי על לחטאת נטמאים כולם – ÂÅÂÄÅÅÈ
"ראשונים". כולם אלא ושלישי , ושני ראשון  לחטאת מונים שאין  בזה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéãé eàîèpL úàhçì øBähä לטומאה בראשון שנגעו  כגון  – ÇÈÀÇÈÆÄÀÀÈÈ
נטמאות בלבד  שהידים הקודש, בכתבי  mixteq),או  ixacn).הגוף ולא

ידיו, שנטמאו  כיון חטאת, לענין  מקום Bôebמכל àîèð גופו כל – ÄÀÈ
äàîנטמא, ïä elôà ,Bøáç úà Bøáçå ,Bøáç úà ànèîeÀÇÅÆÂÅÇÂÅÆÂÅÂÄÅÅÈ

לחטאת  מונים שאין בזה, זה שנגעו ידי על לחטאת נטמאים כולם –
לעיל. שבארנו  כמו  ושני , ראשון

i y y m e i
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úàhç ìL ïéâì,חטאת מי  של –åéøBçà eàîèpL במשקים – ÈÄÆÇÈÆÄÀÀÂÈ
) ilkdטמאים ixeg`לשאר טהור  שתוכו ודינו  החיצון), צידו היינו 

לתרומה כגון e);טהרות, ;` ,dk milk oiir) אלא כן, אינו  לחטאת אבל
אחוריו, שנטמאו  BëBzכיון  àîèðלקודש הדין והוא –,(h ,my my) ÄÀÈ

ההלכה; המשך משום "חטאת" המשנה שנקטה úàאלא ànèîeÀÇÅÆ
äàî ïä elôà ,Bøáç úà Bøáçå ,Bøáç לחטאת נטמאים כולם – ÂÅÇÂÅÆÂÅÂÄÅÅÈ

מאה, עד  אפילו  לכלי  מכלי הטומאה שמתפשטת זו, נגיעה ידי על 

ו . במשנה שבארנו  כמו ושני, ראשון לחטאת מונים שאין  âefäÇלפי
ìaðòäå, שבתוכו והמקוש  הפעמון –øeaç–,ולהזאה לטומאה ÀÈÄÀÈÄ

שניהם. טהרו  מהם, אחד  על  היזה ïáBøואם ìL Lek–הפלך היינו ÆÈ
ממנ  שעושים גֹומא מין  והוא הרובן , את בו אם שטווים מחצלות, ו 

עליו , להזות וצריך Lekäנטמא, ìò àG äfé àG המוט על היינו – ÇÆÇÇ
הפלך , ä÷étäשל  ìò àGå,הכוש שבקצה הכדור  היינו שלו, – ÀÇÇÄÈ
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úB÷étì øaçî àeäL äñéøò ìL øBò–øeaç.äøäèì àGå äàîèì àG øeaç Bðéà ïaìnä.íéìkä úBãé ìk ¤£¦¨¤§ª¨©¦¦©©§¥¥¦§ª§¨§§©£¨¨§©¥¦
úBçeãwä–øeaç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úB÷eøçä óà. ©§¦©¦¨¨¤¦¥©©£

ËìzðwaL íélqä,ìaøè ìL ähnäå,íéëøã éàöBé ìL ïéðø÷e äáéìk ìL ïø÷å,ìLåúBçzônä úìL,ììLe ©©¦¤©©§¥§©¦¨¤©§¨§¤¤¤§¦¨§¨¦¤§¥§¨¦§©§¤¤©©§§§©
íéñáBkä,íéàìëa øeôz àeäL ãâaäå–äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå. ©§¦§©¤¤¤¨§¦§©¦¦©ª§¨§¥¦©©¨¨

Èì øaçî àeäL íçî éeqkìLúìL–éànL úéaíéøîBà:äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå;ìlä úéaíéøîBà: ¦¥©¤§ª¨§©§¤¤¥©©§¦¦©ª§¨§¥¦©©¨¨¥¦¥§¦
íçnä ìò äfä–éeqkä äfä,éeqkä ìò äfä–íçnä äfä àG.úBfäì íéøLk ìkä,íeèîhî õeç,ñBðéâBøcðàå, ¦¨©©¥©¦¨©¦¦¨©©¦¦¨©¥©©Ÿ§¥¦§©¦ª§§©§§¦

:å"ìñøåô æ"òìá .ä÷éô éåø÷ åãéáëäì ùåëä,dfd m`eïéìéâøù ìæøáä äð÷ ìò àìà ,ä÷éôä ìò àìå ùåëä ìò àì ,ùøéô í"áîøå .äæåî ,ãáìá ïäî ãçà ìò
:ä÷éôìå ùåëì äàæää äìåòå ,éìëä ø÷éò àåäù éðôî ïéæî åéìòå .àøåðö àø÷ðù ùåëä ùàøá úúì.xeaig ozyt lyúåéäì åëøã ïúùô åá ïéååèù êìôäù

:ùåëá úøáåçî ä÷éôä.dqixr ly xer:äñéøòá øáåçî úåéäì åëøãå ïè÷ ìù äñéøòá ïéîéùîù øåò.oalndåá ïéñéðëîù úå÷å÷ç õò ìù úåøò÷ ïéîë
:äèîä éòøë ìù úåðáìî ,àøúá àááá úéáä úà øëåîä ÷øôá åì äîåãå .õøàä úéçåìçìî åá÷øé àìù äèîä éòøë.d`nehl `l xeaig epi`àîèð íàã

:äæ àîèð àì äæ.dxdhl `le:äæ ìò äæä àì äæ ìò äæä íàã.xeaig zegecwdíöò ìù åà õò ìù ãé úéáä êåúì ñðëð ìæøáäù íéðéëñä úåãé ïåâë
:çã÷î ïåùì ,úåçåã÷ .åøéáç ìò äæä ïäî ãçà ìò äæä íà ïëå ,åøéáç àîèð ïäî ãçà àîèð ,øåáç éåä ,åá øáåçîå.zewexgd s`ïù å÷øçéå ïåùìäëéà)

('á:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ïéàå .øåáéç ååä åìà óà ,çîåø ìù ãé úéá ïåâë ,éìëä ùàøá ïéùåòù á÷ðá ïãåç ñéðëîå ïùàøá úåãç ïäù úåãéä óà øîåìë .
h.lzpway milqd:äæá äæ ïéøáåçî ïäå øåîçä éáâ ìò íéìáæ åà úåøéô ïäá êéìåäì ïëøãù íéìñ.laxh ly dhnúà åá ïéùãù ìæøá ìù æò ïéîë

:äàåáúä.dailk ly oxwáåìëë äéåùò àéäù ,äáéìë íéúî ìù äèîì íéøå÷å .ìåôé àìù úîä åá ïéøùå÷å ìæøá ìù ïø÷ ïéîë äì íéùåò íéúî ìù äèîä
:úåôåò ìù.mikxc i`vei ly mipxwe:úåúùì íéî ïäá úåàìîì íéëøã éøáåò íäîò íéëéìåîù äéçå äîäá éðø÷.zegztnd zlylyeíéìåúù úìùìù

:úåçúôîä äá.miqaek ly llye:ãáàé àìù ìéáùá ìåãâä íò ïè÷ä äæ íò äæ íéãâáä ìåìùì íéñáåëä êøã.mi`lka xetz `edy cbadeúåëéúç éúù
:äàîåèì øåáéç éåä éëä åìéôàå ,ãøôäì åôåñ íéñáåë ìù ììù ïëå ,íéàìë øåñéà íåùî ãøôäì åôåñå ïúùô éèåçá ïøôúù øîö ãâá ìù

i.mgind:íéîä åá íéîîçîù úùåçð ìù íå÷îå÷.qepibexcp`e mehnehn uegùéà íéîá ìáèå áéúëã ,úåæäì äøùë äðéà äùàå ,äùà ÷ôñ ïäù éôì
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פותלים  שבו  הכוש , שבראש הברזל  קנה היינו הצינורא, על יזה אלא
הפלך  עיקר  שהוא מפני לא (רמב"ם);וטווים, יזה לא מפרשים: ויש 

להזות  צריך  אלא חיבור, שאינם לבדה, הפיקה על  ולא לבדו  הכוש על 
שניהם ברטנורא );על  äfä(הר"ש ; íàå,לבדו מהם אחד  על –äfî ÀÄÄÈËÆ

חיבור . חשובים שבדיעבד  הפלך , כל  ונטהר  –ïzLt ìLחלקי – ÆÄÀÈ
פשתן, בו שטווים לפיøeaçהפלך  חיבור , נחשבים חלקיו כל  – Ä

הלכך חבלים, בו ששוזרים הפלך חלקי מאשר  מהודקים יותר שהם
הפיקה, על או  הכוש על כגון  מחלקיו , אחד על מזה הזאה, צריך  אם

נטהר. úB÷étìוכולו øaçî àeäL äñéøò ìL øBòעור – ÆÂÄÈÆÀËÈÇÄ
שבה, לכפתורים מחובר להיות ודרכו  תינוק, בעריסת øeaçÄשנותנים

העריסה. על או העור  על ומזה לעריסה, –ïaìnä,מיטה של – ÇÇÀÅ
המצעות  את עליו  ומניחים המיטה חלל  לתוך  שנותנים מרובע דף היינו 

epzpynl);לשכיבה eyexita m"anx oiir ;b ,gi milk zkqna epx`ay enk)
חלולים ללוחות כאן הכוונה המפרשים, רוב lyולדעת zexrw oirk)

(zewewg ur מלחלוחית יירקבו  שלא המיטה, כרעי תחת מניחים שהיו 

ישראל"),הקרקע "תפארת ברטנורא; הרא"ש ; øeaç(הר"ש; Bðéà– ÅÄ
äàîèìלמיטה, àG וכן המיטה, נטמאה לא המלבן  נטמא שאם – ÀËÀÈ
äøäèìלהיפך, àGå שהמלבן לפי זה, נטהר לא זה על היזה שאם – ÀÀÇÂÈ

לתוכה. וניתן  ניטל אלא במיטה קבוע íéìkäאינו úBãé ìkÈÀÇÅÄ
úBçeãwäלתוך נכנס והברזל נקובות, שהן  הסכינים, ידות כגון – ÇÀ

ולהזאה,øeaçהידות, לטומאה –óà :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ÄÇÄÈÈÆÄÅÇ
úB÷eøçä אותן שמכניסים בראשן , ומחודדות המשוננות הידות – ÇÂ

הן  אלו  אף בברזל , נכנסת שהיא החנית, ידית כגון הכלי , נקב לתוך 

להזאה. חיבור אינן  שהחרוקות סובר , קמא תנא אבל  dkldeחיבור.
.`nw `pzk לדעת אף חיבור מקום מכל  הן  הרי טומאה לענין  ברם,

קמא אחרונה ").תנא ("משנה
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ìzðwaL íélqäעל הנתון עץ של  אוכף הוא ביוונית קנתל – ÇÇÄÆÇÇÀÅ
סלים תלויים צדדיו ובשני  ìaøè(רח "א ),החמור, ìL ähnäå– ÀÇÄÈÆÇÀÈ

מתפרקים  חלקים מכמה מחובר והוא התבואה, את בו  שדשים כלי 
,(`ed ipeei oeyl "laxh")äáéìk ìL ïø÷åגורסים ויש  –,dkilk והיא ÀÆÆÆÀÄÈ

יפול שלא המת בה לקשור כדי  קרן בולטת שבראשה מתים מיטת

íéëøã("הערוך "), éàöBé ìL ïéðø÷e הנתונות קרנות בצורת כלים – ÀÈÄÆÀÅÀÈÄ
מים  בהם לשאוב כדי  עמהם אותם נוטלים דרכים שהולכי  זו, בתוך זו 

úBçzônäלשתיה, úìLìLå,מפתחות בה שתלויים שלשלת – ÀÇÀÆÆÇÇÀÀ
íéñáBkä ììLe את הכובסים מחברים שבהן  המעטות התפירות – ÀÇÇÀÄ

בכביסה, הקטנים הבגדים את יאבדו  שלא כדי  אחת, לחבילה הבגדים

אחרים, של  בבגדים להחליפם שלא כדי  øeôzאו àeäL ãâaäåÀÇÆÆÆÈ
íéàìëa, פשתן של  בחוט שתפרן צמר בגד  של  חתיכות שתי כגון – ÀÄÀÇÄ

כלאיים; איסור  משום להפרידן `elועומד  lkäàîhì øeaç– ÄÇËÀÈ
אחת  או הכליבה, של הקרן או הטרבל מן  חלק או סל נטמא שאם

נטמא, לו המחובר  אף בגד, או מפתח או  דרכים יוצאי  של  הקרנות
äéfäì øeaç Bðéàå חלק לכל  להגיע  צריכה החטאת מי  שהזיית – ÀÅÄÇÇÈÈ

סל לכל  כגון  לעיל, שנימנו  מהדברים אחד כל  מורכב שמהם וחלק
חתיכה  ולכל  ובגד, בגד לכל וקרן , קרן לכל  ומפתח, מפתח לכל  וסל,

וחתיכה.
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úìLìLì øaçî àeäL íçî éeqkבמיחם הקבועה –mgin) ÄÅÇÆÀËÈÀÇÀÆÆ
,(min ea minngny lecb ilk epiidøeaç :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄ

äàîhì המיחם נטמא ואם המיחם, נטמא הכיסוי  נטמא שאם – ÇËÀÈ
הכיסוי, äéfäìנטמא øeaç Bðéàå לא מהם, אחד  על היזה שאם – ÀÅÄÇÇÈÈ

חברו . äfäטהר  ,íçnä ìò äfä :íéøîBà ìlä úéa עלéeqkä ÅÄÅÀÄÄÈÇÇÅÇÄÈÇÄ
זו , בהזאה נטהר  הכיסוי אף –äfä àG ,éeqkä ìò äfäעל ÄÈÇÇÄÄÈ

íçnä, עליו שיזה עד המיחם, את מטהרת הכיסוי על ההזאה אין  – ÇÅÇ
לו. טפל  והכיסוי  הכלי עיקר úBfäìשהמיחם íéøLk ìkäמי – ÇÙÀÅÄÀÇ

הטמא, על  íeèîhîהחטאת õeçסימני לא בו  ניכרים שאין – ÄËÀ
נקבה, סימני ולא וגם ñBðéâBøcðàåזכר זכר סימני גם בו  שיש  – ÀÇÀÀÄ

נקבה, שנאמרäMàäåסימני  יח ):– יט , איש(במדבר במים "וטבל ÀÈÄÈ
ודרשו: והזה", ואנדרוגינוס "`yi"טהור  טומטום ואף אשה; ולא

אשה; ספק משום úòcפסולים Ba ïéàL ÷Bðéúå הזאה שהרי  – ÀÄÆÅÇÇ
לעיל  ששנינו  כמו  כוונה, b).צריכה dpyn),דעת בו שיש קטן אבל

izdw - zex`ean zeipyn
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äMàäå,úòc Ba ïéàL ÷Bðéúå.äfîe ezãòñî äMàä,íéna Bì úæçBàå,äfîe ìáBè àeäå;Bãéa äæçà íà, §¨¦¨§¦¤¥©©¨¦¨§©£©©¤§¤¤©©¦§¥©¤¦¨£¨§¨
äéfä úòLa elôà–ìeñt. £¦§¨©©¨¨¨

‡ÈíBia áBæàä úà ìáè,íBia äfäå–øLk.äìéla äfäå íBia,íBia äfäå äìéla–ìeñt.àeä ìáàìáBè Bîöò ¨©¤¨¥©§¦¨©¨¥©§¦¨©©§¨©©§¨§¦¨©¨£¨©§¥
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éìé äàæäå .ïè÷ä úà úåáøì ,øåäè .äùà àìå ùéà ,øåäè:éããäì ùå÷úàã äìéáèî ó.ezcrqn dy`d:íéîá åì úæçåàã àôéñá ùøôîãë ,åúòééñîm`e
.leqt d`fd zrya elit` ecia dfg`àø÷ áéúë àìã äàæä úòùá åìéôà àìà ,áéúëã àåä äìéáèá äùà àìå ùéà áéúë éëã äìéáè úòùá àéòáéî àì

:äìéáèî äàæä ïðéøîâã ,ìåñô åãéá äæçà íà ä"ôà ,äàæäá
`i.leqt dlila dfde meiaùéà íéîá ìáèå áéúëã ,äàæäì äìéáè ù÷úàå .äìéìá àìå íåéá ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå áéúëã

:íåéá áåæà úìéáè óà íåéá äàæä äî ,äæäå øåäè.meia dfne dlila laehéòéùúá åà éðéîùá úåæäì àáùë ,éòéáùä íåéá äæä àìå åúìéáè ääùã àëéä
:íéîá õçøå åéãâá ñáëå øãäå éòéáùä íåéá åàèçå áéúëã ,ìáåè ë"çàå äìçú äæî ,åúåöîë éòéáùá ìáåèä ìáà .äàæäì äìéáè íéã÷äì ìåëé éøéùòå

.xyk xgyd cenr dlrynáéúëã ,íåé àåä êìéàå íùîã('ã äéîçðá),íéáëåëä úàö ãò øçùä úåìòî íéçîøá íé÷éæçî íéöçå äëàìîá íéùåò åðçðàå
áéúëå(íù):äëàìî íåéäå øîùî äìéìä åðì äéäå
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דרשו  שכן אפר , ולאיסוף מים למילוי שפסול פי  על  אף להזות, כשר 

"xedh" :(lirl ep`ady weqtdn)הקטן את להכשיר א ).– מג, (יומא 

האפר  באסיפת האמור הפסוק "ואמנם ט): שם, `yi(שם  sq`eטהור

דרשו : טהור " במקום למחנה מחוץ והניח הפרה אפר –`yiאת
הזר , את האשה,xedhלהכשיר  את לרבות –gipde דעת בו שיש  מי  –

נאמר, אם אבל להניח; דעת בהם שאין וקטן , שוטה חרש יצאו להניח,
בא  זה הרי טהור " "איש  ובהזאה בטבילה כאן שנאמר  מה שאף

"איש כלל  לכתוב צריך  הכתוב היה לא והאשה, הזר את להכשיר 
אלא dfde",טהור", mina lahe aef` gwle" מוסב שזה יודעים והיינו

הכתוב  את דורשים גם שכן  האפר , באסיפת האמור  ההוא, הפסוק על 

יז ): שם, miig(שם  min eilr ozpe ,z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle"
"ilk l` הכשרים וכל בקידוש, פסולים האפר באסיפת הפסולים כל  –

הכתוב  טהור" "איש כרחך על  אלא בקידוש; כשרים האפר  באסיפת
מוציא  ("משמע שלפניו  הכתוב של  המשמעות מן  להוציא בא כאן 

מכאן  המים; ובקידוש  האפר  באסיפת שאין  מה ולחדש משמע"), מיד
אשה, למעט כאן  הכתוב בא אשה, כשרה ששם זה שכנגד  דרשו ,

והזאה  והואיל קטן , לרבות כאן  הכתוב בא קטן , פסול ששם זה וכנגד
דעת בו  שיש קטן  אלא לרבות שאין  מובן  הרי  כוונה, (עיין צריכה

הנ"ל). הכתובים  על תמימה " "תורה  ועיין א; מג, יומא –äMàäגמרא  ÈÄÈ
גורסים: Ðויש  dy`deezãòñî,לו מסייעת –äfîe אף כלומר – ÀÇÂÇÇÆ

שהמשנה  כמו  למזה, לסייע לה מותר  מקום מכל להזות, שפסולה פי על 
והולכת: íénaמפרשת Bì úæçBàåהכלי את לאחוז לו מסייעת – ÀÆÆÇÇÄ

החטאת, מי  ìáBèעם àeäå,האזוב את בו  –äfîe,מפרשים יש – ÀÅÇÆ
מזה  והוא מסייעתו, שהאשה דעת, בו שיש  לקטן  המשנה שכוונת

שם), יומא הרמב"ם(תוספות  כותב ו):וכן  י, פרה ea(הל' yiy ohw"
c;"dxyk ez`fd ,ecia mind el dfg`y oebk ,ezcrqn dy`de ,dfdy zr

äéfä úòLa elôà ,Bãéa äæçà íà טבילת בשעת שכן  וכל – ÄÈÂÈÀÈÂÄÀÈÇÇÈÈ
בהיקש, הזייה למדים וממנה "איש", מפורש  בה שנאמר ìeñtÈהאזוב,

האשה. ידי על  הטבילה או  ההזאה נעשתה כאילו  ההזאה, פסולה –

במשנתנו: גורסים zrcיש ea yiy wepize יום ב"תוספות ומבואר (מהר"ם),
לפי במשנה שבארנו כמו למעלה, נמשכת הפיסקה אין  זו, גירסה שלפי טוב",
מסעדתו האשה – דעת בו שיש "ותינוק למטה: היא נמשכת אלא גירסתנו ,
מקום  ומכל  המשנה. בבאור שהבאנו והתוספות הרמב"ם וכדברי ומזה"...,
דעת, בו שיש בקטן  הסיפא את שמפרש אלא שלפנינו , כגירסה גורס הרמב"ם
האשה  שרשאית ללמד, המשנה ובאה לסיוע, זקוק שקטן  הוא שכיח שדבר לפי
אבל ההזאה. בשעת בידו תאחז שלא ובלבד המים, את לו ולאחוז  לסייעו

לחלק. טעם שאין מסעדתו , שהאשה לגדול הדין הוא
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øLk ,íBia äfäå ,íBia áBæàä úà ìáèעיקר הוא וכך – ÈÇÆÈÅÇÀÄÈÇÈÅ
שנאמר  יט):מצוותו, יט, השלישי(במדבר ביום הטמא על הטהור  "והזה

להזאה  טבילה שהוקשה האזוב, לטבילת הדין  והוא השביעי ", וביום
לשון  "כשר", המשנה שנקטה ומה הקודמת; במשנה שהזכרנו בכתוב

הוא סיפא משום טוב").דיעבד , יום  "תוספות äìéla(עיין äfäå íBiaÇÀÄÈÇÇÀÈ
בלילה, והזה ביום האזוב את טבל  –íBia äfäå äìéla או – ÇÇÀÈÀÄÈÇ

ביום, והזה בלילה האזוב את פסולה.ìeñtשטבל ההזאה –ìáà ÈÂÈ
Bîöò àeä, עצמו הטמא האדם –äìéla ìáBè במקוה טובל – ÇÀÅÇÇÀÈ

íBiaבלילה, äfîe טבילות ששתי  מפרשים, יש ביום; עליו  ומזים – ÇÆÇ
לאחר ואחת ההזאה, את לקבל כדי  ההזאה, לפני  אחת הטמא, טובל

ועל מטומאתו ; בה מיטהר  והוא שמש, הערב אחריה שיש  ההזאה,
כאן : שנינו ההזאה שלפני  הטבילה dlila,אותה laeh envr `ed la`

אלא  אינה ההזאה שלאחר  הטבילה אבל  בלילה; אף היא שכשרה
ששנינו  וזהו  ד )ביום, ב, oilaeh,(מגילה  `ly מזין meiaולא `l`

א). כ, מגילה  מגילה (תוספות שבמסכת מהירושלמי, מוכיחים יש אבל 
שטובלים  החטאת, במי האזוב בטבילת אלא הטמא בטבילת מדובר אין 

במשנתנו , ששנינו  וזהו  ביום. אלא כשרה אינה אמנם וזו  מזים, כך  ואחר
בלילה. אף מותרת הטמא טבילת אבל ביום, מצוותה האזוב שטבילת
השביעי, ביום בזמנה כשהיא הטמא, טבילת שאף מפרש , והרמב"ם

שנאמר כמו  ההזאה, לאחר ביום, אלא יט ):אינה יט , "e`hge(במדבר
."axra xdhe mina ugxe eicba qake iriayd meia הוזה לא אם אבל

ביום  בין שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה השביעי ביום עליו
טבילה אחר  בין  טבילה קודם בין עליו ומזים בלילה. פרה ובין  (הל'

ב). meia,יא, `l` dpi` d`fdd mewn lkneõðzL ãò ïéfî ïéàLÆÅÇÄÇÆÈÅ
änçäבראשי לנצנץ החמה משהתחילה אלא ההזאה מצוות אין – ÇÇÈ
ביום,ïlëåההרים. שמצוותם אלו וכל  –eNòL,מצוותם –äìòMî ÀËÈÆÈÄÆÈÈ

øçMä ãenòהחמה הנץ לפני שעה כשיעור והוא –epxe`a oiir) ÇÇÇÇ
,(` ,` zekxa dpynløLkכבר השחר  עמוד  שמשעלה בדיעבד, – ÈÅ

לצאת  כדי אלא החמה" שתנץ "עד  חכמים אמרו ולא יום, נחשב

השחר. עמוד לעלות מתחיל  מתי בקיאים הכל  שאין  לפי לילה, מספק
מגילה. במסכת המשנה כלשון  היא האחרונה הפיסקה

izdw - zex`ean zeipyn



קצג `i dpyn xyr mipy wxt dxt zkqn

äMàäå,úòc Ba ïéàL ÷Bðéúå.äfîe ezãòñî äMàä,íéna Bì úæçBàå,äfîe ìáBè àeäå;Bãéa äæçà íà, §¨¦¨§¦¤¥©©¨¦¨§©£©©¤§¤¤©©¦§¥©¤¦¨£¨§¨
äéfä úòLa elôà–ìeñt. £¦§¨©©¨¨¨

‡ÈíBia áBæàä úà ìáè,íBia äfäå–øLk.äìéla äfäå íBia,íBia äfäå äìéla–ìeñt.àeä ìáàìáBè Bîöò ¨©¤¨¥©§¦¨©¨¥©§¦¨©©§¨©©§¨§¦¨©¨£¨©§¥
äìéla,íBia äfîe;õðzL ãò ïéfî ïéàLänçä.øçMä ãenò äìòMî eNòL ïlëå–øLk. ©©§¨©¤©¤¥©¦©¤¨¥©©¨§ª¨¤¨¦¤¨¨©©©©¨¥

‰ ¯ Ù ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

éìé äàæäå .ïè÷ä úà úåáøì ,øåäè .äùà àìå ùéà ,øåäè:éããäì ùå÷úàã äìéáèî ó.ezcrqn dy`d:íéîá åì úæçåàã àôéñá ùøôîãë ,åúòééñîm`e
.leqt d`fd zrya elit` ecia dfg`àø÷ áéúë àìã äàæä úòùá åìéôà àìà ,áéúëã àåä äìéáèá äùà àìå ùéà áéúë éëã äìéáè úòùá àéòáéî àì

:äìéáèî äàæä ïðéøîâã ,ìåñô åãéá äæçà íà ä"ôà ,äàæäá
`i.leqt dlila dfde meiaùéà íéîá ìáèå áéúëã ,äàæäì äìéáè ù÷úàå .äìéìá àìå íåéá ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå áéúëã

:íåéá áåæà úìéáè óà íåéá äàæä äî ,äæäå øåäè.meia dfne dlila laehéòéùúá åà éðéîùá úåæäì àáùë ,éòéáùä íåéá äæä àìå åúìéáè ääùã àëéä
:íéîá õçøå åéãâá ñáëå øãäå éòéáùä íåéá åàèçå áéúëã ,ìáåè ë"çàå äìçú äæî ,åúåöîë éòéáùá ìáåèä ìáà .äàæäì äìéáè íéã÷äì ìåëé éøéùòå

.xyk xgyd cenr dlrynáéúëã ,íåé àåä êìéàå íùîã('ã äéîçðá),íéáëåëä úàö ãò øçùä úåìòî íéçîøá íé÷éæçî íéöçå äëàìîá íéùåò åðçðàå
áéúëå(íù):äëàìî íåéäå øîùî äìéìä åðì äéäå

`xephxa yexit

דרשו  שכן אפר , ולאיסוף מים למילוי שפסול פי  על  אף להזות, כשר 

"xedh" :(lirl ep`ady weqtdn)הקטן את להכשיר א ).– מג, (יומא 

האפר  באסיפת האמור הפסוק "ואמנם ט): שם, `yi(שם  sq`eטהור

דרשו : טהור " במקום למחנה מחוץ והניח הפרה אפר –`yiאת
הזר , את האשה,xedhלהכשיר  את לרבות –gipde דעת בו שיש  מי  –

נאמר, אם אבל להניח; דעת בהם שאין וקטן , שוטה חרש יצאו להניח,
בא  זה הרי טהור " "איש  ובהזאה בטבילה כאן שנאמר  מה שאף

"איש כלל  לכתוב צריך  הכתוב היה לא והאשה, הזר את להכשיר 
אלא dfde",טהור", mina lahe aef` gwle" מוסב שזה יודעים והיינו

הכתוב  את דורשים גם שכן  האפר , באסיפת האמור  ההוא, הפסוק על 

יז ): שם, miig(שם  min eilr ozpe ,z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle"
"ilk l` הכשרים וכל בקידוש, פסולים האפר באסיפת הפסולים כל  –

הכתוב  טהור" "איש כרחך על  אלא בקידוש; כשרים האפר  באסיפת
מוציא  ("משמע שלפניו  הכתוב של  המשמעות מן  להוציא בא כאן 

מכאן  המים; ובקידוש  האפר  באסיפת שאין  מה ולחדש משמע"), מיד
אשה, למעט כאן  הכתוב בא אשה, כשרה ששם זה שכנגד  דרשו ,

והזאה  והואיל קטן , לרבות כאן  הכתוב בא קטן , פסול ששם זה וכנגד
דעת בו  שיש קטן  אלא לרבות שאין  מובן  הרי  כוונה, (עיין צריכה

הנ"ל). הכתובים  על תמימה " "תורה  ועיין א; מג, יומא –äMàäגמרא  ÈÄÈ
גורסים: Ðויש  dy`deezãòñî,לו מסייעת –äfîe אף כלומר – ÀÇÂÇÇÆ

שהמשנה  כמו  למזה, לסייע לה מותר  מקום מכל להזות, שפסולה פי על 
והולכת: íénaמפרשת Bì úæçBàåהכלי את לאחוז לו מסייעת – ÀÆÆÇÇÄ

החטאת, מי  ìáBèעם àeäå,האזוב את בו  –äfîe,מפרשים יש – ÀÅÇÆ
מזה  והוא מסייעתו, שהאשה דעת, בו שיש  לקטן  המשנה שכוונת

שם), יומא הרמב"ם(תוספות  כותב ו):וכן  י, פרה ea(הל' yiy ohw"
c;"dxyk ez`fd ,ecia mind el dfg`y oebk ,ezcrqn dy`de ,dfdy zr

äéfä úòLa elôà ,Bãéa äæçà íà טבילת בשעת שכן  וכל – ÄÈÂÈÀÈÂÄÀÈÇÇÈÈ
בהיקש, הזייה למדים וממנה "איש", מפורש  בה שנאמר ìeñtÈהאזוב,

האשה. ידי על  הטבילה או  ההזאה נעשתה כאילו  ההזאה, פסולה –

במשנתנו: גורסים zrcיש ea yiy wepize יום ב"תוספות ומבואר (מהר"ם),
לפי במשנה שבארנו כמו למעלה, נמשכת הפיסקה אין  זו, גירסה שלפי טוב",
מסעדתו האשה – דעת בו שיש "ותינוק למטה: היא נמשכת אלא גירסתנו ,
מקום  ומכל  המשנה. בבאור שהבאנו והתוספות הרמב"ם וכדברי ומזה"...,
דעת, בו שיש בקטן  הסיפא את שמפרש אלא שלפנינו , כגירסה גורס הרמב"ם
האשה  שרשאית ללמד, המשנה ובאה לסיוע, זקוק שקטן  הוא שכיח שדבר לפי
אבל ההזאה. בשעת בידו תאחז שלא ובלבד המים, את לו ולאחוז  לסייעו

לחלק. טעם שאין מסעדתו , שהאשה לגדול הדין הוא

א י ה נ ש מ ר ו א ב

øLk ,íBia äfäå ,íBia áBæàä úà ìáèעיקר הוא וכך – ÈÇÆÈÅÇÀÄÈÇÈÅ
שנאמר  יט):מצוותו, יט, השלישי(במדבר ביום הטמא על הטהור  "והזה

להזאה  טבילה שהוקשה האזוב, לטבילת הדין  והוא השביעי ", וביום
לשון  "כשר", המשנה שנקטה ומה הקודמת; במשנה שהזכרנו בכתוב

הוא סיפא משום טוב").דיעבד , יום  "תוספות äìéla(עיין äfäå íBiaÇÀÄÈÇÇÀÈ
בלילה, והזה ביום האזוב את טבל  –íBia äfäå äìéla או – ÇÇÀÈÀÄÈÇ

ביום, והזה בלילה האזוב את פסולה.ìeñtשטבל ההזאה –ìáà ÈÂÈ
Bîöò àeä, עצמו הטמא האדם –äìéla ìáBè במקוה טובל – ÇÀÅÇÇÀÈ

íBiaבלילה, äfîe טבילות ששתי  מפרשים, יש ביום; עליו  ומזים – ÇÆÇ
לאחר ואחת ההזאה, את לקבל כדי  ההזאה, לפני  אחת הטמא, טובל

ועל מטומאתו ; בה מיטהר  והוא שמש, הערב אחריה שיש  ההזאה,
כאן : שנינו ההזאה שלפני  הטבילה dlila,אותה laeh envr `ed la`

אלא  אינה ההזאה שלאחר  הטבילה אבל  בלילה; אף היא שכשרה
ששנינו  וזהו  ד )ביום, ב, oilaeh,(מגילה  `ly מזין meiaולא `l`

א). כ, מגילה  מגילה (תוספות שבמסכת מהירושלמי, מוכיחים יש אבל 
שטובלים  החטאת, במי האזוב בטבילת אלא הטמא בטבילת מדובר אין 

במשנתנו , ששנינו  וזהו  ביום. אלא כשרה אינה אמנם וזו  מזים, כך  ואחר
בלילה. אף מותרת הטמא טבילת אבל ביום, מצוותה האזוב שטבילת
השביעי, ביום בזמנה כשהיא הטמא, טבילת שאף מפרש , והרמב"ם

שנאמר כמו  ההזאה, לאחר ביום, אלא יט ):אינה יט , "e`hge(במדבר
."axra xdhe mina ugxe eicba qake iriayd meia הוזה לא אם אבל

ביום  בין שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה השביעי ביום עליו
טבילה אחר  בין  טבילה קודם בין עליו ומזים בלילה. פרה ובין  (הל'

ב). meia,יא, `l` dpi` d`fdd mewn lkneõðzL ãò ïéfî ïéàLÆÅÇÄÇÆÈÅ
änçäבראשי לנצנץ החמה משהתחילה אלא ההזאה מצוות אין – ÇÇÈ
ביום,ïlëåההרים. שמצוותם אלו וכל  –eNòL,מצוותם –äìòMî ÀËÈÆÈÄÆÈÈ

øçMä ãenòהחמה הנץ לפני שעה כשיעור והוא –epxe`a oiir) ÇÇÇÇ
,(` ,` zekxa dpynløLkכבר השחר  עמוד  שמשעלה בדיעבד, – ÈÅ

לצאת  כדי אלא החמה" שתנץ "עד  חכמים אמרו ולא יום, נחשב

השחר. עמוד לעלות מתחיל  מתי בקיאים הכל  שאין  לפי לילה, מספק
מגילה. במסכת המשנה כלשון  היא האחרונה הפיסקה

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א עמ' ב ïéLéøôîדף íéøetkä íBé íãB÷ íéîé úòáL ה את ïäkומרחיקים ¦§©¨¦¤©¦¦©§¦¦Ÿ¥

הכיפורים ìBãbה  ביום העבודות כל את לעבוד ומביאים Búéaîהעתיד ומאשתו, ¨¦¥
ììïéøãäøtאותו  úkL.הגדול הכהן עבור מיוחדת שהיתה המקדש, שבבית §¦§©©§¤§¦

ïéðé÷úîe ומייחדים מזמינים -øçà ïäk Bì יום עבודת את לעבוד שיוכל ©§¦¦Ÿ¥©¥
מחשש åézçzהכיפורים  במקומו, -ìeñt Ba òøàé ànL או קרי טומאת - ©§¨¤¨¤¡©§

הכיפורים. יום עבודות את ולעבוד למקדש מלבוא אותו המעכבות טומאות שאר
,Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà ,øîBà äãeäé éaø מחשש úeîzוזאת ànL ©¦§¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨

BzLà בשעת אשה לו שתהיה צריך גדול וכהן העבודה, את שיגמור קודם ¦§
לֹוøîàpLהעבודה, אׁשר החּטאת ּפר את אהרן ãòáe'והקריב Bãòa øtëå ¤¤¡©ְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ§¦¤©£§©

'Búéa(יא טז חכמים,(ויקרא ודרשו ,,BzLà Bæ 'Búéa' נוספת אשה מקדש ולכן ¥¥¦§
הכיפורים. יום לפני לחופה Bìומכניסה eøîà,יהודה לרבי ïkחכמים íà ¨§¦¥

ש  הרי מועט, בזמן אף למיתה לחשוש óBñ,שבאת øácì ïéà שמא לחשוש ויש ¥©¨¨
השניה. האשה אף תמות

ימים, שבעה הכיפורים יום קודם גדול כהן פרישת דין מבארת והמשנה מאחר
טהור, כהן ידי על הנעשית אדומה פרה שריפת גבי זה כעין דין הגמרא מביאה

לכן: קודם ימים שבעת הפרה את השורף הכהן את להפריש íúäשצריך ïðz§©¨¨
פרה מ"א)במסכת äøtä,(פ"ג úôøN íãB÷ íéîé úòáL מזין שהיו האדומה, ¦§©¨¦¤§¥©©¨¨

הטמאים, את לטהר ïéLéøôîמאפרה eéä ה äøtä,את úà óøBNä ïäk ¨©§¦¦Ÿ¥©¥¤©¨¨
אותו  ומרחיקים בשריפתה, היה הפרה מעשה אותו Búéaî,שעיקר ומביאים ¦¥

lìäøéaä éðt ìòL äkL, בצד äçøæîשהיתה äðBôö,העזרה ìåúkLשל ©¦§¨¤©§¥©¦¨¨¨¦§¨¨§¦§©
.úàø÷ð äúéä ïáàä úéa¥¨¤¤¨§¨¦§¥

הגמרא: מבארת הבירה. פני על היתה שהלשכה זו במשנה äøéa,שנינו éàî©¦¨
.BîL äøéae úéaä øäa äéä íB÷î ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¨¨¨§©©©¦¦¨§

äøéa éeø÷ Blek Lc÷nä ìk ,øîà Lé÷ì LéøåøîàpL על , דוד בתפילת §¥¨¦¨©¨©¦§¨¨¦¨¤¤¡©
יט)שלמה כט א' את (דה"י לבנות éúBðéëä'שיזכה øLà äøéaä' זימנתי אשר - ©¦¨£¤£¦¦

בירה. קרוי המקדש שבית הרי בנייתה, לצורך ונכסים מקום לה

ב עמ' ג בתורהàéðz,דף נאמר Eì',כאשר ç÷'ובקטורת במלואים (שמות כגון ©§¨©§
לד) פירושול ,å ,ElMîכשכתוב Eì'כן äNò'פירושו בחצוצרות, ElMî,כגון ¦¤§§£¥§¦¤§

כתוב כאשר éìàאבל eçwéå','Eלמנורה זית בשמן כ)כגון כז היינו(שמות  ,ìMî §¦§¥¤¦¤
éìà eçwéå' ïéa 'Eì ç÷' ïéa ,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác ,øeaö'E ¦¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥©§¥§¦§¥¤

øîBìפירושם ãeîìz äîe ,øeaö ìMîנאמר מדוע -,'Eì ç÷',יחיד בלשון ¦¤¦©©§©©§
הוא ברוך הקדוש שאומר לרמז להתכפר ìBëéákאלא יכול ציבור היה אילו - ¦§¨

אז או יחיד, של éðàבקרבן ElMîהייתי,íälMî øúBé äöBø שאינם לפי ¦¤§£¦¤¥¦¤¨¤
רצוני, ציבור.עושים קרבנות שהם לפי ציבור משל קח למעשה ïðçאבל àaà©¨¨¨

,øæòéìà éaø íeMî øîà,הארון נבנה מי של מממונו בכתובים סתירה מצינו ¨©¦©¦¤¦¤¤
שכן  ציבור, משל או משה משל õò'אם ïBøà El úéNòå' øîBà ãçà áeúk(א י 'eNòå,(דברים øîBà ãçà áeúkå ¨¤¨¥§¨¦¨§£¥§¨¤¨¥§¨

'íéhL éöò ïBøà(י כה ãöék,,(שמות àä,בא לרמז הלשון ושינוי ציבור, משל נבנה הארון ודאי הפסוק ïàkאלא - ££¥¦¦¨¥©¨
נאמר íB÷î,'ועשו' ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæaואילו שמם, על העבודה נקראת 'ועשית ïàkולפיכך הפסוק - ¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨¨

נאמר íB÷îלך' ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæa. אין ומדוע ציבור, משל היו המלואים קרבנות יונתן רבי שלדעת ונמצא ¦§©¤¥¦§¤¨
ציבור. משל הם שגם השנה ראש קרבנות לעבודת פרישה להצריך מכך למדים

i"yx

íéøåôëä íåé íãå÷ íéîé úòáù
ìåãâ ïäë ïéùéøôîzcear lky Ð

`l` dxiyk dpi` mixetkd mei
`xza wxta zeixeda silick .ea
mixetkd mei iab aizkc ,(a,ai)
."eze` gyni xy` odkd xtke"
dnl yxtn (`,e) `xnbae

.oiyixtnïéøãäøô úëùììjk Ð
z`xwp dnl yxtn `xnbae .dny

.okåì ïéðé÷úîåodk oipnfne Ð
m` ,eizgz lecb odk zeidl xg`
d`neh x`y e` ixw leqt ea rx`i

.ycwnl `ealn oiakrndãòáå
åúéá,aizk mixetkd mei iab Ð

.zen ixg`aïë íàzyiigc Ð
.dzinlóåñ øáãì ïéàmb `ny Ð

.zenz efàøîâäøôä úôéøùÐ
.dnec` dxtäøéáä éðô ìòùÐ

.dxia i`n yxtn dinwläðåôö
äçøæîzigxfn revwna Ð

.dzid dxfr ly zipetväøéáä
éúåðéëä øùàdl izpnif xy` Ð

cece .ea dzepal dpex` oxeb mewn
ixaca `xw i`dl dil xn`w

.minid
êì äùòåizy jl dyr" enk Ð

."sqk zexvevgìåëéáëip` Ð
leki xeaiv did m` :izrny
iziid Ð cigi lya xtkzdl
dyw xacy itl :xne` ip`e ,dvex
uw `ed jexa yecwdy xnel `ed
:xnelk ,lekiak xne` ,l`xyia
(i`) eli`k ,ok xn`i epigxk lr
lekiak lk oke ,ok xnel xyt`

.cenlzayåðåöø ïéùåò ïäù ïîæá
íå÷î ìùlr dceard z`xwp Ð

.mny



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(oey`x meil)

:`ziixan `xnbd dywnøæ ,éáéúéî,odk epi`y -ïðBàåodk - ¥¦¥¨§¥
,xawp `l oiicre eiaexwn cg` el znyøBkéLdzyy odk - ¦

,oii ziriaxåodk,íeî ìòaecar m` el` lkäìa÷amcd ly §©©§©¨¨
,zxy ilkl dndadnäëìBäáe,gafnl mcd lyä÷éøæáelr §¨¨¦§¦¨

,gafndìeñt.oaxwdïëå`edyk ,el` zecear car m`ïëå ,áLBé ¨§¥¥§¥
cia car m`ìeñt ,ìàîNl`nya dkledy x`ean ixd .oaxwd §Ÿ¨

:`xnbd zniiqn .zyy axl dywe ,zlqet.àzáeéz§§¨
l`nya dkledy heytl zyy ax drh ji` :`xnbd zl`ey

,`ziixak `lye dxiykdáúBàc àeä úLL áø àäåax ixde - §¨©¥¤§§¨
,dpnn `cqg axl dywdy ep`vny ,ef `ziixan rci zyyøîàc§¨©

déøBîàì úLL áø déìäëìBä ,àcñç áøî dépéî éòa ,àcñç áøc ¥©¥¤§¨¥§©¦§¨¨¥¦¥¥©¦§¨¨¨
,eäî øæa.odk `weec jixv m`ddéì øîà,`cqg ax,äøéLk §¨©¨©¥§¥¨

,éðòéiñî àø÷îeediy`i lv` gqtd ziiyr zyxta aezky ¦§¨§©§¥¦
,'íéèéLôî íiåìäå íãiî íéðäkä e÷øæiå çñtä eèçLiå'yexite ©¦§£©¨©©¦§§©Ÿ£¦¦¨¨§©§¦¦©§¦¦

z` mipdkd elaiwy xg`le ,mixfa epiid 'gqtd ehgyie' ,aezkd
odkl ozil mcd z` mixfd mihgeyd ekiled ,odka dlawy ,mcd
gkene ,mixfd cin elaiwy ,'mcin mipdkd ewxfie' ,wexfiy

,xfa dxiyk dkledyådf lrúLL áø áéúBî,`cqg axl §¦©¥¤
,dxen`d `ziixadn xfa dleqt dkledyìòáe øBkéL ïðBàå øæ̈§¥¦©©

.ìeñt ìàîN ïëå áLBé ïëå ,ìeñt ä÷éøæáe äëìBäáe äìa÷a íeîixd §©¨¨§¨¨¦§¦¨¨§¥¥§¥§Ÿ¨
l`nya dkledy ok mb da xn`py ef `ziixa rci zyy axy

`xnbd zvxzn .dleqtepizpynn heytl zyy ax dvxyky :
wxe ,ef `ziixa rny `l oiicr dxiyk l`nya dkledyøúä©

dáúBà øãä dòîLc.dpnn `cqg axl dywd - ¦§¨¨£©§¨
:dleqt xfa dkledy `ziixaa iepyd oicd seb lr `xnbd dywn

àcñç áø àäå,dxiyk xfa dkled xn`yøîà÷ àø÷`iad - §¨©¦§¨§¨¨¨©
:`xnbd zvxzn .xen`k ,weqtn eixacl di`xäNòî ãeáòc§¨©£¥

àaèöéàenk mixfd icia eze` egipd mcd z` elawy mipdkdy - ¦§©¨
,mcin edegwl miwxefd mipdkde ,`ahvi` iab lr migipny

.dkled zcear eyr `l mixfde
:mixetikd meia zxehwd zpitg oipra sqep wtqïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©

åéðôç CBúì ïúðå Bøéáç,lecb odkd lyeäîeiptg `ln xihwdl £¥§¨©§¨§¨©
eiptg `lnE 'ebe W` ilgB dYgOd `ln gwle' dxn` dxezdy ,df§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥§Ÿ¨§¨

m`d `tt ax wtzqde ,'ebe '`iade dTC miOq zxhwåéðôç àìî' §Ÿ¤©¦©¨§¥¦§Ÿ¨§¨
`iade 'ebe,ïðéòa ','eiptg `ln' lr wx xn`p '`iade'y,àkéà àäå §¥¦§¦¨§¨¦¨

la` ,milgbd lr `l` 'gwle' xn`p `le ,eiptg `ln `ian ixdy
,oetgi mb `edy dxezd dcitwd `l,ïðéòa 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

df lre 'dwc minq zxehwd' lr mb `ed 'gwle' weqta xn`pdy
,'`iade' gwl envr `edy zxehwd z`y ,'`iade' xn`pàäå§¨

,àkéì.eci lr dzyrp `l dgiwld ixdy.e÷éz ¥¨¥
:zxehwd zpitg oipra sqep wtq d`ian `xnbdïa òùBäé éaø éòä¥©¦§ª©¤

ïôç ,éåìlecb odkdúîå,xihwdl witqdy mcewñðkiL eäîodk ¥¦¨©¨¥©¤¦¨¥
lecbøçàeizgz dpnzpyBúðéôça.aey oetgl jxhvi `le ,ef ©¥©£¦¨

àðéðç éaø øîàmicinlzloa ryedi iax ly ezl`y z` rnyyk ¨©©¦£¦¨
,ieläàøe àak le`yle mkg zeidl dkf dfd xecdyúìàL Ÿ§¥§¥©
øä,íéðBLàiaxy izrny eiykre ,ef dl`y l`ey iziid ip` ixdy ¨¦¦

.jk l`y ok mb mipey`xd zexecd on didy iel oa ryedi
:`xnbd dywnLéL÷ éåì ïa òùBäé éaøc àøîéîì,`pipg iaxn §¥§¨§©¦§ª©¤¥¦¨¦

iax epiidc mipey`xdk le`yl dkfy gazyn `pipg iax ixdy
,iel oa ryediì àðéðç éaø øézä éì ,éåì ïa òùBäé éaø øîàäåúBzL §¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦¦©¦£¦¨¦§

íééìçL[oiwyn ea mipzepe eze` miwgeyy wxi oin-]úaLa ©£©¦§©¨
.zaya d`etx xeqi` meyn dfa oi`e ,d`etxl

wx m` ,xizdl `pipg iax zpeek dn :`xnbd zxxanì,úBzL ¦§
ïéìëBàä ìk ,ïðúc ,àèéLt,elk`l mi`ixad jxcyíãà ìëBà §¦¨¦§©¨¨¨¦¥¨¨

ezpeeky s` ,zaya,äàeôøì,mipnnq zwigy meyn dfa exfb `le ¦§¨
åokïé÷Lnä ìkozezyl mi`ixad jxcyäúBLs` zaya mc` §¨©©§¦¤

.mzezyl ok mb mi`ixa jxc miilgye ,d`etxl ezpeekyàlà¤¨
xizdl ezpeek gxkdaì÷BçLoeghl -ìå,úaLa íééìçL úBzL ¦§§¦§©£©¦§©¨

:`xnbd zxxan .ogeh iedc ,`ziixe`cn xeq`y s`eéîc éëéä- ¥¦¨¥
zwigy lr `pipg iax z` le`yl ryedi iax jxved ote` dfi` lr

,miilgydàzðkñ àkéàc éàc heyt ,edzyi `l m` dleglàøLî ¦§¦¨©©§¨¦§¨
,éøL,zay xeqi` dgec ytp gewit ixdy,àzðkñ àkéìc éàåi`ce ¨¥§¦§¥¨©©§¨

àéòaî à÷ éëäå ,àzðkñ àkéàc íìBòì :àøîâä úøàáî .øéñà øñéî¥©£¦§¨§¦¨©©§¨§¨¦¨¦©§¨
àéñî éî ,déìmi`txn md miilgy m`d -àúaL eäééìò ìeçéðc- ¥¦©§¨§¥£©§©§¨

,ozwigya zay llgpy.àúaL eäééìò ìeçéð àìå àéñî àì BàŸ©§¨§Ÿ¥£©§©§¨
:`xnbd zl`eye,ze`ivna `l` oica dl`yd oi`y xg`néàî©

àðLz` `weec l`y recn -é÷ác íeMî :àøîâä äðåò .àðéðç éaø §¨©¦£¦¨¦§¨¦
,àeä úBàeôøaep`vny enkéðìàL àì íìBòî ,àðéðç éaø øîàc ¦§§¨©©¦£¦¨¥¨Ÿ§¨©¦

íãàd`etx ywalìòdkedyäéçå äðáì äcøt úkîx`ype - ¨¨©©©¦§¨§¨¨§¨¨
micnl ep` eixacne .d`etx dl oi`e dzinn efk dkny ,zeigl

.ze`etx epnn miywan eidy ,`tex didy
:`xnbd dywnïðéæç à÷ àäådpal dcxtn dkn elaiwy miyp` §¨¨¨¥©

éiçc:`xnbd zvxzn .zeigl ex`ype -àîéàiax ixaca xen` - §©¥¥¨
`pipg'úéiçå'd`x `l mlerny ,dknd lr ezpeeke ,daiwp oeyla §©©

:`xnbd dywn .d`txzdy dpal dcxt zknïðéæç à÷ àäå§¨¨¨¥©
éqzéîc:`xnbd zvxzn .z`txzn dpal dcxt zkny -ï÷îeña §¦©¥§§¨

eäðéàzenec` zecxtd seb -eäéòøk Léø ïøeéçåodilbx iy`xe - ¦§§¦¨¨¥©§©§
zepalïðéøîà÷d`etx oi`y `pipg iax xn` el` zecxt lr - ¨©§¦¨

.ozknl
ezl`yy xn`y `pipg iax ixac lr `iyewd z` zniiqn `xnbd

:mipey`xd zl`yk iel oa ryedi iax lydpéî òîL íB÷î ìkî¦¨¨§©¦¨
LéL÷ àðéðç éaøc`xw iel oa ryedi iax oky ,iel oa ryedi iaxn §©¦£¦¨¨¦

`pipg iax gazydy xnel xyt` ji` ok m`e ,'iax' `pipg iaxl
:`xnbd daiyn .iel oa ryedi iaxk l`y `ed mbyéëä àlà¤¨¨¦

øîà÷d`xe `a ,iel oa ryedi iax ly ewitq lr `pipg iaxïúìàL ¨¨©§¥¨¨
iel oa ryedi iax epiidc mipexg` ly,íéðBLàø ìL äìéàLks`y ¦§¥¨¤¦¦

.ef dl`ya dywzn iziid mipey`xd on ip`y ip`
:`xnbd dywnéëä àðéðç éaø øîà éîezne otga wtzqp `ed mby ¦¨©©¦£¦¨¨¦

,ezpitga xg` qpkiy ednìL Bîãa àìå 'øôa' ,àðéðç éaø øîàäå§¨¨©©¦£¦¨§©§Ÿ§¨¤
,øtxtA WcTd l` oxd` `ai z`fA' mixetikd mei zyxta xn`p ©§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©

qpkdl jixv lecbd odkdy 'xta' aezkd on cnle 'z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨
m` jkle ,ezhigy xg`l xt ly enca `le ,ig xta miptle iptl
`ad odkd ,ext zhigy xg` mixetikd meia lecb odkd zn

,ehgyl xg` xt `iadl jixv eizgzåceràðéðç éaø øîàoic §¨©©¦£¦¨
,xg`L úøBè÷e xcqd z` dpiyäNò àì ,øtä úèéçL íãB÷ dðôç §¤¤£¨¨¤§¦©©¨Ÿ¨¨

ezpitga,íeìk àìåedn zne otg' ly wtqd jiiy `l ok m`e §Ÿ§
z` hgy xak i`ce ,otgy oeiky ,'ezpitga xg` qpkiy,xtd

,ig 'xta' qpkiy icka ,xg` xt `iadl jixv eizgz qpkpd odkde
iptl dzid `id ixdy oey`x ly ezpitga qpkidl leki epi`e
,xtd zhigy xg`l dpitgd `dzy jixve ,ipyd xtd zhigy
l`y ,iel oa ryedi iax ly ef ezli`yy `pipg iax xn` j`ide

.envr `ed
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pipg iaxdéì àéòaéî à÷cîiaxl ¨¦¨¨©¦§¨¦©§¨¥

iel oa ryediàä,ezpitga xg` qpkiy edn zne otga ,df wtq - ¨
øáñ÷c ììkîqpkidl odkd lekiyøt ìL Bîãa eléôàå 'øôa' ¦§¨§¨¨©§©©£¦§¨¤©

ig xt `weec `iadl jixvy xaeq did m`y ,enc z` dfi epnny
ixdy ,dcearl qpkpyk xg` xt `iadl jixv ok m` ,ehgyle
leki epi`y i`ce ok m`e ,ext z` hgy oey`xd odkdy xg` qpkp
xcq itl ext zhigy mcew dzidy oey`x ly ezpitga qpkdl

,dcearddéì àøéáñc éàîìe,l`y dti ,iel oa ryedi iaxl §©¦§¦¨¥
eíéðBLàøä úìéàLk BúìéàLelit`e 'xta' mixaeqe ilr miwlegd §¥¨¦§¥©¨¦¦

.ef dl`y dl`yp mdl mby ,xt ly enca
:wtqd seba oecl zxfeg `xnbddìò éåä éàî,zne otgy ote`a ©£¥£¨

.ezpitga xg` qpkiy edn,àtt áø øîàoica wtqa ielz df oic ¨©©¨¨
xfeg ,[eiptg jezl zxehwd zzgnn] uegay dpitgd caln m`d
dzgna opzepe eiptgl skdn zxehwd z` xifgny] mipta mb otege

,[eiptg jeznéày heytpïôBçe,ïôBçå øæBço`kñðëð Bøéáç ¦¥¥§¥£¥¦§¨
äðéôç àîéiwî àäc ,Búðéôçala` ,miptay dpitga ipyd odkaéà ©£¦¨§¨¦©§¨£¦¨¦

,ïôBçå øæBçå ïôBç ïéào`kCì éòazly dpitgd el dlired m`d ¥¥§¥§¥¦¨¥¨
.oey`xd odkd,àtt áøì òùBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

המשך בעמוד לל



קצה
ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei

íåî ìòáå øåëéù ïðåàå øæmigafc ipy wxta ,dcear ilgnc i`xwn ol iwtp edlek Ð

.(`,fh)áùåé ïëå.(gi mixac) "zxyl cenrl" irac Ðäáúåàã àåä úùù áø àäåÐ

irh ikide ,dil `riny `nl` ,lif`e yxtnck ,`cqg axc dixen`l ,oizipzn `dl

?l`nya dxykc hytinlíãä íéðäëä å÷øæéåexfge mixf mdy mihgey ly mcin Ð

l` edekilede ,lawnd odkd cin mcd elawe

.opiqxb zyy ax aizne .wxefdäòîùã øúáÐ

axl edi` daze` xcd ,`kd dildip deaze`c

.`cqgàáèöéà äùòîeid milawnd Ð

mixfd oi`e ,mixfd cia mcd z` miaiyen

miaiyen `l` ,llk gafnd cvl eze` oiaxwn

.`ahvi` iab lr xy`k mci lr mcdàîìéã åà
àéáäå ç÷ìå.i`w eiptg `ln` inp "gwle"c Ð

øçà ñðëéù åäîedn ,eizgz ynynd odk Ð

jezl oey`xd ozpy ef dpitga miptl qpkiy

oetgle xefgl jixv oi`e ,skd?àðéðç 'ø øîàÐ

dkef oexg`d xecdy d`xe `a :micinlzl

iziid ip` s`y ,mipey`xd zexeck mkgzdl

iel oa ryedi 'x dl`y eiykre ,ef dli`y l`ey

.mipey`xd on `edyíééìçù.o"eyxw Ð

wegyl.zezyle Ðúééçå àîéà.dknd Ð

äðéî òîù,yiyw ded `l iel oa ryedi 'xc Ð

`le .`pipg 'x xizd il :xn`wc ,iax dil ixwcn

`l` ,iax mixegad lr xnel mipwfd jxc did

xn` il :xnelk .xne` did `pipg xizd il

.d`etx `idy `pipgøîà÷ éëä àìà'x Ð

ly ozl`yy d`xe `a :eicinlzl `pipg

s`y ,mipey`xd on ip`y ,izl`yk mipexg`

.dywzn iziid ip`éëä àðéðç 'ø øîà éîåÐ

?`l i` ezpitga xg` qpkp i` dil `wtqn in

øô ìù åîãá àìå øôál` oxd` `ai z`fa" Ð

m`y ,xt ly enca `le (fh `xwie) "xta ycwd

zne ext hgyqpkp eizgz ynynd oi` Ð

xg` xt `iadl jixv `l` ,miptl mc eze`a

xg` xt `iadl jixvc oeike hegylejixv Ð

.ezhigy xg`l oetglúøåè÷ àðéðç 'ø øîàå
íåìë àìå äùò àì äèéçù íãå÷ äðôçùoky Ð

xyt` i` inp zne otg oipra .zeceard xcq

jixv eixg` `ad dfe ,dligz ext hgy `ly

ly ezpitga qpki zxn` i`e !xg` xt `iadl

oey`xext zhigy mcew ef dpitg z`vnp Ð

.ipy lyàðéðç 'ø øîà÷ éëä`iran `wcn Ð

`d iel oa ryedi 'xl dildil `xiaqc llkn Ð

ok m`c ,xg` xt `iadl jixv oi`cdl `ied Ð

.xtd zhigy mcew dptgy zxehwéàîìå
äéì àøéáñã,mipey`xd zli`yk l`y dti Ð

s` ,xt ly enca elit`e xta ilr ewlgpy oze`

.ef dli`y l`yp odläìò éåä éàî,zne otg Ð

.ezpitga xg` qpkiy ednïôåçå øæåç ïôåç éà
zpitg iab ol `irai`c oiira ol `hytn i` Ð

ivnize ,`l e` oetgle xefgl jixv m` ,mipt

oetgle xefgl jixvc xnelqpkp exiag Ð

.dpitg `niiwin `dc ,ezpitgaïôåç éà äáøãà
ïôåçå øæåçåi`y ,ezpitga qpkp exiag oi` f` Ð

ly eiptg xizei `lye exiag xiqgi `ly xyt`

.ipy ly eiptgl oiey oey`x
ãöéë
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øæxekiy :i"yx my yxite ,dl iziin inp (`,ci) migafc `nw wxt seqa Ð xekiye ope`e

:opz (a,dn zexeka) "oinen el`" wxt seqac ,l"vf odk miig epiax dywde .oii iiezy Ð

ileg` xekiy :`xnba jixte .'eke dndaa mixyke mc`a oileqt xekiyde dheyde yxgd

iaxk `lce ,mixkynd mixac x`ya dl iwene !diayginl ira inen icdae ,dcear lign

mixac x`ya s` dzin aiig xn`c dcedi

inp `kdc miig epiax yxit ok lr .mixkynd

oa wgvi epiaxe .mixkynd mixac x`ya ixiin

daxc`e ,xwir i"yx yexitc yxit mdxa`

xekiy `nzq jixtcn ,eyexitl di`x yi mzdn

xekiy mzqc :`nl` 'eke dcear lign ileg`

oinen icda dil `iywc mzde ,oii iiezya ixiin

mixac x`ya dil iwen ikdl Ð diayginl ira

illgn icda dil ipzwc `kd la` ,mixkynd

xekiy mzq enk ,oii iiezya dinwep Ð dcear

.`zkec lkacéòáozpe exiag otg `tt ax

dniz Ð 'eke opira eiptg `ln edn eiptg jezl

iab `peeb i`d ik xak lirl dil `irai` `d :il

,xn`w xnel `vnz m`a :xnel yie !miipiad oia

dia ixw `lc Ð `l miipiad oia xnel `vnz m`

`kd ,`xab gkn iz` `lc oeik "`iade gwle"

Ð otg edi` e`lc ab lr s` :opixn` in ?i`n

,inc xity iz`w `xab gknc oeik mewn lkn

miyie `edy in gweld gwle dia opixw xitye

e `ed liirp xcde ,lecb odk ly eiptgadia ixw

"`iade gwle" `nlic e` "`iade eiptg `ln"

.`iai gweldy Ð opiraéàotege xfege oteg

`ed daeg i` :dniz Ð ezpitga exiag qpkp

ikid Ð miptan cg`e uegan cg` miinrt oetgl

odk otg `l ixd mewn lkn ?ezpitga dixag liir

oteg i` :eyexit ikdc d`xpe !ipnif ixz cg`

,davw xacl oi` dxezd ony itl ,otege xfege

calae ,dvxiy enk minrt jk lk oetgl lekiy

xefgiy opax epiwz ikdle ,xizei `le xiqgi `ly

jxca zxehwd on el xftzp `ny mipta oetgie

,skd jezl ozpe otg m` ok m`e Ð zvw xqgpe

xfege ,zipy mrt otege exiag xfeg Ð uega zne

"`iade eiptg `ln" dia opixwc ,qpkpe skl ozepe

xfege oteg oi` i`e .zg` d`ad `l` `kilc

xn` cg "eiptg `ln" rnync meyn ,otege

oi` ok m` Ð eiptg `ln ipnif ixz `le `pngx

.ezpitga qpkp exiag
`ki`de
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף מט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

לא מקבלים השפעה מהעולם אלא אדרבה, עושים מהעולם כלי לאלוקות.
משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י



קצו
ezny ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei

äùåò àåä ãöéëjfad y`x z` fge` ,eiptg jezl jfad on miptay dipy dpitg Ð

,eizerexf oia itlk jfa ly dcie ux`a dzgnd z` gipdy xg`l ,eizerav` iy`xa

dci y`x ribny cr hrn hrn eteb cvl eilceba dci z` jyene eilceb ipya dlrne

,eiptg jezl dcv jxc dxifgne xfege ,eci qt daebl ribn jfad y`xe ,eici iliv` oial

.milgbd lr dxaeveïéðîéðin gqtd lr Ð

dvexy in epnn eici jyene ,zepnil dvexy

.hgyiy cr ,jynilàúéà íàåxg`lc Ð

dyd lr dia opixw inp dhigywxfiy cr Ð

.dil `irainúéáä èòîé íàåoiiepn era m` Ð

.mdici z` jeynle hrnidldyn zeidnÐ

.hgyiyn `le ,ehrnzi zniiw eziieedy cera

oicet oi`.xeng xht Ðäéçá àìå ìâòá àìÐ

.aizk "dy"càìå.dhegy dya Ðíéàìëá àìå
.dy `ed eiccv ipync ab lr s`e ,lgxe frc Ð

éåëá àìå`le zdin ipzw .diiave yizc Ð

.`ed dy e`l dhegy :`nl` ,dhegya
àéöåäå
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àëéàäåiab opixn` (`,`i) zegpnc `nw wxtac :wgvi epiax dywny dne Ð dvinw

lk" wxtae ,ycwnay dyw dcear `id ef Ð zygxne zagne dt`n zgpn

d`xp .`heg zgpnn xzei dvinwl dywy jl oi` :opixn` (`,cp my) "dvn ze`a zegpnd

Ð dwiln ;xrv oda yiy ,zeyrl odkl md zeyw zecear `kd aiyg `wc dyly jpdc il

dvinw oke ,zwxtnd jezgl epxetva welnl

wegnl odkl xrv el yiy Ð dt`n zgpnc

zeeydle dhnln dphw rav`ae dlrnln elceba

jfad lhepy yxtnck dpitga oke ,dyw xac

c`n xdfil jixv didy :onwl yxtn cere .eipiya

`heg zgpn iab la` .milgbd megn deki `ly

`heg zgpnn xzei dyw dcear jl oi` xn`w `l

,zlaebn oi`y itl ,xn`w dvinwl dyw `l` Ð

.el oi` xrv la` ,dvinw zrya zeeydl leki oi`

éðàùyi o`kn Ð gqtn dy dy silic mzd

"daexn"a `ax xn`wc `dc wcwcl

dy xn`py mewn lk a` dpa df :(a,fr `nw `aa)

dy epiid ,mi`lkd z` `ivedl `l` epi` Ð

xhtc dy dipin opitlic `kd opixn`ck ,[gqtc]

xhtl `axc a` oipac opiwqn "daexn"ae .xeng

.'eke lbra `l oicet oi` :opzcke ,jixhvi` xeng

"epa z`e eze`" wxta i"yx yxity enk `le

dye miayk dy"n `axc a` oipac (a,gr oileg)

e` miayk mdipy en`e eia` `diy cr Ð "mifr

`iddn eyexitl dyw cere .mifr mdipy

xfrl` iaxle :mzd jixtc ,dteb "daexn"c

`axc a` oipa ,dy `edy iptn mi`lka xiznc

xedhd on clepy `nhl :ipyne ?`z` i`nl

iax i`c .ryedi iaxk `lce ,`nhd on exeaire

rny .`wtp "mifr dye miayk dy"n Ð ryedi

dil ixw (`,ai) zexekac `nw wxt ba ba oae ,a` oipa dil ixw `axc :dniz la` .`wtp gqtc dync ,izyxity enk d`xp ok lr ."mifr dye miayk dy"n ied `l `axc a` oipac dpin

"epa z`e eze`"ac :cere ?dhegye dtixhn ith mi`lk `ivedl `ax hwpc `py i`n :cere .'eke elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :xn`wc ,dey dxifb

?dtixha bdep epa z`e eze` :opz dnl` ,"daexn"ae "epa z`e eze`" wxta `zi`ck ,mi`lkd zeaxl Ð "dy e`" aizkc e`l i` ,mi`lk mihrnn epiidy enk ,dtixh hrnl dy dia aizkc

oerny iax elit`e,opgei iax oke .dynge drax` inelyza `le ,epa z`e eze`a `l xht `l Ð dy zernynn la` ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyc meyn `l` dtixha xht `l

ik :cere ?dtixhe dhegya oicet oi`c dil `pn ,xedhd on clepy `nhl `axc a` oipa iwene ,zectl mi`lka xiznc xfrl` iax :cere ?dtixhd z` xken dynge drax`a aiign i`n`

xn`dc ,edpip dy e`l ipdc dyc `zernynn `wtp a` oipa `la ipdc xninl `kile !dtixhe dhegy ihernl jixhvi`c `nil ,il dnl `axc a` oipa xfrl` iaxl "daexn"a jixt

mifrd one miyakd on mkl didi dpy oa xkf minz dy" aizkc ,gqtn iwtp ediiexzc `l` ,`id `zln `cg e`l dey dxifbe `axc a` oipac :xnel yie !xt ixwin inp hegy xtc `zrnya

iaxk dl opixy dedc ,mi`lk ihernl xazqn ded `l dey dxifbnc ,dyak en`e yak eia` `diy cr rnync "mifrd one miyakd on"c `xezin witp `axc a` oipa `zyde ."egwz

oipan la` iieaxl edl xazqn mi`lk ,edl opiaxn `le ,dy exwin dhegye dtixhc ab lr s`e .daix "dctz" "dctz"n dil opiaxn dede ,dy `edy iptn a` oipa meyn e`l i` xfrl`

,xn`p mixvna miyakd onc `xw i`dc ab lr s`e "fr e` ayk e` xey"n mi`lk eda opihrnnc `wtp miycw x`ync ,jixhvi` `l gqtc diteblc ,xity hirnn "miyakd on"c a`

`l` epi` dy xn`py mewn lk "miyakd on" elv` azke "dy" azky a` dpa df `l` ,`xw i`dl azkinl jixhvi` `l miycw eazkpc xza mewn lkn Ð miycw exn`p `l oiicre

Ð enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc ipy wxta opiyxcckl jixhvi`c il d`xp !miycw x`yn iziz ?il dnl `xw i`da aizkc minz :xn`z m`e .mi`lkd `ivedl

ab lr s`e .dpy oae mz eizeiied lk ediy Ð "mkl didi dpy oa minz xkf" aizkc ?oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il oi` ,xak didy xtd Ð "xtd mcn gwle" xn`py ,leqt

,dipin xnb edin dlaw Ð mz `diy opira `l eizeied lkc idp .dpy oa` `nbxz :ipyne ,dwixf zrya mly opira `l `nl` ,mcd wxef alg zifk mda xiizypy migafd lkn dlr jixtc

dxifbn ipixg`a xq` Ð xeng xhtl a` oipa iwen `le mi`lka ixyc ab lr s` ,xfrl` iaxl `gip `zyde .dlaw zrya mz `diy opirac xta ol ilbc oeik .yxetnd on mezq cnlic

cgi mlek lelkl dil `gip `l` ,a` oipan `l` `wtp dey dxifbn `l mi`lkc ,`weec e`l elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :mzd xn`wc `de .dey

ey dxifbn iwtp `l inp dige lbr `dc Ð:xn`z m`e .mi`lkn `l` ied `l a` oipac .dynge drax` inelyz oke dtixha bdep epa z`e eze`c `d inp `gipe Ð dyc zernynn `l` d

Ð miycwl i` ?il dnl `axc a` oipa :"daexn"a wiic `wc :dnize .dey dxifbl dpten `l edcic dyc :xnel yi !xeng xht oeict opitlick "dy" "dy"c dey dxifba izil mewn lkn

dedc ,mifrd one miyakd on xzein did `l f` Ð miycwa azk `l i` `d ?i`n`e ,dil `gip ded Ð `axc a` oipa opitli `l` ,`icda eda azk ded `l i`c ,rnyne .eda azk `icda

`la xzein "mifrd one miyakd on"c dnize ,miycwl i` :xn`w ikde ,ely a` oipaa `ax yxit `ly dn itl ,ok zeywdl `xnbd jxcc :wgvi epiax xne`e !diteba mi`lk ihernl jixv

iab (a,b) oiyeciw zkqn yixae (a,en zeaezk) "dxrp" wxta zeaezka `ki` `peeb i`d ike .eda azk `icda `dc ,`gip `l Ð ikd opixn` i` elit` ,ipixg` `xwn `l` miycwn slin

xqn ira i`c ,oiyecwn `l` eed dea`c (mye a,n zeaezk) "zexrp el`" wxta zeaezka ol `niiw `l ediiteb mbte zyeac ab lr s`e ,mbte zyean i` ,ded dea`c olpn diyeciw sqk

.ediieeba jiiy dea` oky Ð jpdl dnc ,mzdn diyeciw sqk slinl ivn `l Ð `wtp `pixg` `xwn mbte zyeac xnel `vnz m` elit` :`xnb xn`w `geexl `l` ,oigy dkene leepnl dl

i` xn`wc `d ,`gip Ð miycwn opixnbc meyn `l` "miyakd on" xziin `l i` elit`c ,"daexn"c `iddn dyw i`n `prci `le .dfa o`k jix`dl oi`e ,myl daxd miyexit yi ,edin

m`e .'ebe "dlerl dxezd z`fe"c `ywida opixnb miycwn miycwc ,`kdn xity opixnb miycw ,ditebl "miyakd on" jixhvi`c idp opixn` ded eda `icda azk ded `l i` miycwl

yie ?iziz `kidn dncp ok m`e ,a` oipan `l` dey dxifbn opihrnn `l mi`lk `de ,dncpa zectl edn mi`lka ixq`c opaxl (`,ai) zexekac `nw wxta dil `irainw i`n :xn`z

."dctz" "dctz"n diiaxp `le ,`weec dey dxfbc `nipe ,dey dxifbn dncp inp hrnp `zydn Ð ihernl a` oipa `z`e ,"dctz" "dctz"n iieaxl xazqin ded mi`lkc oeik :xnel
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

התקווה חזקה שכל אחד ואחד מכם ימשיך וילך בכוח זה בהתקשרות ודבקות אמיתית, בדרך התורה והמצוות בחיות וחום חסידותיים, 
מוסיף והולך.

ממכתב י"ב סיוון, ה'תשכ"ב



קצז
ezny ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei

äùåò àåä ãöéëjfad y`x z` fge` ,eiptg jezl jfad on miptay dipy dpitg Ð

,eizerexf oia itlk jfa ly dcie ux`a dzgnd z` gipdy xg`l ,eizerav` iy`xa

dci y`x ribny cr hrn hrn eteb cvl eilceba dci z` jyene eilceb ipya dlrne

,eiptg jezl dcv jxc dxifgne xfege ,eci qt daebl ribn jfad y`xe ,eici iliv` oial

.milgbd lr dxaeveïéðîéðin gqtd lr Ð

dvexy in epnn eici jyene ,zepnil dvexy

.hgyiy cr ,jynilàúéà íàåxg`lc Ð

dyd lr dia opixw inp dhigywxfiy cr Ð

.dil `irainúéáä èòîé íàåoiiepn era m` Ð

.mdici z` jeynle hrnidldyn zeidnÐ

.hgyiyn `le ,ehrnzi zniiw eziieedy cera

oicet oi`.xeng xht Ðäéçá àìå ìâòá àìÐ

.aizk "dy"càìå.dhegy dya Ðíéàìëá àìå
.dy `ed eiccv ipync ab lr s`e ,lgxe frc Ð

éåëá àìå`le zdin ipzw .diiave yizc Ð

.`ed dy e`l dhegy :`nl` ,dhegya
àéöåäå
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àëéàäåiab opixn` (`,`i) zegpnc `nw wxtac :wgvi epiax dywny dne Ð dvinw

lk" wxtae ,ycwnay dyw dcear `id ef Ð zygxne zagne dt`n zgpn

d`xp .`heg zgpnn xzei dvinwl dywy jl oi` :opixn` (`,cp my) "dvn ze`a zegpnd

Ð dwiln ;xrv oda yiy ,zeyrl odkl md zeyw zecear `kd aiyg `wc dyly jpdc il

dvinw oke ,zwxtnd jezgl epxetva welnl

wegnl odkl xrv el yiy Ð dt`n zgpnc

zeeydle dhnln dphw rav`ae dlrnln elceba

jfad lhepy yxtnck dpitga oke ,dyw xac

c`n xdfil jixv didy :onwl yxtn cere .eipiya

`heg zgpn iab la` .milgbd megn deki `ly

`heg zgpnn xzei dyw dcear jl oi` xn`w `l

,zlaebn oi`y itl ,xn`w dvinwl dyw `l` Ð

.el oi` xrv la` ,dvinw zrya zeeydl leki oi`

éðàùyi o`kn Ð gqtn dy dy silic mzd

"daexn"a `ax xn`wc `dc wcwcl

dy xn`py mewn lk a` dpa df :(a,fr `nw `aa)

dy epiid ,mi`lkd z` `ivedl `l` epi` Ð

xhtc dy dipin opitlic `kd opixn`ck ,[gqtc]

xhtl `axc a` oipac opiwqn "daexn"ae .xeng

.'eke lbra `l oicet oi` :opzcke ,jixhvi` xeng

"epa z`e eze`" wxta i"yx yxity enk `le

dye miayk dy"n `axc a` oipac (a,gr oileg)

e` miayk mdipy en`e eia` `diy cr Ð "mifr

`iddn eyexitl dyw cere .mifr mdipy

xfrl` iaxle :mzd jixtc ,dteb "daexn"c

`axc a` oipa ,dy `edy iptn mi`lka xiznc

xedhd on clepy `nhl :ipyne ?`z` i`nl

iax i`c .ryedi iaxk `lce ,`nhd on exeaire

rny .`wtp "mifr dye miayk dy"n Ð ryedi

dil ixw (`,ai) zexekac `nw wxt ba ba oae ,a` oipa dil ixw `axc :dniz la` .`wtp gqtc dync ,izyxity enk d`xp ok lr ."mifr dye miayk dy"n ied `l `axc a` oipac dpin

"epa z`e eze`"ac :cere ?dhegye dtixhn ith mi`lk `ivedl `ax hwpc `py i`n :cere .'eke elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :xn`wc ,dey dxifb

?dtixha bdep epa z`e eze` :opz dnl` ,"daexn"ae "epa z`e eze`" wxta `zi`ck ,mi`lkd zeaxl Ð "dy e`" aizkc e`l i` ,mi`lk mihrnn epiidy enk ,dtixh hrnl dy dia aizkc

oerny iax elit`e,opgei iax oke .dynge drax` inelyza `le ,epa z`e eze`a `l xht `l Ð dy zernynn la` ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyc meyn `l` dtixha xht `l

ik :cere ?dtixhe dhegya oicet oi`c dil `pn ,xedhd on clepy `nhl `axc a` oipa iwene ,zectl mi`lka xiznc xfrl` iax :cere ?dtixhd z` xken dynge drax`a aiign i`n`

xn`dc ,edpip dy e`l ipdc dyc `zernynn `wtp a` oipa `la ipdc xninl `kile !dtixhe dhegy ihernl jixhvi`c `nil ,il dnl `axc a` oipa xfrl` iaxl "daexn"a jixt

mifrd one miyakd on mkl didi dpy oa xkf minz dy" aizkc ,gqtn iwtp ediiexzc `l` ,`id `zln `cg e`l dey dxifbe `axc a` oipac :xnel yie !xt ixwin inp hegy xtc `zrnya

iaxk dl opixy dedc ,mi`lk ihernl xazqn ded `l dey dxifbnc ,dyak en`e yak eia` `diy cr rnync "mifrd one miyakd on"c `xezin witp `axc a` oipa `zyde ."egwz

oipan la` iieaxl edl xazqn mi`lk ,edl opiaxn `le ,dy exwin dhegye dtixhc ab lr s`e .daix "dctz" "dctz"n dil opiaxn dede ,dy `edy iptn a` oipa meyn e`l i` xfrl`

,xn`p mixvna miyakd onc `xw i`dc ab lr s`e "fr e` ayk e` xey"n mi`lk eda opihrnnc `wtp miycw x`ync ,jixhvi` `l gqtc diteblc ,xity hirnn "miyakd on"c a`

`l` epi` dy xn`py mewn lk "miyakd on" elv` azke "dy" azky a` dpa df `l` ,`xw i`dl azkinl jixhvi` `l miycw eazkpc xza mewn lkn Ð miycw exn`p `l oiicre

Ð enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc ipy wxta opiyxcckl jixhvi`c il d`xp !miycw x`yn iziz ?il dnl `xw i`da aizkc minz :xn`z m`e .mi`lkd `ivedl

ab lr s`e .dpy oae mz eizeiied lk ediy Ð "mkl didi dpy oa minz xkf" aizkc ?oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il oi` ,xak didy xtd Ð "xtd mcn gwle" xn`py ,leqt

,dipin xnb edin dlaw Ð mz `diy opira `l eizeied lkc idp .dpy oa` `nbxz :ipyne ,dwixf zrya mly opira `l `nl` ,mcd wxef alg zifk mda xiizypy migafd lkn dlr jixtc

dxifbn ipixg`a xq` Ð xeng xhtl a` oipa iwen `le mi`lka ixyc ab lr s` ,xfrl` iaxl `gip `zyde .dlaw zrya mz `diy opirac xta ol ilbc oeik .yxetnd on mezq cnlic

cgi mlek lelkl dil `gip `l` ,a` oipan `l` `wtp dey dxifbn `l mi`lkc ,`weec e`l elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :mzd xn`wc `de .dey

ey dxifbn iwtp `l inp dige lbr `dc Ð:xn`z m`e .mi`lkn `l` ied `l a` oipac .dynge drax` inelyz oke dtixha bdep epa z`e eze`c `d inp `gipe Ð dyc zernynn `l` d

Ð miycwl i` ?il dnl `axc a` oipa :"daexn"a wiic `wc :dnize .dey dxifbl dpten `l edcic dyc :xnel yi !xeng xht oeict opitlick "dy" "dy"c dey dxifba izil mewn lkn

dedc ,mifrd one miyakd on xzein did `l f` Ð miycwa azk `l i` `d ?i`n`e ,dil `gip ded Ð `axc a` oipa opitli `l` ,`icda eda azk ded `l i`c ,rnyne .eda azk `icda

`la xzein "mifrd one miyakd on"c dnize ,miycwl i` :xn`w ikde ,ely a` oipaa `ax yxit `ly dn itl ,ok zeywdl `xnbd jxcc :wgvi epiax xne`e !diteba mi`lk ihernl jixv

iab (a,b) oiyeciw zkqn yixae (a,en zeaezk) "dxrp" wxta zeaezka `ki` `peeb i`d ike .eda azk `icda `dc ,`gip `l Ð ikd opixn` i` elit` ,ipixg` `xwn `l` miycwn slin

xqn ira i`c ,oiyecwn `l` eed dea`c (mye a,n zeaezk) "zexrp el`" wxta zeaezka ol `niiw `l ediiteb mbte zyeac ab lr s`e ,mbte zyean i` ,ded dea`c olpn diyeciw sqk

.ediieeba jiiy dea` oky Ð jpdl dnc ,mzdn diyeciw sqk slinl ivn `l Ð `wtp `pixg` `xwn mbte zyeac xnel `vnz m` elit` :`xnb xn`w `geexl `l` ,oigy dkene leepnl dl

i` xn`wc `d ,`gip Ð miycwn opixnbc meyn `l` "miyakd on" xziin `l i` elit`c ,"daexn"c `iddn dyw i`n `prci `le .dfa o`k jix`dl oi`e ,myl daxd miyexit yi ,edin

m`e .'ebe "dlerl dxezd z`fe"c `ywida opixnb miycwn miycwc ,`kdn xity opixnb miycw ,ditebl "miyakd on" jixhvi`c idp opixn` ded eda `icda azk ded `l i` miycwl

yie ?iziz `kidn dncp ok m`e ,a` oipan `l` dey dxifbn opihrnn `l mi`lk `de ,dncpa zectl edn mi`lka ixq`c opaxl (`,ai) zexekac `nw wxta dil `irainw i`n :xn`z

."dctz" "dctz"n diiaxp `le ,`weec dey dxfbc `nipe ,dey dxifbn dncp inp hrnp `zydn Ð ihernl a` oipa `z`e ,"dctz" "dctz"n iieaxl xazqin ded mi`lkc oeik :xnel
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nei(oey`x meil)

zxxany `ziixa epipyäNBò àeä ãöék,miptay dipy dpitg ¥©¤
dide zxehw d`ln dzgn jezn oteg uegay dpey`x dpitgy
ska did `l miptay dpitga la` ,eiptg `lnn xzei daxd da
dide ,skay dn lk skd jezn oetgl xyt` i`e eiptg `ln `l`
gipdy xg`l :`ziixad zx`an .eiptg jezl skd wixdl jixv

,epinia dzidy milgbd ly dzgnd z` ux`aæaä úà æçBàC- ¥¤©¨¨
el`nya dzidy zxehw eiptg `ln ly skdåéúBòaöà éLàøaly §¨¥¤§§¨

,eteb itlk skd ly dci ziayk ,eici ipyåépéLa íéøîBà Léådid §¥§¦§¦¨
,skd z` fge`äìòîeskd ci z` jyeneBìãeâaeilceb` ipya - ©£¤§¨

hrn hrn eteb cvlúòbnL ãòci ziadåéãé éìévà ïéáìipy oia ©¤©©©§¥©¦¥¨¨
y`xl dribn dpexg`d skd ztye ,skd z` qtez mdae ,eiwtxn

eici zetkdøéæçîe øæBçåzxehwd lk dxrny cr skd z` dhne §¥©£¦¨
ìe ,åéðôç CBúmilgbd lr eiptgn zxehwd gipnykdøáBögipn - §¨§¨§¨

dzgnd lk ipt lr dxftn oi`e cg` mewna dlekdðLò àäiL éãk§¥¤§¥£¨¨
,àBáì ääBLdler oyrd oi`e dxdna sxyp epi` xeavd xacy ¤¨

,oyra zeni `ly ick ok dyere ,cindøfôî ,íéøîBà Léåipt lr §¥§¦§©§¨
dzgnd lk,àBáì úøäîî dðLò àäiL éãkoyr ziad `lnzie §¥¤§¥£¨¨§©¤¤¨

:`ziixad zniiqn .miycwd iycw zian eipir epefi `leBæå- §
miptay dpitgd zcear.Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä¦£¨¨¨¤©¦§¨

wx ike :`ziixad ixac meiq lr `xnbd zl`ey'Bæ'dpitgd -àéä¦
ycwnay dyw dceard,àì eúåä÷éìî àkéà àäåepipyy §Ÿ§¨¦¨§¦¨

`ziixaa(:cq migaf),dyw dcear `idyäöéî÷ àkéà àäåepipyy §¨¦¨§¦¨
`ziixaa(:fn lirl):`xnbd daiyn .dyw dcear `idyàéä Bæ' àlà¤¨¦

'äL÷ äãBáòzg` eyexitL úBL÷ úBãBáòîeid.Lc÷na £¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
:gikedl `xnbd zniiqndpéî òîLz` zyxtny `ziixadn §©¦¨

y miptay dpitgd dyrnïôBçuegaïôBçå øæBçådwiqne .mipta ¥§¥§¥
:`xnbddpéî òîL.mipta otege xfegy hytpe ,jk gken ok` - §©¦¨

:'zne otg' iabl lirlc wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbd
xt `ed mixetikd meia lecb odk aixwny zepaxwdn cg`

aezky enk ,z`hgl(b fh `xwie)xtA WcTd l` oxd` `ai z`fA'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
'dlrl li`e z`Hgl xwA oA,,miptle iptl qpkpd odkdy eyexite ¤¨¨§©¨§©¦§Ÿ¨

.elyn xt `iadl jixvèçL ,eäì àéòaéàext z` lecb odkdúîå ¦©§¨§¨©¨¥
,enc zwixf mcewñðkiL àeä äîodkøçàeizgz `adBîãaly ©¤¦¨¥©¥§¨

,oey`xd xtïðéøîà éîWcTd l` oxd` `ai z`fA' weqtdy'øôa ¦©§¦¨§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
ezernyn,øt ìL Bîãa eléôàåoeik miptle iptl qpkdl lekie ©£¦§¨¤©

,xt ly enc `iany'øôa' àîìéc Bà`weec ig xta ezernynàìå ¦§¨§©§Ÿ
,øt ìL Bîãaig xg` xt `iaiy cr ycewd l` `eal lkei `le §¨¤©

.ephgyie,df oica mi`xen`d ewlgpe'øôa' ,øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§©
ig xta ezernyn,øt ìL Bîãa àìåly exta qpkp ipyd oi`e §Ÿ§¨¤©

,oey`xd'øôa' ,øîà Lé÷ì Léøåernyn,øt ìL Bîãa eléôàå §¥¨¦¨©§©©£¦§¨¤©
,jka ewlgp cer .oey`xd ly xtd mca qpkdl ipyd lekieéaø©¦

'øôa' ,øîà [àçôð] ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa àìå 'øôa' ,øîà énà©¦¨©§©§Ÿ§¨¤©©¦¦§¨©§¨¨©§©
.øt ìL Bîãa eléôàå©£¦§¨¤©

:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqd lr zeywdl d`ian `xnbd
,àçôð ÷çöé éaøì énà éaø déáéúéàepi`y ,gqt oaxw ly epicn ¥¦¥©¦©¦§©¦¦§¨©§¨

`xnba z`f micnele ,eiiepnl `l` lk`p(.`q migqt)weqtdnzeny)

(c aiFziA l` axTd FpkWE `Ed gwle dUn zidn ziAd hrni m`e'§¦¦§©©©¦¦§Ÿ¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥
eyexit 'zqkna' ,'dUd lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp zqknA§¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤
,dligzn eilr zepndl devny cnll aezkd `ae ,oipnae oeayga
'eqekz elk` itl yi`' weqtd jynda aezkd eilr dpye
`nlra devnl epi` iepindy cnll ,iepin oeyl epnzz eyexity
,eiepin lhale epnn eici jeynl leki dpnpy xg`e .akrl `l`
e`a m` ,eyexite ,'ziad hrni m`e' weqtd zligzn cnlp df oice

zepndl xyt` onf dfi` cre .mdici jeynle hrnzdl oiiepnd
dpyna epipy ,eici jeynle(.ht my),ïéðîðlr zepndl dvexd - ¦§¦

,gqt oaxwdepnî ïäéãé ïéëLBîegqtn eiepin lhal dvexd oke - §¦§¥¤¦¤
wx mdici jeynle zepndl md mileki ,xg` gqt lr zepndle df

,èçMiL ãòlhal `le zepndl aey xyt` i` ezhigy xg` la` ©¤¦¨¥
,in` iax dywn .iepindàúéà íàåelit`e ezernyn 'xt' m` - §¦¦¨

,'dyd lr eqekz' miweqta aezkd 'dy' mb ok m` ,xt ly enca
iepind ipic micnlp mdny ,'dyn zeidn ziad hrni m`e'
oipnp' ok m`e ,dy ly enca elit`e ezernyn ok mb ,lehiade

mdici oikyenedéì éòaéî '÷øæéL ãòweqtd on cnlp jke ,xnel ©¤¦¨¥¦¨¥¥
kiyne dy lr iepinyeny oiicry ,dwixfd cr `ed ,dydn eici z

.dy
:`xnbd zvxzníúä [éðàL] (éðù)gqt oaxw oipraáéúëcweqta ©¦¨¨¦§¦

,jynidl xyt`y micnl epnny,'äNî úBéäî'miyxecedúeiçî ¦§¦¤¥¦¥
,äNcmicnl ef dyxcne ,jynidl xyt` ig dydy cera wxy §¤

ok mby 'dyd lr eqekz' weqtd jynda xen`d iepind oiprl
dazky zenewn x`ya la` ,ig dyd cera wx zepndl xyt`

.enca elit` dpeekd ok` 'dy' e` 'xt' dxez
ly enca elit`e 'xta' xaeqy inl ztqep `iyew d`ian `xnbd

xeng xht oeict oiprl dxeza xn`p :xt(bi bi zeny)xng xhR lke' ,§¨¤¤£Ÿ
.odkl dyd zzle dya ezectl jixvy epiide ,'dUa dCtYáéúî ¦§¤§¤¥¦

,àøèeæ øîdpyna epipy(.ai zexeka),ïéãBt ïéàxeng xhtìâòa àì ©§¨¥¦Ÿ§¥¤
,xwa oin `edy,äiça àìå,dnecke iav oebka àìådndaäèeçM §Ÿ§©¨§Ÿ¦§¨

,dy `id elit`e,äôéøèa àìådaekx`d on dilbx ekzgpy oebk §Ÿ¦§¥¨
,dlrnleíéàìëa àìå,lgxe yizn dclepy dnda -éBëa àìå §Ÿ§¦§©¦§Ÿ§

,dnda wtq dig wtq `edy ,diave yizn clepd,äNa àlàoia ¤¨§¤
dhegya oicet oi`y epipyy dnne .mifir dya oia miyak dya
`ed ok m` ,dhigy xg`l `le ig dy `l` 'dy' `xwp oi`y gken

.xt ly enc `le ig `l` xt `xwp oi` 'xt' oicd
:`xnbd zvxzníúä éðàLdy `weec jixvy xeng xht oeicta ©¦¨¨

meyn igéìécódey dxifb,çñtî 'äN' 'äN'xen`d 'dy'y myk §¨¥¤¤¦¤©
`a epi` gqtdy ,lirl dpyna epnpy mixacd lkn `a epi` gqta

xn`py dige lbr(d ai zeny)`le ,'miGrd onE miUaMd on 'ebe dU'¤¦©§¨¦¦¨¦¦
axw epi`y ,`a epi` mi`lke ,gqt myl dhigy jixvy hegy

xn`py gafn iabl(fk ak `xwie)`ed ,mi`lkl hxt 'aUk F` xFW'¤¤
.el` lka dctp oi` xeng xht oeicta oicd

:`xnbd zl`eyéàxeng xht oeict ly 'dy' dey dxifb micnel ¦
ok mb xn`p ,gqt ly 'dy'nïläl äîjixv gqta xen`d 'dy'd - ©§©¨

`diy,äðL ïáe íz øëædxeza aezky enk(d ai zeny)minz dU' ¨¨¨¤¨¨¤¨¦
on mkl didi dpW oA xkfEgTY miGrd onE miUaMdïàk óà ''dy'd ¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¦©§¨¦¦¨¦¦¦¨©¨

`diy jixv xeng xht oeicta xen`d,äðL ïáe íz øëæepipy ixde ¨¨¨¤¨¨
dpyna(.h zexeka)lecb ,dawpe xkf zeidl leki ea dcety dydy

:`xnbd zayiin .men lrae minz ,ohweäcôz' øîBì ãeîìz©§©¦§¤
'äcôzdCtz `l m`e dUa dCtY xng xhR lke' ,minrt ipy ¦§¤§¨¤¤£Ÿ¦§¤§¤§¦Ÿ¦§¤

,'FYtxreäaéømen lrae dawpa mb ezectl xyt`y eziicta ©£©§¦¨
.ezpy dxary dyae

:`xnbd dywn,äaéø 'äcôz' 'äcôz' éàdaxzeälek eléôàlk - ¦¦§¤¦§¤¦¨£¦§
eke mi`lke dhegy lirl oiiepnd,énð 'mda zectl xyt` didie ©¦

:`xnbd zvxzn .lkd dzaix dxezd ixdyïk íà,lkd daxpy ¦¥
c dey dxifb'äN'dy'déì éðäà éàî 'jgxk lr `l` ,dlired dn - ¤©©£¥¥

oeik ,dpy oae minz xkf `weec e`ly miaxn 'dctz' ly ieaixdn
xenb dy epi`y dn mihrnn dey dxifbdne ,`ed dy seq seqy

.eixiage dhegye mi`lk oebk
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על-ידי לימוד פנימיות התורה, באים להבנה והכרה ש"אין עוד מלבדו".
משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ipy meil)

:xt ly enca `le 'xta' xaeqy inl cer dywn `xnbddéáéúéà¥¦¥
,énà éaøì àçôð ÷çöé éaøxg` giyn odk xt zyxta aezk ©¦¦§¨©§¨§©¦©¦

,ealg zaxwde enc z`fde xtd zhigyøtä ìk úà àéöBäå'l` §¦¤¨©¨¤
ezhigy xg` mb xtdy gkene ,'ebe 'Fz` sxUe 'ebe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

eyexit 'xtd lk' :`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwpúà àéöBiL¤¦¤
,Blek,eialg zaxwde enc zwixf xg` xtdn x`ypd lk epiidc

enk ,ig xt ezernyn oi` i`ce 'xtd mc' e` 'xtd xya'y myke
j` ,ig xt ezernyn oi`e xtdn x`ypd lk eyexit 'xtd lk' ok
:cer `xnbd dywn .ig xt eyexit 'xt' mzq dxeza azkpyk
xtd ly onc zwixfe ozhigy xg` ,mixetikd mei zepaxw zyxta

xn`p xiryde(fk fh `xwie),úàhçä øéòN úàå úàhçä øt úàå''ebe §¥©©©¨§¥§¦©©¨
dpgOl uEgn l` `ivFixg`l s`y gkene ,'ebe 'W`a EtxUe ¦¤¦©©£¤§¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwp mcd zwixf,àtt áø øîà̈©©¨¨
ad lr xaecny mewnLøôe øNáe øBò,xtd lyàì àîìò éleëc §¨¨¤¤§¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixetikd mei xta jkle ,dhigy xg`l s` 'xt' `xwpy §¦¥
dxezd dazk yxtde xyade xerd z` sexyl deevn dxezdy

,'xt'íãa éâéìt ékxen`d 'xt'y xnel jiiy m`d ,ecal xtd ¦§¦¥§¨
,xtd mc epiid dxezaéø÷éà àì íc øáñ øîe ,øt éø÷éà íc øáñ øî©¨©¨¦§¥©©¨©¨Ÿ¦§¥

.øt©
:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqy in enk dgiken `xnbdøîà̈©

áéúëc ,øt éø÷éà íc øîàc ïàîk àøazñî ,éMà áøzyxta ©©¦¦§©§¨§©§¨©¨¦§¥©¦§¦
mixetikd mei zcear(b my)ïa øôa Lãwä ìà ïøäà àáé úàæa'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©¤

,'ø÷a,ynn xt `l` xt ly enc eyexit oi` 'xt'y xn`p m`eeèà ¨¨¨
déì ìéiòî déðø÷aiptl eqipkne xtd ly eipxwa odkd fge` m`d - §©§¥§©¥¥

,miptleàlàqpkiy dpeekd i`ceBîãa,xtd lydéì éø÷ådxeza ¤¨§¨§¨¥¥
,'øt'.xt `xwp ok mb xt ly ency gkenCãéàåency xaeqy in - ©§¦¨

`ai z`fA' dpeekd oi`y ,jk weqtd yxti xt `xwp epi` xt ly§Ÿ¨Ÿ
jk `l` ,ycewl qpkpyk xtd z` `iaiy 'WcTd l` oxd ©̀£Ÿ¤©Ÿ¤

,eyexitLãwä ìà àáì ïøäà øLëeä äîazeyrl jxvp `ed dn - ©¤§©©£Ÿ¨Ÿ¤©Ÿ¤
,qpkdl i`yx `diy ickúàhçì ø÷a ïa øôaxt `iaiy ici lr - §©¤¨¨§©¨

.oipra zexen`d zeceard z` dyrie dxfrl ig
xg` odk leki m` zne hgy iab wtqd seb lr `xnbd zl`ey

:`l e` enca qpkdldéì ÷etéúåxg` oi`y xnel xg` mrh yiy §¥¥
,enca qpkdl lekiàéä äéìòa eúnL úàhçc`iany xtd ixdy - §©¨¤¥§¨¤¨¦

,z`hg oaxw `ed lecb odkdäéìòa eúnL úàhçådynl dkld §©¨¤¥§¨¤¨
c `id ipiqnáø øa ïéáø déì øîà :àøîâä úöøúî .àìæà äúéîì§¦¨©§¨¨©¥¨¦©©

éãéîìz éøîà ,àáøì àcàCjky,íøîò áø øîàmei ly xt ©¨§¨¨¨§¥©§¦¨¨©©©§¨
mixetikd,àéä øeaö úàhçz`hg `le ,l`xyi lk lr xtkl `ay ©©¦¦

,cigiåxeaiv z`hgàìæà äúéîì àìz`hg xtd `xwpy epivne . §Ÿ§¦¨©§¨
aiv,xeïðúcdxenz zkqna(.ci sc)zepaxwy ,`nw `pz zrc , ¦§©

zegec opi` cigi zepaxwe d`nehd z`e zayd z` oigec xeaivd
,d`nehe zayéúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå ,øéàî éaø Bì øîà̈©©¦¥¦©£Ÿ©©¦¦©£¦¥

.äàîehä úàå úaMä úà äçBãå ,àeä ãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäëŸ¥¨¤©§¨§©¨¦§¤¤©©¨§¤©§¨
,dpyndn mxnr ax wiicneììkî åàìrnyn xi`n iax ixacn - ¨¦§¨

øîàc ïàîì àkéàczepaxw ,gqte oiziage mixetikd mei ly xty §¦¨§©§¨©
øeaöcz` migec xeaiv zepaxw wxy xaeq `nw `pz ixdy ,md §¦

.zayd
:`ax el dywdéîòèìeC`déðz÷c,`ziixaaá÷òé éaø Bì øîà §©§¥§¨¨¥¨©©¦©£Ÿ

,d`nehe zay migec xeaiv zepaxw lky xne`y `pzløt àìäå©£Ÿ©
øeaö ïaø÷c äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä`ed ¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦

åikd elit`,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàmb m`d §¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨
`ziixadn wiiczøîàc ïàîì àkéàc ììkîmd el` zepaxwy ¦§¨§¦¨§©§¨©

zepaxwãéçécxac mlrd xt ixde ,d`nehe zay oigec oi` okle §¨¦
lre ,xeaiv zepaxw mdy dxeza yxetn miakek zcear ixirye
zepaxw md m` el` zepaxw lr ewlgp `ly xnel jixv jgxk

,xeaiv e` cigiàlà,eyexit jk,déì øcäî à÷ àn÷ àpúì ¤¨§©¨©¨¨§©¥¥
øîà÷c déòîLcmlerly ,zepaxwd lkl llk hwpy -øeaö ïaø÷ §¨§¥§¨¨©¨§©¦

úaMä úà àì äçBc Bðéà ãéçé ïaø÷å äàîehä úàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤©§¨§¨§©¨¦¥¤Ÿ¤©©¨
øéàî éaø Bì øîà ,äàîehä úà àìåoaxwy eixac lr `nw `pzl §Ÿ¤©§¨¨©©¦¥¦
ike ,d`nehe zay dgec epi` cigiàeä àììk ãéçé ïaø÷epi`y ¨§©¨¦§¨¨

,dgecãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäë éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦
zercd lklì øîàå ,äàîehä úàå úaMä úà ïéçBcå àeäéaø B §¦¤©©¨§¤©§¨§¨©©¦

á÷òéike ,d`nehe zay dgec xeaiv oaxwy eixac lr `nw `pzl ©£Ÿ
àeä àììk øeaö ïaø÷,migec mlekyøeaö ìL øác íìòä øt àìäå ¨§©¦§¨¨©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦

àeä øeaö ïaø÷c ,äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe,lkd ixaclïéàå §¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦§¥
Eãéa àììk éàä èB÷ð àlà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§©§¨¨¦¨

,jcia df llk qetz -ìkoaxwòeá÷ BpîfLonf dxez drawy - ¨¤§©¨©
oinelyz el oi` epnf xar m`e ezaxwdúàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤

a eléôà äàîehäoaxwãéçéjixvy itl ,oiziage gqt oebk ©§¨£¦§¨¦
,opnfa oaixwdlìëåoaxwúaMä úà àì äçBc Bðéà òeá÷ Bpîæ ïéàL §¨¤¥§©¨©¥¤Ÿ¤©©¨

a eléôàå ,äàîehä úà àìåzepaxwøeaöxac mlrd xt oebk §Ÿ¤©§¨©£¦§¦
xg` maixwdl lekie xaer mpnf oi`y itl ,miakek zcear ixirye
xty mxnr ax zii`x z` `ax dgcy `vnpe .dxdhae lega jk

.xeaiv oaxw epi`y xaeqe ,xeaiv oaxw `ed mixetikd mei ly
lkd zrcl mixetikd mei ly xty xaeqd `ax lr dywn `xnbd

:xeaiv oaxw epi` `edéiaà déáéúéà,`axlíBé ìL øéòNå øt ¥¦¥©©¥©§¨¦¤
ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä,mixg`d el`a extkzpe ©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤

,mipey`xd e`vnp jk xg`e,eúeîé ílekeaxwiy mixne` oi`e ¨¨
extiky z`hgk miaygpe xg`n ,mixetikd meia d`ad dpyl
ecnly itk zezny ze`hg yngd on zg` `ide ,xg`a dilra

,ipiqn dynl dkldnLéøôäå eãáàL íéáëBk úãBáò éøéòN ïëå§¥§¦¥£©¨¦¤¨§§¦§¦
ïäézçz íéøçà,mipey`xd e`vnp jk xg`e mixg`a extkzpe £¥¦©§¥¤

ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé ílek¨¨¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
eáàzñiL ãò eòøé ,íéøîBà,men mda letiy cr mze` edyi - §¦¦§©¤¦§¨£

,oeict mdl oi` mininz mdy cerayäáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå- §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨
itl ,ezeni `ly mrhde ,iept gafndy onfa oiaixwny zeler

,äúî øeaö úàhç ïéàLzezny ipiqn ecnly ze`hg yngd lky ¤¥©©¦¥¨
`ziixaa oerny iaxe xfrl` iax ixacne .cigi ze`hga `l` opi`
itl erxi `l` ezeni `l mixetikd mei ly xiryde xtdy exn`y
z`hgk epic xtdy mixaeqd yiy gken ,dzn xeaiv z`hg oi`y

.xeaiv
d zvxzn:`xnbdéì øîà,`ax'øt' éàîeilry `ziixaa xen`d ¨©¥©©

,xeaiv z`hg `edy oerny iaxe xfrl` iax exn`øác íìòä øt©¤§¥¨¨
.øeaö ìL¤¦

:`xnbd dywnàäåxirye xt' `ziixaa.éðz÷ 'íéøetkä íBé ìL §¨¤©¦¦¨¨¥
éðz÷ ék :àøîâä úöøúîmixetikd mei ly' `ziixaaøéòNcà ' ¦¨¨¥©§¨¦

mei ly xte ,xeav ly xac mlrd xtl dpeekd 'xt'd la` ,xn`p
.zercd lkl xeaiv z`hgk epic oi` mixetikd

:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaøéòNe íéøetkä íBé ìL øt §¨©§¨©¤©¦¦§¦
éøác eúeîé ílek ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤¨¨¦§¥
ãò eòøé íéøîBà ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø ,äãeäé éaø©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©
.äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå eáàzñiL¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨¤¥©©¦¥¨
iax exn` jk lre ,mixetikd mei ly xt lr yxetn ef `ziixaae

:`xnbd zvxzn .xeaiv z`hgk epicy oerny iaxe xfrl`àìŸ
àîézmrhd oerny iaxe xfrl` iax ixaca `ziixaa yxtz l` - ¥¨

itl ezeni `le erxiyàîéà àlà ,äúî øeaö úàhç ïéàLmrhd ¤¥©©¦¥¨¤¨¥¨
itl,äúî ïéôzeMä úàhç ïéàLmixetikd mei ly xtdy oeiky ¤¥©©©¨¦¥¨

dpi` `id s`y oitzeyd z`hgk epic mipdkd eig` lk lr xtkn
,ipiqa cg`k exn`p ,zeznd ze`hg yng oicy oeikn z`fe ,dzn
ze`hgd yngn zg`y xg`ne ,mleka mikiiyd mipte`a `weece
oi`y ,oitzeyd z`hga zkiiy dpi`y ,'z`hg zxenz' `id
z`hga zezn oi` ze`hgd x`y mb ,dxenz oiyer oitzey

.oitzeyd
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîemei ly xtdy xn`p m` oia ©©§¨¦¨

lkn `ld ,`ed oitzeyd z`hg e` `ed xeaiv z`hg mixetikd
odka xnel jiiy ji` ,dywedy dn mxnr ax uxiz dti mewn
ixde ,oey`x ly exta ipy qpkiy xtd zhigy xg` zny lecb
ef z`hgy mxnr ax uxize ,dzinl zkled dilra ezny z`hg
oia ,xeaiv z`hg `id m` oia dey df oice ,dzinl zkled dpi`

ey z`hg `id m``ly xnele zeywdl `axl ewgc dne ,oitz
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dn lk ,elek z` `iveiy xninl `kil

"lk" azk `l `dc ,xak didy xtd on x`ypy
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.zetzey lyn `le `a `edïðéìæà øôëúî øúá éà.ea mixtkzn daxde ÐàèéùôÐ

.eilra ied xtkzn dxenz oiprlc'ø øîàã
ïðçåé 'ø øîà åäáàozepa ,mixac dyly Ð

.exiag zaeg z` elynùéã÷îäeznda Ð

ied yicwnd .eilry daeg exiag ea z`vl

`ae dnned m` ,yneg ztqez oiprl milra

dllgl xtkznd `a m` la` .dllglepi` Ð
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'ebe "l`bi yicwnd m`e" (fk`le yicwn Ð

.xtkznäøåîú äá äùåò øôëúîäåla` Ð

da xind m` ,yicwndoi`c ,dxenz dpi` Ð
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.`edäàðä úáåè åøéáç ìù ìò åìùî íøåúäå
åìù`a m`e .dvxiy odk lkl dzzl ecia Ð

iza oal ef dnexz oze df rlq jlid :xn`e xg`

odkik" xn`py ,ely dnexzy `id df ly Ð

['ebe] jz`eaz xyrn lk z` xyrl dlkz
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oitzeyd z`hg dl `iede ,ea wlg odl dpwp

.dxenz oiprléøôëúî àéôå÷á àîìéã åàÐ
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éøáãìÐ 'ek dxenz dyer epi` e` dxenz dyer cigi oaxw mixetkd mei xt xne`d

dil ixwc `dc xninl `ki`c ab lr s` Ð zetzeyc xn`c o`n `ki`c llkn

xn`we dizlinl mizq `wc ,`nw `pzn iwet`l `l` `z` `l Ð cigi oaxw xi`n iax

,`pyil i`da xnel jl did `l :xi`n iax dil xn`we ,d`nehe zay dgec xeav zepaxw

dcen la` ,lirl xn`ck ,dfa ielz xacd oi`c

,dxenz dyer epi`e ied oitzey oaxwc `ed

dil rnyn xfril` iaxe .`nw `pzl enk dicicl

i`c .cigi oaxw dil ixwcn ,ied ynn cigi oaxwc

ded ikd Ð `nw `pzn iwet`l `l` `z` `l

odk iziage mixetkd mei xt `lde :xninl dil

.'eke zay dgece ,xeav oaxw opi`y gqte lecb

i`d dil `irain xfril` iaxc opiwqnc `pwqnle

diwitq epiid Ð `itewn e` ixtkn `raiwn

e` `weec xi`n iaxc cigi oaxw i` dil `wtqnc

iz`w `nw `pzn iwet`l `l` ,`weec e`l

.izyxitckåéçàixtkn `zeriawa mipdkd

`itewn i` :rnyn `kd Ð ixtkn `itewa e`

`ki`c ab lr s` ,dxenz dyer f` Ð ixtkn

oaxw aiyg `l Ð `itewn da ixtknc `aeh

,migafa opixn`c :dnize .dxenz dyere ,oitzey

Ð zne eipa ipyl dnda gipd ,(a,d) `nw wxta

oiyer oitzey oi`c meyn ,da oixinn oi`e ,daixw

xtkn `l yxeic mzd wiqnc ab lr s` .dxenz

oiyxei `l` `kilc mzd :xnel yie !`itewn `l`

la` ,oitzey oaxw aiyg Ð `itewn dia ixtknc

Ð `raiwn dia xtknc lecb odk `ki`c `kd

`zilc o`nke ,melk edcic dxtk `aiyg `l

.da xnine ,oitzey oaxw aiyg `le ,inc

åà`itewn inp eziae Ð ixtkn `itewn `nlic

,oitzeyc dil `ied Ð ikd e`l i`c ,ixtkn

.dxenz oiyer oi`eøîåçdniz Ð 'ek dxenza

elit` dlg dxenzdy aiyg `l i`n` :il

bbey zeaxl Ð (fk `xwie) "didi" :xn`c ,zerha

epi` zerh ycwdc ,gafa ok oi`y dn ,cifnk

lr s`e .d`nehe zay dgecy gaf eze`a ycwd

`xw m`y ,zerha epyi inp dnda xyrnc ab

xyr cg`le iriyz ixiyrle ixiyr iriyzl

ixii` `l `kd ,oiycewn ozyly Ð ixiyr

yie .d`nehe zay dgec epi` ixdy xyrna

,ipixg` ilin inp `ki`c ,xiiye `pz `nyc :xnel

ici`e ici`c ilin `l` aiyg `w `l :inp i`

la` ,i`dn xenge sicr i`dc `l` ,`liig

Ð llk liig `l gafe ,`liig Ð dxenzc zerha

.aiyg `w `lúøåîúzxenze `id z`hg

iax iiepyl ivn `le Ð `lf` dzinl z`hg

,zetzey z`hga Ð dzin dil zilc `id oerny

.dil zi` diirx mewn lkncéàåjzrc `wlq

xeava oibdepc ,minly gafa dnwe` `lc `d Ð 'eke xyrne xeka `ki`d gaf my gaf i`n

`ki`e ,zxvr iyak oebk ,d`nehe zay egcc minly `ki`e ,xeav inly `ki`c cigiak

meil dfc xeav inly ,iccdl eey `lc oeik :xnel yi .cigi inly oebk dxenz oiyerc minly

cg` dlile mini ipyl cigi inlye ,miycw iycwe dpedk ixkfl mirlwd on miptle dlile

.`nzq gaf edpixwinl `pz edl liik ded `l Ð od milw miycwe ,mc` lkl xird lkae

ze`hgde zelerd on odn yie ,cigiak xeava oi`ay ,dinwe` `l z`hga e` dlerae

igecyoibdep mikxcd el` lk oi`y oeik :xnel yi .dxenz oiyer odn yie ,d`nehe zay o

.mzqa gaf `pz dil ixw ded `l Ð zelerd lka
dnwep
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äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt :øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦¤
àkéàc ììkî åàì ?äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz§¨¥¤§¨¨¦§¨§¦¨

?øeaöc øîàc ïàîì¯øîàc ïàîì àkéàc ììkî ,àì §©§¨©§¦¨¦§¨§¦¨§©§¨©
.ïéôzeLcéòa àôebøéaøt øîBàä éøáãì :[øæòìà] §¨¦¨¨¥©¦¤§¨¨§¦§¥¨¥©

äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé©¦¦¨§©¨¦¤§¨¥¤
?äøeîz¯Léc÷î øúa éà ?déì àéòaéî à÷ éàî §¨©¨¦¨£¨¥¦¨©©§¦

øtkúî øúác àèéLt ,ïðéìæà øtkúî øúa éà ïðéìæà̈§¦©¦¨©¦§©¥¨§¦©§¦¨§¨©¦§©¥
Léc÷nä :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc !ïðéìæà̈§¦©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©©§¦

éñBîäNBò øtkúnäå ,LîBç óíøBzäå ,äøeîz da ¦¤§©¦§©¥¤¨§¨§©¥
!BlL äàðä úáBè Bøéáç ìL ìò BlMî¯íìBòì ¦¤©¤£¥©£¨¨¤§¨

àéòaéî à÷ éëäå ,ïðéìæà øtkúî øúác déì àèéLt§¦¨¥§¨©¦§©¥¨§¦©§¨¦¨¦¨£¨
àîìéc Bà ,éøtkúî àúeòéá÷a íéðäkä åéçà :déì¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨¦§©§¦¦§¨

àéôe÷a?éøtkúîçáfa øîBç :òîL àzäøeîzaî, §§¨¦§©§¦¨§©¤©¤©¦©§¨
äøeîza øîBçåçáfaîâäBð çáfäL ,çáfa øîBç . §¤©§¨¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥
øeavák ãéçia,äàîehä úàå ,úaMä úà äçBãå , ©¨¦§©¦§¤¤©©¨§¤©§¨

äNBòåäøeîza ïk ïéàM äî ,äøeîzøîBç . §¤§¨©¤¥¥©§¨¤
äøeîzaçáfaîíeî ìòa ìò äìç äøeîzäL : ©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©©©

ïéàM äî ,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷̈©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥©¤¥
ãéçéc àîéìéà ?éîc éëéä çáæ éàä .çáfa ïk¯ ¥©¤©©¤©¥¦¨¥¦¥¨§¨¦

øeaöc àlà ?äàîeèå úaL éçc éî¯äNBò éî ¦¨¥©¨§§¨¤¨§¦¦¤
åàì àlà ?äøeîz¯úaMä úà äçBãå ,øôc §¨¤¨¨§©§¤¤©©¨

äàîehä úàå¯äøeîz äNBòå ,ïîæ déì òéá÷c¯ §¤©§¨¦§¦©¥§©§¤§¨
.àeä ãéçé ïaø÷c¯Bìéàa ,àì :úLL áø øîà §¨§©¨¦¨©©¥¤Ÿ§¥

Cúòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .ïøäà ìL¤©£Ÿ¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©£¨
,àéçc àìc àeä äàîeèå úaL ,øôc äøeîz ;Bøôc§¨§¨§©©¨§§¨§¨¨§¨
,àéä úàhç úøeîz àä ?äáø÷ áéø÷î ìBça àä̈§¦§¦¨§¨¨§©©¨¦

!àìæà äúéîì úàhç úøeîúe¯.Bøt íìBòì ,àì §©©¨§¦¨¨§¨Ÿ§¨¨
äøeîz éàîe¯.äøeîz íL¯éîð çáæ ,éëä éà ©§¨¥§¨¦¨¦¤©©¦

¯!çáæ íL¯.éðú÷ àì çáæ íL¯?éànî ¥¤©¥¤©¨¨¨¥¦©
ìòa ìò äìç äøeîzäL ,äøeîza øîBç éðú÷cî¦§¨¨¥¤©§¨¤©§¨¨¨©©©
éàå .ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷ íeî¨©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥§¦

çáæ éàî Cúòc à÷ìñ¯àkéà àäå ,çáæ íL ¨§¨©£¨©¤©¥¤©§¨¦¨
øåëá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nei(ipy meil)

øîBàä éøáãìlirl xn`y xi`n iaxl -(`"r)íéøetkä íBé øt §¦§¥¨¥©©¦¦
,ãéçé ïaø÷m`d.äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBòiax ixacne ¨§©¨¦¤§¨¥¤§¨

,`xnbd zwiicn ,'xne`d ixacl' xn`y xfrl`ììkî åàìm`d - ¨¦§¨
eixac zernyna oi`øîàc ïàîì àkéàcxaeqe wlegycoaxw `ed §¦¨§©§¨©§

,àì :àøîâä äçåã .øeaöixacl' xn`y dnn ,wiicl yi jk `l` ¦Ÿ
mirney ep` 'cigi oaxw mixetikd mei xt xne`dàkéàc ììkî¦§¨§¦¨

øîàc ïàîìoaxw `l` cigi oaxw epi` xtdyïéôzeLc.`ed §©§¨©§¨¦
:xfrl` iax ly wtqd seb z` d`ian `xnbdøæòìà éaø éòa ,àôeb¨¨¥©¦¤§¨¨
,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt øîBàä éøáãìoaxw lkk `ed m`d §¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦

e cigiäøeîz äNBòoileg zxg` dnda lr xn` lecb odkd m` - ¤§¨
,dzyecwa dndad dqtzp ,df xt zxenz didzyäNBò Bðéà Bà¥¤

äøeîz.melk eixaca oi`e §¨
:`xnbd zxxandéì àéòaéî à÷ éàîm` ,wtqd iccv md dn - ©¨¦©§¨¥
wtzqdy yxtpïðéìæà Léc÷î øúa éàxg` mikled m`d - ¦¨©©§¦©§¦¨

`xnbd zcnely itk lecb odkd `ed df xta yicwnde ,yicwnd
oldl(:`p),dxenz dyery cigi oaxwk epice ,`ian `ed elyny

éà`ny e` -øtkúî øúa,ïðéìæà,miax md df xta mixtkznde ¦¨©¦§©¥©§¦¨
xnel xyt` i` ,dxenz dyer epi`y oitzeyd z`hgk `id ixde

oky ,dfa wtzqpyc àèéLtdxenz oiprl,ïðéìæà øtkúî øúa §¦¨§¨©¦§©¥©§¦¨
oaxwk epic miax md mixtkznd m`e ,eilra `ed xtkzndy

,dxenz dyer epi`e oitzeydïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.` ,exiag zaeg elyn ozepd oipra mipic dylyéñBî Léc÷näó ©©§¦¦

,LîBçexiag jxevl eznda yicwnd ,xnelkaiegndoaxw ¤
dzectl jixve ,daxwdl die`x dpi`e men da ltpe ,da xtkziy
`ed m` ,miycw dcetde .oilegl `vz `ide oaxwd `iai dincae
df oaxwe ,yneg siqedl jixv ,eyicwd `edy ,utgd lra did
,yneg siqend `ed yicwnd ,ea xtkzn exiage eyicwd cg`dy

.a .yneg siqen epi` dcet xtkznd m` la`da äNBò øtkúnäå§©¦§©¥¤¨
,äøeîzxg`ny ,oaxwd ly eilra `ed xtkznd dxenz oiprly §¨

z` dpew `ed ,xtkznd jxevl dndad z` yicwnd yixtdy
leki epi` yicwnd la` ,dxenz zeyrl leki `ed wxe ,dndad
.b .mixg` ly oaxwa dxenz dyer mc` oi`y dxenz zeyrl

î íøBzäåd`eazdìò BlMlah z`eazäàðä úáBè ,Bøéáç ìL §©¥¦¤©¤£¥©£¨¨
miieqn odkl dnexzd z` ozepy dn xear lawnyBlLly - ¤

oiprly xacd heyty eprny el` opgei iax ixacne .mxezd
odk xta oicd `ede ,yicwnd `le dxenz dyer xtkznd dxenz
dyer oi`e oitzeyd oaxw xtd aygp miax mixtkzndy oeik lecb
ep` oiicre .xfrl` iax wtzqp dfay xnel xyt` i`e ,dxenz

.xfrl` iax wtzqd dna xaqd mikixv
:`xnbd zx`andéì àèéLt íìBòìxfrl` iaxløtkúî øúác §¨§¦¨¥§¨©¦§©¥

,ïðéìæàodkd enk xta mixtkzn mipdkd eig`y el heyt did m`e ©§¦¨
,dxenz dyer oi`y el heyt did i`cea lecbdàéòaéî à÷ éëäå§¨¦¨¦©§¨

äéìm`d ,xfrl` iaxíéðäkä åéçà,xta mixtkzndàúeòéá÷a ¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨
éøtkúîea oitzey md eli`k xta mixtkzn dxenb zeriawa - ¦§©§¥

,dxenz dyer oi`e oitzeyd z`hg df ixde ,ynnàîìéc Bà¦§¨
éøtkúî àéôe÷alecb odkd lr `l` xtd zxtk xwir oi`y - §§¨¦§©§¥

ok m`e ,eab` mixtkzne el milth mipdkd eig` mby `l` ,ecal
df ixde lecb odkd ly eny lr `l` mny lr iexw oaxwd oi`

.dxenz dyere cigi oaxw
:dxenz dyer lecb odk xty heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

mday mixac yi ,`ziixaa epipyçáfa øîBçycwedy - ¤©¤©
,oaxw myl ezligznäøeîzaîexindy ici lr `a ezyecwy - ¦©§¨

,ezyecwa qtzpe oaxwa eze`åmday mixac yiäøeîza øîBç §¤©§¨
(øåáöáë ãéçéá) âäBð çáfäL ,çáfa øîBç :àúééøáä úøàáî ,çáfaî¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥

[ãéçéák øeaöa]oaxwk ode cigi oaxwk od axw df oaxw oin - §¦¦§¨¦
,xeaivúaMä úà äçBãå,zaya epnf lg m`äàîehä úàåi` m` §¤¤©©¨§¤©§¨

,dxdha ezeyrl xyt`äøeîz äNBòåoileg znda lr xn` m` - §¤§¨
,gafd zyecwa dqtzp oilegd znda ,ef zxenz ef `dzïéàM äî©¤¥

äøeîza ïkoaxwy ,cigi oaxwa `l` zkiiy dpi` gafd zxenz - ¥©§¨

,d`nehe zay dgec dpi` dxenzde ,dxenz dyer epi` xeaiv
dyer dxenz oi`y ,dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y meyn

mday mixacde .dxenzìò äìç äøeîzäL ,çáfaî äøeîza øîBç¤©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©
,òeá÷ íeî ìòadndad dqtzp men zlra dnda lr xind m`y ©©¨©

,dzyecwa,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå,dzectl `a m`y §¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥
ixnbl oilegl `vei epi`y men lra oaxw dcetd lk oick dpic
oalg s`e offeble mda cearl xeq` la` ,cala dlik` oiprl `l`

,xeq`,çáfa ïk ïéàM äîoi` gafl men zlra dnda yicwd m`y ©¤¥¥©¤©
zepwle dzectl cala minc zyecw `l` dilr dlg sebd zyecw
dfiba s` zxzene oilegl ixnbl z`vei dpeict xg`e ,gaf dinca

.dceare
:`xnbd zxxançáæ éàä,`ziixaa xen`déîc éëéägaf dfi`a - ©¤©¥¦¨¥

,xaecnàîéìéàoaxwa xaecny yxtp m` -úaL éçc éî ,ãéçéc ¦¥¨§¨¦¦¨¥©¨
,äàîeèå,d`nehe zay dgec epi` cigi oaxw mzq ixdeàlà §§¨¤¨

oaxwa xaecny yxtp,äøeîz äNBò éî ,øeaöcdxenz oi` ixde §¦¦¤§¨
,xeaiv oaxwaåàì àlà`ziixaa xen`d gafdy xnel yi i`ce ¤¨¨

oaxwl dpeekdøôcxn`py dne ,mixetikd meia lecb odk ly §©
`ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBãåmeyn `eddéì òéá÷c §¤¤©©¨§¤©§¨¦§¦©¥

,ïîæ`xnbd dhwpy itke(`"r)z` dgec reaw epnfy lky ,llk §©
`ziixaa xn`py dne ,d`nehd z`e zayd,äøeîz äNBòå`ed §¤§¨

meyn,àeä ãéçé ïaø÷cmei xt xaeqy ink `id `ziixade §¨§©¨¦
xaeq `ed cigi oaxwy xaeqdy gkene ,`ed cigi oaxw mixetikd
eig`y ,xfrl` iax ly ewitq hytpe ,dxenz dyery ok mb
dgec .ynn ezetzeya `le lecb odkd ab` mixtkzn mipdkd

:`xnbd,àì ,úLL áø øîàmixetikd mei xty xnel xyt` zn`a ¨©©¥¤Ÿ
eyxtl xyt` `ziixaa xen`d gafde ,dxenz dyer epi`Bìéàa§¥

ïøäà ìLmixetikd meia lecb odkd `ian didy dlerl li` - ¤©£Ÿ
xeaiva bdepy xen`d gafd edfe ,cigi oaxw did df li`e ,elyn
iptn d`nehe zay dgece ,xeaiva mb jiiy dler oiny ,cigiak
ea xtkzn oi`e cigi oaxw `edy iptn dxenz dyere ,reaw epnfy

.ecal lecb odkd `l`
:eixacl di`x zyy ax `ianàøazñî énð éëäxen`d gafdy ¨¦©¦¦§©§¨

,ext `le lecb odk li` epiid `ziixaa,Bøôc êzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨
ezxenz la` ,d`nehe zay dgec gafdy `ziixad dxn` eilre

ike ,dyw ,d`nehe zay dgec dpi`øôc äøeîzwxäàîeèå úaL §¨§©©¨§§¨
,äáø÷ áéø÷î ìBça àä ,àéçc àìc àeä,ok xnel xyt` i` ixde §Ÿ¨§¨¨§¦§¦¨§¨

c,àéä úàhç úøeîz àä,z`hg oaxw `ed xtd ixdyúøeîúe ¨§©©¨¦§©
úàhçc `id dpic,àìæà äúéîìze`hg zyngn zg` `idy ©¨§¦¨©§¨

.zezny ipiqn dynl dkldy
:di`xd z` `xnbd dgecíìBòì ,àìepid `ziixaa xen`d gafd Ÿ§¨

Bøt,lega daixw dxenzdy `ziixaa rnyny dne ,lecb odk ly ¨
lr zxacn `l `ziixad,xtd zxenzäøeîz éàîexen`d ©§¨

,`ziixaaäøeîz íL,gafa xneg ,`ziixad zpeek jke ,`nlra ¥§¨
oi`y dn zay dgec gafdy ,'dxenz my'n ,lecb odk xta epiidc
elit`e ,zay dgecy dxenz enyy xac jl oi`y ,dxenza ok

.zeaixwd zexenzd
:`xnbd zl`eyéëä éàepiid `ziixaay dxenzy miyxtn ep`y ¦¨¦

mby yxtl xyt` ,dxenz myçáæ`ziixaa xen`d,çáæ íL énð ¤©©¦¥¤©
gaf myay ,dxenz myan gaf mya xneg ,`ziixad zpeek jke
oebk ,d`nehe zay migecd yie ,cigiak xeaiva mibdepy yi
,cigid zepaxw oebk dxenz miyerd yie ,reaw mpnfy migaf
.mixetikd mei ly li`e xtl dpeekdy x`al `xnbd dwgc recne

:`xnbd zvxznéðz÷ àì çáæ íLxen`d gafy yxtl oi` - ¥¤©Ÿ¨¨¥
,gaf my epiid `ziixaaéðz÷cî ,éànî,`ziixad ly `tiqaøîBç ¦©¦§¨¨¥¤

ïéleçì äàöBé dðéàå òeá÷ íeî ìòa ìò äìç äøeîzäL äøeîza©§¨¤©§¨¨¨©©©¨©§¥¨§¨§¦
,ãáòéìå ææbéìlra lr dlg sebd zyecw oi`y gafa ok oi`y dn ¦¨¥§¥¨¥

,reaw men,çáæ íL ,çáæ éàî êzòc à÷ìñ éàåxnel xyt` j`id §¦¨§¨©§¨©¤©¥¤©
,men lra lr lg epi` gaf myyàkéà àäå§¨¦¨
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nei(ipy meil)

øîBàä éøáãìlirl xn`y xi`n iaxl -(`"r)íéøetkä íBé øt §¦§¥¨¥©©¦¦
,ãéçé ïaø÷m`d.äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBòiax ixacne ¨§©¨¦¤§¨¥¤§¨

,`xnbd zwiicn ,'xne`d ixacl' xn`y xfrl`ììkî åàìm`d - ¨¦§¨
eixac zernyna oi`øîàc ïàîì àkéàcxaeqe wlegycoaxw `ed §¦¨§©§¨©§

,àì :àøîâä äçåã .øeaöixacl' xn`y dnn ,wiicl yi jk `l` ¦Ÿ
mirney ep` 'cigi oaxw mixetikd mei xt xne`dàkéàc ììkî¦§¨§¦¨

øîàc ïàîìoaxw `l` cigi oaxw epi` xtdyïéôzeLc.`ed §©§¨©§¨¦
:xfrl` iax ly wtqd seb z` d`ian `xnbdøæòìà éaø éòa ,àôeb¨¨¥©¦¤§¨¨
,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt øîBàä éøáãìoaxw lkk `ed m`d §¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦

e cigiäøeîz äNBòoileg zxg` dnda lr xn` lecb odkd m` - ¤§¨
,dzyecwa dndad dqtzp ,df xt zxenz didzyäNBò Bðéà Bà¥¤

äøeîz.melk eixaca oi`e §¨
:`xnbd zxxandéì àéòaéî à÷ éàîm` ,wtqd iccv md dn - ©¨¦©§¨¥
wtzqdy yxtpïðéìæà Léc÷î øúa éàxg` mikled m`d - ¦¨©©§¦©§¦¨

`xnbd zcnely itk lecb odkd `ed df xta yicwnde ,yicwnd
oldl(:`p),dxenz dyery cigi oaxwk epice ,`ian `ed elyny

éà`ny e` -øtkúî øúa,ïðéìæà,miax md df xta mixtkznde ¦¨©¦§©¥©§¦¨
xnel xyt` i` ,dxenz dyer epi`y oitzeyd z`hgk `id ixde

oky ,dfa wtzqpyc àèéLtdxenz oiprl,ïðéìæà øtkúî øúa §¦¨§¨©¦§©¥©§¦¨
oaxwk epic miax md mixtkznd m`e ,eilra `ed xtkzndy

,dxenz dyer epi`e oitzeydïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.` ,exiag zaeg elyn ozepd oipra mipic dylyéñBî Léc÷näó ©©§¦¦

,LîBçexiag jxevl eznda yicwnd ,xnelkaiegndoaxw ¤
dzectl jixve ,daxwdl die`x dpi`e men da ltpe ,da xtkziy
`ed m` ,miycw dcetde .oilegl `vz `ide oaxwd `iai dincae
df oaxwe ,yneg siqedl jixv ,eyicwd `edy ,utgd lra did
,yneg siqend `ed yicwnd ,ea xtkzn exiage eyicwd cg`dy

.a .yneg siqen epi` dcet xtkznd m` la`da äNBò øtkúnäå§©¦§©¥¤¨
,äøeîzxg`ny ,oaxwd ly eilra `ed xtkznd dxenz oiprly §¨

z` dpew `ed ,xtkznd jxevl dndad z` yicwnd yixtdy
leki epi` yicwnd la` ,dxenz zeyrl leki `ed wxe ,dndad
.b .mixg` ly oaxwa dxenz dyer mc` oi`y dxenz zeyrl

î íøBzäåd`eazdìò BlMlah z`eazäàðä úáBè ,Bøéáç ìL §©¥¦¤©¤£¥©£¨¨
miieqn odkl dnexzd z` ozepy dn xear lawnyBlLly - ¤

oiprly xacd heyty eprny el` opgei iax ixacne .mxezd
odk xta oicd `ede ,yicwnd `le dxenz dyer xtkznd dxenz
dyer oi`e oitzeyd oaxw xtd aygp miax mixtkzndy oeik lecb
ep` oiicre .xfrl` iax wtzqp dfay xnel xyt` i`e ,dxenz

.xfrl` iax wtzqd dna xaqd mikixv
:`xnbd zx`andéì àèéLt íìBòìxfrl` iaxløtkúî øúác §¨§¦¨¥§¨©¦§©¥

,ïðéìæàodkd enk xta mixtkzn mipdkd eig`y el heyt did m`e ©§¦¨
,dxenz dyer oi`y el heyt did i`cea lecbdàéòaéî à÷ éëäå§¨¦¨¦©§¨

äéìm`d ,xfrl` iaxíéðäkä åéçà,xta mixtkzndàúeòéá÷a ¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨
éøtkúîea oitzey md eli`k xta mixtkzn dxenb zeriawa - ¦§©§¥

,dxenz dyer oi`e oitzeyd z`hg df ixde ,ynnàîìéc Bà¦§¨
éøtkúî àéôe÷alecb odkd lr `l` xtd zxtk xwir oi`y - §§¨¦§©§¥

ok m`e ,eab` mixtkzne el milth mipdkd eig` mby `l` ,ecal
df ixde lecb odkd ly eny lr `l` mny lr iexw oaxwd oi`

.dxenz dyere cigi oaxw
:dxenz dyer lecb odk xty heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

mday mixac yi ,`ziixaa epipyçáfa øîBçycwedy - ¤©¤©
,oaxw myl ezligznäøeîzaîexindy ici lr `a ezyecwy - ¦©§¨

,ezyecwa qtzpe oaxwa eze`åmday mixac yiäøeîza øîBç §¤©§¨
(øåáöáë ãéçéá) âäBð çáfäL ,çáfa øîBç :àúééøáä úøàáî ,çáfaî¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥

[ãéçéák øeaöa]oaxwk ode cigi oaxwk od axw df oaxw oin - §¦¦§¨¦
,xeaivúaMä úà äçBãå,zaya epnf lg m`äàîehä úàåi` m` §¤¤©©¨§¤©§¨

,dxdha ezeyrl xyt`äøeîz äNBòåoileg znda lr xn` m` - §¤§¨
,gafd zyecwa dqtzp oilegd znda ,ef zxenz ef `dzïéàM äî©¤¥

äøeîza ïkoaxwy ,cigi oaxwa `l` zkiiy dpi` gafd zxenz - ¥©§¨

,d`nehe zay dgec dpi` dxenzde ,dxenz dyer epi` xeaiv
dyer dxenz oi`y ,dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y meyn

mday mixacde .dxenzìò äìç äøeîzäL ,çáfaî äøeîza øîBç¤©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©
,òeá÷ íeî ìòadndad dqtzp men zlra dnda lr xind m`y ©©¨©

,dzyecwa,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå,dzectl `a m`y §¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥
ixnbl oilegl `vei epi`y men lra oaxw dcetd lk oick dpic
oalg s`e offeble mda cearl xeq` la` ,cala dlik` oiprl `l`

,xeq`,çáfa ïk ïéàM äîoi` gafl men zlra dnda yicwd m`y ©¤¥¥©¤©
zepwle dzectl cala minc zyecw `l` dilr dlg sebd zyecw
dfiba s` zxzene oilegl ixnbl z`vei dpeict xg`e ,gaf dinca

.dceare
:`xnbd zxxançáæ éàä,`ziixaa xen`déîc éëéägaf dfi`a - ©¤©¥¦¨¥

,xaecnàîéìéàoaxwa xaecny yxtp m` -úaL éçc éî ,ãéçéc ¦¥¨§¨¦¦¨¥©¨
,äàîeèå,d`nehe zay dgec epi` cigi oaxw mzq ixdeàlà §§¨¤¨

oaxwa xaecny yxtp,äøeîz äNBò éî ,øeaöcdxenz oi` ixde §¦¦¤§¨
,xeaiv oaxwaåàì àlà`ziixaa xen`d gafdy xnel yi i`ce ¤¨¨

oaxwl dpeekdøôcxn`py dne ,mixetikd meia lecb odk ly §©
`ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBãåmeyn `eddéì òéá÷c §¤¤©©¨§¤©§¨¦§¦©¥

,ïîæ`xnbd dhwpy itke(`"r)z` dgec reaw epnfy lky ,llk §©
`ziixaa xn`py dne ,d`nehd z`e zayd,äøeîz äNBòå`ed §¤§¨

meyn,àeä ãéçé ïaø÷cmei xt xaeqy ink `id `ziixade §¨§©¨¦
xaeq `ed cigi oaxwy xaeqdy gkene ,`ed cigi oaxw mixetikd
eig`y ,xfrl` iax ly ewitq hytpe ,dxenz dyery ok mb
dgec .ynn ezetzeya `le lecb odkd ab` mixtkzn mipdkd

:`xnbd,àì ,úLL áø øîàmixetikd mei xty xnel xyt` zn`a ¨©©¥¤Ÿ
eyxtl xyt` `ziixaa xen`d gafde ,dxenz dyer epi`Bìéàa§¥

ïøäà ìLmixetikd meia lecb odkd `ian didy dlerl li` - ¤©£Ÿ
xeaiva bdepy xen`d gafd edfe ,cigi oaxw did df li`e ,elyn
iptn d`nehe zay dgece ,xeaiva mb jiiy dler oiny ,cigiak
ea xtkzn oi`e cigi oaxw `edy iptn dxenz dyere ,reaw epnfy

.ecal lecb odkd `l`
:eixacl di`x zyy ax `ianàøazñî énð éëäxen`d gafdy ¨¦©¦¦§©§¨

,ext `le lecb odk li` epiid `ziixaa,Bøôc êzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨
ezxenz la` ,d`nehe zay dgec gafdy `ziixad dxn` eilre

ike ,dyw ,d`nehe zay dgec dpi`øôc äøeîzwxäàîeèå úaL §¨§©©¨§§¨
,äáø÷ áéø÷î ìBça àä ,àéçc àìc àeä,ok xnel xyt` i` ixde §Ÿ¨§¨¨§¦§¦¨§¨

c,àéä úàhç úøeîz àä,z`hg oaxw `ed xtd ixdyúøeîúe ¨§©©¨¦§©
úàhçc `id dpic,àìæà äúéîìze`hg zyngn zg` `idy ©¨§¦¨©§¨

.zezny ipiqn dynl dkldy
:di`xd z` `xnbd dgecíìBòì ,àìepid `ziixaa xen`d gafd Ÿ§¨

Bøt,lega daixw dxenzdy `ziixaa rnyny dne ,lecb odk ly ¨
lr zxacn `l `ziixad,xtd zxenzäøeîz éàîexen`d ©§¨

,`ziixaaäøeîz íL,gafa xneg ,`ziixad zpeek jke ,`nlra ¥§¨
oi`y dn zay dgec gafdy ,'dxenz my'n ,lecb odk xta epiidc
elit`e ,zay dgecy dxenz enyy xac jl oi`y ,dxenza ok

.zeaixwd zexenzd
:`xnbd zl`eyéëä éàepiid `ziixaay dxenzy miyxtn ep`y ¦¨¦

mby yxtl xyt` ,dxenz myçáæ`ziixaa xen`d,çáæ íL énð ¤©©¦¥¤©
gaf myay ,dxenz myan gaf mya xneg ,`ziixad zpeek jke
oebk ,d`nehe zay migecd yie ,cigiak xeaiva mibdepy yi
,cigid zepaxw oebk dxenz miyerd yie ,reaw mpnfy migaf
.mixetikd mei ly li`e xtl dpeekdy x`al `xnbd dwgc recne

:`xnbd zvxznéðz÷ àì çáæ íLxen`d gafy yxtl oi` - ¥¤©Ÿ¨¨¥
,gaf my epiid `ziixaaéðz÷cî ,éànî,`ziixad ly `tiqaøîBç ¦©¦§¨¨¥¤

ïéleçì äàöBé dðéàå òeá÷ íeî ìòa ìò äìç äøeîzäL äøeîza©§¨¤©§¨¨¨©©©¨©§¥¨§¨§¦
,ãáòéìå ææbéìlra lr dlg sebd zyecw oi`y gafa ok oi`y dn ¦¨¥§¥¨¥

,reaw men,çáæ íL ,çáæ éàî êzòc à÷ìñ éàåxnel xyt` j`id §¦¨§¨©§¨©¤©¥¤©
,men lra lr lg epi` gaf myyàkéà àäå§¨¦¨
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `nei(iyily meil)

øNòîe øBëagaf mya millkpd zepaxw ok mb mdyìòa ìò ïéìçc §©£¥§¨¦©©©
,òeá÷ íeîsebd zyecw mdilr dlgeïéàöBé ïéàåmpeict xg` ¨©§¥§¦

ïéleçìmixzen eidiy cr ixnbl,ãáòéìå ææbéìxyt` i` ok m`e §¦¦¨¥§¥¨¥
dlg `l gaf myay ,gaf myn xeng dxenz myy xnele lelkl

,minen ilra lr sebd zyecwàlàjgxk lr,éðz÷ àì çáæ íL ¤¨¥¤©Ÿ¨¨¥
e` lecb odk ly ext e` ,mieqn gaf `ed `ziixaa xen`d gafe

.eli`
:`xnbd zl`eyàðL éàîe`pzd hwp dxenz iabl zn`a recn - ©§¨

beq wx hwp gaf iabe ,zexenzd ibeq lk z` llekd 'dxenz my'
:`xnbd zvxzn .migafd ibeq lk z` llk `le gaf ly mieqn

iablàéä úçà äøeîz íL ,äøeîzz` yi zexenzd ibeq lkay - §¨¥§¨©©¦
,gafn dwelg dxenzd mday `pzd dpny miweligd zrax` lk
mpi` zexenzd lky ,dxenza xneg cg`e gafa xneg dyly
,dxenz miyer mpi`e ,d`nehe zay migec mpi`e xeaiva mikiiy

g ozyecwexg`l dceare dfiba xq`idl minen ilra lr dl
iabl la` ,mpeictçáæixdy ,gaf my hewpl `pzd leki did `l ¤©

øNòî àkéàå øBëa àkéàmpi` mde gaf mya millkp md mby ¦¨§§¦¨©£¥
md `l` ,minen ilra lr ozyecw zelg iabl dxenzn miwelg
,gaf my hewpl `pzd did leki `l jkl ,df oiprl dxenzl minec
enk ,eli` e` mixetikd mei xt e` gafd ibeqn cg` hwp `l`

.lirl x`azdy
:`xnbd dywndì íé÷Bîcà ,úLL áøìe`ziixaa xen`d gafl §©¥¤©§¦¨

,çñta dî÷Bì ,ïøäà ìL Bìéàadxenzn xeng gqt oaxw mby §¥¤©£Ÿ§¨©¤©
,`ziixaa mixen`d mixacaäàîehä úàå úaMä úà äçBãciptn §¤¤©©¨§¤©§¨

,reaw epnfyøáñ÷ :àøîâä úöøúî .àeä ãéçé ïaø÷c äøeîz äNBòå§¤§¨§¨§©¨¦¨¨©
xn`y dcedi iaxk `ziixad ly `pzdìò çñtä ïéèçBL ïéà¥£¦©¤©©

ãéçiä,dxenz dyer gqtdy ep`vn `l ok m`e ,dxeag lr `l` ©¨¦
.dxenz dyer epi`y oitzeyd oaxw cinz `ed ixdy

:`xnbd zl`eyéðL çñôa déî÷Bðå,dxeaga `weec `a epi`y §§¥§¤©¥¦
ipy gqt :`xnbd zvxzn .dxenz dyere cigi oaxw df ixdeéî¦

,äàîeè éçcmigqt zkqna dpynd ixd(.dv)ipy gqty dnzq ¨¥§¨
cg`y `ziixaa xen`d gafd jkle ,d`neh dgec epi`

.ipy gqta eyxtl xyt` i` ,d`neh dgecy `ed eizexnegn
lirl z`aend `ziixad z` zx`an `xnbd(.p)iax el xn`' ,

cigi oaxwc gqte lecb odk iziage mixetikd mei xt `lde xi`n

xt `lde awri iax el xn` ,d`nehd z`e zayd z` dgece `ed
xeaiv oaxwc dbibge miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd

:'d`nehd z` `le zayd z` `l oigec oi`eàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
àðL éàî ,àpúå ,àáøì òùBäé áøc déøaoaxwïaø÷ déì éø÷c çñt §¥§©§ª©§¨¨§©¨©§¨¤©§¨¥¥¨§©

àðL éàîe ãéçéoaxwéà ,øeaéö ïaø÷ dì éø÷c äâéâç`pzdy xn`p ¨¦©§¨£¦¨§¨¥¨¨§©¦¦
xeaiv oaxw dbibgl `xewa éúàc íeMîàéôeðëmrd ztiq`a - ¦§¨¥¦§§¨

l`xyi lky oeik ,envrl oaxw `ian cg` lky s`e ,milbxa
,xeaiv oaxw aygp cgi mi`a,àéôeðëa éúà énð çñtel dide ¤©©¦¨¥¦§§¨

gqty `ziixaa `pzd xn` recne ,xeaiv oaxw eaiygdl `pzl
,`ax el xn` .`ed cigi oaxw,àéôeðëa éúà àìc éðL çñt àkéà¦¨¤©¥¦§Ÿ¨¥¦§§¨

,oey`xa `iad `ly in `l` ,ipy gqt mi`ian l`xyi lk oi`y
.ipy gqt epiid `ziixaa `pzd xn`y 'gqt'e ,cigi oaxw `xwpe

déì øîà,ryedi axc dixa `ped axïk íàxen`d gqty ¨©¥¦¥
,ipy gqt `ed `ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBc àäéixack §¥¤¤©©¨§¤©§¨

dgec epi`y `xnba x`azp lirle ,d`nehd z` dgecy `ziixad
,d`nehd z`déì øîà,`axïéàok` ef `ziixa dpeyd `pzd - ¨©¥¥

dfa ewlgpy epivn oky ,d`nehd z` dgec ipy gqty xaeq
`ed xaeqe ,oldl `ziixaaäçBc éðL çñt ,àéðúc ,éçc øîàc ïàîk§©§¨©¨¥§©§¨¤©¥¦¤

úà äçBc óà øîBà äãeäé éaø ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà¤©©¨§¥¤¤©§¨©¦§¨¥©¤¤
.äàîehä©§¨

:mzwelgn inrh z` `xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîoi`y ©©£¨§©¨©¨
.d`nehd z` dgec ipy gqt,Búéçc äàîeè éðtî ,Cì øîàxnelk ¨©¨¦§¥§¨§¦

i `ly dcitwd dxezdydzgc jk liayae ,d`neha gqt dyr
,d`neha gqt eyri `ly ick oey`x gqtn mi`nhd z` dxezd

åy xne` dz`äNòéipy gqt,äàîeèadna eplred dn ok m` §©£¤§§¨
.edepigcyäãeäé éaøåd`neh dgec ipy gqty xaeqd,Eì øîà §©¦§¨¨©§

c ,d`neh dgecy micnl weqtdnàø÷ øîàipy gqt zyxta ¨©§¨
(ai h xacna),'BúBà eNòé çñtä úwç ìëk'bdep ipy gqtay rnyne §¨ª©©¤©©£

,gqtd zevn milhan oi` oey`x gqt dn ,oey`x gqt zweg lk
milhan oi` ipy gqt s` ,miaixwn mi`nh xeaivd lk eid elit`e

eze`äàîeèa eléôàåaiyn `nw `pz zxaq lre ,eze` miaixwn ©£¦§§¨
mpn` ,dcedi iaxäøäèa BúBNòì åéìò äøéæçä äøBzädid `l m`e ©¨¤¡¦¨¨¨©£§¨¢¨

aixwdle xdhidl ipy gqtl onf dxezd el dpzp oey`xa xedh
m` la` ,dxdhaäëæ àìdxdha ezeyrle xdhidlepNòéipya Ÿ¨¨©£¤

.äàîeèa§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו - בלי הוראת זמן כתיבתו - שבא בקשורי התנאים עם ב"ג מרת... תחי'.

והנני בזה להביע ברכתי, שיהי' קשורם בשעה טובה ומוצלחת למזל טוב ובסימן טוב, וכאשר 

יגבילו זמן הנשואין, יהי' זה למז"ט מז"ט ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה וכפי שנתבארו 

בתורת החסידות, כי בפרט בזמן הזה של החשך כפול ומכופל אשר עושים חושך לאור ואור לחשך, 

מוכרח הדבר שיתעסק כל אחד ואחד בתורת החסידות ועל ידי המאור שבתורה יאיר אצלו גם בנגלה 

דתורה ועי"ז גם ביתר הפרטים בגשמיות וברוחניות.

כשיראה את... שי' נא למסור לו הפ"ש ממני, ולמסור לו ג"כ מה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, - והוא מיוסד על הידוע שמכל ענין וענין יש ללמוד מוסר השכל בעבודת השם 

ישראל  שכל  בשעה  אם  ואפילו  פארפאלען,  ניט  קיינמאל  איז  עס  אז  הוא,  שני  מפסח  והלימוד  ית', 

הקריבו קרבן פסח, והאחד שיה' טמא או בדרך רחוקה - או - לכם, היינו שהי' זה מרצונו הטוב, בכל 

לבית  יקרב  עצמו  את  שטיהר  שלאחר  מיוחד,  מועד  בשבילו  ועושים  פארפאלען,  ניט  דאס  איז  זאת 

המקדש ויכנס לפנים מהאסקופה וכו'.
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øåëá(gi xacna) dia aizkc ,oeict mey el oi`e ,men lra oia mz oia ,mgxn ezyecw Ð

."rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie) aizk inp dnda xyrnae "dctz `l xey xeka j`"

."l`bi `l" (my) aizkc el oi` oeicte ,men lra lr lg :`nl`éðú÷ àì çáæ íù àìà
mya xnege ,dxenz mya oi`y dn ea xneg :xn`we ,dizlinl hwp `gaf cga `l` Ð

.o`k oiweqr ep`y gaf eze`a oi`y dxenzéàî
àðù.ipeeb ixza dizlin `pz hewpilc Ðíù

àéä úçà äøåîúlka zeey zexenzd lk Ð

zay ziigcae xeaiva :`kd ipzwc jpd

`l gaf la` ,dcearae dfibae dxenz ziiyrae

`lc dceare dfib ipzw `dc ,my ipzinl ivn

gaf mya ok oi`y dn xninl ivn`ki` `dc Ð

.xyrne xekaãéçéä ìò çñô ïéèçåù ïéà øáñ÷
(`,`v) migqt zkqna ikd xn`c dcedi 'xk Ð

"cg`a gqtd z` geafl lkez `l"n dl silie

zetzey `la `a epi`c oeikedyer oi` Ð

.dxenzäàîåè éçã éîxn`c o`nl `ki` Ð

.igc `lc oizrnya onwläâéâç àðù éàî àðúå
'åëå'xe xi`n 'x iabc ,dxenzc `pz `edd Ð

.lirl izii`c awriàéôåðëá.milbxa Ð
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äî÷åðoeyla edpipzinl dil ded `l oxd` ly eli`e z`hgc meyn d`xp Ð gqta

dniz ."`ed gqt gaf" aizk Ð gqt la` .gaf ixwi`c ogky` `lc ,`nzq gaf

ipd lk dia jiiyc cg` gaf yiy ,gafa xneg :xn`w ikdc `nipe ,oey`x gqta dnwel :il

axw `l m` dxenz dyere d`nehe zay dgece xeaivak cigia bidpc ,aiyg `wc ilin

elit` .ea oixinne gqt xzen dil dedc ,epnfa

Ð cigid lr gqtd oihgey oi`c xn`c o`nl

`l` eilr x`yp `le mdici z` eilra ekyn m`

didy in" wxta opixn`ck ,dxenz dyer Ð cg`

dpyd zeni x`ya gqtc .(a,ev migqt) "`nh

xneg .dxenz meya ok oi`y dn ,dxenz dyer

epi`e ,reaw men lra lr dlg oky Ð dxenza

gqt gafa ok oi`y dn ,carile ffbil oilegl `vei

lra lr lg inp gqt xzenc :xnel yie !epxn`y

eilr xare ,mnede gqt yixtd m`c ,reaw men

ffbil oilegl `vei oi`e ,gqt xzen ied Ð gqtd

.enenl gqtc eyicwd mcwc oeik carile

äçåãil d`xp Ð d`nehd dgec oi`e zayd

opax oiae dcedi iax oiaclkk"n ixnb

`nw `pzc ,ibilt `xaq `dae "gqtd zwg

d`neh dgec oi` oey`x "gqt zwg lkk" :xaq

dgcp Ð xeaiv herina la` ,xeaiv aexa `l`

,xaq dcedi iaxe .ipy gqt s` d`nehd iptn

s` ixnbl lha oi` oey`x gqt dn :xn`w ikd

`l dey dxifba "ecrena" "ecrena"n la` .'eke

`iz` `d ?dey dxfb il dnlc :`cg .opixnb

dey dxifbn i` :cere ."gqtd zwg lkk"n xity

xnbip ?d`neh igc `lc `nw `pzc `nrh i`n

,xninl `kile .d`nehe zay igcc dey dxifbn

oey`x gqt dn ,oey`x gqtn opixnb daxc`c

xnbinl `kil cinzn `d ?olpn zaya oey`xd z` oiyer oherine oiaf xeaiv aexy oebk ,cigia `a `edyk elit` zay igc gqtc olpn ok m`c .ipy gqt s` micigia d`neh igc `l Ð

oeik ,jgxk lr `l` .`weec l`xyi lk o`k s` Ð l`xyi lk oldl dn ,oecpk zeidl oicd on `al eic :`nipe .l`xyi lk ly oaxw iedc cinzc `inec ,gqt oiyer l`xyi lkyk `l`

cg` mc`n ueg dwegx jxca e` oiaf l`xyi lk eid m`e ,zaya lhazi `l gqta s` ,zay `edy liaya lha epi`e ,zaya elit` "ecrena" oldl dn :opixnb ikd dey dxfba opixnbc

liaya ixnbl lha oi`y ,oey`x gqt enk d`nehd iptn lhazi `ly ipy gqt iab `nip ,inp ikd ,ixnbl lha `ed ixd Ð cigia zay igc `l zxn` i` ,zaya gqt axr lge ,mipy e`

zwg lkk"n xnbe "ecrena" azk `l ipy gqta ok m`e ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta ozp iaxk ,oey`x gqt` i`w "ecrena"c dil `xiaq `nw `pzc xninl `kile .zn z`neh

.dcedi iaxl inp dil iwtp "zwg lkk"n `nl` ."zwg lkk" `xw xn` :jl xn` dcedi iaxe ,xn`w `zrnya `dc .i`w ipy gqt`c xaqc "ecrena"n xity xnb dcedi iax la` "gqtd

il aixwdl exnyz" ieev oeyla eazkpy jpi`l inc `lc ,`pz meyc `ail` dey dxifbl eze` yexcl llk xazqin `l (h xacna) "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik"c :il d`xp ok lr

la` .zecrend zeyrl (bk `xwie) "l`xyi ipa l` 'd icren z` dyn xacie" (hk my) "mkicrena 'dl eyrz dl`" (h my) "ecrena gqtd z` l`xyi ipa eyrie" (gk my) "ecrena

dxifbn `l` zay igcc ol `wtp `l oey`x gqt `de :xn`z m`e .izyxitck ,ibilt `xaqae ,xity opixnb Ð "gqtd zwg lkk"n la` "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" azk `xw i`d

:xnel yie ?xninl `ki` i`n Ð cnlne xfeg epi` xn`c o`nl `l` ,ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xac xn`c o`nl `gipd ?`yiwida dipin ipy gqt xnb ikide ,cinzn dey

,dyw la` .dey dxifba da opixnbc icin inp dipin opixnb Ð diteb oey`x gqta miaezky mixac opixnb "gqtd zwg lkk"nc oeik ,ywid ied `l Ð xg` xace epnid dil `xiaqc

`nrh i`n ok m`c Ð ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xacc dil `xiaq edi`c xninl `kile ,ywid ied Ð xg` xace epnid (`,fp migaf) "onewn edfi`" wxt seqa xn`c o`nl

dxifba cnld xacc dicicl xnel ep` oikixve .ywid ied xg` xace epnid dil zi`c ,l`rnyi iaxcn ywida cnlne xfegc heytiz ?(`,p my) "onewn edfi`" wxta i`xen` da ibilt

gqtd zwg lkk" aizkc oeik :xnel yie !xaca zewelgn yly edl eed ok m`c Ð d`neh `le zay `l dgec epi` ipy gqt l`rnyi iaxlc xnel `ed wgece .ywida cnlne xfeg dey

cga miptan ueg (`,fp) `wxita onwl ipyn `peeb i`d ike ."gqtd zwg lkk" miiwn jpi` Ð ok `l m`y .dey dxifba ea epcnly xac epnn ok enk cenll ep` mikixv Ð "eze` eyri

`l Ð ok `l m`c ,ywida ecnly xac elit`e Ð xirya oke ,miptle iptl dyry dn lk xta cren ld`a zeyrl jixv Ð "cren ld`l dyri oke" aizkc oeik :xnelk ,xnb `pnif

la` ."dyri oke" dia opixwdgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a Ð "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" :ixtqa `vnp oke .dey dxifba ixnb "ecrena"c mda dbeny migqta yexit yi

elit`c ,cinzn xity xnb gqt i`cec ,lirl iziywdy `dn ayiil ip` jixve .opaxk `nzqe .d`nehd liaya `l` `a epi` envr lk :zxn` Ð d`nehd z` dgci e` ,zayd z`

cigia dil zgkyn `lc meyn epiid Ð zaya cigia ez` `l cinzc ab lr s`e .cigi elit`e ,zaya `ai dry lk gqt s` Ð zaya `ai dry lk cinz `dc ,zaya ciar cigi

icarc ,xeaiv herina oebk ,d`neh igc `lc oipnif diteb oey`x gqtc oeik ,d`neha la` .xeaiva oia cigia oia ,zaya izipc epnid cenll jl yi Ð cigia `a `edy gqt la` .llk

dn ,mixexne zevnc hxtd oirkn hirninc dil `xiaqc :xnel yi !"gqtd zwg lkk"n `iz` `d ?dey dxifb il dnl :xn`z m`e .ipy gqt inp ikd Ð d`neha icar `le dxdha

,i`w oey`x gqt` "ecrena" xn`c ozp iaxl ,edin .zxk ea yiy dyrz `l `edy zay dgci `ly ihernl Ð lk s` ,zxk ea yiy dyrz `l igc `lc dyr zevn yxetn hxtd

azk `le ,ozp iaxk ikd edl `xiaq inp dcedi iaxc opaxc xyt`e .mzdn inp dil `wtpc ,oizrnyc dcedi iaxk "gqtd zwg lkk"n dil `wtp Ð zay igcc ipy gqtc xnel jixv

ixtqac :il dyw ,edin .ixtiqa `zi`ck "ecrena"n edl `wtpe ,ipy gqta "ecrena" iyxcc ,iaxe `iawr oa `ippg iaxk edl `xiaq e` "zwg lkk"n edl `wtpe ,ipy gqt` "ecrena"

xn`w ikd xzae .oey`x df Ð ecren edfi` :zxn` Ð ipy gqt lr `l` epi` e` oey`x gqt lr xne` dz` ,zxk yepr oey`x gqt lr "ecrena aixwd `l 'd oaxw ik" ,`xwirn xn`w

o`nl xn`wc xg` xace ,i`w oey`x gqt`c xn`c o`nl `ziinw `yxce .zayd dgecy ipy gqt lr cnile aezkd `a ,xg` xac :xn`wc epiid ,`nye !azk ipy gqta "ecrena"c

o`nlc oeik ?izixg` `zlin hwpe zxkl diway `nrh i`n ,`xwirn dia ixii`c zxk oiprl ipy gqt lr cnile aezkd `a xninl dil ded ok m`c ,dyw edin .i`w ipy gqt`c xn`c

mzqa zeyxc izy yxecy ,zg` `ziixaa mewn meya `peeb i`d ik yiy xeaq ipi` :cere ,(`,bv migqt) "`nh didy in" wxta zxk oiprl ibilt edpi` `de .ixii` `w ipy`c xn`c
oixzeqy
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

במתן תורה נקבע הסדר שכל העניינים צריכים לבוא על-ידי עבודה דווקא, ולאחרי זה נותנים מלמעלה שלא לפי ערך העבודה.
משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י
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éì ÷åôéúåixtkznc `ed `itewa mipdkdc mixetkd mei xtc ,lirlc xfrl` 'xc `ira Ð

edcicn `lc ,mipdkd eig`e xeaiv ihernl ,ipnif `zlz dia azk "el xy`" `dc ,dia

,`piipz "aixwde" ,'ebe "oxd` aixwde" i`xw ixza dia iaizk "el xy`" `zlz .iz`

."el xy` z`hgd xt z` hgye"'åëå àæâ éá éðàù àìà.opiqxb Ðäéø÷ôà äéøå÷ôà
.dxtk jd iabl Ðäðùîìëéäá êìäîÐ

.axrnl ekezl jldne qpkpúëåøôä éúùÐ

zg`e dpevig zg` ,mexcl oetvd on zetext

.ziniptïäéðéáå.dn` xie` Ðàøîâäîà
ïéñ÷øèwiqtdy dvign lzek z`xwp jk Ð

deab didy ipy ycwna la` .oey`x ycwna

dn` (d`n)eid `ly itl ,ede`yr `l Ð

n` `l` diaerdaeba cenrl dleki dpi`e d

,xyt` i` diaer lr siqedle .dn` (d`n)

ixac) "likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc

.(gk ,` minidåäì à÷ôúñéàåmewna Ð

.ueglk i` miptlk i` ,dvigndéúù ãåáòå
úëåøô.dvignd mewn xie` odipia helwl Ð

êìäî äéä äøåðîìå çáæîä ïéáqpkil `ayk Ð

gafn oia jldl mexcd jxc lkida rwea did

cr jlede ,mexca `idy dxepnle iniptd

.zkextdçáæîìå ïçìåù ïéá.oetvd jxc Ð'ø
àéä éñåémy dzid `l :oizipzna xn`c Ð

did ipetvd lzekd lv`e ,zg` zkext `l`

eae ,uegd itlk adf qxwa dtexte ,letk dy`x

`ail` oizipzn ipzck .miptle iptl oiqpkp

on ziniptd ,mexcd on dtext dpevigd opaxc

zg` `l` my oi` xn`c iqei 'xe .oetvdÐ

ezqipkc bilt `l `dac ,`id oetva dztixt

.ded oetva miycwd iycw zia llg jezl

éà÷ íåøãá àçúéô,my eid zkext izyc Ð

.oizipzn opzck ,mexcd on dtext dpevigde

.lzekl dxepn oia lerip dcedi 'xl :jixt onwle

ïéçðåî íåøãå ïåôö úåðçìåùzepgley xyr Ð

yng" (c ,a minid ixac) xn`py ,dnly dyr

i` :(a,gv) zegpna `ipze "l`nyn ynge oinin

l`nyn ynge gztd oinin yng xnel xyt`

ok xne` dz` m`y ,gztdogley epivn Ð

rlv lr ozz ogleyde" dxn` dxezde ,mexca

yng ,rvn`a dyn ly :`l` .(ek zeny) "oetv

e epinin`ki` :i`pz da ibilte .el`nyn yng

o`nl `ki`e ,oigpen axrne gxfn xn`c o`nl

dil `xiaq xi`n 'xe ,oigpen mexce oetv xn`c

on zepgley iy`x ,mexce oetv xn`c o`nk

zepet zg` dxeya yng ,eid mexcl oetvd

mizn` ogleyde ,ef ly dy`xl ef ly dy`x

ekx`m`y ,lzekl ipetvd ogleyd y`x jenql did jixv jgxk lre .zen` xyr ixd Ð

lzekd on oldl ekyen dz`lkiddy ,mexca ayei ezvwn inexcd ogleyd on `vnp Ð

ogleyd on melk zeidl xyt` i`e .dn` xyr ely oetv `vnp ,dn` mixyr eagx

m`e .lzekl ogley oia dil liirzn `le ,jxcd z` zepgley iwqtn jkld .mexca

ogleyd y`xe lkidd rvn`a gafnd ixdy ,jxc oi` ogleyl gafnd oia s` :xn`z

gafnl jenq inexcdgafnd oi`y (a,bl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta oxn` `d Ð

.ueg itlk `rniw jeyn `l` ,ogleyd cbpk oeekn
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cg` `xwnc .xg` xac xg` xg` xac yi zenewn daxda i`pz ixzae .ef z` ef oixzeqy©©©¥

l `veiiaxk ixtqc `yxc `iddc :il d`xpe !ogky` `l Ð `peeb i`d ik la` .minrh dnk

dicegl oey`x` zxk aiigzi `ly :xnelk ,ipy gqt lr `l` epi` e` :eyexit ikde ,`iz`

elit` zxk aiig ipy gqt`c `nipe ,aizk ipy gqt zyxta `xwc meyn ,ipy gqt` `l`

.oey`x` `le ipya cifde oey`xa bbyc `kid

edfi` zxn` Ð ipya bbye oey`xa cifd elit`

llk `xaq epi` :xnelk .oey`x df Ð "ecrena"

ecrena xwirc ,oey`x` `le i`w ipy`c xnel

gqtd z` l`xyi ipa eyrie" aizk oey`xa

azk `l i`e ,oey`x` inp i`w ok m`e ."ecrena

,i`w dicegl oey`x` `pin` ded Ð "`yi e`hg"

inp dil yixc Ð "`yi e`hg" aizkc `zyd

ilbe ,"`nh didy in" wxta `zi`ck ,ipy gqta

`l i`e .i`w ediiexz` ecrenac "`yi e`hg" ol

ipy gqt` zxkc `pin` ded "ecrena" aizk

xg` xac .xity xn`w `zyde ,i`w dicegl

.zay dgec ipy gqtc xninl jixhvi` ecrena

`wtp Ð zay igcc `dc :lkd miiwl d`xp cer

"zweg lkk"n i`c ,"ecrena"ne "zweg lkk"n ol

"ecrena"n i`e ,lirl ziyixtck xninl `ki` Ð

ikixv ikdl .lirl izyxtck xninl `ki` Ð

lr cnile df `ae ,df lr cnile df `ae ,ediiexz

.`wtp dicegl "zweg lkk"n ozp iaxl ,edin .df

÷åôéú`ed elyn `pngx xn` el xy`c il

i`n :il dniz Ð 'ek `ipzc `ian

ikd opiyxcc xnel `ziixa iiez`l jixhvi`

`l ikd opiyxc `l i` oky lk ,`ian `ed elyn

iywzc ,el xtkzn `edy "el xy`" opiyxc ded

jenqa opiqxb mipyi mixtqd lkac :cere .ith jl

`l` !"`l`" opiqxb `le ,oxd`c `fb ia ip`y

wetiz :eyexit ikdc il d`xpe ."`l`" qxb i"yxy

`edy rnync ,`pngx xn` "el xy`"c il

.ixtkn `l Ð ipixg` la` rnyne ,ea xtkzn

,`ian `ed elyn opiyxc "el xy`" i`d :ipyne

ixtkn inp edpi`c jl `ni` mlerl la`

`d ,jinrhle :jixt xcde .'eke `ipzck ,`raiwn

xy`" i`dl dil opiyxc `lc `ziixan iziinc

xnel `l` ,ea xtkzn ecal `edy xnel "el

eig`c rnyn `ziixane .`ian `ed elyn

`da `d `de ?dfa il zvxiz dn ,ea oixtkzn

ok m` Ð `ian `ed elync il zicenc oeik ,`ilz

dil epwc e`l i`c ,dia ixtkn `l mipdkd eig`

`fb ia ip`y ipyne ?dia ixtkn ikid Ð dieba

.'eke

ïéñ÷øèyie .[uege] mipt i"yx yxit Ð

zegeld Ð epnid miptl did xebqy .(`,gk zekxa) "ilb ewexh" oeyln Ð oiqwxh :miyxtn

.ipiqa epzipyãåáòåd`xp ile !dn` diaery zg` zkext cearile :dniz Ð zkext izy

cvny (ek zeny) 'ebe "ycwd oia mkl zkextd dlicade" `xwc yexit opaxl edl rnync

ivn `l ikdle .miycw ycw lkd `di miptle diaer zligzne ,ycw `di zkext ly oevig

dzyecw `nlic ,oiqwxh dn` mewna dnewe`le dn` diaery zg` zkext carinl

oey`x ycwnac ab lr s` .miycw ycw lkd epi` miptle diaer zligznc `vnpe ,ueglk

carinl era i`e ,"azka lkd" aizkck ,ciar xeacd it lr Ð oiqwxh dn` mzd denwe`

ixinb :(a,b) `xza `aac `nw wxta `zi`ck ,okyna eyry enk zeyrl oikixv Ð zkext

izy cearc ,`zyd la` .miycw ycw ded miptle zkextd iaer zligznc ,okyna ecarc ikid ik ecaril Ð zkext carinl ira i`c ixinb inp ikd .oipaa dilek e` zkexta dilek e`

.oiqwxh dn` seq mewnl dweac ,uegd cvl miycwd ycew ly mixyrd llg seqa miycwd ycwa oiqwxh dn` seqa diipyde ,oiqwxh dn` mewn zligza denwe` `cg .`gip zkext

la` .miycwd iycw ied miptle dipyd zkextd iaern Ð ueglk oiqwxh dn` mewn i`e .lkd miycwd iycw ded miptle dpevigd zkext iaern ixd Ð miptlk oiqwxh dn` mewn i`c

cwd iycw dpnid miptly llge ycw dl dvegy llgc ,llgl llg oia epiid Ð zkextd dlicade dil `xiaq iqei iaxdn` zyecwc dil `hiyt `nlic :inp i` .dn` diaer ciarc ,miy

.miycw ycw ied miptle diaer zligznc diciclc `vnp ,miptlk oiqwxh
mixyre
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øLà"c éì ÷Btéúåàeä BlMî ,àðîçø øîà "Bì §¥¦©£¤¨©©£¨¨¦¤
"Bì øLà" :àéðúc !àéáî¯àìå àéáî àeä BlMî ¥¦§©§¨£¤¦¤¥¦§Ÿ

øeaévä ïéàL ,øeaéö ìMî àéáé àì ìBëé .øeaéö ìMî¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤¦¤¥©¦
éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà ,Ba ïéøtkúî¦§©§¦£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥

Ba íéøtëúî íéðäkä åéçà¯."Bì øLà" øîBì ãeîìz ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦©§©£¤
øLk àéáä íàå ,àéáé àì ìBëé¯áeL øîBì ãeîìz ¨Ÿ¨¦§¦¥¦¨¥©§©

.ákòì åéìò áeúkä äðL ,"Bì øLà"¯éîòèéìå,C £¤¨¨©¨¨¨§©¥§¦©§¦
?eäì øtëî éëéä déeâa eð÷c åàì éà íéðäkä åéçà¤¨©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦§©¥§

éa éðàL ,àlàéab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb ¤¨¨£¥¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥
éðàL ,éîð [äøeîz éab] àëä ,íéðäkä åéçààfb éa ¤¨©Ÿ£¦¨¨©¥§¨©¦¨£¥¥©¨
.íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàcäðùî §©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

î äéäúëBøtä ézL ïéáì òébnL ãò ìëéäa Clä ¨¨§©¥©¥¨©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa úBìécánä©©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤
úëBøt àìà íL äúéä àì :øîBà éñBé éaø .änà©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨¨¤
ïéa íël úëBøtä äìécáäå" øîàpL ,ãáìa úçà©©¦§©¤¤¡©§¦§¦¨©¨¤¨¤¥

."íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwäàøîâøîà÷ øétL ©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦©¦¨¨©
!ïðaøì éñBé éaø eäì¯éléî éðä :Cì éøîà ïðaøå §©¦¥§©¨©§©¨©¨§¦¨¨¥¦¥

¯änà éàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáà ,ïkLna©¦§¨£¨§¦§¨¥¦¥¨§¨£©©¨
,ïéñ÷øèeeäì à÷tzñéàå ,éàåäc àeä ïBLàø Lc÷îá §©§¦§¦§¨¦©£©§¦§©§¨§

ézL ãeáòå ,õeçìk éà íéðôìk éà déúMeã÷a ïðaøì§©¨©¦§¨¥¦§¦§¦¦§©§©§¥
.úBëBøô,Cläî äéä äøBðnì çaænä ïéa :ïðaø eðz ¨¨©¨©¥©¦§¥©©§¨¨¨§©¥

.çaænì ïçìL ïéa :øîBà øéàî éaø ,äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥ª§¨©¦§¥©
?íéøîBà Lé ïàî .ìúBëì ïçìL ïéa :íéøîBà Léå§¥§¦¥ª§¨§¤©¥§¦
ïBôva àçúét :øîàc ,àéä éñBé éaø :àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨
éaøå .éà÷ íBøca àçúét :Eì øîà äãeäé éaøå .éà÷̈¥§©¦§¨¨©§¦§¨©¨¨¥§©¦

éaøk éà ?déì àøéáñ ïàîk øéàîdéì àøéáñ äãeäé ¥¦§©§¦¨¥¦§©¦§¨§¦¨¥
¯déì àøéáñ éñBé éaøk éà ,äãeäé éaøk ìeòéð¯ ¥§©¦§¨¦§©¦¥§¦¨¥

!éñBé éaøk ìeòéð¯,déì àøéáñ éñBé éaøk íìBòì ¥§©¦¥§¨§©¦¥§¦¨¥
à÷ñôîe ïéçpeî íBøãå ïBôö úBðçìeL :Eì øîàå§¨©§§¨¨§¨¨¦©§§¨
íìBòì :àîéà úéòaéàå .déì ìéiòúî àìå ,ïçìL déì¥ª§¨§¨¦§©¥¥§¦¨¥¥¨§¨
àòøà çøBà åàì äðéëL íeMîe .ïéçpeî áøòîe çøæî¦§¨©£¨¨¦¦§¦¨¨©©§¨

ìòéîì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nei(iyily meil)

itqa oecl zxfeg `xnbdxfril` iax ly ew(:p lirl)mei xt m`
md wtqd iccvy lirl `xnbd dx`iae ,dxenz dyer mixetikd
,lecb odkd mr dxenb zeriawa mixtkzn mipdkd eig` m`d
ab` wx e` ,dxenz dyer oi`y oitzeyd z`hgk xtd aygpe
zl`ey .dxenz dyere cigi z`hgk xtd aygpe ,lecb odkd

:`xnbdéì ÷etéúåwx xtd aygp i`cey wtqd z` heytl yiy §¥¦
,lecb odkd lyàðîçø øîà 'Bì øLà'cmicnle ,xtd z`ad iabl ©£¤¨©©£¨¨

y dfnàéðúc ,àéáî àeä BlMîaezk ,`ziixaa(e fh `xwie)aixwde' ¦¤¥¦§©§¨§¦§¦
z`Hgd xR z` oxd`,'Bì øLàz`hgd xt z`y jkn micnle ©£Ÿ¤©©©¨£¤

BlMîepennn -ìMî àéáé àì ìBëé ,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤
øeaéöiptn ,l`xyi lk -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLaezky enke ¦¤¥©¦¦§©§¦

(my),'FziA craE FcrA xRke'éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà §¦¤©£§©¥£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥
,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçàlr df xta mixtkzn mipdkd lky ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
,eiycwe ycwn z`neh `hgøîBì ãeîìzjynday jkn(`i fh my) ©§©

aey xn`p'z`Hgd xR z` oxd` aixwde'Bì øLà`ly hrnl `a §¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
,mipdkd eig`n mb `iaiìBëédligzklàéáé àì,mdlyn ¨Ÿ¨¦

åcaricaáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íàhgWe' weqtd jynda §¦¥¦¨¥©§©§¨©
z`Hgd xR z`ákòì åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà`iadl jixvy ¤©©©¨£¤¨¨©¨¨¨§©¥

dfne .leqt carica s` mdlyn `iad m`e ,elyn `weec
xwiry cenll yi ,elyn didi xtdy jk lk dxezd dcitwdy
mipdkd eig` x`y mle` ,zeriawa eilr wx xtkne ely z`hgd

.dxenz dyere cigi oaxwk epice ,eab` wx mixtkzn
:`xnbd dgecéîòèéìåC,`ed cigi oaxwy xaeq dz`yåéçà §¦©§¥¤¨

déeâa eð÷c åàì éà ,íéðäkä,ea wlg mdl yiy `l m` -éëéä ©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦
ì øtëîeä,eab` s`àlà`a xtdy s`y xnel jixv gxkda §©¥§¤¨

,oxd` ly epennnàfb éa éðàLepenn xnelk ,exve` zia -,ïøäàc ©¦¥©¨§©£Ÿ
,íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàcxta wlg mdl dzpwd dxezde §©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

,ea xtkzdl elkeiy ickénð [äøeîz éab] àëädyriy oiprl - ¨¨©¥§¨©¦
xn`p ok mb dxenzåéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨

,íéðäkädf ixde ,xtd ly ezeriawa ea wlg mdl dzpwd dxezde ©Ÿ£¦
.dxenz dyer oi`e oitzeyd oaxw

äðùî
ote`de ipy ziaay zekextd oipna zewqer epiptly zeipynd
ycewl okxc qpkp lecbd odkd did cvike ,zeqext eidy

.miycwdäéäe qpkp lecb odkdìëéäa Cläîzzgn eiciae ¨¨§©¥©¥¨
,zxehwd ske milgbdL ãòdidúëBøtä ézL ïéáì òébneidy ©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ

,[ipy ziaa] mexcl oetvn lkidd agex ipt lr zeqextúBìécánä©©§¦
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéageex did zekextd izy oia - ¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤

íL äúéä àì øîBà éñBé éaø .änàmiycwd ycewl lkidd oiaàlà ©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨
øîàpL ,ãáìa úçà úëBøtokyna(bl ek zeny)úëøtä äìécáäå' ¨¤©©¦§¨¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤

,'íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì`l` dxezd dkixvd `ly ixd ¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
ziaa oke ,miycwd ycewl ycewd oia licadl ick zg` zkext

.mdipia licadl zg` zkexta ic ycwnd

àøîâ
:`xnbd dywnïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ øétLmdl aiyd - ©¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

oia licadl ick zg` zkexta icy weqta gken oky ,dkldk
zvxzn .weqtd lr minkg eaiyi dne ,miycwd ycewl ycewd

:`xnbd,Cì éøîà ïðaøåoky ,df weqtn dgked oi`éléî éðäicy §©¨¨¨§¥¨¨¥¦¥
wx ,zg` zkextaïkLnaly ezligze ycewd meiq okid erciy ©¦§¨

,miycwd ycewéàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáàdzid `ly oeik - £¨§¦§¨¥¦¥¨§Ÿ£©

myïéñ÷øè änàycewd oia lican didy dn` iaera lzek - ©¨§©§¦
,okynay zkextd zgz oey`x ziaa didy itk miycwd ycewl

ïBLàø Lc÷îáecalaéàåäc àeä.mdipia wiqtdl lzekd §¦§¨¦©£©
ì à÷tzñéàåïðaøì eäipy ziaa minkg ewtzqpe -déúMeã÷aly §¦§©§¨§§©¨¨¦§¨¥

,oey`x ziaa didy lzekd mewn epiid ,dn`déàezyecwíéðôìk ¦§¦§¦
dvwa zkextd z` cinrdl mikixv ok m`e ,miycwd ycewk -

,lkidd cvl ef dn` ly ipevigdéàezyecwõeçìk,lkidk - ¦§©
ycewl jenq iniptd dvwa zkextd z` cinrdl mikixve

.miycwdãeáòåwtqd zngn eyre -úëBøô ézL,efn miptl ef §¨§¥¨Ÿ
iniptd cva zg`e ,lkidd cvl dn`d ly ipevigd cva zg`
lkid i`ce dpevigd zkextd cry ,miycwd ycew cvl dly

.`ed miycwd ycew i`ce ziniptd zkextdn miptle ,`ed
çaænä ïéa ,ïðaø eðziniptdäøBðnì,lkidd ly inexcd ecivaäéä ¨©¨¨¥©¦§¥©©§¨¨¨

lecb odkdCläîon lkidl qpkpy xg`l ,miycwd ycewl ekxca §©¥
,mexcl jenq axrn cvay zkextd ly gztl ribdy cr ,gxfnd

,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøáccva jldn did lecb odkd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,lkidd ly ipetvdïéadïçìLoetvayçaænì.epnn inexcyLéå ¥ª§¨©¦§¥©§¥

íéøîBàlkidd ly epetv dvwa jldn didyïéadìúBkì ïçìL §¦¥ª§¨§¤
.ipetvd lkidd

:`xnbd zxxanïàîmya xkfedy `pzd edin -.íéøîBà Lé ©¥§¦
ïBôva àçúét øîàc ,àéä éñBé éaø ,àcñç áø øîà :àøîâä úøàáî¨©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨

éà÷ycewl lkiddn qpkp odkd did ekxcy zkexta gztd - ¨¥
.enexca `le lkidd oetva did miycwd

:`ziixaa zeiepyd zexg`d zehiyd z` zyxtn `xnbdéaøå§©¦
äãeäé,lkidd mexca jldn did odkdy xaeqyEì øîàxn`i - §¨¨©§

xaeq `edy jléà÷ íBøca àçúétekxcy zkextay gztdy - ¦§¨©¨¨¥
odkd did okle ,lkidd mexca did miycwd ycewl lkiddn qpkp

.zkextay gztl ribny cr lkidd mexca jldn
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåogleyd oia jldn didy xne`y §©¦¥¦

,gafnldéì àøéáñ ïàîkgzta xaeq `ed mi`pzdn in zrck - §©§¦¨¥
.zkextddéì àøéáñ äãeäé éaøk éà,mexca did zkextd gzty ¦§©¦§¨§¦¨¥

äãeäé éaøk ìeòéðlkidd ly mexc cva qpkdl jixv odkd did - ¥§©¦§¨
e ,dxepnl gafnd oiadéì àøéáñ éñBé éaøk éàzkext dzidy - ¦§©¦¥§¦¨¥

,oetva gztde zg`éñBé éaøk ìeòéðqpkdl jixv odkd did - ¥§©¦¥
.ipetvd lzekl ogleyd oia lkidd oetv jxc miycwd ycewl

:`xnbd zayiiníìBòìxi`n iaxdéì àøéáñ éñBé éaøkgzty §¨§©¦¥§¦¨¥
.lkidd ly oetv cva zkll el dide ,oetva did zkextdøîàå§¨©

Eìoia `le gafnl ogleyd oia jldny mrhd xi`n iax §
d zxyry meyn ,ipetvd lzekl ogleydúBðçìeLdyry §¨

dyng dyng ly zexey izya lkida migpen eid dnly
oia lkidd ly eagexle ,zepgleyíBøãå ïBôöly mkx` eid ¨§¨

zpegleyd,ïéçpeîmixyr `ed mexcl oetvn lkidd agexe ¨¦
dyng jxe`y `vnp ,zen` izy mkx` zepgleyde ,dn`
miipetvd zen` xyra migpen eide ,zen` xyr `ed zepgley

,lkidayïçìL déì à÷ñôîeelld zepgleyd zexey izye - ©§§¨¥ª§¨
,jxcd z` zewiqtndéì ìéiòúî àìåoia qpkdl leki epi`e - §Ÿ¦§©¥¥

xn` jkle ,lzekl micenv eidy oeik ,ipetvd lzekl ogleyd
efkxna cnry gafnl ogleyd oia jldn did odkdy xi`n iax

.lkidd ly
:sqep aeyiiíìBòì ,àîéà úéòaéàådxyrdy xi`n iax xaeq §¦¨¥¥¨§¨

oia zepgleyáøòîe çøæîeidïéçpeîdid odkde ,lkidd jxe`l ¦§¨©£¨¨¦
,ipetvd lzekl zepgleyd oia xearl lekiíeMîeceakäðéëL ¦§¦¨

,miycwd ycewa dxeyyàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` - ¨©©§¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nei(iyily meil)

itqa oecl zxfeg `xnbdxfril` iax ly ew(:p lirl)mei xt m`
md wtqd iccvy lirl `xnbd dx`iae ,dxenz dyer mixetikd
,lecb odkd mr dxenb zeriawa mixtkzn mipdkd eig` m`d
ab` wx e` ,dxenz dyer oi`y oitzeyd z`hgk xtd aygpe
zl`ey .dxenz dyere cigi z`hgk xtd aygpe ,lecb odkd

:`xnbdéì ÷etéúåwx xtd aygp i`cey wtqd z` heytl yiy §¥¦
,lecb odkd lyàðîçø øîà 'Bì øLà'cmicnle ,xtd z`ad iabl ©£¤¨©©£¨¨

y dfnàéðúc ,àéáî àeä BlMîaezk ,`ziixaa(e fh `xwie)aixwde' ¦¤¥¦§©§¨§¦§¦
z`Hgd xR z` oxd`,'Bì øLàz`hgd xt z`y jkn micnle ©£Ÿ¤©©©¨£¤

BlMîepennn -ìMî àéáé àì ìBëé ,øeaéö ìMî àìå àéáî àeä ¦¤¥¦§Ÿ¦¤¦¨Ÿ¨¦¦¤
øeaéöiptn ,l`xyi lk -,Ba ïéøtkúî øeaévä ïéàLaezky enke ¦¤¥©¦¦§©§¦

(my),'FziA craE FcrA xRke'éøäL ,íéðäkä åéçà ìMî àéáé ìáà §¦¤©£§©¥£¨¨¦¦¤¤¨©Ÿ£¦¤£¥
,Ba íéøtkúî íéðäkä åéçàlr df xta mixtkzn mipdkd lky ¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
,eiycwe ycwn z`neh `hgøîBì ãeîìzjynday jkn(`i fh my) ©§©

aey xn`p'z`Hgd xR z` oxd` aixwde'Bì øLà`ly hrnl `a §¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
,mipdkd eig`n mb `iaiìBëédligzklàéáé àì,mdlyn ¨Ÿ¨¦

åcaricaáeL øîBì ãeîìz ,øLk àéáä íàhgWe' weqtd jynda §¦¥¦¨¥©§©§¨©
z`Hgd xR z`ákòì åéìò áeúkä äðL ,'Bì øLà`iadl jixvy ¤©©©¨£¤¨¨©¨¨¨§©¥

dfne .leqt carica s` mdlyn `iad m`e ,elyn `weec
xwiry cenll yi ,elyn didi xtdy jk lk dxezd dcitwdy
mipdkd eig` x`y mle` ,zeriawa eilr wx xtkne ely z`hgd

.dxenz dyere cigi oaxwk epice ,eab` wx mixtkzn
:`xnbd dgecéîòèéìåC,`ed cigi oaxwy xaeq dz`yåéçà §¦©§¥¤¨

déeâa eð÷c åàì éà ,íéðäkä,ea wlg mdl yiy `l m` -éëéä ©Ÿ£¦¦¨§¨§©¥¥¦
ì øtëîeä,eab` s`àlà`a xtdy s`y xnel jixv gxkda §©¥§¤¨

,oxd` ly epennnàfb éa éðàLepenn xnelk ,exve` zia -,ïøäàc ©¦¥©¨§©£Ÿ
,íéðäkä åéçà éab àðîçø déø÷ôàcxta wlg mdl dzpwd dxezde §©§§¥©£¨¨©¥¤¨©Ÿ£¦

,ea xtkzdl elkeiy ickénð [äøeîz éab] àëädyriy oiprl - ¨¨©¥§¨©¦
xn`p ok mb dxenzåéçà éab àðîçø déø÷ôàc ïøäàc àfb éa éðàL©¦¥©¨§©£Ÿ§©§§¥©£¨¨©¥¤¨

,íéðäkädf ixde ,xtd ly ezeriawa ea wlg mdl dzpwd dxezde ©Ÿ£¦
.dxenz dyer oi`e oitzeyd oaxw

äðùî
ote`de ipy ziaay zekextd oipna zewqer epiptly zeipynd
ycewl okxc qpkp lecbd odkd did cvike ,zeqext eidy

.miycwdäéäe qpkp lecb odkdìëéäa Cläîzzgn eiciae ¨¨§©¥©¥¨
,zxehwd ske milgbdL ãòdidúëBøtä ézL ïéáì òébneidy ©¤©¦©§¥§¥©¨Ÿ

,[ipy ziaa] mexcl oetvn lkidd agex ipt lr zeqextúBìécánä©©§¦
ïäéðéáe ,íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéageex did zekextd izy oia - ¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦¥¥¤

íL äúéä àì øîBà éñBé éaø .änàmiycwd ycewl lkidd oiaàlà ©¨©¦¥¥Ÿ¨§¨¨¤¨
øîàpL ,ãáìa úçà úëBøtokyna(bl ek zeny)úëøtä äìécáäå' ¨¤©©¦§¨¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤

,'íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì`l` dxezd dkixvd `ly ixd ¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
ziaa oke ,miycwd ycewl ycewd oia licadl ick zg` zkext

.mdipia licadl zg` zkexta ic ycwnd

àøîâ
:`xnbd dywnïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ øétLmdl aiyd - ©¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

oia licadl ick zg` zkexta icy weqta gken oky ,dkldk
zvxzn .weqtd lr minkg eaiyi dne ,miycwd ycewl ycewd

:`xnbd,Cì éøîà ïðaøåoky ,df weqtn dgked oi`éléî éðäicy §©¨¨¨§¥¨¨¥¦¥
wx ,zg` zkextaïkLnaly ezligze ycewd meiq okid erciy ©¦§¨

,miycwd ycewéàåä àìc ïåék ,éðL Lc÷îa ìáàdzid `ly oeik - £¨§¦§¨¥¦¥¨§Ÿ£©

myïéñ÷øè änàycewd oia lican didy dn` iaera lzek - ©¨§©§¦
,okynay zkextd zgz oey`x ziaa didy itk miycwd ycewl

ïBLàø Lc÷îáecalaéàåäc àeä.mdipia wiqtdl lzekd §¦§¨¦©£©
ì à÷tzñéàåïðaøì eäipy ziaa minkg ewtzqpe -déúMeã÷aly §¦§©§¨§§©¨¨¦§¨¥

,oey`x ziaa didy lzekd mewn epiid ,dn`déàezyecwíéðôìk ¦§¦§¦
dvwa zkextd z` cinrdl mikixv ok m`e ,miycwd ycewk -

,lkidd cvl ef dn` ly ipevigdéàezyecwõeçìk,lkidk - ¦§©
ycewl jenq iniptd dvwa zkextd z` cinrdl mikixve

.miycwdãeáòåwtqd zngn eyre -úëBøô ézL,efn miptl ef §¨§¥¨Ÿ
iniptd cva zg`e ,lkidd cvl dn`d ly ipevigd cva zg`
lkid i`ce dpevigd zkextd cry ,miycwd ycew cvl dly

.`ed miycwd ycew i`ce ziniptd zkextdn miptle ,`ed
çaænä ïéa ,ïðaø eðziniptdäøBðnì,lkidd ly inexcd ecivaäéä ¨©¨¨¥©¦§¥©©§¨¨¨

lecb odkdCläîon lkidl qpkpy xg`l ,miycwd ycewl ekxca §©¥
,mexcl jenq axrn cvay zkextd ly gztl ribdy cr ,gxfnd

,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøáccva jldn did lecb odkd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
,lkidd ly ipetvdïéadïçìLoetvayçaænì.epnn inexcyLéå ¥ª§¨©¦§¥©§¥

íéøîBàlkidd ly epetv dvwa jldn didyïéadìúBkì ïçìL §¦¥ª§¨§¤
.ipetvd lkidd

:`xnbd zxxanïàîmya xkfedy `pzd edin -.íéøîBà Lé ©¥§¦
ïBôva àçúét øîàc ,àéä éñBé éaø ,àcñç áø øîà :àøîâä úøàáî¨©©¦§¨©¦¥¦§¨©¦§¨©¨

éà÷ycewl lkiddn qpkp odkd did ekxcy zkexta gztd - ¨¥
.enexca `le lkidd oetva did miycwd

:`ziixaa zeiepyd zexg`d zehiyd z` zyxtn `xnbdéaøå§©¦
äãeäé,lkidd mexca jldn did odkdy xaeqyEì øîàxn`i - §¨¨©§

xaeq `edy jléà÷ íBøca àçúétekxcy zkextay gztdy - ¦§¨©¨¨¥
odkd did okle ,lkidd mexca did miycwd ycewl lkiddn qpkp

.zkextay gztl ribny cr lkidd mexca jldn
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåogleyd oia jldn didy xne`y §©¦¥¦

,gafnldéì àøéáñ ïàîkgzta xaeq `ed mi`pzdn in zrck - §©§¦¨¥
.zkextddéì àøéáñ äãeäé éaøk éà,mexca did zkextd gzty ¦§©¦§¨§¦¨¥

äãeäé éaøk ìeòéðlkidd ly mexc cva qpkdl jixv odkd did - ¥§©¦§¨
e ,dxepnl gafnd oiadéì àøéáñ éñBé éaøk éàzkext dzidy - ¦§©¦¥§¦¨¥

,oetva gztde zg`éñBé éaøk ìeòéðqpkdl jixv odkd did - ¥§©¦¥
.ipetvd lzekl ogleyd oia lkidd oetv jxc miycwd ycewl

:`xnbd zayiiníìBòìxi`n iaxdéì àøéáñ éñBé éaøkgzty §¨§©¦¥§¦¨¥
.lkidd ly oetv cva zkll el dide ,oetva did zkextdøîàå§¨©

Eìoia `le gafnl ogleyd oia jldny mrhd xi`n iax §
d zxyry meyn ,ipetvd lzekl ogleydúBðçìeLdyry §¨

dyng dyng ly zexey izya lkida migpen eid dnly
oia lkidd ly eagexle ,zepgleyíBøãå ïBôöly mkx` eid ¨§¨

zpegleyd,ïéçpeîmixyr `ed mexcl oetvn lkidd agexe ¨¦
dyng jxe`y `vnp ,zen` izy mkx` zepgleyde ,dn`
miipetvd zen` xyra migpen eide ,zen` xyr `ed zepgley

,lkidayïçìL déì à÷ñôîeelld zepgleyd zexey izye - ©§§¨¥ª§¨
,jxcd z` zewiqtndéì ìéiòúî àìåoia qpkdl leki epi`e - §Ÿ¦§©¥¥

xn` jkle ,lzekl micenv eidy oeik ,ipetvd lzekl ogleyd
efkxna cnry gafnl ogleyd oia jldn did odkdy xi`n iax

.lkidd ly
:sqep aeyiiíìBòì ,àîéà úéòaéàådxyrdy xi`n iax xaeq §¦¨¥¥¨§¨

oia zepgleyáøòîe çøæîeidïéçpeîdid odkde ,lkidd jxe`l ¦§¨©£¨¨¦
,ipetvd lzekl zepgleyd oia xearl lekiíeMîeceakäðéëL ¦§¦¨

,miycwd ycewa dxeyyàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` - ¨©©§¨
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הרבי . . בעצמו עבר את כל העניינים מתוך מסירת נפש, וגם מאיתנו תובע מסירת נפש.
משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc `nei(iriax meil)

àéãäì ìòéîìm`y ,miycwd ycew gzt len dxyi jxca jlil - §¥©§¤§¨
d`ex jledy jxcd lkay `vnp ,ipetvd lzekd cvl jled odkd
ux` jxc df oi`e ,oetvay gztd jxc miycwd ycew z` `ed
ogleyd oia jld okle ,miycwd iycw zian zepefip eipir eidiy

.zkextd gzt len `le ,gafnléñBé éaøåogleyd oia xaeqy §©¦¥
`n iax zprhl yyeg epi`e jldn did ipetvd lzeklef oi`y xi

,ux` jxcEì øîàik ,mrhdáeúkä ïëéøöä àlL ìàøNé ïéáéáç ¨©§£¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§¦¨©¨
ìçéìL,mdilr lltziy gily zepnl mze` dkixvd `l dxezd - §¨¦©

lecb odkd `ed aiag okle .envr lr lltzn cg`e cg` lk `l`
qpkdl lekie ,dceard z` zeyrl l`xyi ipa ly gilyd `edy

.ielb ote`a
zekext izyy xaeqy dcedi iax zhiy lr `xnbd dywn dzr
oia jldn did okle ,mexcay gzta dligz rbet odkde ,eid

:dxepnl ogleydìeòéð énð äãeäé éaøåqpkiy -ìúBkì äøBðî ïéa §©¦§¨©¦¥¥§¨©¤
oia zkll sicr ,mexcay gztl ribdl jixvy oeik ,mexc cvay
m` :`xnbd zvxzn .mexcay gztl xzei jenqy lzekl dxepnd

,lzekl dxepnd oia jled diddéðàî éøçLîmixigyn eid eicba - ©§£¥¨¥
micbad eid milqtpe ,lzekd z` xigydy dxepnd oyrn

.dcearl
ziaa dzidy oiqwxh dn`d zyecw oipra `ziixa d`ian `xnbd

:oey`xd ycwndïéñ÷øè änà ,ïúð éaø øîàly dn` iaer - ¨©©¦¨¨©¨§©§¦
ycew oiae lkidd oia dvignk oey`x ziaa yniyy lzekd

,miycwdíéðôìk éà íéîëç Ba eòéøëä àìjiiy `ed m`d - Ÿ¦§¦£¨¦¦§¦§¦
,eilr miycwd ycew zyecwe ,ziad ly iniptd ewlglõeçìk éà¦§©

lkid zyecwe ,ziad ly ipevigd ewlgl jiiy `ed `ny e` -
.eilr

:`xnbd dywné÷úîàîòè éàî ,àðéáø dì ówtqd iccv md dn - ©§¦¨¨¦¨©©£¨
,rixkdl minkg erci `l mdipiayáéúëc íeMî àîéìéà'` mikln) ¦¥¨¦¦§¦

(a eíéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå'§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦
ìLe Baçø,'BúîB÷ änà íéLly llekd ekxe`y weqtdn gken ¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyy did ziadáéúëe(fi e my)úéaä äéä änàa íéòaøàå' §¦§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦
,'éðôì ìëéää àeädid jxe` dn` miyyd jezn dn` mirax`y ©¥¨¦§¨

,lkiddáéúëe(k e my)nà íéøNòå Cøà änà íéøNò øéácä éðôìå'ä §¦§¦§¥©§¦¤§¦©¨Ÿ¤§¤§¦©¨
'BúîB÷ änà íéøNòå áçødvignd `edy xiacd on miptl - Ÿ©§¤§¦©¨¨

oeyla z`xwpd `ide] miycwd ycewl lkidd oia dlicady
mixyr lr jxe` dn` mixyr ly llg did [oiqwxh dn` minkg
on mixzepd el` dn` mixyre ,dn` mixyr daeba agex dn`

.miycwd ycew eid dn` miyydïðéòãé àìåd mewn lränà §Ÿ¨§¦©©¨
ïéñ÷øè,did okidíéøNò éðäî éàdn` mixyra llkp `ed m` - §©§¦¦¥¨¥¤§¦

ycew llg did ok m`e ,miycwd ycew mdy xiacd iptly
,cala dn` dxyr ryz miycwdíéòaøà éðäî éàå`ny e` - §¦¥¨¥©§¨¦

did lkidd llgy `vnpe ,lkidd ly dn`d mirax`a llkp `ed
oky ,df wtql mewn oi`y `piax xne` .zen` ryze miyly wx

àîìéãå,oiqwxh dn`d mewnïéøNò éðäî àìllka epi` - §¦§¨Ÿ¥¨¥¤§¦
,miycwd ycew ly dn` mixyrdïéòaøà éðäî àìållka `le - §Ÿ¥¨¥©§¨¦

,`ed lkidd ly dn` mirax`dáéLç à÷ àììçåweqtdy dne - ©£¨¨¨¨¦
zia ly llgd zecn wx `ed ,dn` miyyl ziad jxe` z` aygn

d zecn la` ,dn` miyy eidy ycwndíéìúBkycwnd ziaay ¨¦
áéLç à÷ àìs` okle ,dn` miyyd oeayga miaygp md oi` - Ÿ¨¨¦

llka lzekd oi` ,dn` miyy ziad jxe` didy weqta aezky
foi` ixdy ,miycwd ycewa e` lkida `ed m` wtzqdl oi`e ,d

.miycwd ycewn `le lkidd on `l wlg `ed
:eixacl di`x `ian `piaxòãzzaygp oiqwxhd ly dn`d oi`y ¥©

mi`ven ep` oky ,dn` miyyd ly oeaygaáéLç à÷c àëéä ìëc§¨¥¨§¨¨¦
íéìúBkzia ilzek zecn z` aygn `pzdyk mewn lkay - ¨¦

,ycwnddéãéãì déì áéLçly dn`d z` s` aygn `ed ixd - ¨¦¥§¦¥
.df lzekïðúcdpyna(f-e"n c"t zecn),ìëéääly llekd oipad - ¦§©©¥¨

did ziadäàîjxe` dn`äàî ìòagex dn`íeøadaeba -äàî ¥¨©¥¨§¥¨
zecn eribd cvik dpynd zyxtne .[eilry zeilrd llek] dn`

iaer ,dn` d`nl jxe`dìúBkdíìeàdid gxfn cvnLîç ¤¨¨¥
,zen`åjeza axrnl gxfnny llgdíìeàädidäøNò úçà §¨¨©©¤§¥

iaer .zen`ìëéää ìúBkdid lkidl mle`d oia cixtdyLL ¤©¥¨¥
,zen`Bkøàådid lkidd lyïéñ÷øè änàå ,änà íéòaøàoia - §¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦

,miycwd ycewl lkiddänà íéøNòåly ekx`léLã÷ úéa §¤§¦©¨¥¨§¥
,íéLãwäiaerìúBkly iaxrndìëéääycew zia ixeg`ny ©¢¨¦¤©¥¨

did miycwdLL,zen`àzäåzia ixeg`n dzidy dkyl - ¥§©¨
dzid miycwd iycwLL,axrnl gxfnn zen`àzä ìúBëå ¥§¤©¨

eiaer did ipevigdLîçziad ly llekd ekxe`y `vnp .zen` ¨¥
oiay oiqwxh dn`d z` aiygn `pzdy epl ixd .dn` d`n `ed
mirax`d oeayga ellek epi`e ,cxtpa miycwd ycwl lkidd
,miycwd ycw ly dn` mixyrd oeayga `le lkidd ly dn`
m`e ,miycwd ycw llka `le lkidd llka `l epi`y jgxk lre

.minkg ly wtqd iccv md dn ok
:`xnbd zx`anàlàoipra did minkgd ly mwitqdéúMeã÷- ¤¨§¨¥

,dn` dze` ly dyecwdíéðôìk éàycew zyecwk m` - ¦§¦§¦
,miycwdõeçìk éàmewn did `l zn`ae .lkidd zyecwk e` - ¦§©

ipta aygp `l` ,miycwd ycewe lkidd ly zecnd llka lzekd
izyn zg`k i`cea `id ef dn` zyecwy oeik mewn lkne ,envr
,ef dn` oic dn minkg ewtzqp ,miycwd ycew e` lkidd e` ,el`

.dilr lkidd zyecw e` ,dilr miycwd ycew zyecw m`
eðééäåenk `ed df wtqe -,ìöBä Léà óñBé éòa ,ïðçBé éaø øîàc §©§§¨©©¦¨¨¨¥¥¦¥

ycwnd zia z` x`znd weqta xn`p(hi e '` mikln)øéáãe'`ed-] §¦
[oiqwxh dn` dpekny dvigndïzúì ïéëä äîéðtî úéaä CBúa§©©¦¦§¦¨¥¦§¦¥

[zzl-]àø÷ øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà ,''ä úéøa ïBøà úà íL- ¨¤£§¦¦©§¨§¥¦¨¨©§¨
yxtl xyt` ,aezkd yexit ednúéaä CBúa øéáãe'jeza dyry §¦§©©¦

e ,miycwd ycewl lkidd oia cixtdl ick dvign lkiddäîéðtî¦§¦¨
dvignl -'íL ïzúì ïéëä` z` my zzl -ok m`e ,'d zixa oex ¥¦§¦¥¨

yi epnn miptl wxe ,miycwd ycew zyecw oi` envr xiacl
.miycwd ycew zyecwøîà÷ éëä àîìéc Bàweqtd zpeek yxtp - ¦§¨¨¦¨¨©

,jkøéáãe'dyr'äîéðtî úéaä CBúallka `ed s` xiacdy §¦§©©¦¦§¦¨
dnl jynd `ed 'dnipt' df itle .miycwd ycew epiidc ,miptd
wlga `ed ixd xiacd mbe ,dnipt `ed xiacdy ,okl mcew xn`py
.'d zixa oex` z` my zzl dnly oikd df wlg z`y iniptd
yi oic dfi` ipy ziaa ewtzqpy ozp iax xn`y dny `vnp

.lved yi` sqei ea wtzqp ,dn`l
:`xnbd dywndéì à÷tñî éîezaiz lr lved yi` sqeil ¦§©§¨¥

,eteql e` weqtd zligzl zkiiy m` 'dniptn'ïa éñéà ,àéðúäå§¨©§¨¦¦¤
òøëä ïäì ïéà äøBza úBàø÷î Lîç ,øîBà äãeäéxexa xacd oi` - §¨¥¨¥¦§¨©¨¥¨¤¤§¥©

`id m` wtqy daiz mda yiy ,aezkd z` wlgl jixv ji`
dixg`ly dl`l e` diptly zeaizl d`ixwa zxaegn
md el`e .[aezkd zernyn z` dpyn o`kl e` o`kl drxkdde]
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רז ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
àéãäì ìòéîìzian zepefp eipir dry lke ,lkidd jxe` lk ipetvd lzekd lv` jlil Ð

.ecbpky dtixtd jxc miycwd iycwéáç êì øîà éñåé 'øåïëéøöä àìù ìàøùé ïéá
çéìùì áåúëärbp yi` oerci xy`" xn`py ,envr lr lltzn cg`e cg` lk `l` Ð

.ianetl qpkil ogely `ed aiag jkld ,(g ` mikln) "dfd ziad l` eitk yxte eaal

äéðàî éøçùîdxepnd oyrn oixigyn eicba Ð

.lzekd z` xigydyïéñ÷øèmipt oeyl Ð

di`xe .inlyexi cenlza izi`x jk .`ed uege

odizexit oiqipkn eid mipey`xd miciqg :xacl

zekxa) xyrna maiigl ick oenqwxh jxc

.`ed mipt zqipk oeyl wxhdy epcnl ,(a,dl

øéáãzia llg xiacd iptl dvignd `id Ð

.dvignd on miptl `edy miycwd iycw

äéãéãì áéùç÷on cal dvignd mewnl Ð

.miyydíìåà ìúåëdhnl ,oevigd lzek Ð

ztik daebn dlrnle ,dtewq`de ceqid agex

cal ,dn` d`n cr dlery dnegd iaer gztd

cal ,dn` dxyr zg` `idy llgd ztik agex

.dnegd iaer ztik agexùù àúäårivi Ð

.zxtkd zia ixeg`y`xw xn`w ikidin Ð

ziad jeza xiace :xn`w ikd ,opixn`dvign Ð

.ziad jeza zwqtny dyrïéëä äîéðôîÐ

,dllg mewn oikd dvign dze`n miptle

diteb xiac :`nl` .oex`d z` my zzl epinfde

.`ed mipt zyecwn e`løîà÷ éëä àîìéã åà
äîéðôî úéáä êåúá øéáãåxiacd mewnc Ð

my ezzl oikd eze`e ,ded mipt lyn diteb

.oex`d z` dqipk dze`aòøëä íäì ïéàÐ

.oihep od okid zrcl
úàù
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íéøùòådn` miylye" lirl xn`c `dc mikln yexita yxit i"yx Ð eznew dn`

epiid Ð "eznew dn` mixyre" aizkc `de ,bbd cr ziad lk epiid Ð "eznew

:ipyne ,dil jixt (a,gv) "zexit xkend" wxt `xza `aaae .miycwd iycw zia ziilr cr

rwxwa micnerd dnly dyry miaexkdy ,dlrnle miaexk ztyn Ð eznew dn` mixyr

.zen` xyr mdab oex`d icv ipyn

ìúåëyng `zd lzeke yy `zde yy lkidd

izkde :dnize Ðdpezgzd rivid" a

:xnel yie !(e ` mikln) "dagx dn`a yng

yy dpekizde" aizkc irvn`d `za ixiin `kdc

yxite ."aiaq zial ozp zerxbn ik dagx dn`a

lzek iaery :`xwc diyexit ikdc wgvi epiax

eid ok m`y ,mewn lka dey did `l lkidd

zexewd iy`x da aegzl dnegd awpl zekixv

eyr `l` eawxi ot zeyrl evx `l dfe ,`zd ly

,zen` dray dhnl axrna lkidd zneg z`

`zd zxwz cbpk dn` dpnn rexbl ekxvede

,dqipk dze` lr zexewd iy`x gipdl ,irvn`d

`z zxwz cbpk dn` cer rexbl ekxved aeye

,dagx dn`a yng dpezgzd jkitl .iyilyd

ray ziyilyde ,dagx dn`a yy dpekizde

c wxt) zecn zkqna opzc epiide .dagx dn`a

,dyy caexde ,yng dagx dpezgzd :(c dpyn

`zl dpia zwqtnd dxwzd epiid dyy caex

caexde yy zirvn`de ,dab lry dpekizd

dhnl i` :ikcxn xa wgvi epiax dywde .ray

`l` yy `zd dzid `l myl Ð `kd aiyg `w

lzek xn`w i`n Ð aiyg `w dpekiza i`e ,yng

itle !dcbpk dpnn rxbp xak `de ?yy lkidd

`z cbpk lkidd lzekc ,`gip epyxity dn

diaer dpekizd cbpke ,ray diaer did dpezgzd

cbpk `kde .dn` dpnn rxbp xak ik ,yy

yy lkidd lzek mzd iedc ,aiyg `w dpekizd

aiyg `w `l i`n`e :xn`z m`e .yy `zde

ici`e yng `zde ,ray lkidd lzek dhnl

dil `gipc :xnel yi !`ed `xery cg ici`e

lzeke .`zd ilzek zylyae lkidd lzeka milzkd lka eid zerxbndy :wgvi epiaxl d`xp ,inp i` .yy ok enk didy lkid ly igxfn lzek enk yy lkidd lzek didy mewna ayginl

,yng lr yng dpezgzd `zd `vnp Ð "aiaq zial ozp zerxbn ik" :aizkck ,lzek lkn dn` ivg rxbn didyke ,dvgne zen` yng `zd lzeke ,dvgne zen` yy dhnl did lkidd

ixwe ,dray dkx` dipyd zrxbnde ,yy `id dpey`xd zrxbnd jxe` epiidc :wgvi epiax xne` Ð ray caexe yy caex ipzwc `de .ray lr ray ziyilyde ,yy lr yy dpekizde

`zxeb Ð edpip i`n micaex :`xnba xn`we .micaex swene did lecb zia :(a,dk) `nw wxta cinz zkqna epipyy oirk ,zhlea dxey oirk zrxbndy itl Ð caex edliwlqc `zeehvi`c

`zde yy lkidd lzekc :el d`xpc wgvi epiax yxit cer .dxey `ed caex oeyle c"ixebc oixewy mipa` ly mzelrn ,eihqn miptl eihq ze`eehv` oirk oiyer eidy ,`zeehv`l eda

,cizrlc l`wfgic dpkynn oiwelg eidy enk ,dnly lyn oiwelg eid ipy ziac zecn zkqn ly "dagx dn`a yng" miklnc dpkyna aizkc ab lr s`e ,aiyg `w ixnbl dhnlc Ð yy

zerlvde" (my) mzd inp aizke (`,`q `xza `aa) "ziad xkend" wxt xn`ck ,`z epiid rlve "zen` rax` rlvd agxe" aizk miycwd iycw ziae lkid yixtc xza (`n) l`wfgia aizkc

dynge oetva xyr dyng ,my eid mi`z dpenye miyly :opz [b dpyn c wxt] zecn zkqnae ,mi`z dylye miyly `l` lkidda eed `lc `nl` "minrt ylye miyly rlv l` rlv

dilry ,dpezgzd rivid lzek ly mipeilr mipa` zexey epiid Ð yy caex opzc `de .eid `za `l` ,zerxbnd eid lkida `lc :yxit ikcxn xa wgvi epiaxe .axrna dpnye mexca xyr

qepkl oikixv eidy itl ,uegan dn` zhlea jkle ,zen` yng `l` did `l `zd lzek iaery ,dn` zhlea dzidy z`vnp Ð yy dagx dxey dze` dzidyke .zexewd iy`x migpen

dn` dtqezp dqipkd dn` mewnay itl ,zen` yng iaer oiicr mewn lkn dnegd dzid ,dn` oiqpek eidyk ,inp eiykrc `vnpe .ziad zexiwa feg` izlal ,zexewd zgpd mewn dn`

hlea oeilrd oipa didy ,oerxb `id ztqez dze` ,daxc` Ð yng zegtd lkl mewn lka `dzy ick ,dnegd wfeg zngn i` ?dn` oitiqen eid dnlc :wgvi epiaxl `xidp `le .uegan

eid dne yng dnegd iaery ,zen` izy dnegl ueg hlea didy `vnp ,ray dlrnly caex didyke ?dnl ray caex la` ,yy caex gpizd :dyw cere .eilr ciakne ,oezgzl ueg dn`

did xzeie ,lkidd lzek oiawep eid eixac itl ,cere .dpekizd on xzei zg` dn` ,dagx zen` ray didy ,dn` `l` ziyilyd rivia oiqpek eid `l `lde ?zen` izy zhilal oikixv

zial didy Ð "xiacl ozp zerxbn" :xninl epivnc ,`iyw `l `d ,edin .zia exwi` `lc ,mi`z `le lkid rnyn Ð "zial ozp zerxbn ik" `xwc `pyilc cere ,`zd ilzek aewpl oekp

,ecbpky `z lzekl `z lzekn oigpen eid zexewd iy`xe .dhila `le ,dqipk `le ,zerxbn `l lkidd lzeka did `ly :xegad wgvi epiax mya izrny ip`e .mi`zd ilzekl epiidc ,aiaq

,yng `zd lzeke ,ziyilyd oia dpekizd [oia] dpezgzd oia ,zen` yy axrnl gxfnn miey eid mi`zd lke ,dfn dn` ivge dfn dn` ivg `zd lzeka dqipk did zexewd zgpd mewnae

gxfnn yy eid ziyilyd oia dpekizd oia dpezgzd oiac ,[yng] `zd lzeke ,yy `zde ,yy lkidd lzek `gip `zyde .ray ziyilyde yy dpekizde yng dpezgzd mexcl oetvn la`

.dlrnl oia dhnl oia ,yng `zd lzeke ,yy lkid lzeke ,axrnl
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

שיטת חסידות חב"ד היא, שהזוהר וספרי פנימיות התורה בכלל, צריך ללומדם כמו הלימוד דנגלה דתורה.
ממכתב י"א סיוון, תשי"ח



רח
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxt`nei

úàù"aihiz `l m` z`y" e` ,`ed dgilq oeyle (c ziy`xa) "z`y aihiz m` `ld" Ð

.`ed oer ze`iyp oeyle Ðíéã÷åùîe` (dk zeny) "micweyn miriab drax`" Ð

."digxte dixeztk micweyn"øçîmglde `v" e` (fi my) "xgn wlnra mgld `ve" Ð

.izltzl jixv dz` i` meide "avp ikp` xgne" ,cin "wlnraøåøàexwr mpevxae" Ð

mky ly xey "xex`" (hn ziy`xa) "xey

."fr ik mt` xex`" e` ,orpk xex`n `edyí÷å
(`l mixac) "mwe jizea` mr akey jpd" Ð

dfd mrd mwe" e` ,miznd ziigz el fnx o`ke

."dpfeíéùáë úåìåò åìòéådpin `wtpe Ð

`nlic e` ,`zgpz`a mrhd z` o`k weqtl

,zeler mrha `zgpz` oi`e ,mixt ici`e ici`

lyl xagziy ick zeler elrie ,yxb mrh `l`

.eixg`äðùîíåøãä ïî äôåøô äðåöéçäÐ

.dl ixn`w opaxäôåøôcvl dletk dy`x Ð

dgezt zeidl adf ly qxwa zfg`pe ,uegd

.zcnereïäéðéá êìäîmexcd ztixta qpkp Ð

.oetvd ztixtl ribny cr odipia jldneòéâä
ïåôöìmexcl eipt jtd llgd jezl qpkpyne Ð

,llgd rvn`a mdy micad oia cr jlil

dyry oex` :(`,hv `xza `aa) xn xn`ck

iycw ziaa zen` dxyr xie` el did dyn

.gexe gex lkl miycwdíò åìàîùì êìäî
úëåøôäel`ny mexcl oetvn jldndy Ð

oial llgd gxfnl el dzid zkextde ,gxfnl

zkextd cr mikex` eid micade ,micad ipyÐ

y`xy`xa cg` ,gxfnl ipyde axrnl cg` o

jxe`e ,mexcl ey`xa cg`e oetvl oex`d

.odipia oex` ly ivge mizn`åúñéðë êøãÐ

oex`l ribdy cr mexcl jledyk qpkpy myk

eipt z` aqid `l `viyk jk ,mexc itlk eipt

.oex`l eipte ,eixeg` jxc `vei `l` ,z`vl

ïåöéçä úéáá.lkida Ðàøîâúëåøô ååä éî
.ded oiqwxh dn` Ðåãöî æâøàá åîéùúÐ

ded oex` iab :`nl`opirny `linne ,i`w

.fpbp enrcêúåà 'ä êìåédlbi `ny b`ce Ð

.laalúéáá ùã÷ä ïåøà úà åðúmzd `de Ð

.`id dfipb `l` ,i`w'åëå äîù äîù àéúà
zeny) "dny jl cre` xy`" oex`a aizk Ð

"xnerd `ln dny oze" ond zpvpva aizke (l

.ond zpvpvn zigelv `iz`e (fh my)úåøåã
úåøåãzxnynl" zpvpva aizk Ð

ony" zigelva aizke (my) "mkizexecl

`iz`e (l my) ,'ebe "df didi ycew zgyn

,zxnyn zxnyna zpvpvn oxd` ly elwn

"ixn ipal ze`l zxnynl" dia aizkc

.(fi xacna)íéãáä éðù ïéáëeid eli`k Ð

.mdipia dpzepe ,myïðúo`nk oizipzn Ð

ick dxaev [a,hn] lirlc `ziixaa xn`c

.`al ddey dpyr `diyäøáåö àãç éðú
åì äöåç àéäù äîéðôdxaevl ligzn Ð

y`x eze`y ,mipt cv ly dzgnd y`xa

,eil` eci jyene jlede ,eci cvl epi` dzgnd

,ipyd dzgnd y`x cr dkiyna cinz xaeve

.dci zia lv` xy`êãéà àéðúåligzn Ð

.ipyd dzgnd y`x cr ,d`ld cinz xaeve jlede ,eteb cva el dnipt `idy lkidd cvl dveg dpetd y`xa dxaevl
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úàùikde dxeza miaezk ody xcqk edpihwp `lc `ed dniz Ð mwe xex` xgn micweyn

edpiyxc `l i`n` :xn`z m`e .mwe micweyn xgn xex` z`y :xninl dil ded

"jyp edfi`" wxta dil opiyxcc ,(dk `xwie) ziaxnae jypa enk mdixg`le mdiptl edl

"dpennd mdl xn`" wxta dil opiyxcc "ugxe" enke ,eixg`le eiptl (`,`q `rivn `aa)

,z`y iab :xnel yi !yale`e hyte` (a,`l lirl)

i`e ,dgilq oeyl `ed f` Ð "aihiz m`"` i`w i`

ze`iyp oeyl `ed f` Ð "aihiz `l m`e"` i`w

mky` i`w f` Ð xey` i`w i` ,xex` oke .oer

mt`` i`w i`e ."orpk xex`" aizkc ,orpk `edy

dngln` i`w i` ,xgn oke .mt` llw f` Ð

mcew lltzdl "meid drabd y`x lr avp ikp`e"

aei`) "xva `l jrey jexrid" aizkck ,dnglnd

.mwe oke ,lltzdl xgn "avp ikp`"` i`w e` ,(el

.rxkd mdl oi` ok lr Ð dey myexit oi`y itle

`ki`c meyn :xnel yie !dyw micweyn` la`

"miriab drax` dxepnae" ,miriaba `zgpz`

`xwe ,"digxte dixeztk micweyn" ernyne

`l` i`w `l micweync `gken `pixg`

"micweyn miriab dyly" aizkc ,miriab`

migafa i`pz ibiltc `de .rxkd el oi` ikdle

z`hgd mcn odkd gwle" iab (`,ck) ipy wxta

erav`a iwenc `ki`c (c `xwie) "ozpe erav`a

iwenc `ki`e ,dpizp` iwenc `ki`e dgiwl`

dil iwenc o`nc `nrh yxtl yi Ð ediiexz`

eiptlc dgiwl` `xwc `hytc meyn ediiexz`

ogky`ck ,dpizp` inp dil opinwene ,i`w

lr dzzpe xtd mcn zgwle" aizkck mi`elna

lr mzde (hk zeny) "jrav`a gafnd zepxw

`l` dil iwen `lc o`ne ,dpizp` i`w jgxk

dil iwenc o`ne ,dizernynk Ð dgiwl`

`l` i`w `l mzdc ,mi`elnn sili Ð dpizp`

.eipt eiptlc dgiwl` e`le ,eiptlc dpizp`

àåäiq` ax dil xn`c `de Ð 'ek ilaad sqei

dcp) "mizek zepa" wxta `liy iaxl

xeb oa iqi` `edc ,dcedi oa iqi` `ed `p` :(a,el

oa iqi` `edc ,l`ilnb oa iqi` `edc ,dix`

.`awex dia hily `lc `ygpc `ziq` ,l`lldn

yi` sqei `edc ,ilaad sqei `edc inp xn`w `le

lvedrnynck ,el did elld zenyd lk ixdy

zeny `l` mzd aiyg `w `lc :xnel yi !`kd

.iq` ax ly enyl `incc iqi`c

àöéd`iac ab lr s` Ð ezqipk jxc el `ae

wxt xn`ck ,d`ia dny `l eixeg` jxc

elit` ,rbepnd zial qpkpd :(a,fi) zereayc ipy

jixhv`cn ,xedh Ð enhegn ueg elek qpkp

dxq` d`ia jxc Ð (ci `xwie) "ziad l` `ade"

xn`ck ,d`ivi dny eixeg` jxc d`ivi .dxez

"gafnd l` `vie" aizkc ab lr s`c .`kd

xhtpd cinlzk ,eixeg` jxc `vei Ð (fh `xwie)
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óñBé àeä :àéðúäå .í÷å ,øeøà ,øçî ,íéãweLî ,úàN§¥§¨¦¨¨¨§¨§¨©§¨¥
,äãeäé ïa éñéà àeä ,éìáaä óñBé àeä ,ìöBä Léà¦¥¥©©§¦¦¦¤§¨
àeä ,ìàéìîb ïa éñéà àeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä¦¦¤©§¥¦¦¤©§¦¥

BîM äîe .ìàììäî ïa éñéà¯!BîL àáé÷ò ïa éñéà ¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤£¦¨§
¯.àkéà éàéáðãa ,àkéì àúééøBàãa¯àúééøBàãáe ¦§©§¨¥¨§¦§¦¥¦¨¦§©§¨

úà çìLiå" :àcñç áø éòác àkéà àäå ?àkéì¥¨§¨¦¨§¨¥©¦§¨©¦§©¤
íéçáæ eçaæiå ,íéNák ,úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ§¨¦©¦§§§¨¦

?íéøt éãéàå éãéà àîìéc Bà ,"íéøt íéîìL¯áøì §¨¦¨¦¦§¨¦¦§¦¦¨¦§©
,déì à÷tñî àcñçéñéàìäãeäé ïa¯.déì àèéLt ¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨§¦¨¥

äðùîäðBöéçäúéîéðôe ,íBøcä ïî äôeøt äúéä ©¦¨¨§¨§¨¦©¨§¦¦
ïBôvì òébä ,ïBôvì òébnL ãò ïäéðéa Cläî ,ïBôvä ïî¦©¨§©¥¥¥¤©¤©¦©©¨¦¦©©¨
ãò úëBøtä íò BìàîNì Cläî ,íBøcì åéðô CôBä¥¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤©
äzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébä .ïBøàì òébî àeäL¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨
,íéìçâ éab ìò úøèwä úà øáö .íécaä éðL ïéa¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦
úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaä ìk àlîúðå§¦§©¥¨©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥
äéä àìå .ïBöéçä úéaa äøö÷ älôz ìltúîe ,Búñéðk§¦¨¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦§Ÿ¨¨

éøàî.ìàøNé úà úéòáäì àlL ,Búlôúa Càøîâ ©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦¤¦§¨¥
ïBLàø Lc÷îa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯eåä éî §©¨§¦©¦¥¨§¦§¨¦¦¨

éðL Lc÷îa àlà ?úëBøt¯:àéðúäå ?ïBøà äåä éî ¨¤¤¨§¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨
æðâpMîïîL úéçBìöe ,ïnä úðöðö Bnò äæðâð ïBøà ¦¤¦§©¨¦§§¨¦¦§¤¤©¨§¦¤¤

äéã÷Le ïøäà ìL Bì÷îe ,äçLnääéçøôeæbøàå , ©¦§¨©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨
eøbMLìtéìëe" øîàpL ,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ¤¦§§¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥¤¤¡©§¥

eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfäBcvî æbøàá ©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§¨¦¦
Bæðb éîe ."Cìäå Búà ízçlLå¯äî .Bæðb eäiLàé §¦©§¤Ÿ§¨¨¦§¨Ÿ¦¨§¨¨

BæðbL äàø¯CìBé" áeúkL äàøäEkìî úàå Eúà ' ¨¨¤§¨¨¨¤¨¥Ÿ§§¤©§§
éìò íé÷z øLàíiåìì øîàiå" øîàpL ,Bæðâe ãîò "E £¤¨¦¨¤¨©§¨¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦

ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
ìàøNé Cìî ãéåc ïá äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥

úà eãáò äzò óúka àOî íëì ïéàäíëéäìà ' ¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤
"änL" àéúà :øæòìà éaø øîàå ."ìàøNé Bnò úàå§¥©¦§¨¥§¨©©¦¤§¨¨¨§¨¨¨
"úøîLî" àéúàå ,"úøc" "úøc" àéúàå ,"änL"¨¨§¨§¨ŸŸŸŸ§¨§¨¦§¤¤

."úøîLî"¯ïBøàì òébä éàîe ,éðL Lc÷îa íìBòì ¦§¤¤§¨§¦§¨¥¦©¦¦©¨¨
¯.ïBøà íB÷î¯ïéáì äzçnä úà ïúð éðú÷ àäå §¨§¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥

!íécaä éðL¯úà øáö" .íécaä éðL ïéák :àîéà §¥©©¦¥¨§¥§¥©©¦¨©¤
éðz .døáBö øîàc ïàîk ïðz ."íéìçb éab ìò úøèwä©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©§©§¨©§¨¨¥
:Cãéà àéðúå .Bì äöeç àéäL ,äîéðt døáBö :àãç£¨§¨§¦¨¤¦¨§©§¨¦¨
.àéä éàpz :ééaà øîà .Bì äîéðt àéäL ,äöeç døáBö§¨¨¤¦§¦¨¨©©©¥©¨¥¦

:BúBà ïéãnìî :ïðúc ,Bì äöeç àéäL äîéðt øîàc ïàîk àøazñî :ééaà øîàåøäfä §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦¨¦§©§©§¦¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `nei(iriax meil)

.`,'úàN'lad lye ,lawzp `l epaxwy lr oiwl dxgy xg`l §¥
'd el xn` ,lawzp(f c ziy`xa)`l m`e z`U aihiY m` `Fld'£¦¥¦§¥§¦Ÿ

zxaegn 'z`y' zaizy yxtl xyt` .'uax z`Hg gzRl aihiz¥¦©¤©©¨Ÿ¥
glqi 'dy epiid ,z`y ,jiyrn z` aihiz m`y ,weqtd zligzl
z`y' ,weqtd jyndl 'z`y' zaiz z` yxtl mb xyt` j` .el
,jpeer z` `yz jiyrn z` aihiz `l m`y ,'aihiz `l m`e

.oer z`iyp oeyln 'z`y'e
.a,'íéãweLî'dxepnd oiprl xn`p(cl dk zeny)drAx` dxpOaE' §¨¦©§Ÿ¨©§¨¨

zaizy yxtl xyt` .'digxtE dixYtM micTWn mirab§¦¦§ª¨¦©§Ÿ¤¨§¨¤¨
miriab drax` dxepnae' ,weqtd zligzl zkiiy 'micweyn'
dixeztke ,mixiievne micweyn miriabd eidy zexedl 'micweyn
ewlgl 'micweyn' zaiz z` yxtl xyt`e .xg` oipr `ed digxte
mixeztkd eidy 'digxte dixeztk micweyn' ,weqtay ipyd

.micweyn migxtde
.b,'øçî'xn`p wlnr znglna(h fi my)rWFdi l` dWn xn`Ie' ¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤§ª©

W`x lr aSp ikp` xgn wlnrA mgNd `ve miWp` Epl xgA§©¨£¨¦§¥¦¨¥©£¨¥¨¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ
,weqtd zligzl zxaegn 'xgn' zaizy yxtl xyt` .'draBd©¦§¨
yxtl xyt`e .mglide xgnl `v ryedi l` dyn xn` jke

xn` dnglnd iably ,jyndl zkiiy 'xgn' zaizymgld `v el
.gilvzy jilr lltzdl aviiz` zxgnle ,cin

.c,'øeøà'xn`p eipal awri zkxaa(f-d hn ziy`xa)'ebe iele oFrnW' ¨¦§§¥¦
xyt` .'ebe 'fr iM mR` xEx` xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§¨©¨¦¨
,'xex` xey exwr mpevxae' zeaizd ly jynd `id 'xex`' zaizy
zkiiy 'xex`' zaizy e` .'xex`' `edy mky ly xey epiidc

.'fr ik' ,iele oerny ly 'mt` xex`' ,jyndl
.d,'í÷å'xn`p xhtidl dyn ly epnf ribdyk(fh `l mixac)xn`Ie' §¨©Ÿ¤

'idl` ixg` dpfe dGd mrd mwe Liza` mr akW LPd dWn l` 'd¤Ÿ¤¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨¨¨©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥
,'d el xn` jke ,weqtd seql 'mwe' zaiz z` yxtl xyt` .'ebe
.dxf dcear cearie mrd mewi akyzy xg`y ,rce ,'akey jpd'
jpd' 'd el xn`e ,weqtd zligzl zkiiy 'mwe' zaizy xyt`e
akey jpd xn`p eli`k aezkd yxtpe ,'mwe jizea` mr akey

.miznd ziigza mewl jteqy epiide ,mw jpde
oi` elld ze`xwn yng wx dcedi oa iqi` zrcly epcnl ixd

.rxkd mdlàéðúäå,`ziixaaàeä ,ìöBä Léà óñBé àeä`xwpd §¨©§¨¥¦¥
,éìáaä óñBéeàeämbàeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä ,äãeäé ïa éñéà ¥©©§¦¦¦¤§¨¦¦¤©§¥

BîM äîe ,ìàììäî ïa éñéà àeä ,ìàéìîb ïa éñéàizin`dïa éñéà ¦¦¤©§¦¥¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤
.BîL àáé÷òmiweqt dyng wx dpn lved yi` sqeiy epl ixd £¦¨§

zia iabl xn`py weqta wtzqpy okzi ji`e ,rxkd mdl oi`y
.'dniptn' zaiz zkiiy okidl ycwnd

:`xnbd zvxznàúééøBàãadxez iyneg dynga -àkéìxzei ¦§©§¨¥¨
la` ,ze`xwn yngnéàéáðãami`iapd ixtqa -àkéàcer §¦§¦¥¦¨

.rxkd mdl oi`y miweqt
:`xnbd dywnàkéà àäå ,àkéì àúééøBàãáeweqtéòác- ¦§©§¨¥¨§¨¦¨§¨¥

wtzqpyàcñç áøxn`py ,e`xewl ji`(d ck zeny)e'z` glyi ©¦§¨
.'mixt 'dl minly migaf egafie zeler elrie l`xyi ipa ixrp

xg` `zgpz` zeyrl yi m`d ,wtzqpeéða éøòð úà çìùiå'©¦§©¤©£¥§¥
,'úìBò eìòiå ìàøNéeid el` zelere,íéNákoipr weqtd jynde ¦§¨¥©©£Ÿ§¨¦

,`ed xg`,'íéøt ['äì] íéîìL íéçáæ eçaæiå'zelerd calny ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
.mixtd on minly e`iadàîìéc Bà'mixt' zaize ,`ed cg` oipr ¦§¨

e ,weqtd zligzl s` zkiiyéãéàå éãéàeid minlyde zelerd - ¦¦§¦¦
.íéøt.`cqg ax ea wtzqpy dxeza sqep `xwn epl ixd ¨¦

:`xnbd zvxznàcñç áøìok`,déì à÷tñîla`äãeäé ïa éñéàì §©¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨
déì àèéLt.df xaca wtzqp `le §¦¨¥

äðùî
lirl dpyna(:`p)oia elicad zekext izy minkg zrcly epipy

diepy epizpyn .zg` zkext iqei iaxle ,miycwd ycewl lkidd
ycewl lecb odkd zqipk ote` z` zx`ane minkg zhiyk

zkextd .miycwdíBøcä ïî äôeøt äúéä äðBöéçädvwa - ©¦¨¨§¨§¨¦©¨
zkexta zfg`pe ,ueg itlk mexc cvn dletk dzidy ,inexcd

evigd dciva,zcnere dgezt dzeidl adf ly qxwa ipåzkextd §
dúéîéðôdtext dzidïBôvä ïîlecb odkd dide .ipetvd dvwa - §¦¦¦©¨

dide mexcay dpevigd zkextay dtixtd jxc qpkpïäéðéa Cläî§©¥¥¥¤
,zekextd izy oiay dn` llga -ì òébnL ãòzkextd ly dtixt ©¤©¦©©

ay ziniptdïBôvì òébä ,ïBôv,miycwd ycew ly egztaCôBä ¨¦¦©©¨¥
íBøcì åéðtdide ,oex`d oeeiklúëBøtä íò BìàîNì Cläîjled - ¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤

,el`nyn `idyk zkextd jxe`l mexc oeeiklòébî àeäL ãò©¤©¦©
ïBøàì.eica ipy oiaäzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébämilgbd mrïéa ¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥

øáö .íécaä éðLmixrd -éab ìò úøèwä úàdìk àlîúðå ,íéìçb §¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§¦§©¥¨
Búñéðk úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaäeipt ,qpkpy jxck - ©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨

.zipxeg` jlede oex`d gkepl mexc itlkäøö÷ älôz ìltúîe¦§©¥§¦¨§¨¨
ïBöéçä úéaa.lkida -ä àìåéøàî äé,Búlôúa Cickúéòáäì àlL ©©¦©¦§Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦

cigtdl -ìàøNé úà.my zny eyygiy ¤¦§¨¥

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîa,epizpyn zxacn ycwn dfi`a - §©©§¦¨

,ïBLàø Lc÷îa àîéìéàoey`x ycwna ike ,dywúëBøt eåä éî ¦¥¨§¦§¨¦¦£¨Ÿ
,my did lzek ixde ,miycwd ycewl lkidd oia licadlàlà¤¨

,éðL Lc÷îa,dywïBøà äåä éî,ipy ycwnaïBøà æðâpMî ,àéðúäå §¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨¦¤¦§©¨
,oey`xd zia seqaïnä úðöðö Bnò äæðâðdgipdl dyn dehvpy ¦§§¨¦¦§¤¤©¨

,zxnynläçLnä ïîL úéçBìöe,xacna dyn gwxyìL Bìwîe §¦¤¤©¦§¨©§¤
ïøäàìt eøbML æbøàå ,äéçøôe äéã÷Le,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨¤¦§§¦§¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥

æbøàa eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfä éìk(å) [úàå'] øîàpL¤¤¡©§¥§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§©
,'Cìäå Búà ízçlLå Bcvîcnlp ,oex`d mr fbx`d cnry jkne ¦¦§¦©§¤Ÿ§¨¨

.enr fpbp s`y
:`xnbd zxxanBæðb éîe,oex`d z` -eäiLàéjlndãåò .Bæðb ¦§¨Ÿ¦¨§¨

áeúkL äàø ,BæðbL äàø äî :àøîâä úøøáîdgkezay zel`d oia ¨¨¨¤§¨¨¨¤¨
éìò íé÷z øLà Ekìî úàå Eúà 'ä CìBé'E'Yrci `l xy` iFB l` ¥Ÿ§§¤©§§£¤¨¦¨¤¤£¤Ÿ¨©§¨

okl laal oex`d mnr dlbi `ny yyge ,'ebeøîàpL ,Bæðâe ãîò̈©§¨¤¤¡©
(b dl 'a minid ixac)íéðéánä íiåìì øîàiå'[dxez micnlnd-]ìëì ©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨

ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé¦§¨¥©§¦©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤
íëéäìà 'ä úà eãáò äzò ,óúka àNî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc̈¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤

.'ìàøNé Bnò úàåixde ,ziaa oex`d z` epziy xnel jxved recne §¤©¦§¨¥
ziaa oex`d z` efpbiy mdl xn`y `l` ,onfd lk cnr my

oikdy mewna ycwnd.jkl dnly
:oex`d mr efpbp mixacd x`y mby oipn zx`an `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

àéúà ,øæòìàdey dxifba oex`d mr dfpbp ond zpvpvy micnl - ¤§¨¨¨§¨
àéúàå ,'änL' 'änL'dxifba dfpbp dgynd ony zigelvy cenll ¨¨¨¨§¨§¨

deyàéúàå ,'úBøBc' 'úBøBc'dey dxifba fpbp oxd` ly elwny §¨§¨
.'úøîLî' 'úøîLî'did `l ipy ziaay `ziixaa gken mewn lkn ¦§¤¤¦§¤¤

.'oex`l ribd' dpyna aezk ji`e ,fpbp oey`x ziaa xaky ,oex`
:`xnbd zvxzníìBòìepizpyn zwqeròébä' éàîe ,éðL Lc÷îa §¨§¦§¨¥¦©¦¦©

'ïBøàìepiid,ïBøà íB÷î.oey`x ziaa cnry okid ¨¨§¨
:`xnbd zl`ey,íécaä éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäåziaae §¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦

:`xnbd zvxzn .mica did `l ipyàîéàz` yxtl xen` - ¥¨
ozep didy mewna dtvxd lr dzgnd z` ozep didy dpynd

e oey`x ziaakdzr s` dpzep eli`.íécaä éðL ïéá §¥§¥©©¦
:dpyna epipyïðz :àøîâä úøîåà .íéìçb éab ìò úøèwä úà øáö̈©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©

epizpynaøîàc ïàîk`ziixaa(:hn)døáBöz` mixrny - §©§¨©§¨
z` xftny xaeqk `le .milgbd iab lr eiptg jezay zxehwd

.dzgnd lk lr zxehwd
lr zxehwd zxiav xcq oipra zexzeq zeziixa `xnbd d`ian

:dzgnddøáBö ,àãç éðzzxehwd z` xeavl ligzn odkd - ¨¥£¨§¨
`edy dzgnd y`xaäîéðt,miycwd ycewlàéäLy`x-] §¦¨¤¦

[dzgndBì äöeç`edy jez eil` eci z` jyene ,epnn dwegx - ¨
.etebl jenqy dly ci zial dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixa -døáBö`edy dzgnd cvnäöeç §©§¨¦¨§¨¨
,dci zia y`xn epiidc ,miycwd iycw zialàéäLdf cv -äîéðt ¤¦§¦¨

Bìeci z` hiyene ,etebl jenq df cvy ,eil` qgia zinipt -
.ipyd dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev `edy jez d`ld

,éiaà øîàzwelgn `l` ,dxizq ef oi`.àéä éàpz ¨©©©¥©¨¥¦
øîàc ïàîk àøazñî ,éiaà øîàåxeavl ligznyàéäL äîéðt §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦

ïðúc ,Bì äöeçmei lkay zxehwd oiprl dpyna(b"n e"t cinz), ¨¦§©
BúBà ïéãnìî,xihwny odkd z`øäfä §©§¦¦¨¥
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בזמן הזה, בעקבתא דמשחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בין זקן בין צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא 
יצא חס-ושלום מכלל ישראל שיזכו בעזרת ה' יתברך לגאולה שלימה.

היום יום יח סיוון



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

.`,'úàN'lad lye ,lawzp `l epaxwy lr oiwl dxgy xg`l §¥
'd el xn` ,lawzp(f c ziy`xa)`l m`e z`U aihiY m` `Fld'£¦¥¦§¥§¦Ÿ

zxaegn 'z`y' zaizy yxtl xyt` .'uax z`Hg gzRl aihiz¥¦©¤©©¨Ÿ¥
glqi 'dy epiid ,z`y ,jiyrn z` aihiz m`y ,weqtd zligzl
z`y' ,weqtd jyndl 'z`y' zaiz z` yxtl mb xyt` j` .el
,jpeer z` `yz jiyrn z` aihiz `l m`y ,'aihiz `l m`e

.oer z`iyp oeyln 'z`y'e
.a,'íéãweLî'dxepnd oiprl xn`p(cl dk zeny)drAx` dxpOaE' §¨¦©§Ÿ¨©§¨¨

zaizy yxtl xyt` .'digxtE dixYtM micTWn mirab§¦¦§ª¨¦©§Ÿ¤¨§¨¤¨
miriab drax` dxepnae' ,weqtd zligzl zkiiy 'micweyn'
dixeztke ,mixiievne micweyn miriabd eidy zexedl 'micweyn
ewlgl 'micweyn' zaiz z` yxtl xyt`e .xg` oipr `ed digxte
mixeztkd eidy 'digxte dixeztk micweyn' ,weqtay ipyd

.micweyn migxtde
.b,'øçî'xn`p wlnr znglna(h fi my)rWFdi l` dWn xn`Ie' ¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤§ª©

W`x lr aSp ikp` xgn wlnrA mgNd `ve miWp` Epl xgA§©¨£¨¦§¥¦¨¥©£¨¥¨¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ
,weqtd zligzl zxaegn 'xgn' zaizy yxtl xyt` .'draBd©¦§¨
yxtl xyt`e .mglide xgnl `v ryedi l` dyn xn` jke

xn` dnglnd iably ,jyndl zkiiy 'xgn' zaizymgld `v el
.gilvzy jilr lltzdl aviiz` zxgnle ,cin

.c,'øeøà'xn`p eipal awri zkxaa(f-d hn ziy`xa)'ebe iele oFrnW' ¨¦§§¥¦
xyt` .'ebe 'fr iM mR` xEx` xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§¨©¨¦¨
,'xex` xey exwr mpevxae' zeaizd ly jynd `id 'xex`' zaizy
zkiiy 'xex`' zaizy e` .'xex`' `edy mky ly xey epiidc

.'fr ik' ,iele oerny ly 'mt` xex`' ,jyndl
.d,'í÷å'xn`p xhtidl dyn ly epnf ribdyk(fh `l mixac)xn`Ie' §¨©Ÿ¤

'idl` ixg` dpfe dGd mrd mwe Liza` mr akW LPd dWn l` 'd¤Ÿ¤¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨¨¨©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥
,'d el xn` jke ,weqtd seql 'mwe' zaiz z` yxtl xyt` .'ebe
.dxf dcear cearie mrd mewi akyzy xg`y ,rce ,'akey jpd'
jpd' 'd el xn`e ,weqtd zligzl zkiiy 'mwe' zaizy xyt`e
akey jpd xn`p eli`k aezkd yxtpe ,'mwe jizea` mr akey

.miznd ziigza mewl jteqy epiide ,mw jpde
oi` elld ze`xwn yng wx dcedi oa iqi` zrcly epcnl ixd

.rxkd mdlàéðúäå,`ziixaaàeä ,ìöBä Léà óñBé àeä`xwpd §¨©§¨¥¦¥
,éìáaä óñBéeàeämbàeä ,äéøà øeb ïa éñéà àeä ,äãeäé ïa éñéà ¥©©§¦¦¦¤§¨¦¦¤©§¥

BîM äîe ,ìàììäî ïa éñéà àeä ,ìàéìîb ïa éñéàizin`dïa éñéà ¦¦¤©§¦¥¦¦¤©£©§¥©§¦¦¤
.BîL àáé÷òmiweqt dyng wx dpn lved yi` sqeiy epl ixd £¦¨§

zia iabl xn`py weqta wtzqpy okzi ji`e ,rxkd mdl oi`y
.'dniptn' zaiz zkiiy okidl ycwnd

:`xnbd zvxznàúééøBàãadxez iyneg dynga -àkéìxzei ¦§©§¨¥¨
la` ,ze`xwn yngnéàéáðãami`iapd ixtqa -àkéàcer §¦§¦¥¦¨

.rxkd mdl oi`y miweqt
:`xnbd dywnàkéà àäå ,àkéì àúééøBàãáeweqtéòác- ¦§©§¨¥¨§¨¦¨§¨¥

wtzqpyàcñç áøxn`py ,e`xewl ji`(d ck zeny)e'z` glyi ©¦§¨
.'mixt 'dl minly migaf egafie zeler elrie l`xyi ipa ixrp

xg` `zgpz` zeyrl yi m`d ,wtzqpeéða éøòð úà çìùiå'©¦§©¤©£¥§¥
,'úìBò eìòiå ìàøNéeid el` zelere,íéNákoipr weqtd jynde ¦§¨¥©©£Ÿ§¨¦

,`ed xg`,'íéøt ['äì] íéîìL íéçáæ eçaæiå'zelerd calny ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
.mixtd on minly e`iadàîìéc Bà'mixt' zaize ,`ed cg` oipr ¦§¨

e ,weqtd zligzl s` zkiiyéãéàå éãéàeid minlyde zelerd - ¦¦§¦¦
.íéøt.`cqg ax ea wtzqpy dxeza sqep `xwn epl ixd ¨¦

:`xnbd zvxznàcñç áøìok`,déì à÷tñîla`äãeäé ïa éñéàì §©¦§¨§©§¨¥§¦¦¤§¨
déì àèéLt.df xaca wtzqp `le §¦¨¥

äðùî
lirl dpyna(:`p)oia elicad zekext izy minkg zrcly epipy

diepy epizpyn .zg` zkext iqei iaxle ,miycwd ycewl lkidd
ycewl lecb odkd zqipk ote` z` zx`ane minkg zhiyk

zkextd .miycwdíBøcä ïî äôeøt äúéä äðBöéçädvwa - ©¦¨¨§¨§¨¦©¨
zkexta zfg`pe ,ueg itlk mexc cvn dletk dzidy ,inexcd

evigd dciva,zcnere dgezt dzeidl adf ly qxwa ipåzkextd §
dúéîéðôdtext dzidïBôvä ïîlecb odkd dide .ipetvd dvwa - §¦¦¦©¨

dide mexcay dpevigd zkextay dtixtd jxc qpkpïäéðéa Cläî§©¥¥¥¤
,zekextd izy oiay dn` llga -ì òébnL ãòzkextd ly dtixt ©¤©¦©©

ay ziniptdïBôvì òébä ,ïBôv,miycwd ycew ly egztaCôBä ¨¦¦©©¨¥
íBøcì åéðtdide ,oex`d oeeiklúëBøtä íò BìàîNì Cläîjled - ¨¨©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤

,el`nyn `idyk zkextd jxe`l mexc oeeiklòébî àeäL ãò©¤©¦©
ïBøàì.eica ipy oiaäzçnä úà ïúBð ,ïBøàì òébämilgbd mrïéa ¨¨¦¦©¨¨¥¤©©§¨¥

øáö .íécaä éðLmixrd -éab ìò úøèwä úàdìk àlîúðå ,íéìçb §¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§¦§©¥¨
Búñéðk úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaäeipt ,qpkpy jxck - ©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨

.zipxeg` jlede oex`d gkepl mexc itlkäøö÷ älôz ìltúîe¦§©¥§¦¨§¨¨
ïBöéçä úéaa.lkida -ä àìåéøàî äé,Búlôúa Cickúéòáäì àlL ©©¦©¦§Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨¤Ÿ§©§¦

cigtdl -ìàøNé úà.my zny eyygiy ¤¦§¨¥

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîa,epizpyn zxacn ycwn dfi`a - §©©§¦¨

,ïBLàø Lc÷îa àîéìéàoey`x ycwna ike ,dywúëBøt eåä éî ¦¥¨§¦§¨¦¦£¨Ÿ
,my did lzek ixde ,miycwd ycewl lkidd oia licadlàlà¤¨

,éðL Lc÷îa,dywïBøà äåä éî,ipy ycwnaïBøà æðâpMî ,àéðúäå §¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨¦¤¦§©¨
,oey`xd zia seqaïnä úðöðö Bnò äæðâðdgipdl dyn dehvpy ¦§§¨¦¦§¤¤©¨

,zxnynläçLnä ïîL úéçBìöe,xacna dyn gwxyìL Bìwîe §¦¤¤©¦§¨©§¤
ïøäàìt eøbML æbøàå ,äéçøôe äéã÷Le,ìàøNé éäìàì ïBøBc íézL ©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨¤¦§§¦§¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥

æbøàa eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfä éìk(å) [úàå'] øîàpL¤¤¡©§¥§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦¨©§©
,'Cìäå Búà ízçlLå Bcvîcnlp ,oex`d mr fbx`d cnry jkne ¦¦§¦©§¤Ÿ§¨¨

.enr fpbp s`y
:`xnbd zxxanBæðb éîe,oex`d z` -eäiLàéjlndãåò .Bæðb ¦§¨Ÿ¦¨§¨

áeúkL äàø ,BæðbL äàø äî :àøîâä úøøáîdgkezay zel`d oia ¨¨¨¤§¨¨¨¤¨
éìò íé÷z øLà Ekìî úàå Eúà 'ä CìBé'E'Yrci `l xy` iFB l` ¥Ÿ§§¤©§§£¤¨¦¨¤¤£¤Ÿ¨©§¨

okl laal oex`d mnr dlbi `ny yyge ,'ebeøîàpL ,Bæðâe ãîò̈©§¨¤¤¡©
(b dl 'a minid ixac)íéðéánä íiåìì øîàiå'[dxez micnlnd-]ìëì ©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨

ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé¦§¨¥©§¦©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤
íëéäìà 'ä úà eãáò äzò ,óúka àNî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc̈¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤

.'ìàøNé Bnò úàåixde ,ziaa oex`d z` epziy xnel jxved recne §¤©¦§¨¥
ziaa oex`d z` efpbiy mdl xn`y `l` ,onfd lk cnr my

oikdy mewna ycwnd.jkl dnly
:oex`d mr efpbp mixacd x`y mby oipn zx`an `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

àéúà ,øæòìàdey dxifba oex`d mr dfpbp ond zpvpvy micnl - ¤§¨¨¨§¨
àéúàå ,'änL' 'änL'dxifba dfpbp dgynd ony zigelvy cenll ¨¨¨¨§¨§¨

deyàéúàå ,'úBøBc' 'úBøBc'dey dxifba fpbp oxd` ly elwny §¨§¨
.'úøîLî' 'úøîLî'did `l ipy ziaay `ziixaa gken mewn lkn ¦§¤¤¦§¤¤

.'oex`l ribd' dpyna aezk ji`e ,fpbp oey`x ziaa xaky ,oex`
:`xnbd zvxzníìBòìepizpyn zwqeròébä' éàîe ,éðL Lc÷îa §¨§¦§¨¥¦©¦¦©

'ïBøàìepiid,ïBøà íB÷î.oey`x ziaa cnry okid ¨¨§¨
:`xnbd zl`ey,íécaä éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäåziaae §¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦

:`xnbd zvxzn .mica did `l ipyàîéàz` yxtl xen` - ¥¨
ozep didy mewna dtvxd lr dzgnd z` ozep didy dpynd

e oey`x ziaakdzr s` dpzep eli`.íécaä éðL ïéá §¥§¥©©¦
:dpyna epipyïðz :àøîâä úøîåà .íéìçb éab ìò úøèwä úà øáö̈©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©

epizpynaøîàc ïàîk`ziixaa(:hn)døáBöz` mixrny - §©§¨©§¨
z` xftny xaeqk `le .milgbd iab lr eiptg jezay zxehwd

.dzgnd lk lr zxehwd
lr zxehwd zxiav xcq oipra zexzeq zeziixa `xnbd d`ian

:dzgnddøáBö ,àãç éðzzxehwd z` xeavl ligzn odkd - ¨¥£¨§¨
`edy dzgnd y`xaäîéðt,miycwd ycewlàéäLy`x-] §¦¨¤¦

[dzgndBì äöeç`edy jez eil` eci z` jyene ,epnn dwegx - ¨
.etebl jenqy dly ci zial dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixa -døáBö`edy dzgnd cvnäöeç §©§¨¦¨§¨¨
,dci zia y`xn epiidc ,miycwd iycw zialàéäLdf cv -äîéðt ¤¦§¦¨

Bìeci z` hiyene ,etebl jenq df cvy ,eil` qgia zinipt -
.ipyd dzgnd y`x cr zxehwd z` xaev `edy jez d`ld

,éiaà øîàzwelgn `l` ,dxizq ef oi`.àéä éàpz ¨©©©¥©¨¥¦
øîàc ïàîk àøazñî ,éiaà øîàåxeavl ligznyàéäL äîéðt §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦

ïðúc ,Bì äöeçmei lkay zxehwd oiprl dpyna(b"n e"t cinz), ¨¦§©
BúBà ïéãnìî,xihwny odkd z`øäfä §©§¦¦¨¥
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc `nei(iying meil)

ìéçúz àlLxeavléðtîEjteb cvnànLjrexf heytzyk ¤Ÿ©§¦¦¨¤¤¨
d`lde jnn xeavläåkzjkne .milgbd lr zxreay zxehwdn ¦¨¤

,ueg itlky cvdn xeavl ligzn odkd did dpyd zeni lkay
dvegn dxaev dide ,xdfil jixv did mixetikd meia mby xazqn

.eteb itlk jiynne el
,ïðaø eðzdxeza xn`p(bi fh `xwie)éðôì Làä ìò úøèwä úà ïúðå' ¨©¨¨§¨©¤©§Ÿ¤©¨¥¦§¥

,''ä,o`kn micnlïwúé àlLmilgbd lr zxehwd z`,õeçaî ¤Ÿ§©¥¦©
ñéðëéåz` xirai miycwd ycewa `l` ,miycwd ycewl jk §©§¦

d`a z`f dyxce .milgbd lr zxehwdìL ïalî àéöBäìdïé÷Bãö §¦¦¦¨¤§¦
Leidïwúé íéøîBàmilgbd lr zxehwd z` odkdõeçaî- ¤§¦§©¥¦©

,lkidañéðëéå.zxrea xak `idyk §©§¦
:`xnbd zxxanLeøc éàî.mzhiy z` miwecvd eyxc okidn - ©¨

weqtdn ok ecnl :`xnbd zyxtn(a my)'ebe zr lka `Fai l`e'ék §©¨§¨¥¦
,'úøtkä ìò äàøà ïðòa`dz miycwd ycewl ezqipky eyxce ¤¨¨¥¨¤©©©Ÿ¤

,zxehwd ly oprañéðëéå õeçaî ïwúiL ãnìîzxrea `idyk §©¥¤§©¥¦©§©§¦
.oprk dlereúøBèwä úà ïúðå' øîàð øák àìäå ,íéîëç íäì eøîà̈§¨¤£¨¦©£Ÿ§¨¤¡©§¨©¤©§¤

''ä éðôì Làä ìòycewa milgbd lr zxehwd z` ozepy rnyny ©¨¥¦§¥
,'d iptl `edy mipta miycwdïðòa ék' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦¤¨¨

'úøtkä ìò äàøà,opra `l` `eai `ly rnynyda ïúBpL ãnìî ¥¨¤©©©Ÿ¤§©¥¤¥¨
ayr mb dipnq xyr cg` caln ,zxehwd z` gwexy drya

`xwpdïLò äìòî.lwnk sewf oyr zelrdl zxehwl mxebyïéépîe ©£¤¨¨¦©¦
'úøtkä úà úøèwä ïðò äqëå' øîàpL ,ïLò äìòî da ïúBpL,'ebe ¤¥¨©£¤¨¨¤¤¡©§¦¨£©©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤

`le' xn`pe xg`ne .opr dyery xac da `diy jixvy rnyn
cenll yi ,'zeniàäm`úçà øqéçL Bà ,ïLò äìòî da ïúð àì ¨Ÿ¨©¨©£¤¨¨¤¦¥©©

äéðnñ ìkî,dxiqg `idyk dxihwdeäúéî áéiç.miny icia ¦¨©¨¤¨©¨¦¨
xihwnd lr dzin aiigl cenil jixv recn :`xnbd zl`ey

,dxiqg zxehwdéì ÷etéúåmeyn dzin eaiigl yiyìéiòî à÷c- §¥¥§¨§©¥
miycwd ycewl qpkpyúéð÷éø äàéa`l ixdy ,jxevl `ly ¦¨¥¨¦

.ezqipk lr dzin aiige ,zxehwd zevn jka miiwn
:`xnbd zvxznââML ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¨§©©§¦¨§¤¨©

axeqi`äàéameyne ,dzin aeig da yiy rcei did `ly ,zipwix §¦¨
,dzin ezqipk lr aiig epi` jka ãéæäåxeqi`äøè÷äzxehw ly §¥¦§©§¨¨

aiigzp dxhwdd lre ,dzin aeig da yiy rcei didy ,dxiqg
.lirl cnlpke dzin

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà éMà áøxaecnyaBæáe Bæa ãéæä ©©¦¨©£¦¥¨¥¦¨¨
,zipwix d`ia lr `le dxhwdd lr wx aiigziy ote` jiiy oiicr

ìéiòc ïBâkmiycwd ycewl qipkd -äîéìL úçà ,úBøè÷ä ézL §§©¥§¥©§¨©©§¥¨
äàéaà ,äøéñç úçàåzipwixdéì ìéiò àäc ,áéiçéî àìzxehw §©©£¥¨©¦¨Ÿ¦©©§¨©¥¥

,äîéìLla` ,jxevl `ly ez`ia oi`eäøè÷äàzxehwd ly §¥¨©©§¨¨
dxiqgdøè÷î à÷c ,áéiçéîok mb.äøéñç úøBè÷ ¦©©§¨©§©§¤£¥¨

äqëå' øîBì ãeîìz ,ïLò äìòî da ïúBpL ïéépîe ,øî øîàopr ¨©©¦©¦¤¥¨©£¤¨¨©§©§¦¨£©
`iadl jixv ike :`xnbd dywn .'zxRMd z` zxhTdàø÷ly ©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤§¨

di`xl 'opr dqke'àø÷ìozepy lirl epcnl epnny 'opra ik' ly ¦§¨
:`xnbd zvxzn .oyr dlrn daéì ïéà ,øîà÷ éëä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦¨¨©¥¦

'opra ik' weqtdn rcilàlàozil lekiyäìòlyïLò äìòî ¤¨¨¤©£¤¨¨
la` ,eay aeygd wlgd `edyøwéòly yxey -ïéépî ïLò äìòî ¦©©£¤¨¨¦©¦

,xyk `ed s`yz.'äqëå' øîBì ãeîì ©§©§¦¨
éiaà déì øîà,sqei axl,àéðz àëtéà àäådlrne aeyg yxeydy ¨©¥©©¥§¨¦§¨©§¨

,milrd on xzei oyrd z`äéä ,ïLò äìòî øwéò da ïúð ,àéðúc§©§¨¨©¨¦©©£¤¨¨¨¨
oyrdäìBòå ønzîsewfì òébnL ãò ìwîkäøB÷ éîLzxwzl - ¦©¥§¤§©¥©¤©¦©¦§¥¨

,miycewd ycewòébäL ïåékoyrdìäøB÷ éîL,dxwza hytzde ¥¨¤¦¦©¦§¥¨
lgd,íéìúBka ãøBéå LîLîîøîàpL ,ïLò úéaä àlîúpL ãò §©§¥§¥©¨¦©¤¦§©¥©©¦¨¨¤¤¡©
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השגחה פרטית תוכנה כפשוטה, אשר השם יתברך בורא עולם ומנהיגו, משגיח על כל אחד ואחת, ולא רק בעניינים הכלליים, אלא גם 
בעניינים הפרטיים שלו.

ממכתב ט"ז סיוון, תשי"ט
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.lzekd on meltiwàøáð ïåéöîseq cr miabx ewacp diaiaqe ,dligz z`xap oeiv Ð

.cv lkn mlerd÷öåîì øôò ú÷öá.eiaiaq miabx ewacp myne ,el did cg` wven Ð

àøáð ïéããöä ïî.ezirvn`a wacpy cr ,cv lkn jlde gznpe ,el eid zewven rax` Ð

õøà àåä øîàé âìùì éëokidne .ux` dyrz Ð

oiccv rax`n ,zexhn mybe xhn myb Ð

.ux` zeyrdl eniybde ecixedììëî ïåéöî
éôåé.aizk dixza Ðíéîùä úåãìåúÐ

:opiqxb ikd .miakeke zexe`nminyd zeclez

ux`d on ux`d zecleze ,e`xap minyn
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`l` `cygl opiyiig `lc .llk zeynn mda oi`e `nlra mirav ipin mdy ,mixeiva

rav oin `l` hlea `le rwey `l epi`y df xaca oky lke ,rwey mzega `le hlea mzega

`l" meyn dfa oi`e ,mirav ipina zexev xevl xzen l`xyi elit`c il d`xpe .`nlra

,xzen Ð mirav ipina la` ,xyya wewg xenb sevxt `l` xq` `lc "lqt jl dyrz

xvd :(`,cp `xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck

`zpibl dpw `l axc ,dpw Ð xbd iqkpa dxev

:l`eny epiax my dywde .`zxeva `l` ax iac

,gztd cbpk dn`a `l` dpw `l xeikc zxn`de

oixeiv `l` ,dixa zxev epiid e`l mzdc uxize

dig zxev la` .migxte mirevrv dyrn `nlra

.gztd cbpk dn` opira `le ,`aiyg Ð ser e`

,i`ce `l` .sere dig zxev xiiv axc `nl`

`l" :`zlikna `ipzc `de .xzen mirav ipina

la` dtelb el dyri `l cr 'eke "lqt jl dyrz

'eke "dpenz lke" :xnel cenlz ,dneh` el dyri

elit`e miabge mibce sere dig dnda elit` :cr

ikdc il d`xp .'ek mixifxeqd elit`e miaead

Ð dneh` ,zhlea dxev epiid Ð dtelb :eyexit

Ð "ux`l zgzn mina xy`"e ,zrwey dxev

wwege dxev dyery yexit ,`iaead z` `iadl

`wec `pin` jzrc `wlqc .minay d`eaa zenc

"riwxl zgzn ux`a xy`e lrnn minya xy`"

xnel cenlz ,`l minay d`eaa zenc zxev la`

.mixifxeqd `iadl :mixne` yie ."mina xy`e"

oeyla q"pip* oixewy ,minay cy oin `edy d`xp

`l` mzeyrl oixeq` opi` eli` lke .fpky`

enk ,miravd oinn `l la` ,oiwewg mitevxt

,dinz ip` dnly `qk lr mpn` .izgkedy

oi` ixdy Ð (hk ` minid ixac) "jlnl 'd `qk lr dnly ayie" aizkck ,ded xeaicd it lrc xnel oi`e (i ` mikln) 'ebe "miix` xyr mipye zecid lv` micner zeix` mipye" aizkc

eid eipta cirdl mi`a micr eidyky ,`zlin xcbinl `ki` inp `zlin `da `nye .lnxkd xda edil` enk ,ip`y `zlin `xcbin :`da xninl `ki`e .dzrn xac ycgl i`yx `iap

dne .l`ilnb oax iab xn`ck ,diab igiky miaxc ,`kil `cyge .el eyr mixg` :xnel yi inp i` .xwy zecr cirdl micgtzn eid jk jezne ,yxcna yiy enk ,mindepe mib`ey zeix`

.(gk ` minid ixac) "azka lkd" xeaicd it lr xnel yi Ð "dtn dxenizd l` dix` ipte dtn dxenizd l` xitkd ipt" aiaq lzeka miwewg mixeiv miycw iycwe lkid ilzeka eyry

dyer iziid `l Ð dncn ip`y ab lr s`e ,lzekd iabl lhae ,`nlra iepl `l` epi`c ,`l Ð xaegna lzekd lr la` ,yelza `l` "lqt jl dyrz `l" jiiy `lc :xnel yi inp i`

dnzege oiwewg elit` ,zeyrl xzen oitevxt ipin lkc gken (a,bn dxf dcear) "minlvd lk" wxt ziibeq itlc :il d`xp cere .oexg`d uexizd df enk dyrnmc` sevxtn ueg ,hlea

,lkid zipaz zia ,ezenk zeyrl ycwn iyinyze ,oezgzd xecnaye oeilrd xecnay oiyny zence ,xyp xey dix` mc` :ceakd `qkay iccd icda oitevxt drax` zenc e` ,dicegl

zeyrl xyt`y oiyny `l` dxez dxq` `l :mzd iia` xn`c :rcz .ixy Ð ipixg` ilin la` .dxepn zipaz dxepn ,ogley zipaz ogley .eagxe ekx`a ozcnk ,mle` zipaz dxcqk`

`ipzde ?ixy in oezgzd xecnaye :jixte .oeilrd xecnay oiyny `l` dxez dxq` `l :iia` xn` xcde ,iccd icda mipt drax` zenc `l` dxez dxq` `l ,iia` xn` xcde .ozenk

oi` :ipyne !inp ohw leyly elit` Ð mcarl :jixte .mcaerl Ð `idd `ipz ik :ipyne !zxyd ik`ln zeaxl Ð "lrnn" ,zelfne miakek dpale dng zeaxl Ð (k zeny) "minya xy`"

oeyrz `l Ð "iz` oeyrz `l" :`ipzde ?ixy in `zcixb diiyre :jixte .ohw leyly zeaxl Ð "zgzn" ,zerabe mixd zexdpe mini zeaxl Ð "ux`a xy`" `wtp `xwc `tiqne ,inp ikd

exqn `le `xwirn ipyc i`n lkn dia xcd `lc dpin rny iiepy jpd lkk `l` xn`w `lcn `zyde .'eke el eyr mixg`c l`ilnb oax ip`y :ipyne .'ek iptl oiynynd iiyny zenck

`l i`ce `l` .ycwna eidy itl milke oglye zia zeyrl mc` mey lkei `l Ð ikd e`l i`c eagxe ekx` zcnk ,`wec ozenk `l` ixiq` `l ycwnay oiynye ,minkgl `l` aezkd

,oznbec zeyrl dxez dxq` Ð ozenk zeyrl xyt` i`y ,riwxay oiyny la` .oda `veik `l` dxq` `l `nzqn Ð ozenk zeyrl xyt`c oeik :cere .ynn ozenk `l` dxez dxq`

`kil elit`e ,el eyr mixg`c `kid elit` ,xeq` Ð zxyd ik`lne mipte`e mitxy zeig oebk oeilrd xecnay oiynye .xyt` i`y itl Ð eagxe ekx` zcnk dyer epi`y it lr s`e

`l" dia ixwe .llk Ð "oeyrz `l" oeilrd xecnay epiidc ,iz`y oiyny Ð "iz` oeyrz `l" :dyxcl ipnif ixz "oeyrz `l" "oeyrz `l" aizkc meyn ,diab miax igikyc `kid `cyg

zenc epiidc ,iccd icda oitevxt drax` meyne ,mc` sevxt meyn :mizya eilr xearle .xeq` xype xey dix` mc` oitevxt drax`e ,xeq` dicegl mc` sevxt ikdle ,"ize` oeyrz

minyd on ik" :`kti` opiyxc inp i` ,mkl oiyer Ð mixg` la` ,mknvrl mkl `wece .zelfne miakek dpale dng oebk ,oezgzd xecnay oiynyl jixhvi` "mkl eyrz `l"e .zeigd

idl`e sqk idl`" z`e .mkl oiyer mixg` la` ,oeyrz `l mz` `wece .oezgzd xecnay oiyny elit` epiidc ,oeyrz `l minyd ony lk epiidc Ð "oeyrz `l" dil jinqe "mknr izxac

idl`" "eidz miyecw" zyxta mipdk zxeza yixc `peeb i`d ike .mkl `vni `l Ð mkl rnync ,mkl oiyer mixg`yk elit` xeq`l oeilrd xecnay oiynyl yexcp "mkl eyrz `l adf

kek dpale dng zeaxl Ð "minya xy`" `ipzc `de ."mkl" xnel cenlz mixg` eyri leki "eyrz `l dkqnepiid Ð mcaerl dl iwene ,zxyd ik`ln zeaxl Ð "lrnn" ,zelfne mia

eilr xearl xnel yi Ð (mc` sevxt epiidc) el eyr mixg`yk elit` "mcarz `l"a xaer zxyd ik`lnc ab lr s`e .diyr zryn mdilr xearl ,mcaerl el eyr mixg`yk elit`

.aiig Ð mcaerl edl ciar ik ,mewn lkn (a,bn dxf dcear) "minlvd lk" wxta `zi`ck ,xar `l dcegl diiyr meync ,miwxt ly `ed m` elit` :inp i` .mizyaåìàoeivn el`e

.e`xap oeivn oiccvde mler ly ozirvn`y yexit - e`xap
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ב( הידיעה שיכול להתרפאות,  וישתוקק להתרפאות מחליו,  ויכסוף  החולה צריך לעורר בעצמו שני עניינים: א( לידע שהוא חולה 
והתקווה וביטחון גמור כי בעזרת ה' יתברך יתרפא מחליו.

היום יום טז סיוון
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`l` `cygl opiyiig `lc .llk zeynn mda oi`e `nlra mirav ipin mdy ,mixeiva

rav oin `l` hlea `le rwey `l epi`y df xaca oky lke ,rwey mzega `le hlea mzega

`l" meyn dfa oi`e ,mirav ipina zexev xevl xzen l`xyi elit`c il d`xpe .`nlra

,xzen Ð mirav ipina la` ,xyya wewg xenb sevxt `l` xq` `lc "lqt jl dyrz

xvd :(`,cp `xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck

`zpibl dpw `l axc ,dpw Ð xbd iqkpa dxev

:l`eny epiax my dywde .`zxeva `l` ax iac

,gztd cbpk dn`a `l` dpw `l xeikc zxn`de

oixeiv `l` ,dixa zxev epiid e`l mzdc uxize

dig zxev la` .migxte mirevrv dyrn `nlra

.gztd cbpk dn` opira `le ,`aiyg Ð ser e`

,i`ce `l` .sere dig zxev xiiv axc `nl`

`l" :`zlikna `ipzc `de .xzen mirav ipina

la` dtelb el dyri `l cr 'eke "lqt jl dyrz

'eke "dpenz lke" :xnel cenlz ,dneh` el dyri

elit`e miabge mibce sere dig dnda elit` :cr

ikdc il d`xp .'ek mixifxeqd elit`e miaead

Ð dneh` ,zhlea dxev epiid Ð dtelb :eyexit

Ð "ux`l zgzn mina xy`"e ,zrwey dxev

wwege dxev dyery yexit ,`iaead z` `iadl

`wec `pin` jzrc `wlqc .minay d`eaa zenc

"riwxl zgzn ux`a xy`e lrnn minya xy`"

xnel cenlz ,`l minay d`eaa zenc zxev la`

.mixifxeqd `iadl :mixne` yie ."mina xy`e"

oeyla q"pip* oixewy ,minay cy oin `edy d`xp

`l` mzeyrl oixeq` opi` eli` lke .fpky`

enk ,miravd oinn `l la` ,oiwewg mitevxt

,dinz ip` dnly `qk lr mpn` .izgkedy

oi` ixdy Ð (hk ` minid ixac) "jlnl 'd `qk lr dnly ayie" aizkck ,ded xeaicd it lrc xnel oi`e (i ` mikln) 'ebe "miix` xyr mipye zecid lv` micner zeix` mipye" aizkc

eid eipta cirdl mi`a micr eidyky ,`zlin xcbinl `ki` inp `zlin `da `nye .lnxkd xda edil` enk ,ip`y `zlin `xcbin :`da xninl `ki`e .dzrn xac ycgl i`yx `iap
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' שלח, שמודיע ממצב בריאות אשתו תחי' הנה כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירה ובטח יעורר ר"ר עלי'.

בודאי קיבלה איזה הוראות מהרופא וממלאה אחריהם, ואתענין לדעת אם מלבד מה שכותב 

בדבר ביטער זאלץ ומאגניזיע, יודע ג"כ על דבר בעשטראלונגען או ע"ד נתוח, כי אף שהוי' רופא כל בשר 

ומפליא לעשות, אבל בכ"ז מהנהוג שיהי' קצת אחיזה ג"כ בטבע, אף אם דקה מן הדקה וכמו ששמעתי 

פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שלאדמו"ר הזקן בא אליו חולה גדול ל"ע, פ"א וריפא אותו בחתיכת מצה 

שמורה און האלבע גלאז וואסער, הרי שעכ"פ איזה אחיזה בטבע צריך להיות, והשי"ת ישמע תפלתו 

ובקשתו ויוכל להודיע בשו"ט.

מכתבי הקודם בטח קבל במועדו. אתענין לדעת באיזה אופן הסתדרה בתו תחי' עם חתנו הרב 

שי' ואם נשאר הוא באהלה של תורה וכו'.

בברכה שיב"ט.
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כשמתנהגים על פי הוראת התורה, הרי זוהי הדרך הטובה, והנהגה זו עצמה מסייעת את האדם להמשיך בכל ענייניו, באופן הטוב 
לפניו.

ממכתב ט"ז סיוון, תשי"ט



eznyרכ ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei
äáéúë äéì úéì.`azka ipeirl dizrc` e`lc oipnfc ,jk lr oikneq oi` Ðíåùî

éôìçîãzgwl `ayke ,df lr xt lye .df lr xiryd wxfn gipn ixz ciar i` Ð

cg `l` `kil ik ,jkld ,xiry ly z` lhepe el slgzpy minrt xtd mc z``l Ð

xt lye ,mipta xt xg` xiry ly :oxcqk zeceard e`vnpe ,i`d liwyc cr i`d gpn

.xiry ly jk xg`e ,lkida dixg`ïéì÷ú
ïéúãç,ipyd lr oiwizr oilwz ,cg`d lr Ð

,iriaxd lr dler ilfeb ,iyilyd lr oipiw

adf ,iyyd lr dpeal ,iyingd lr mivr

odilr aezk did dyye ,iriayd lr zxetkl

.dacpäðù ìë ìù íéì÷ù åìà ïéúãç ïéì÷ú
äðùå`ly ,ef dpy ilwy `iadl eilry in Ð

xc`a o`iad,dvxiy dry lk o`ian Ð

mixafbde ,oizcg oilwz ly xteya mpzepe

yly mdn oinxeze dkyla oze` mipzep

qextae zxvrd qextae gqtd qexta ,zetewd

.bgdäàáä äðùì ìå÷ùély xteyl opzepe Ð

ixiyl oze` mipzep oixafbde ,oiwizr oilwz

xird zneg mipea odny ,cwzy` ly dkyl

.(a dpyn c wxt) milwya opzck ,dizelcbne

ïéøåú ïä ïéðé÷`l` oigwel oi` eay zernn Ð

.oixezúåìåò ïìåë,dinrhl dcedi 'x Ð

mivre .daeg ipiwl zextey eid `l :xn`c

milwy zkqna yxtn zxetkl adfe dpeale

zern ozep mivr acpznd :(e dpyn e wxt)

.oixifb ipyn zegti `le ,xtey eze`l

xtey jezl ozepe zern `ian dpeal acpznde

oze` oixihwne dpeal odn migwele ,dpeal

,zxetkl adf .oevigd gafnd lr dacp

zep adf acpzndoigwele xtey jezl zern o

oiiexwd zewxfnd ode ,zxy ilkl adf odn

.(gk `) minid ixace (`) `xfra "adf ixetk"äáãðì äùùåzzl ,gafnd uiwl Ð

drxi :oda epipyy ,z`hge zeny` xzen ly zerexd lkn oigwely zern okezl

iza dyy cbpk zextey dyy (a,fw) zegpnc `xza wxtae .dacpl einc eltie xknie

lha gafn did m`e ,enei ly z` xikn cg`e cg` lke ,xnyne xnyn lkay zea`

odn oigwele odly xtey zern a` zia ipa oigwel zepaxw `ian yi` oi`y eneia

dide :ipzwc ,daizk dil zi` dcedi 'xc zdin dpin rny .gafnd uiw `ede ,zeler

.odilr aezkäéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâepzpy milrad on cg` zn `ny Ð

ze`hg oda yic oeike ,xteya zernode ,dilra ezny z`hg zern edl ded Ð

iptn epiide ,oze` zelqete zexykd mr zeaxern e`vnpe ,glnd mil zekled

.zeaexrzdéàãå äéìòá åúîù`l oiicre ,xteyl zern ozpyn zny ea oircei ep`y Ð

.oaxwéæåæ òáøà øåøáðåodn dpeny yiy dpicn ifef ,xn`w ihiyt ifefe .z`hgd inc Ð

,(`,g zezixk) mizraxa meia ea oipiw ecnr :opzc .zg` dcixt inc ode ,ixev ifefa

.dpicn ifef drax` `edy ixev xpic ivg `ed raexdeäøéøá äéì úéìopiknq `l Ð

.`xeqi` ixynl dxixa`íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämilk el oi`e ,mdilr exfby mcew Ð

.zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøä.ekeza Ð
ìçéîå
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ïéðé÷dpei ipa acpznde "oipiw" eilr aezky xteya ozepe `ian oixez acpznd Ð oixez od

."dler ilfeb" ea aezky xtey jezl zern ozepïðúäåzpicnn ez`hg gleyd

(`,gk oihib) "hbd lk" wxta mzd xn`de :il dnizÐ miiw `edy zwfga dze` oiaixwn mid

`l` epy `l :`xnbameync `nip ,ok m`e .`l Ð zexeabl ribd la` ,zexeabl ribd `ly

ycwn `nhne rxevne dafe af `ki` `nlic

,zexeabl eribdy mizty iehiae lew zrinye

:xnel yie !mdn cg` zeni `ny eda opiyiigc

.`ed `giky `lc ,i`d ilek yegilc `xaq epi`c

ribd la` mzd xn`wc `dc xnel yi inp i`

xneg meyn ,hb `iana ilin ipd Ð `l zexeabl

oia welig oi` Ð ez`hg gleya la` .yi` zy`c

hb `iandc oizipzn`c ,rcze .ribd `ll ribd

.ez`hg gleydc oizipzn` `le mzd dl xn`w

àìài`n :dniz Ð i`ce dilra ezny z`hga

zeni `nlic `nrh mlerl `nil ?dia xcd `nrh

`edy zwfga oze` oiaixwn opzc `de ,odn cg`

,opiyiig `l Ð zn `ny :mzd xn` `d Ð miiw

iax yiigc opifg `dc .opiyiig Ð zeni `ny

zn `nyc oeik :xnel yie !cepd zriwal dcedi

,daeg ipiwl zextey ciarp ok m` ,opiyiig `l

`nyc oeik ,iaexw`l ixzyil `zrye `zry lke

"hbd lk" wxtc `iddl inc `le .opiyiig `l zn

dxeq` "izzinl mcew jhib df ixd"c (my df mb)

ik mzdc .zeni `ny meyn ,cin dnexza lek`l

dxeq` dryd z`fa Ð zeni `ny opixn`

.ezzinl mcew zg` dry xn` ixdy ,lek`l

`l` dilra ezny z`hg `ied `l `kd la`

lk xn` ik elit` ok m`e .ynn ,cin dzin xg`l

`l `din `zyd Ð dryd efa zeni `ny `zry

.diaexw`l ixye ,aiky

øåøáðåea oipiw ecnre (`,g) zezixkc `nw wxt xn`c meyn i"yx yxit Ð ifef drax`

xninl irac eyexit jezn rnyn .z`hgd inc md ifef drax`e ,mizraxa meia

z`hgd `vnp ,dpicn ifef dpeny mdy ,ixev xpic edfy ,mly raexa ecnr micxtd ipyc

dilr `pngx qgcn :xn`wc ,ok rnyn epi` (a,i) zezixkc ipy wxt seqae .ifef drax`a

,mizraxa zelcae ,rlqa dxiry e` dayk iziin zexiyrac ,zexiyra xqziyn cg zelca

epiidc ,xn`w xpic raex Ð mizrax :`nl` .zelcc xyr dyyn cg iziin inp zelc ilca

digxe` `l` ,xn`w `wec e`l Ð ifef drax` `kd hwpc `de ,rlqa xyr dyyn cg

iab (`,hk) "edcy yicwnd" wxta oikxra `ki` `peeb i`d ike .ikd xninl `ed `xnbc

,ifef drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi iaxc dinwl `z` ,diqkipl edpinxg`c `xab `edd

axri`c `xab `edd (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" wxta oke .`xdpa icye ,ediilr lig`

drax` lewy lif :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z` ,dixnga `xeqi`c `xngc `ziag dil

.`xdpa icye ifefç÷åìädpi`y "opzc" opiqxb `le ,opiqxb "`ipzc" Ð miizekd oian oii

`l` da epyp `ly zg` dpyn yi (c dpyn) iriay wxt i`nc zkqnae .mewn meya dpyn

`kd Ð (`,e) oilegc `nw wxta ,opii lr xfb xi`n iaxc ab lr s`e .`nzq xi`n iax ixac

"l`rnyi iax" wxt zegpna edl `xiaqc ab lr s` ,oerny iaxe iqei iaxe .ixii` dxifb mcew

od zeix` ixb mizekc ,mizek ly lr mixkp lyne ,mixkp ly lr mizek lyn oinxez (a,eq)

Ð mixkp ly opii mzq lr exfbyk ikd meyn ,oey`x ziaa oiyer eidy enk ,micaer mpi` mdidl` z` mb ,azkay dxeza oiwifgne ,mixkpn xzei dxf dcearn oiyxetc oeik mewn lkn Ð

mr oian la` ,mizekd oian hwp `wece .epii xdhna ixiin `kd ,inp i` .xeq` ozite xzen opii didy ,mdilr xfby mcew xi`n iaxl enk .ozit lr exfby it lr s` ,miizek ly lr exfb `l

s` .(`,gn) dheq zkqn idlya `zi`ck ,dnexzd lr ecygp `l ux`d inry itl ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy ipzw `l i`ncac .`tiqa i`nc zkqna ipzwck ,el yi xg` oic Ð ux`d

iyiig `l Ð mixg`l oixkenyk la` ,oilke` mnvra mdyk ilin ipd Ð ixidf xdfn `ziixe`a azkc i`nac ,ixyrn ixeyr i`zek ipd (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`c ab lr

el oi`y oenn `edy itl ,lfb edl aiyg `lc ,zexyrnd lr iciyg ikd elit`e ,lfbd lr iciyg `l inp ux`d inr Ð lfbd lr miceyg opi`y it lr s`e ."leykn ozz `l xer iptl" lr

piyxcc `d` mizekd mikneq cere .lfb edl aiyg `l Ð yxted `lc dnk lk :cere .oiraezxg` welig yi cer .xken `le Ð "zlk`e" :(a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxt o

.yixtdl ivn `l zayae ,i`nc `zkqna `yixd zgkeny enke .i"yx yxity enk ,ixii` zay axray itl .xgnl ipzw `l i`ceae ,xgnl yixtdl cizr ip`y ipzw i`ncac :i`cel i`nc oia

dna" wxt dl opiziine ,`peeb i`d ik opz ,inp (c dpyn ` wxt) i`nc zkqnae (`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,dkiyg wtqa `l` zaya eze` oiyixtn oi` inp i`ncc ab lr s`e

eyixtdl xeq` Ð zay axrn my el `xw elit` i`ce la` ,mei ceran my `xw `lc `kid ilin ipd .`l Ð zaya la` ,zeynyd oiae mexr eze` yixtn i`ncd :(`,bk zay) "oiwilcn
zaya
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מהנכון אשר איזו פעמים בשבוע, בימות החול, קודם תפילת הבוקר, תפריש סענטים אחדים לצדקה, ומה טוב ביום השני וחמישי 
בשבוע ובערב שבת קודש – מובן שצריך להיות בלי נדר.

ממכתב ט"ז סיוון, תשי"ט



רכי ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei
äáéúë äéì úéì.`azka ipeirl dizrc` e`lc oipnfc ,jk lr oikneq oi` Ðíåùî

éôìçîãzgwl `ayke ,df lr xt lye .df lr xiryd wxfn gipn ixz ciar i` Ð

cg `l` `kil ik ,jkld ,xiry ly z` lhepe el slgzpy minrt xtd mc z``l Ð

xt lye ,mipta xt xg` xiry ly :oxcqk zeceard e`vnpe ,i`d liwyc cr i`d gpn

.xiry ly jk xg`e ,lkida dixg`ïéì÷ú
ïéúãç,ipyd lr oiwizr oilwz ,cg`d lr Ð

,iriaxd lr dler ilfeb ,iyilyd lr oipiw

adf ,iyyd lr dpeal ,iyingd lr mivr

odilr aezk did dyye ,iriayd lr zxetkl

.dacpäðù ìë ìù íéì÷ù åìà ïéúãç ïéì÷ú
äðùå`ly ,ef dpy ilwy `iadl eilry in Ð

xc`a o`iad,dvxiy dry lk o`ian Ð

mixafbde ,oizcg oilwz ly xteya mpzepe

yly mdn oinxeze dkyla oze` mipzep

qextae zxvrd qextae gqtd qexta ,zetewd

.bgdäàáä äðùì ìå÷ùély xteyl opzepe Ð

ixiyl oze` mipzep oixafbde ,oiwizr oilwz

xird zneg mipea odny ,cwzy` ly dkyl

.(a dpyn c wxt) milwya opzck ,dizelcbne

ïéøåú ïä ïéðé÷`l` oigwel oi` eay zernn Ð

.oixezúåìåò ïìåë,dinrhl dcedi 'x Ð

mivre .daeg ipiwl zextey eid `l :xn`c

milwy zkqna yxtn zxetkl adfe dpeale

zern ozep mivr acpznd :(e dpyn e wxt)

.oixifb ipyn zegti `le ,xtey eze`l

xtey jezl ozepe zern `ian dpeal acpznde

oze` oixihwne dpeal odn migwele ,dpeal

,zxetkl adf .oevigd gafnd lr dacp

zep adf acpzndoigwele xtey jezl zern o

oiiexwd zewxfnd ode ,zxy ilkl adf odn

.(gk `) minid ixace (`) `xfra "adf ixetk"äáãðì äùùåzzl ,gafnd uiwl Ð

drxi :oda epipyy ,z`hge zeny` xzen ly zerexd lkn oigwely zern okezl

iza dyy cbpk zextey dyy (a,fw) zegpnc `xza wxtae .dacpl einc eltie xknie

lha gafn did m`e ,enei ly z` xikn cg`e cg` lke ,xnyne xnyn lkay zea`

odn oigwele odly xtey zern a` zia ipa oigwel zepaxw `ian yi` oi`y eneia

dide :ipzwc ,daizk dil zi` dcedi 'xc zdin dpin rny .gafnd uiw `ede ,zeler

.odilr aezkäéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâepzpy milrad on cg` zn `ny Ð

ze`hg oda yic oeike ,xteya zernode ,dilra ezny z`hg zern edl ded Ð

iptn epiide ,oze` zelqete zexykd mr zeaxern e`vnpe ,glnd mil zekled

.zeaexrzdéàãå äéìòá åúîù`l oiicre ,xteyl zern ozpyn zny ea oircei ep`y Ð

.oaxwéæåæ òáøà øåøáðåodn dpeny yiy dpicn ifef ,xn`w ihiyt ifefe .z`hgd inc Ð

,(`,g zezixk) mizraxa meia ea oipiw ecnr :opzc .zg` dcixt inc ode ,ixev ifefa

.dpicn ifef drax` `edy ixev xpic ivg `ed raexdeäøéøá äéì úéìopiknq `l Ð

.`xeqi` ixynl dxixa`íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämilk el oi`e ,mdilr exfby mcew Ð

.zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøä.ekeza Ð
ìçéîå
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ïéðé÷dpei ipa acpznde "oipiw" eilr aezky xteya ozepe `ian oixez acpznd Ð oixez od

."dler ilfeb" ea aezky xtey jezl zern ozepïðúäåzpicnn ez`hg gleyd

(`,gk oihib) "hbd lk" wxta mzd xn`de :il dnizÐ miiw `edy zwfga dze` oiaixwn mid

`l` epy `l :`xnbameync `nip ,ok m`e .`l Ð zexeabl ribd la` ,zexeabl ribd `ly

ycwn `nhne rxevne dafe af `ki` `nlic

,zexeabl eribdy mizty iehiae lew zrinye

:xnel yie !mdn cg` zeni `ny eda opiyiigc

.`ed `giky `lc ,i`d ilek yegilc `xaq epi`c

ribd la` mzd xn`wc `dc xnel yi inp i`

xneg meyn ,hb `iana ilin ipd Ð `l zexeabl

oia welig oi` Ð ez`hg gleya la` .yi` zy`c

hb `iandc oizipzn`c ,rcze .ribd `ll ribd

.ez`hg gleydc oizipzn` `le mzd dl xn`w

àìài`n :dniz Ð i`ce dilra ezny z`hga

zeni `nlic `nrh mlerl `nil ?dia xcd `nrh

`edy zwfga oze` oiaixwn opzc `de ,odn cg`

,opiyiig `l Ð zn `ny :mzd xn` `d Ð miiw

iax yiigc opifg `dc .opiyiig Ð zeni `ny

zn `nyc oeik :xnel yie !cepd zriwal dcedi

,daeg ipiwl zextey ciarp ok m` ,opiyiig `l

`nyc oeik ,iaexw`l ixzyil `zrye `zry lke

"hbd lk" wxtc `iddl inc `le .opiyiig `l zn

dxeq` "izzinl mcew jhib df ixd"c (my df mb)

ik mzdc .zeni `ny meyn ,cin dnexza lek`l

dxeq` dryd z`fa Ð zeni `ny opixn`

.ezzinl mcew zg` dry xn` ixdy ,lek`l

`l` dilra ezny z`hg `ied `l `kd la`

lk xn` ik elit` ok m`e .ynn ,cin dzin xg`l

`l `din `zyd Ð dryd efa zeni `ny `zry

.diaexw`l ixye ,aiky

øåøáðåea oipiw ecnre (`,g) zezixkc `nw wxt xn`c meyn i"yx yxit Ð ifef drax`

xninl irac eyexit jezn rnyn .z`hgd inc md ifef drax`e ,mizraxa meia

z`hgd `vnp ,dpicn ifef dpeny mdy ,ixev xpic edfy ,mly raexa ecnr micxtd ipyc

dilr `pngx qgcn :xn`wc ,ok rnyn epi` (a,i) zezixkc ipy wxt seqae .ifef drax`a

,mizraxa zelcae ,rlqa dxiry e` dayk iziin zexiyrac ,zexiyra xqziyn cg zelca

epiidc ,xn`w xpic raex Ð mizrax :`nl` .zelcc xyr dyyn cg iziin inp zelc ilca

digxe` `l` ,xn`w `wec e`l Ð ifef drax` `kd hwpc `de ,rlqa xyr dyyn cg

iab (`,hk) "edcy yicwnd" wxta oikxra `ki` `peeb i`d ike .ikd xninl `ed `xnbc

,ifef drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi iaxc dinwl `z` ,diqkipl edpinxg`c `xab `edd

axri`c `xab `edd (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" wxta oke .`xdpa icye ,ediilr lig`

drax` lewy lif :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z` ,dixnga `xeqi`c `xngc `ziag dil

.`xdpa icye ifefç÷åìädpi`y "opzc" opiqxb `le ,opiqxb "`ipzc" Ð miizekd oian oii

`l` da epyp `ly zg` dpyn yi (c dpyn) iriay wxt i`nc zkqnae .mewn meya dpyn

`kd Ð (`,e) oilegc `nw wxta ,opii lr xfb xi`n iaxc ab lr s`e .`nzq xi`n iax ixac

"l`rnyi iax" wxt zegpna edl `xiaqc ab lr s` ,oerny iaxe iqei iaxe .ixii` dxifb mcew

od zeix` ixb mizekc ,mizek ly lr mixkp lyne ,mixkp ly lr mizek lyn oinxez (a,eq)

Ð mixkp ly opii mzq lr exfbyk ikd meyn ,oey`x ziaa oiyer eidy enk ,micaer mpi` mdidl` z` mb ,azkay dxeza oiwifgne ,mixkpn xzei dxf dcearn oiyxetc oeik mewn lkn Ð

mr oian la` ,mizekd oian hwp `wece .epii xdhna ixiin `kd ,inp i` .xeq` ozite xzen opii didy ,mdilr xfby mcew xi`n iaxl enk .ozit lr exfby it lr s` ,miizek ly lr exfb `l

s` .(`,gn) dheq zkqn idlya `zi`ck ,dnexzd lr ecygp `l ux`d inry itl ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy ipzw `l i`ncac .`tiqa i`nc zkqna ipzwck ,el yi xg` oic Ð ux`d

iyiig `l Ð mixg`l oixkenyk la` ,oilke` mnvra mdyk ilin ipd Ð ixidf xdfn `ziixe`a azkc i`nac ,ixyrn ixeyr i`zek ipd (a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`c ab lr

el oi`y oenn `edy itl ,lfb edl aiyg `lc ,zexyrnd lr iciyg ikd elit`e ,lfbd lr iciyg `l inp ux`d inr Ð lfbd lr miceyg opi`y it lr s`e ."leykn ozz `l xer iptl" lr

piyxcc `d` mizekd mikneq cere .lfb edl aiyg `l Ð yxted `lc dnk lk :cere .oiraezxg` welig yi cer .xken `le Ð "zlk`e" :(a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxt o

.yixtdl ivn `l zayae ,i`nc `zkqna `yixd zgkeny enke .i"yx yxity enk ,ixii` zay axray itl .xgnl ipzw `l i`ceae ,xgnl yixtdl cizr ip`y ipzw i`ncac :i`cel i`nc oia

dna" wxt dl opiziine ,`peeb i`d ik opz ,inp (c dpyn ` wxt) i`nc zkqnae (`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,dkiyg wtqa `l` zaya eze` oiyixtn oi` inp i`ncc ab lr s`e

eyixtdl xeq` Ð zay axrn my el `xw elit` i`ce la` ,mei ceran my `xw `lc `kid ilin ipd .`l Ð zaya la` ,zeynyd oiae mexr eze` yixtn i`ncd :(`,bk zay) "oiwilcn
zaya
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äéä àì :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .äáéúk déì úéì¥¥§¦¨¦§©©¦§¨¥Ÿ¨¨
àì àîòè éàî éøz .ãáìa ãçà ïk àlà íL¯ ¨¤¨©¤¨¦§©§¥©©§¨¨

øôc éä eäééìò áBzëéìå éøz ãéáòðå ,éôìçîc íeMî¦§¦©§¥§©£¥§¥§¦§£©§¥§©
!øéòNc éäå¯.äáéúk déì úéì äãeäé éaøì :àlà §¥§¨¦¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
ìL :éáéúéîäéäå ,Lc÷na eéä úBøôBL äøNò L ¥¦¦§¤§¥¨¨©¦§¨§¨¨

,ïépé÷å ,ïé÷ézò ïéì÷úå ,ïézãç ïéì÷z :ïäéìò áeúk̈£¥¤¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§¦¦
äMLå ,úøBtëì áäæå ,äðBáìe ,íéöòå ,äìBò éìæBâå§§¥¨§¥¦§¨§¨¨§©¤§¦¨

ïézãç ïéì÷z .äáãðì¯äðL ìk ìL íéì÷L elà ¦§¨¨¦§¦£©¦¥§¨¦¤¨¨¨
ïé÷ézò ïéì÷z ,äðLå¯ìB÷Lé ã÷zLà ì÷L àlL éî §¨¨¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©¤§¨©¦§
ïépé÷ ,äàaä äðMì¯äìBò éìæBb ,ïéøBz ïä¯éða ïä ©¨¨©¨¨¦¦¥¦§¥¨¥§¥

ék !äãeäé éaø éøáã ,úBìBò ïleëå ,äðBéáø àúà ¨§¨¦§¥©¦§¨¦£¨©
eúnL úàhç íeMî äøéæb :àáøòîa éøîà ,øîà éîéc¦¦£©¨§¦§©©§¨§¥¨¦©¨¤¥

.äéìòa¯:ïðúäå ?ïðéLééç éîeúðéãnî Búàhç çìBMä §¨¤¨¦¨§¦©§¨§©©¥©©¨¦§¦©
íiä¯:àlà .íéi÷ àeäL ú÷æça ,dúBà ïéáéø÷î ©¨©§¦¦¨§¤§©¤©¨¤¨

,éæeæ äòaøà øBøáðå .éàcå äéìòa eúnL úàhç íeMî¦©¨¤¥§¨¤¨©©§¦§©§¨¨¥
ðäå ,àéîa éãLðå!eøzLéð C¯déì úéì äãeäé éaø §¦§¥§©¨§¨¨¦§§©¦§¨¥¥

.äøéøa¯ïéé ç÷Blä :ïðúc ,àäî àîéìéà ?ïì àðî §¥¨§¨¨¦¥¨¥¨¦§©©¥©©¦
:øîBàå ãîBò ,äëLç íò úaL áøò íéiúekä ïéaî¦¥©¦¦¤¤©¨¦£¥¨¥§¥

Léøôäì ãéúò éðàL ïébeì éðL¯,äîeøz ïä éøä §¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `nei(ycew zay meil)

äáéúk déì úéì`ny ,daizkd lr jenql xyt` i` ezrcl - ¥¥§¦¨
.azky dna oiiri `l minrtl

:dcedi iax zrc jky di`x `xnbd d`ianïðúc,epizpyna ¦§©
,lkiday okd lr wxfnd z` gipn did ,zefdln `vei didykéaø©¦

øîBà äãeäégipd cg` lry mipk ipy eidy `nw `pz zrck `ly §¨¥
,xiryd mc ly wxfnd z` ipyd lre ,xtd mc mr wxfnd z`

`l`.ãáìa ãçà ïk àlà íL äéä àì,`xnbd zx`anéàî éøz Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨§¥©
àì àîòè,mipk ipy eid `l recn -jgxk lr,éôìçîc íeMîm`y ©£¨Ÿ¦§¦©§¥

ok lr xiryd mc mr wxfnde cg` ok lr xtd mc mr wxfnd gipi
mr wxfnd z` lehil micwi mlhil dvxiyk `ny miyyeg ,ipy
mipta ze`fda ixdy ,xcqk dyrp `ly `vnpe dligz xiryd mc
`ly cg` ok wx eyry xaeq jkle .xiryd mcl xtd mc mcw
wxfnd z` lehi `ly cr xiryd mc mr wxfnd z` gipdl lkei

.xtd mc mr,dyweéøz ãéáòðå,mipk izy -éä eäééìò áBzëéìå §©£¦§¥§¦§£©§¥
,øéòNc éäå øôc,xiryd mc z` dligz lehil zerhl `eai `l jke §©§¥§¨¦

àlày gkenäáéúk déì úéì äãeäé éaøì.jk lr jenql ¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,milwy zkqna epipyìLúBøôBL äøNò L ¥¦¥§Ÿ¤§¥¨

Lc÷na eéä,zernd z` mipzep eid mday,ïäéìò áeúk äéäålr ¨©¦§¨§¨¨¨£¥¤
cg` xteyå ,ïézãç ïéì÷zipy xtey lrå ,ïé÷ézò ïéì÷ziyily lr ¦§¦£©¦§¦§¦©¦¦§

å ,ïépé÷iriax lrå ,äìBò éìæBâiying lr,íéöòmivr acpzndy ¦¦§§¥¨§¥¦
,ef dtewa zernd ozep dide mixifb ipy inc ly zern `ian did

åiyiy lr,äðBáìeide ef dtewa zernd ozep did dpeal acpzndy §§¨
,oevigd gafn lr dze` mixihwne dpeal oda mipewåiriay lr §

,úøBôëì áäædtewa zernd ozep did zxy ilkl adf acpzndy ¨¨¦§Ÿ
.zewxfn mda mipew eide efäMLåmdilr aezk didy zextey §¦¨

,äáãpìmda xn`py zendad lk ly mincd z` migwel eidy ¦§¨¨
mdinc eltie exkni jk xg`e men mda letiy cr erxiy oicd

.gafnd uiwl zenda mda mipew eide ef dtewa mipzepe ,dacpl
:dpynd zx`anïézãç ïéì÷z,eyexit ,miycg milwy -elà ¦§¦£©¦¥

,äðLå äðL ìk ìL íéì÷L`ly el` dpyd jyna mi`ian eidy §¨¦¤¨¨¨§¨¨
mze` mipzep eid e`iadyke mdilwy z` xc`a cg`a e`iad

.ef dtewaïé÷ézò ïéì÷z,eyexit ,mipyi milwy -ì÷L àlL éî ¦§¦©¦¦¦¤Ÿ¨©
ã÷zLàdxary dpya -äàaä äðMì ìB÷Lémxz `ly elwy z` ¤§¨©¦§©¨¨©¨¨

eid el` zerne ,df xteya el` zern ozep dide ,dxary dpya
xird zneg z` mipea eid mdny dkyld ixiiyl mikled

.dizelcbneïéøBz ïä ,ïépé÷did ,mixez acpzndy ,milecb mipei - ¦¦¥¦
,mipiwd ly xteya zernd z` ozep,äðBé éða ïä ,äìBò éìæBb§¥¨¥§¥¨

dpei ipay iptn ,ef dtewa zernd z` ozep did dpei ipa acpzndy

oke mixez `iade dpei ipa acpznde ,ohw rnyn lfebe miphw md
.ezaeg ici `vi `l jtidlïleëåmiaixw eid el`d zeterd lk - §¨

,äãeäé éaø éøác ,úBìBò.daeg ipiwl zextey eid `ly ezhiyle ¦§¥©¦§¨
z` mipzep eid daeg ipiwl zextey eidy mixaeqd opax zrcl j`
eid dacp zerne .oipiw eilr aezk didy xteya daegd ipiw zern
dide' exn`y dnne .dler ilfeb eilr aezk didy xteya mipzep
ick daizkd lr jenql yi dcedi iaxl s`y epcnl 'mdilr aezk
`ly dcedi iax ly enrhy `xnbd dx`ia ji` ,dywe ,erhi `ly
`l jke aezkl xyt` ixde ,erhi `ny daeg ipiwl zextey eid

.erhi
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ékux`a - ¦¨¨©¦¦¨©¨§¥§©£¨¨

meyn ,erhi `ny dcedi iax ly enrh oi`y ,exn` l`xyi
,`ed enrh `l` ,daizk dliren dzid z`flyúàhç íeMî äøéæb§¥¨¦©¨

,äéìòa eúnLipiwl xtey did m`e ,daixwdl xeq`y dpicy ¤¥§¨¤¨
z`hg aixwdl did xyt` i` aey ,zn did milradn cg`e daeg
,zernd x`y mr zeaxern znd ly eizerny oeik el` zernn
iptn' daeg ipiwl zextey eid `ly dcedi iax zpeek dfe

.z`hgd iaiign cg` zeni `ny 'zaexrzd
:`xnbd dywnïðéLééç éîez`hg miaiigdn cg` zeni `ny ¦©§¦¨

,ef xteya eizern z` gipdyïðúäå(.gk oihib)Búàhç çìBMä , §¨§©©¥©©¨
íiä úðéãnî,ycwna daixwdl,íéi÷ àeäL ú÷æça dúBà ïéáéø÷î ¦§¦©©¨©§¦¦¨§¤§©¤©¨

.dilra ezny z`hg `idy `vnpe zn `ny miyyeg oi`e
:`xnbd zvxzn,éàcå äéìòa eúnL úàhç íeMî àlàyygdy ¤¨¦©¨¤¥§¨¤¨©©

zernd lky oeike ,zernd ipzepn cg` zny xexiaa rcpy `ed
,z`hg zepaxw mdn aixwdl exq`i ,dtewd jeza cgi miaxern¥

.dilra ezny z`hg ly zern i`cea mda axerny meyn
:`xnbd dywnéæeæ äòaøà øBøáðå,cg` ser inc mdyécLðå §¦§©§¨¨¥§¦§¥

[wexfpe-]àiîael` md mil ewxfpy zerndy jka xxazpy xn`pe §©¨
,ezn dilray z`hgd jxevl epzipyðäåCzernd x`ye - §¨¨

eøzLéð:`xnbd zvxzn .daxwdl exzEi -déì úéì äãeäé éaø ¦§§©¦§¨¥¥
äøéøamd dn rxtnl xxal xyt` i`y dcedi iax zrcy - §¥¨

ly eizern exq`e miaxern zernd lky `vnpe ,znd ly zernd
.z`hg mdn aixwdl elkei `ly zernd lk z` znd

:`xnbd zl`eyïì àðî,dxixa oi`y xaeq dcedi iaxy,àîéìéà §¨¨¦¥¨
ç÷Blä ,ïðúc àäî[dpewd-]íéiúekä ïéaî ïéémdn eyixtd `ly - ¥¨¦§©©¥©©¦¦¥©¦¦

,zexyrne zenexz,äëLç íò úaL áøòyixtdl milk el oi`e ¤¤©¨¦£¥¨
,zexyrne zenexzd mkezlïébeì éðL ,øîBàå ãîBòd`n jezn ¥§¥§¥¦

o`k yiy oibelLéøôäì ãéúò éðàLmilk il eidiyk,äîeøz ïä éøä ¤£¦¨¦§©§¦£¥¥§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בעתם קבלתי את מכתביו וכן את הודעתו אשר בש"ק י"ב סיון מלאו כ"ה שנה מיום בואו 

בברית הנשואין עם זוג' תחי'.

כן כמשמעו,  וגם  ושנים טובות כפשוטו ממש,  ימים  יחד  והנני בזה להביע ברכותי שיאריכו 

ממש.  והנגלה  הנראה  ובטוב  שבתורה,  ומאור  בתומ"צ  הטוב  הוא  האמתי,  בטוב  ממולאים  שיהיו 

ובמילא נכלל בזה רב נחת ועונג, חסידישן נחת ועונג מכל יוצאי חלציהם, שי', אכי"ר...

אחתום מעין הפתיחה בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ביחד עם זוג' וכל ב"ב שיחיו בטוב 

הנראה והנגלה,

ומה דשאילנא בשיחת חה"פ פי' מענה הרה"צ מטשערנאביל, לדעתי: שבמעט מים, ע"י שאלתו 

הגבי' אותו אדהאמ"צ להרגיש גילוי המשיח.



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áìì øznL øác elôàì ïéøézî LiL ,dá àöBiëå äáðbä ìò ãébäì ïBâk ,ìça ãMä ïî ìBàLïî ìBàL £¦¨¨¤ª¨¦§¦©¥§Ÿ§§©¦©©§¥¨§©¥¨¤¥©¦¦¦§¦
epnî íìòpä øác Bì ãébnL àlà äNòî Bì äNBò ãMä ïéàå ìéàBä ãMä[gpxäøBé'a øàaúiL Bîk ©¥¦§¥©¥¤©£¤¤¨¤©¦¨¨©¤§¨¦¤§¤¦§¨¥§¤

ì øeñà ¯ è"ò÷ ïnñ 'äòãCøöì øác epnî ìàBL àeä ïk íà àlà ."øác øaãå" íeMî ,úaLa epnî ìBàL ¥¨¦¨¨¦§¦¤§©¨¦§©¥¨¨¤¨¦¥¥¦¤¨¨§Ÿ¤
ì øzî æàL ,äàeôøìça øznL ïéðò ìëa úaLa epnî ìBàL[hpx.íL 'äòã äøBé'a øàaúiL Cøc ìòå , §¨¤¨ª¨¦§¦¤§©¨§¨¦§¨¤ª¨§Ÿ§©¤¤¤¦§¨¥§¤¥¨¨

äàeôø íäa LiL íéLçì éðéî ìk ïëå[qx"øác øaãå" íeMî íäa ïéàå ,ìça Bîk úaLa íLçìì øzî ¯[`qx: §¥¨¦¥§¨¦¤¥¨¤§¨ª¨§¨¢¨§©¨§§Ÿ§¥¨¤¦§©¥¨¨
לב  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
åðîî íìòðä [çðø דבר שום כשאובדין עושין שכן -

להם  מגידים והם שדים במעשה .297שואלין
ìåçá øúåîù [èðø דרכי" משום אסור אינו שאז -

דבר".298האמורי" "ודבר משום ולא ,
äàåôø íäá [ñø במי הנשים שנוהגות לחש כגון -

ראשו  לו .299שכואב
øáã øáãå [àñø לרפואה שהוא עליו ניכר לא אם גם -

בגדר  אינו - מועיל זה לחש אם ידוע לא ואפילו
דבר" "ודבר משום האסורים בטלים" .300"דברים

zetqede mipeiv
בדבר).297) ד"ה א קא, (סנהדרין רש"י

אדם  בני ויש ד): פרק השני (באר למהר"ל הגולה ובבאר
מענין  ידעו לא ואלו כישוף. שהוא זה דבר שחושבים
יוצא  מה פעולה השד שיפעול זה דבר היה שאילו כשפים.
אבל  כשפים. נראה והיה קשיא, זה היה עולם, של ממנהגו
רק  מה, בדבר בעולם לשנות כלל פועל שום שאינו דבר
של  במנהגו שינוי מבלתי דבר, לו שיראה או דבר, לו להגיד
בזה... ספק ואין כלל, 'כשפים' שם זה על יפול לא עולם,
כי  היזק... בלי אליו, חיבור לו יש השד כי רק זה אין כי
פמליא  שמכחישין (שם) רז"ל שפירשו כמו 'כשפים' שם

או  דבר, להגיד רק כלל, מעשה שאינו דבר אבל מעלה. של
יוצא פעולה כאן אין דבר, לו עולם.להראות של ממנהגו

עיניים, מאוחז גם וחילוקו מהגמרא, דוגמאות גם שם (ראה
וידעוני). אוב

סל"ג.298) שא סי' כדלעיל
רעג.299) הערה שא סי' לעיל וראה סי"ח, שו סי' כדלעיל
והאסורים 300) המותרים הלחשים דין סל"ג שא סי' ראה

אפילו  מותר מסוכן שבחולה ולהעיר האמורי", "דרכי משום
ולחזק  דעתו ליישב שיכול אלא מועיל שאינו שידוע לחש

א)). עמוד קא דף (סנהדרין 'בארֿשבע' (ראה ליבו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

ÁÈ אף אצלו הסכין לישא לאדם מותר מקום ומכל
שם שיש במקום הכנסת לבית אע"פ כשהולך עירוב

ולא  ביום בו אח"כ לו שיצטרך כיון לסכין שם צריך שאינו
כל  כלל לו צריך כשאינו אלא לצורך שלא טלטול אסרו
כדי  אצלו נושאו והוא היום בו ישתמש אם אבל היום
שיהיה  בכך חפץ שהוא כיון מותר בשעתו לו מוכן שיהיה

לצורך: טלטול זה הרי לו מוכן

ËÈ ככלי אפילו ולא הקודש כספרי דינן אין התפילין
לרשות  בהן לצאת אסור שהרי להיתר שמלאכתו
בשבת  כלל ללבשו אסור בו לצאת שאסור דבר וכל הרבים
בסי' שנתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא הבית בתוך אפילו
כלי  התפילין אין בבית ללבוש שם להמתירין ואף ש"ג
מצוה  לשם ללובשן מיוחדים והן הואיל להיתר שמלאכתו
ל"א  בסי' שנתבאר כמו מצוה לשם ללבשן אסור ובשבת
שלא  להצניען כגון עצמן לצורך אפילו לטלטלן אסור לפיכך

הם  שם המצויים הגנבים שרוב מקום הוא אם יגנבו
בידם. בזיון לידי התפילין יבאו שלא ישראלים

או  המזיקין מן שישמרוהו בשביל כגון גופן לצורך אבל
לאיסור  שמלאכתו כלי כדין לטלטלן מותר מקומן לצורך
בהן  היוצא שהרי ומלבוש כלי תורת עליהן יש מקום שמכל
כמ"ש  ותכשיט מלבוש דרך והן הואיל פטור הרבים לרשות

ש"א: בסי'

Î לטלטלם אסור שיר כלי ושאר חצוצרות או השופר וכן
שמלאכתו  כלי כדין מקומם או גופם לצורך אם כי
כמו  בשבת שיר בכלי לזמר או לתקוע שאסור לאיסור

ושל"ט: תקפ"ח בסי' שיתבאר

‡Î אף לטלטלו מותר ולהיתר לאיסור שמלאכתו כלי
הואיל  להיתר שמלאכתו כלי כדין עצמו הכלי לצורך

היתר: למלאכת ג"כ מיוחד והוא

* * *
·Î הנידוכים מדברים בו וכיוצא שום בה יש אם מדוכה
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כלי  שהוא אע"פ עצמה לצורך אף לטלטלה מותר בה
וב  טפלה היא שהמדוכה לפי לאיסור להשום שמלאכתו טלה

זה  והרי שבתוכה להתבשיל טפלה שהקדרה כמו שבתוכה
שלא  אף לטלטלו שמותר בלבדו השום את מטלטל כאלו
שאר  או תינוק או ככר במדוכה נתן אם אבל כלל לצורך
אסור  להם טפלה המדוכה שאין בטלטול המותרים דברים
שהתירו  הוא בלבד שבמת עצמה לצורך כן ידי על לטלטלה
כמ"ש  בהם וכיוצא תינוק או ככר ע"י לצל מחמה לטלטל

שי"א. בסי'

שמלאכתו  כלי כל שאר או שהמדוכה ואומרים חולקים ויש
תינוק  או ככר ע"י עצמו הכלי לצורך לטלטלו מותר לאיסור
התירו  שלא אמרו ולא בטלטול המותר דבר שאר או
בטלטול  אלא המת מן לבד תינוק או ככר ע"י בטלטול
אבל  ומקומו גופו לצורך אף לטלטלו האסור גמור מוקצה
בו  והקילו גמור מוקצה שאינו לאיסור שמלאכתו כלי
ע"י  לטלטלו ג"כ בו הקילו מקומו או גופו לצורך לטלטלו

עצמו. הכלי לצורך אף תינוק או ככר

מרובה  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
האחרונה: סברא על לסמוך יש

‚Î בשבת חדש כלי שעשה נכרי כגון בשבת מותר הנולד
שנתבאר  ע"ד בו ולהשתמש לטלטלו מותר מעצמו
מאתמול  עליו דעתו היה שלא אע"פ ש"י וסי' רנ"ב בסי'
שיתבאר  כמו בנולד להחמיר יש ביו"ט אבל למחר לטלטלו

תצ"ה: בסי'

„Î ואין בשבת שנשברו בטלטול המותרים הכלים כל וכן
מלאכתם  מעין בהם להשתמש ראויים השברים
עריבה  שברי כגון לגמרי אחרת מלאכה מעין אלא הראשונה
הפך  פי בהם לכסות זכוכית כלי ושברי חבית פי בהם לכסות
ומותר  חדש כלי שנעשה נולד זה הרי בזה כיוצא כל וכן
הוכנו  שאז יו"ט מערב נשברו כן אם אלא ביו"ט ולא בשבת

נולד: זה ואין יום מבעוד אחרת למלאכה

‰Î מעין בהם להשתמש ראויים השברים אם אבל
לתוכן  לצוק עריבה שברי כגון הראשונה מלאכתם
במים  המעורבת לעיסה דומה שהיא עבה מקפה
שמן  לתוכם לצוק זכוכית כלי ושברי בעריבה שמשתמשים

ביו"ט: נשברו אם אף לטלטלם ומותר נולד זה אין

* * *
ÂÎ מוקצה הם הרי מלאכה לשום ראויים השברים אין ואם

לטלטלם  ואסור כלל עליהם כלי תורת שאין לפי גמור
ביו"ט  אבל בחול שנשברו בין בשבת שנשברו בין בשבת
ראויים  הם אם להסקה לטלטלם מותר יום מבעוד נשברו אם
להיסק  העומדים עצים שאר ביו"ט לטלטל שמותר כמו לכך

עליהם: כלי תורת שאין אף

ÊÎ כלים אבל שנשברו בטלטול המותרים בכלים זה וכל
שהשברים  אע"פ שנשברו כיס חסרון מחמת המוקצים
ביום  או בשבת נשברו אם כיס חסרון מחמת מוקצים אינם
האדם  מדעת שהוקצו שמתוך ביום בו לטלטלם אסור טוב
הוקצו  עדיין שלם המוקצה הכלי כשהיה השמשות בבין

ש"י: בסי' שיתבאר כמו כולו היום לכל

ÁÎ שאינם אותן אפילו בטלטול האסורים השברים כל
שיכולים  במקום מונחים הם אם מלאכה לשום ראויים
במקום  או השלחן על שנשברו זכוכית כלי כגון להזיק
יזוקו  שלא לפנותם כדי השברים לטלטל מותר שהולכין
איסור  על גזרו לא רבים של הגוף היזק שבמקום רבים בהם

שיתבאר. כמו בכרמלית טלטול איסור על ואפילו מוקצה

ואף  לפנותם אסור בטלטול האסורים חרס כלי שברי אבל
איסור  שאין כלום בכך אין ונשברים עליהם שדורסים
שיהא  בשביל במתכוין שוברו כן אם אלא חרס בשבירת
כלי  תיקון משום אסור שאז תשמיש לאיזה כך ידי על ראוי

ש"י: בסי' כמ"ש

ËÎ והיא בשבת בין בחול בין מכלי שנשברה חרס חתיכת
במקום  ואפילו לטלטלה מותר כלי בה לכסות ראויה
ברשות  שמונחת כגון בה לכסותם שם מצויים כלים שאין
תורת  ויש הואיל אמות מד' פחות שם לטלטלה מותר הרבים
כלים  שאר בשברי הדין וכן כלים שם שיש בחצר עליה כלי
בטלטול  מותרים שבריהם שאין מהן יש כלים ששאר אלא
בהם  לכסות עריבה שברי כגון קצת גדולים הם כן אם אלא
אע"פ  חבית פי לכיסוי ראויים אינם אם אבל חבית פי
עליהם  כלי תורת אין מחבית קטן כלי פי לכיסוי שראויים
לאשפה  לזרקם דרך העריבה של הקטנים ששברים לפי כלל
אבל  מחבית קטן כלי פי לכיסוי לייחדם כלל דרך ואין
לייחדה  לפעמים הוא דרך קטנה היא אפילו חרס חתיכת
שלא  אע"פ עליה כלי תורת יש לפיכך קטן כלי פי לכיסוי

עדיין: ייחדה

* * *
Ï יום מבעוד לאשפה וזרקה בחול מהכלי נשברה ואם

מ  אותה שהקצה כיון בשבת לטלטלה בה אסור לכסות
היא  אם ואפילו עליה כלי תורת עוד מהיות וביטלה כלים
וזרקה  עשיר הוא שבעליה אלא כלים לכיסוי לעניים ראוייה
שהכל  שבעולם העניים לכל בטלטול אסורה אעפ"כ לאשפה

שיתבאר: כמו הבעלים אחר הולך

‡Ï הואיל לטלטלה מותר בשבת לאשפה זרקה אם אבל
תחלת  שהוא השמשות בבין כלי תורת עליה והיה

השבת: כניסת

·Ï תורת יש כלי בו לכסות ראוי שאם אמרו דבר בכל לא
כבר  והיה הואיל בלבד כלים בשברי אלא עליו כלי
מהם  נפקע לא לכן שלימים כשהיו גמור כלי תורת עליהם
שאין  דבר כל אבל לכיסוי עדיין ראויין אם כשנשברו אף
בהם  וכיוצא אבנים או צרורות כגון גמור כלי שייכות בו
תורת  עליהם ירד לא כלים בהם לכסות שראויים פי על אף
ומקומם  גופם לצורך אפילו לטלטלם ואסור כך בשביל כלי

למעלה. שנתבאר כמו

עץ  חתיכת ונוטלים שנכשלים לרבים להזהיר צריך ולכן
בענין  וכיוצא עליו לשכוב דף איזה בה לסמוך כלי שאינה
לצורך  כשאינו מוקצה טלטול כל מותר נכרי ידי על אבל זה

רע"ו: בסי' שנתבאר כמו עצמו המוקצה

‚Ï הן הרי בנר להדלקה עוד עומדים שאינן פתילה שברי
גופן  לצורך אפילו לטלטלן שאסור ואבנים כצרורות
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או  בחול כבר נדלקה אפילו שלימה פתילה אבל ומקומן
שמלאכתו  ככלי ודינה כלי נקראת היא שעברה בשבת
דלקה  אם אבל ומקומו גופו לצורך לטלטלו שמותר לאיסור
כמו  כולו היום לכל הוקצית זו שבת של השמשות בבין
חלב  של או שעוה של שלם נר וכן רע"ט בסי' שנתבאר
כלי  נקרא שעברה בשבת או בחול כבר נדלק ואפילו

לאיסור. שמלאכתו

הדלקת  לצורך שלם נר שמטלטלים ההמון טעות יצא ומכאן
הם  וטועים לעצמו שידליקנה נכרי לצורך או שבת מוצאי
כשצריך  אלא לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר שאינו
המותר  תשמיש איזה עצמה בשבת בו להשתמש ישראל
למעלה: שנתבאר כמו אגוזים בו לפצוע קורנס כגון בשבת

* * *
„Ï שהדלת בין בהם קבועות דלתות להם שיש הכלים כל

ונתפרקו  הכלי גבי על כיסוי שהוא בין הצד מן הוא
קודם  שנתפרקו בין בשבת שנתפרקו בין מהם הדלתות
הדלתות  שכשהיו מפני הדלתות אותן לטלטל מותר השבת
ואף  אביהן אגב כלי שם עליהן גם היה בכלים מחוברות
שהיה  כלי שם מהם נפקע לא מהכלים אח"כ שנתפרקו

הכלים: אל ולחברן להחזירן וראויות הואיל עליהן

‰Ï שנתפרקו בין הבית מן שנתפרקו הבית דלתות אבל
מפני  לטלטלן אסור השבת קודם שנתפרקו בין בשבת
כשנתפרקו  שעכשיו ואע"פ מעולם עליהן כלי שם היה שלא
אינן  אעפ"כ נסרים בשאר כמו בהן להשתמש ראויות הן
הן  ולכך לבית להחזירן ראויות שהן לפי בטלטול מותרות

נסרים. כשאר עליהן להשתמש ולא עומדות

להחזירה  או מהם ליטלה מותר אם ומגדל תיבה שידה דלת
ושי"ד: שי"ג בסי' יתבאר להם

ÂÏ נעשה לכלי כיסוי שעשאו עליו כלי תורת שאין דבר
כלים  כשאר לטלטלו ומותר כך ידי על כלי תורת עליו
שתיקונו  בענין לכך והכינו מעשה בו ועשה שתיקנו והוא
בו  נשתמש לא שעדיין ואע"פ לכך עומד שהוא עליו מוכיח
אפילו  יום מבעוד לכיסוי בו נשתמש ואם לעולם לכיסוי
אע"פ  בשבת לטלטלו ומותר שלו כלי תורת זהו אחת פעם
בדבר  אמורים דברים במה תיקון של מעשה שום עשה שלא
אבל  בהן וכיוצא נסרים חתיכות כגון לכיסוי לעשותו שדרכו
זה  בדבר שנשתמש אע"פ כיסוי לעשותו דרכו שאין דבר
פי  את בה שכיסה אבן כגון בחול רבות פעמים לכיסוי
שיתבאר: כמו בשבת לטלטלה אסור רבות פעמים החבית

ÊÏ כיסוי כגון הקרקעות כיסויי אבל כלים בכיסוי זה וכל
נשתמש  וגם מעשה בו ועשה שתיקנו אע"פ דות או בור
בית  לו יש כן אם אלא לטלטלו אסור בחול רבות פעמים בו
עליו  מוכיח שזה מהבור אותו כשמסירים בו שאוחזין אחיזה

כלי. שם עליו ויש להטלטל עשוי שהוא

הקרקעות  ככסויי דינם לגמרי בקרקע הקבורים כלים וכסויי
לגמרי  בקרקע קבור שאינו כלי אבל אלו מפני אלו על שגזרו

מח  שהוא שהיו אע"פ שבימיהם תנורים כגון לקרקע ובר
אחיזה  בית צריך כיסויים אין בטיט למטה ומחוברים כקדרה

ככיסוי  כיסויים דין קרקע גבי על הבנויים שלנו תנורים אבל
אחיזה: בית שצריך הדות

* * *
ÁÏ כדין הקוץ את בה ליטול לטלטלה מותר שלימה מחט

גופו. לצורך לטלטלו שמותר לאיסור שמלאכתו כלי

בודאי  דם יוציא שלא שיטלנו הקוץ בנטילת שיזהר ובלבד
לכך  מתכוין שאינו אע"פ חובל משום בזה שיש נטילתו ע"י
אם  כגון ימות ולא רישיה פסיק שהוא בענין שנוטלו כיון
מבלי  משם להוציאו אפשר ואי בנטילתו הקוץ נתהפך

להוציאו: אסור דם הוצאת

ËÏ לטלטלה אסור שלה חור או חודה שניטל מחט אבל
שאר  לשברי דומה ואינה ממנה כלי תורת שבטל מפני
ומחט  אחר לתשמיש וראוים הואיל בטלטול שמותרים כלים
כגון  אחר לתשמיש ג"כ ראויה חורה או חודה שניטל זו
אותה  לייחד כלל רגילות אין מקום מכל הקוץ את בה ליטול
(פירוש  גרוטאות בין לזורקה אדם של דרכו אלא לתשמיש
לייחדם  שרגילים כלים שאר בשברי משא"כ מתכות) שברי

מהם. כלי שם נפקע לא לכן אחר לתשמיש

עליה  נעשה תשמיש לאיזה זו מחט ייחד אם מקום ומכל
אם  להיתר שמלאכתו כלי כדין לטלטלה ומותר כלי תורת

בשבת. המותר לתשמיש ייחדה

גופה  לצורך לטלטלה מותר עדיין ניקבה שלא חדשה ומחט
נקב  בלא כך ומניחה עליה נמלך אדם שלפעמים לפי
שעדיין  אף עליה כלי תורת יש לכן קוץ לנטילת ומייחדה
לבין  זורקה אדם חודה כשניטל משא"כ יחדה לא

הגרוטאות:

Ó עליהן לישב ראויות שאינן אע"פ שבלו מחצלאות שירי
עליהן  שהיה כלי שם מהם נפקע שלא לטלטלן מותר
זרקן  ואם טינוף איזה בהן לכסות עדיין ראויות והן הואיל
למעלה  שנתבאר כמו לטלטלן אסור יום מבעוד לאשפה

כלים: שאר בשברי

* * *
‡Ó בכל אין אם שבלו בגדים שירי שהן מטלניות אבל

שאינן  מפני לטלטלן אסור אצבעות ג' על ג' מהן אחת
והן  ג' על ג' בהן יש ואם לעשירים ולא לעניים לא ראויות
ראויות  שהן לטלטלן שבעולם העניים כל מותרים עני של
לאשפה  הבעלים זרקום כן אם אלא בבגדיהם לטלאי  להם
של  שהן אע"פ לטלטלן אסורים עשירים אבל יום מבעוד
הן  שאז טפחים ג' על טפחים ג' בהן יש כן אם אלא עני
זה  עני של בביתו דר שהוא ועשיר לעשירים גם ראויות
ומותר  הבית בעל אחר נגרר הוא הרי שלו שהמטלניות
בבית  ראויות והן הואיל לו ראויות שאינם אע"פ לטלטלן
מג' פחות שהן עשירים של מטלניות אבל בו דר שהוא זה
שבעולם  העניים לכל אף אסורות טפחים ג' על טפחים
להם  ראויות שאינן מפני העשירים לבעליהן שהוקצו שכיון
בעליהן  אותן זרקו כאילו שנעשו מפני העולם לכל הוקצו

שיתבאר. כמו בזה כיוצא בכל הדין וכן לאשפה

שאין  אע"פ בגדים סתם שירי שהן שמטלניות אומרים ויש
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הואיל  אדם לכל בטלטול מותרות אצבעות ג' על ג' בהם
ג' על ג' בין חלקו ולא טינוף איזה בהם לקנח ראויות והן
של  טליתות שירי שהן במטלניות אלא מכן לפחות אצבעות
בהן  ומלהשתמש בהן מלקנח עצמו בודל שאדם מצוה

מגונה. תשמיש

אין  לקינוח ראויות שהן שאף הראשונה כסברא והעיקר
שאף  לכך ייחדן כן אם אלא כך בשביל עליהן כלי תורת
הם  אם אף עליהם כלי תורת אין הכלים  כל שאר שברי
בהם  לסמוך שראויים או לכך ייחדם לא אם לקינוח ראויים

כלי  לכיסוי ראויים כן אם אלא לכך ייחדם ולא כלי איזה
למעלה: שנתבאר כמו

·Ó מותר הדפוס על מהודק שהוא ישן בין חדש בין מנעל
המנעל  מתוך הדפוס את לשמוט בין ממנו לשומטו
בטלטול  איסור כאן ואין הדפוס מעל המנעל לשמוט בין
שמלאכתו  אלא כלי שם עליו יש שהדפוס מפני הדפוס
של  חללו דהיינו מקומו לצורך לטלטלו ומותר לאיסור

בתוכו: שהדפוס המנעל
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(1.irvn`d x"Enc` zgPdn `Ed EpiptNW xn`Od gqFp .a"rwz sxFgA xn`p)¤¡©§¤©©©£¨¤§¨¥¥©¨©©§¨¤§¨¦

irvn`d x"Enc` ixn`n ± "mikqPd oipr oiadl" ligzOd xEAC ± df lr cQEin§¨©¤¦©©§¦§¨¦¦§©©§¨¦©©§¥©§¨¤§¨¦

`xFTd lM xn`n oipr oiadl" ligzOd xEAcA ± zFdBd .gtw'` cEOr xAcOA©¦§¨©©¨§¦©©§¦§¨¦¦§©©£©¨©¥

.lwz cEOr (a KxM xAcOA) glW dxFYd xF` ± (?f"vwz ?d"vwz) "rnW z`ixw§¦©§©©¨§©©¦§¨¤¤©

.81 cEOr zFtqFd mW ± "mikqp zWxR zkinq oipr" ligzOd xEAC¦©©§¦¦§©§¦©¨¨©§¨¦¨¨©

."lk`i lk`d m`e" mWA df ligzOd xEACl wcv gnSd oiIvn zFnFwn dOkA§©¨§§©¥©¤©¤¤§¦©©§¦¤§¥§¦¥¨Ÿ¥¨¥

ligzOd xEAC .Kli`e k cEOr c"pxz mixn`Od xtq mb d`x xn`Od zEllkl¦§¨©©£¨§¥©¥¤©©£¨¦©¨¥¨¦©©§¦

.(f"nyz .b"nyz .`"nyz "mikqPd oipr oiadl"§¨¦¦§©©§¨¦

(2dxFYA zFpAxTd oiprA xn`p xaMW dn lr glW zWxtAW WECigd EdGW")¤¤©¦¤§¨¨©§©©©¤§¨¤¡©§¦§©©¨§¨©¨

.(`"nyz "mikqPd oipr oiadl" ligzOd xEAC ± ."`xwIe xtqA hxtaE ,df iptl¦§¥¤¦§¨§¥¤©¦§¨¦©©§¦§¨¦¦§©©§¨¦

(3oiwEnr EidW gAfn lW oiziXl oicxFi oiIde miOd FAW awp did gAfOA")©¦§¥©¨¨¤¤¤©©¦§©©¦§¦©¦¦¤¦§¥©¤¨£¦
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sqMde ,ltqA `N` wvFi did `NW xn`e c"a`xd FbiVde ,"oiziXl cxFi `Ede§¥©¦¦§¦¦¨©£©§¨©¤Ÿ¨¨¥¤¨§¥¤§©¤¤

zkQnA aEzMW dn itl zn`aE .miwgFcA m"Anxd ixaC aXiil wgcp dpWn¦§¤¦§©§©¥¦§¥¨©§©§¨¦¤¡¤§¦©¤¨§©¤¤

."c`n migFkp m"Anxd ixaC cinŸ¦¦§¥¨©§©§¦§Ÿ

mpi`W Wi drice ,l"fg Ewlgp xg` mFwnAW mbd" :ddBd 3blwz cEOr mWe§¨©©¨¨£©¤§¨©¥¤§§£©§¥¨¥¤¥¨

dkld KMW ,mFdYl oiriBn oiziXdW driCd iR lr x`Azi o`M ,mFdYl miriBn©¦¦©§¨¦§¨¥©¦©¥¨¤©¦¦©¦¦©§¤¨£¨¨

."l`xUiA zgeexŸ©©§¦§¨¥

xTirA xnFl Wi cFre" :gtw'` cEOr glW xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`nA§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨§©©§¥©§¦©

cxFie oiziXd iAB lr oiid mikQpn EidW m"AnxA x`FaOW ,mikqPd zevn oipr¦§©¦§©©§¨¦¤§¨©©§©¤¨§©§¦©©¦©©¥©¦¦§¥

oiid KiWndl ± oiid KEQip xTir lM dfe ,`weC mFdYd iwnrl oiziXd KxC oiid©©¦¤¤©¦¦§¦§¥©§©§¨§¤¨¦©¦©©¦§©§¦©©¦

l` dGdmFdYd.mW oiIr "`weC ©¤¤©§©§¨©¥¨

cEOr ` KxM K"p ± "FA avg awi mbe" (a ,d dirWi) wEqRd lr dxFYd xF` d`xE§¥©¨©©¨§©§¨§©¤¤¨¥©¤¤©

.(enw

(5" :mW oFIv zcEvnaE ."dlr zxhTd opr xzre" :`i ,g l`wfgi iR lr)xzre ©¦§¤§¥©£©£©©§Ÿ¤Ÿ¤¦§©¦¨©£©

."mFlW zxzr" :(bl dinxi) FnM ,iEAx oipr ±opr.("oWr ± ¦§©¦§¦§§¨£¤¤¨£©¨¨

מׁשה"6) "וּיקהל הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – מּזה עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹועּיין
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(b ,et zxvr ipinW oOwl mb. ©§©¨§¦¦£¤¤

(47zigElgNd zpigA `EdW min zpigA Wi dnkgd gFnA ,`nbEC KxC lr")©¤¤§¨§©©¨§¨¥§¦©©¦¤§¦©©©§¦

xg` mFwnA x`AzpW FnkE ,'Ek Wil oi`n lkVd xF` hXRzn mVW zEIpgExd̈¨¦¤¨¦§©¥©¥¤¥©¦§¥§¤¦§¨¥§¨©¥

xzFi gl `EdW lke ,miIlkU cilFnE ginvOd `Ede ,gle xw `Ed dnkgd gFOW¤©©¨§¨©§©§©©§¦©¦§¨¦¦§¨¤©¥

cEOr mW xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n ± ."'Ek dpad lrA didi xzFi ±¥¦§¤©©£¨¨©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¨©

.(c ,cq rnW z`ixwd xrW dpiA ixn` d`x .mW oiIr `kx'`©¥¨§¥¦§¥¦¨©©©§¦©§©

(48,r g"`c mr xECiq .c ,ak rixfY lirl .Kli`e ` ,fqw dnExY xdf d`x)§¥Ÿ©§¨¨¥¨§¥©§¦©¦¦©

.(Kli`e `¨¥¨

(49.(a ,dt `nFi)¨

(50.(e ,` mW i"Wx)©¦¨

יצחק".51) עבדי "וּיחּפרּו ּפסּוק על ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(עּיין
כּו'"). באר "עלי ּפסּוק על חּקת ְְֲִֵַַַָָָֻּובפרׁשת

(52:`weC miIg minA ozxdh dafe dCp)xdf ipETY .a ,fv b wlg xdf iR lr ¦¨§¨¨¨¢¨¨§©¦©¦©§¨©¦Ÿ©¥¤¦¥Ÿ©

lW eizFAx .oF`b iFhlR 'x ,oF`b oFWgp 'x .oF`b i`pFxhp 'x .d oETY sFq FtFqA§¦©§©¨©§¨©§¨©¨¤

zFYli`W .c dkld b wxR zFkxA inlWExi d`xE .i"Wxl qCxRd xtq .i"Wx©¦¥¤©©§¥§©¦§¥§©§¦§¨¤¤£¨¨§¦§

.gt oniq ` wlg uari zli`W .dCp zFkld zFlFcb zFkld .ev i`g` axC± §©©¨©£¨§¦§¦¨§¥©©£¥¥¤¦¨

wlg zFgiW ihETl dMEx`A d`xE .mipEIve zFxrdA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd¤¨©§§©©§§¤¨§¦¦§¥©£¨¦¥¦¥¤

.(346 cEOr fk wlg .205 cEOr bk©¥¤©

(53.(f ,` zF`eewn)¦§¨

פרה").54) אלי "ויקחּו ּפסּוק על ְְְִֵֵֶַַָָָ(ועּיין

(55aWIe ± l"fix`dl dxFz ihETl .` wxR xtFXd xrW miIg ur ixR d`x)§¥§¦¥©¦©©©¨¤¤¦¥¨§¨©¦©©¥¤

.(`l wxR `ipY .` ,hl©§¨¤¤

(56miIg ur .` ,dq .Kli`e a cEnr sFq ,i b wlg .` ,`pw ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥¤©¨¥¨¥©¦

onqPd .a wxR (`ni`e `A` xrW) ci xrW .g wxR (oiRp` jix` xrW) bi xrW©©©©©¦©§¦¤¤©©©©©¨§¦¨¤¤©¦§¨

.(`rwz cEOrl dxFYd lr owGd x"Enc` ixn`nA§©©§¥©§©¨¥©©¨§©

(57" מענין ההין (ועּיין ב'רביעת קס"ב ׁשלח, ּפרׁשת ג': חלק ּבּזהר :" ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
glW dxFYd xF` ± ."oidd ziriax FMqpe aizM dilr ,'Ek Edi` `riax sqFi")¥§¦¨¦£¥§¦§¦§§¦¦©¦©¨§©

(fhw cEOr ` KxM `xwIe dxFYd xF` ± "sqFI zpigA `EdW" .blwz cEOr,ּבלק . ©¤§¦©¥©¨©¦§¨¤¤©ָָ
ּפסּוק על א' ר"ד, i)ּדף ,bk)"יׂשראל רֹובע את zixaC"ּומסּפר xMfp") ְְִִֵֶַַַָָָ¦§©¦§¦

xWt` i`e lAwOdl drRWdd Edf cFqi iM Epiid ,`tEbC `xEriXn `Ed raFx©¦¦¨§¨©§¦§¤©©§¨¨§©§©¥§¦¤§¨



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

l"fx Exn`W Edfe58± dxFY lW ± zCk dIzXde" : §¤¤¨§©©§©§¦¨©¨¤¨
iEAxA `Ed d`lrddW :WExiR ."dIzXn dAExn dlik £̀¦¨§¨¦§¦¨¥¤©©£¨¨§¦

l"fx xn`nkE ,dkWndd on xzFi59cxFi dRh oi`" : ¥¦©©§¨¨§©£©©©¥¦¨¥
FCbpM milFr miIRh oM m` `N` dlrnln'כּו.oiaOl ice ." ¦§©§¨¤¨¦¥¦©¦¦§¤§§©©¥¦

`xnBaE('א עּמּוד  מ "ט , דף  – ּדסּוּכה ד' ּפרק  wEqR(סֹוף  lr ©§¨¨ְֶֶַַָ©¨
(a ,d dirWi)mbe" :awid EN`" ± "FA avgoiziXixF`n"aE ." §©§¨§©¤¤¨¥¥©¦¦¦§¥

"xF`כ"ג סעיף יּו"ד , "אֹות WxitCawizFnW cEgi ± "d"ied ִָ§¥¥¤¤¦§£¨¨
miwl`" `IxhniB `EdW ±awi." ¡Ÿ¦¤¦©§¦¨¤¤

iM :EpiideriwxdmW `Ed "minl min oiA liCaO"d §©§¦¨¨¦©©©§¦¥©¦¨¨¦¥
miwl`obnE WnW iM" KxC lr 60aizM"כּו', mikqPaE ; ¡Ÿ¦©¤¤¦¤¤¨¥©§¨¦§¦

(f ,gk qgpR)l xkW Kqp KQd" :'dmW iENiB mikiWnOW ± " ¦§¨©¥¤¤¥¨©¤©§¦¦¦¥
"miwl`" mW "gOUn" zFidl ± zinipRd `EdW d"ied£¨¨¤©§¦¦¦§§©¥©¥¡Ÿ¦
mW zkWnd EpiidC ,zFnXd cEgi ici lr Edfe .l"PM©©§¤©§¥¦©¥§©§©§¨©¥
min zpigaA mB KWnp Ff dkWnde ;miwl` mWA d"ied£¨¨§¥¡Ÿ¦§©§¨¨¦§¨©¦§¦©©¦

riwxl zgYOW mipFYgY'כּו"FA avg awi mbe" Edfe ,61: . ©§¦¤¦©©¨¨¦©§¤§©¤¤¨¥
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xF` ± ."riRWOd mvrA `EdW dOn iriax wlg wx drRWddA KWnp zFidl¦§¦§¨§©©§¨¨©¥¤§¦¦¦©¤§¤¤©©§¦©

xF` .irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`iA d`xE .fhw cEOr ` KxM `xwIe dxFYd©¨©¦§¨¤¤©§¥¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦

(qw'` cEOr qgpR dxFYd. ©¨¦§¨©

" oiprnE ההין קפ"ז,חצי ּדף ּתּׂשא, ּפרׁשת ריׁש מהימנא" ּב"רעיא – " ¥¦§©ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ב'. ַעּמּוד

zWxtE ."'Ek Edi` `riax sqFI" :'a ,a"qw glW xdGA oiir]©¥©Ÿ©§©¥§¦¨¦¨¨©
" :`pnidn `irxA 'a ,f"tw `VYoidd ivg."e"ie `ce ¦¨§©£¨§¥§¨£¦©¦§¨¨

'dl d`Nir 'd oiA rSnznE dvFg e"iEdX ,mW f"nxdaE§¨©©¨¤©¨¤¦§©¥©¥¦¨¨§
.d`YY©¨¨

on" WExitA '` ,a"k `x`e xdGA aEzMX dnn df oipr oaEie§©¦§¨¤¦©¤¨©Ÿ©¨¥¨§¥¦
lr '` cEOr c"x sc wlA xdGA oiIre ."mlFrd cre mlFrd̈¨§©¨¨§©¥©Ÿ©¨¨©©©

."l`xUi raFx" wEqR̈©¦§¨¥

`EdW ,Fnvr l`xUi zpigAn xF`d KWnPWkC oaEi df lMnE¦¨¤©¦§¤¦§¨¨¦§¦©¦§¨¥©§¤
xzFi dpFilr dkWnd `id if` ,"oidd ivg" ,e"`e zpigA§¦©¨£¦©¦£©¦©§¨¨¤§¨¥
f` iM ori ,'Ek oFilr wiCv sqFI zpigAn KWnPW dOn dAxd©§¥¦©¤¦§¨¦§¦©¥©¦¤§©©¦¨
itl ,Epiide .xzFi oFilr mFwOn dkWndd WxW mb©Ÿ¤©©§¨¨¦¨¤§¥§©§§¦
cxFi okl ,"xFW ipR" zEInvr ziIlr `id d`lrddW¤©©£¨¨¦£¦©©§¦§¥¨¥¥

.'Ek xzFiA dlrnln oM mB dkWndd± Wcw ci azM sEbA ddBd ©©§¨¨©¥¦§©§¨§¥©¨¨§§©©Ÿ¤

mW glW dxFYd xF`e mipEIve zFxrdl zFtqFdA qRcp.[ ¦§©©¨§¤¨§¦¦§©¨§©¨

" WExiR oiprA ,'e wxR ,`"k xrW "miIg ur ixt"A oiIre ּדֹודי.(" §©¥¦§¦¥©¦©©¤¤§¦§©¥ִ

(58i`n ± (g ,` xYq`) (qpF` oi`) zCk dIzXde" :i"WxaE ` ,ai dNibn)§¦¨§©¦§©§¦¨©¨¥¥¤§¥©

dlik` ± dxFY lW zc dn .dxFY lW zCM :xi`n iAx mEXn opg ax xn` ?'zCM'©¨¨©©¨¨¦©¦¥¦©¨¤¨©¨¤¨£¦¨

zlFq mipFxUr dWlWE xR ± dIzXn dAExn gAfn zlik`) dIzXn dAExn§¤¦§¦¨£¦©¦§¥©§¨¦§¦¨©§Ÿ¨¤§¦¤

.("'Ek s` ± (oidd ivg Kqpe ,dlik`l©£¦¨§¤¤£¦©¦©

(59(a ,fnx b qgpR xdf)Ÿ©¦§¨

(60.("miwl` 'd obnE WnW iM" :ai ,ct miNdY)§¦¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦

מענין61) עֹוד צ"ו,יקב ועּיין ּדף ,ל ל ּפרׁשת סֹוף א', חלק ּבּזהר : ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ב'. ַעּמּוד

`pnidn `irxaE'א עּמּוד סֹוף קט"ז, ּדף מׁשּפטים, WxiRּפרׁשת §©£¨§¥§¨ְִִַַַָָָ¥¥
awi:i,cEgw,dXEcAdkx ּובפרׁשת א'. עּמּוד קי"ט ּדף ׁשם ועּיין . ¤¤¦§¨§¨¨ְְֵַַַַָָָ

הּמתחיל  ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין א'. עּמּוד רס"ב, ּדף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּפקּודי
קדׁש" מרבבֹות c)"ואתה ,bv dkxA oOwl). ְְִֵֶָָֹ§©¨§¨¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

להיות ‡Í(מא) ראוי הי' דא"כ להבין יש עדיין
ברבוי  דאצילות דע"ס בהתחלקות השבירה
רבוי  זהו אבל האור מיעוט שהוא דהגם ביותר הכלים
פנימי  שונים מכלים הכלים רבוי מצד ביותר התחלקו'
שזה  כידוע חיצוני אדם ציור שזהו רת"ס חיצון אמצעי
הרבה  רחוק שהוא רבים בכלים האור מיעוט מצד בא
הי' למה וא"כ כידוע. נקודים שבבחי' א"ס מאור יותר
בבחי' הי' התקון דבחי' ההתכללות שעיקר בהיפוך
כו'. איברים ברמ"ח באו"כ אדם בחי' שהוא ברודי'
התכללות  בחי' שעיקר במ"א כמ"ש הוא הענין אמנם
בלא  שלימות א' לכל שאין מה הוא אדם שבבחי' דתקון
מסוף  מקבל ראש כו' ומשפיע מקבל וכאו"א כלל. זולתו
דוקא  וזהו אדם. נק' דוקא כולם אמצעות ובין כו'
החיצוני' כלים שהן אברים ברמ"ח דאדם בחיצוניות
וכל  ומדות כשכל האורות מהתכללו' יותר שמתכללי'

גם  יותר אמיתי' התכללות וזהו כו'. הפרטיים כחות
בלא  שלימות לו יש א' דכל הנ"ל דעקודים מהתכללו'
לעליון  אדמה אדם וזהו ממש. כא' שמתכללים רק זולתו
גם  למעלה שהוא כמו ממש א"ס עצמות שהוא ממש
אינו  כי דעקודים לע"ס בשוה שמאיר דא"ס האור מבחי'
וסוף  ראש מציאות שיש שנמצא וסוף ראש מחבר רק
כללית  מח' כמו כללית מח' שנק' הפרט אל הכלל כמו
הרגשה  וכמשל בשוה לאבי"ע שמקיף כידוע בנין לבנות
בהתכללות  אבל כנ"ל. כא' לרגל מראש שמרגיש כללי'
כאן  אין הרי זולתו בלא לא' שלימות שאין מצד דאדם
ממש  א"ס בעצמות שהוא כמו שזהו כלל וסוף ראש
הוא  אלא אותו משלים דבר שאין דכולא שלימותא שנק'
מצד  באדם השלימות שנמצא מה והוא הכל את משלים
לשלימות  בזה שדומה כלל וסוף ראש בו ימצא שלא
מבחי' גם שלמעלה האמיתי יש בחי' שזהו כו' העליון
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

כו'. ונקודים דעקודים הע"ס בו שמתכללים העצמי האין
למטה  שלמעלה דיעות ב' ה' דעות אל בענין וכידוע
ממש  כלא דקמיה כמו לאין האמיתי מיש לאין מיש
ומלמטה  כו'. שבהעלם דע"ס בהתכללות כנ"ל חשיב
דחכמה  התקון בבחי' שזהו ליש מאין הוא למעלה
הדיעות  ב' וסובל אדם בציור באו"כ תמצא ליש שמאין
דאדם  דחכ' לאין היש ביטול בחי' ואמנם כו'. יחד
לבד  מפורדי' התאחדות רק שאינו אעפ"י בחיצוניות
דע"ס  וביטול מהתכללות הרבה עליון יותר הוא
אדמה  דאדם הנ"ל ומטעם ונקודים דעקודים שבהעלם
בעצמו  ששיער טרם בעצמו שהוא כמו ממש לעליון
הקושיא  יתורץ ובזה כו'. לפרט כלל להיות כו' בכח

ההתכללות  עיקר הוא דוקא דאדם הכלים דרבוי
יובן  ובזה וד"ל. כנ"ל ממש לעליון בדומה האמיתי'
אדם. שנק' וישראל התורה בשביל דבראשית בטעם

ממש  לעליון שדומה האדם תורת וזאת שנק'כמ"ש
בעוה"ז  התו"מ שמן הטעם והוא כו'. דכולא שלימותא
בחיצוניות  מ"ע ברמ"ח דאדם התיקון בבחי' דוקא
העוה"ב  יבא דוקא מזה כידוע למעל' דמלכא האברי'
שעשועי  עדן שנק' ממש הא"ס עצמות גילוי שהוא
כו'. שעשועים ואהיה ל) ח, (משלי וכמ"ש בעצמו המלך
רק  שאינו מתח"ה למעלה הוא תח"ה שאחר והעה"ב
ממית  ענין שזהו כו'. ומתו שנפלו דתוהו הבירורים בחי'

וד"ל: כו' ומחי'

miwl` `xa ziy`xa
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

dPde,liv`dX ,`EdÎKExA liv`Od lW dpeEMd zilkY §¦¥©§¦©©¨¨¤©©£¦¨¤¤¡¦
,zEliv` :zFnlFr zElWlYWdd xcq dUre ,xvie ,`xaE¨¨§¨©§¨¨¥¤©¦§©§§¨£¦
KxFv dcixi" `EdW rEci ,diIUr ,dxivi ,d`ixA§¦¨§¦¨£¦¨¨©¤§¦¨¤

"diilr32.oi`l WId lEHiA KMÎxg` EidIW , £¦¨¤¦§©©¨¦©¥¨©¦
xTir `Ed micxtPd zEEdzde "dUrn sFq" okle§¨¥©£¤§¦§©©¦§¨¦¦¨

`lA Kln oi`" iM .oiEkOdmr"33"zFnnFr" oFWl ±34, ©§©¥¦¥¤¤§Ÿ¨§§
,xnFl dvFxmicxtp`weC35FnM ,milihA mdWkE , ¤©¦§¨¦©§¨§¤¥§¥¦§

aEzMW36Ll minXd `avE" :miegYWncFak Edf ± " ¤¨§¨©¨©¦§¦§©£¦¤§
FzEkln.`EdÎKExA ©§¨

zEwNgzd iEAix Epiid ± mik`lOd lW zFpgOd iEAixe§¦©©£¤©©§¨¦©§¦¦§©§
`Ed 'd l` mlEHiA ± l`kin dpgn FnM .lEHiAd zEki`A§¥©¦§©£¥¦¨¥¦¨¤
milMd on z`vl d`ltp dwEWzE dad` zpigaA¦§¦©©£¨§¨¦§¨¨¨¥¦©¥¦
cgte d`xi zpigaA FlEHiA l`ixaB dpgnE ,miliAbOd©©§¦¦©£¥©§¦¥¦¦§¦©¦§¨¨©©
lEHiaA oM mB miAx miwENg `vOi dfÎKxcÎlr oke .'Ek§¥©¤¤¤¦¨¥¦¦©¦©¥§¦
od ± cg`M mlEM ,llM KxC K` .dlrnl zFnWPd©§¨§©§¨©¤¤§¨¨§¤¨¥
zpigaA dlrnl dHOn milFr ± mik`ln od zFnWp§¨¥©§¨¦¦¦©¨§©§¨¦§¦©
EdGW ,KxAzi FzpeEM zilkz Edfe .`EdÎKExA eil` lEHiA¦¥¨¨§¤©§¦©¨¨¦§¨¥¤¤
`EdÎKExA EpOn zEIgd zcixi did DliaWAW diilrd©£¦¨¤¦§¦¨¨¨§¦©©©¦¤¨

.l"PM zFnlFrd zFEdl§©¨¨©©

zpigA mdA oi`W ,`xg` `xhqe zFRilTd mpn`̈§¨©§¦§¦§¨¨¢¨¤¥¨¤§¦©

rtXde zEIgd lAwl mdl xWt` i`W oaEn ixd ,lEHiAd©¦£¥¨¤¦¤§¨¨¤§©¥©©§©¤©
zFxF`d zEWAlzd zpigA `EdW ,"xWFI"d zpigAn¦§¦©©¤¤§¦©¦§©§¨
xg`n ,r"iA` zFnlFr zElWlYWd zFidl milkA§¥¦¦§¦§©§§¨©¦©¥©©
`N` Dpi` milkA WAlzdl zcxFId Ff dpFilr rtXdW¤©¤©¤§¨©¤¤§¦§©¥§¥¦¥¨¤¨
oM m` ,l"PM oi`l WId lEHiA zFidl ,"diilr KxFv"¤£¦¨¦§¦©¥¨©¦©©¦¥
lEHiAd zpigA mdA WIW milkA `N` zWAlzn Dpi ¥̀¨¦§©¤¤¤¨§¥¦¤¥¨¤§¦©©¦
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(43.anzz'a .fvz'a cEOr mW dxFYd xF` d`x§¥©¨¨©

(44oirnE qxhpEw .(a ,fk) ak wxR `ipY d`x .eitzM ixFg`n KilWOW inM§¦¤©§¦¥£¥§¥¨§¥©§¨¤¤§§¤©§¨

.Kli`e f xn`n .Kli`e a wxR a xn`n©£¨¤¤¨¥¨©£¨¨¥¨

(45.(a ,nw) dk oniq WcTd zxB` d`x§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(46.f ,` xYq` aEzMd oFWl§©¨¤§¥

(47zEcg` zevn lirl mb d`xE .(d wxR bi xrW) oiRp` Kix` xrW miIg ur¥©¦©©£¦©§¦©©¤¤§¥©§¥¦§©©§

.` wxR rxFvO zglbY zevn oNdl .b wxR 'd¤¤§©¨¦§©¦§©©§¨¤¤

(48.b wxR rxFvOd zglbY zevn oNdl xzFi zEIhxtA d`x§¥¦§¨¦¥§©¨¦§©¦§©©©§¨¤¤

(49zNtY iWExC zFpEMd xrW .b dyxR dIUrd mlFr xrW miIg ur ixR§¦¥©¦©©¨¨£¦¨¨¨¨©©©©¨§¥§¦©

.zFnFwn dOkaE .(cinYd zWxR xE`iaA) b WExC xgXd©©©§§¥¨¨©©¨¦§©¨§

(50.a ,`iw b wlg xdf .a ,ap oixcdpq©§¤§¦Ÿ©¥¤

(51zglbY zevn ± ?iÎpc` lÎ` mWl dxf dcFar oipr dn `lRi dxF`kle§¦§¨¦¨¥©¦§©£¨¨¨§¥¥©§©¦§©¦§©©

.mW rxFvO§¨¨

(52.` ,bq lirlE .a ,hw oOwl mb d`x§¥©§©¨§¥

(53iav mkg zaEWzA oiIre" :oiIvn ekyz cEOr d`x zWxR dxFYd xF`A§©¨¨¨©§¥©§©¥§©¥¦§©£©§¦

."g"i oniq¦¨

(54.fi ,g awr¥¤

(55.ak ,i ilWn¦§¥

(56."z`f z` oaie mkgd Wi`d in" :`i ,h dinxi iR lr©¦¦§§¨¦¨¦¤¨¨§¨¥¤Ÿ

(57."rWxd z` EriWxde ,wiCSd z` EwiCvde" :` ,dk `vY iR lr©¦¥¥§¦§¦¤©©¦§¦§¦¤¨¨¨

(58"cFr iqt`e ip` DaalA dxn`d" :g ,fn dirWi iR lr©¦§©§¨¨Ÿ§¨¦§¨¨£¦§©§¦

(59.b ,p dirWi§©§¨

(60."dGd ligd z` il dUr ici mvre igM LaalA Yxn`e" :fi ,g awr¥¤§¨©§¨¦§¨¤Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨¨¦¤©©¦©¤



רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

milkA mvnvznWM ,xWFiC rtXd mEvnve zEphw©§§¦§©¤©§¤§¤¦§©§¥§¥¦
.l"PM `awEpC zFxrU KxC miwpFi f` ,mipFW milMn¦¥¦¦¨§¦¤¤©£§§¨©©
zWAEln rtXd xW`M EpiidC ,zrSEnnd dpigAn izlEf¨¦¦§¦¨©§©©§©§©£¤©¤©§¤¤

`Ede ,oiicr zElcB zpigaA mW `id wx ,milMd KFzA§©¥¦©¦¨¦§¦©©§£©¦§
i lAwl milFki opi` f` ,xWFId zEInvrllM mXn dwip ©§¦©¤¨¥¨§¦§©¥§¦¨¦¨§¨

: l"PM©©
[`A zWxR] gqR oAxw zevn¦§©¨§©¤©¨¨©Ÿ

•

1

2

3

4

5

6

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'הנא דחוקה משמע הנ"ל חוקת פ' המד"ר לפי
שהרי  שמים, חוקות כמו כח ל' אינו בכלאים
זה, פירוש שייך אין התורה חקת שנאמר אדומה בפרה
חקת  זאת ע"פ ועמ"ש כפשוטו, חקה שהיא אעכצ"ל
ועמ"ש  חקיקה, לשון פי' שם פרה אליך ויקחו התורה
חק  כי בפי' בחדש תקעו וסד"ה תלכו בחקתי אם ע"פ
ובבחיי  חקקתי, חוקה חקת ר"פ ובמד"ר הוא, לישראל
וגזרת  חק לשון הא' בחקת, פירושים ג' שיש חקת ר"פ
כך  שתוק וכענין לבריות נודע טעמו שאין בדבר מלך
בחקתי, אם ע"פ בביאור בלק"ת במחשבה עלה
משארז"ל  והיינו חופה, כבוד כל על כי ע"פ ובביאור
רחוקה  והיא אחכמה שלמה אמר אדומה פרה שעל
ומצוייר  החקוק לדבר ירמוז חקיקה לשון הב' ממני,
בביאור  נתבאר וזה חקותיך, כפיים על כענין למעלה
כמו  גבול מלשון חוקה הג' דפרה, התורה חקת ע"פ
כו', יעברנהו לא עולם חק לים גבול חול שמתי אשר
כלומר  ל"א סי' בירמי' לילה לאור וכוכבים ירח חקות
ד"א  קרח פ' במד"ר איתא ועד"ז והלילה, היום גבולי
יכולים  בעולמו הקב"ה חלק גבולות משה להם אמר
וכך  כו' ישראל הבדיל כך כו' ולילה יום לערב אתם

והלילה, היום גבול בין וההבדלה כו' אהרן הבדיל
יש  ויותר דכלאים, בערבוב לומר יוכל זה ומעין עד"ז
שהבא  בילקוט ארז"ל וכן דישראל, להבדלה לדמותו
כו', כלאים כרמך תזרע לא משום עובר עוכומ"ז בת על
גבולות  שהן כלאים דגבי חוקות א"ש לפ"ז וא"כ
בחי' דקדושה סט' לערב שלא בעולמו, הקב"ה שחלק
סט"א  עם נקי, כעמר רישי' שער מבחי' ששרשו צמר
סעיף  גימ"ל אות במא"א והנה כו'. דקין פשתן שהוא
דבר  לכל וגבול המדה קו הנותנים הדינים מצד גבול ה'
דע"י  מגבורה ושרשו עכ"ל, דקרדוניתא בוצינא כו'
מבחי' שרשם הנ"ל חוקות כי א"ש לכן שבמו"ס,
מו"ס  המדה קו ע"י והיינו הקב"ה שחקק החקיקות
חק  כי ולכן כו', מהשכל שלמעלה חקה בחי' ג"כ ששם
כי  והיינו לישראל, ומשפטיו חוקיו הוא, לישראל
והיא  אחכמה נאמר שעליה ממו"ס שרשן הנ"ל חוקים
לל"ב  שמתפתחא שבאצי' חכמה כמו ולא ממני רחוקה

דא שבילין ישראל חוקקי סנ"ב חי"ת אות ובמא"א כו',
אותו  ועושין בו ונכנסים לז"א החוקקין עילאין או"א
ע"י  הנחקקת המל' נק' חקה כו', היסוד מצד חק כלי,

במשענותם. במחוקק ע"פ ועמ"ש עכ"ל, כו' היסוד
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בנשמות  גם יותר. עליון אור לקבל שעולים זיכוך, צריכים טהורה, שמציאותם הכלים גם
מדרגת  הנשמה עולה התשובה, עבודת ע"י הכלים. מפנימיות נמשכו כי זיכוך, שייך

כלים  מגדר שלמעלה חיוהי, - קדושה לדרגת גרמוהי, - טהורה

‰p‰Â ועם מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים להיֹות ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִֵֵֶַַ
נדנּוד  מּכל נקּיים ׁשהם טהֹורה מציאּות ְְְְֱִִִִִֵֶָָָהיֹותם

על  מציאּות איזה הם הּנה זה עם אבל ועכרּורית, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיׁשּות
ענין  ּבהם ׁשּי הּנה הּטהרה, ענין ּבהם ׁשּׁשּי ּפנים ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכל
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לקּבל  ׁשעֹולים הּכלים עלּית ענין ּדזהּו ּכן, ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּזּכּו
ׁשּמזּדּככים  הּזּכּו ידי על ּבהכרח ּדזהּו יֹותר, עליֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאֹור
ׁשהּכלים  ּולאחר יֹותר, עליֹון אֹור לקּבל ּוביכלּתם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר
הּתחּתֹונה  הּמדרגה הּנה יֹותר, עליֹון אֹור לקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעֹולים
עלּו לׁשם אׁשר העליֹונה הּמדרגה לגּבי ּפסלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנקראת
חס  הּפסלת ענין זה ואין ההזּדּככּות, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹהּכלים

הּידּוע  מאמר ּדר על אם ּכי לדא 33וׁשלֹום, מחא "ּדא , ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
לדא" קלּפה הּנפׁשיא ודא מּכחֹות ׁשּכן ּבמּכל זה ּדיּובן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּודבּוקים  אחּוזים הם הּמח ּדכלי הּׂשכל, ּוכלי הּמח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹֹּבכלי
ו  הּמח ּבכלי מאירים הּׂשכל ּוכלי הּמח, אחּוזים ּבחמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹ

ּדברֿהׂשּכלה  ּובכל ּתמיד, ּבהם הּׁשֹורה הּׂשכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאֹור
הּוא  הּדברֿהׂשּכלה הּנה ּומּׂשיג, מבין מׂשּכיל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּוא
הּׂשכל  ּוכלי הּׂשכל, ּבכלי הּמאיר הּׂשכל אֹור ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַּגּלּוי
האנֹוׁשי  הּׂשכל ׁשהּוא הּמח ּוכלי הּמח, ּבכלי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמאירים
ּתֹופס  היֹותֹו עם זה ׂשכל הרי הּמח, ּבחמר חקיקה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעֹוׂשה
ּבכללּות  אבל ההׂשּכלה, ׁשל העצמי הּׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומּׂשיג
הּפׁשטּות  ּוכמֹו הּׂשכל, עצם לגּבי ּכפסלת הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹמהּותֹו
על  ּדהּכלים העלּיה היא מּכן ויֹותר ּכן הּנ"ל, סֹוד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָלגּבי
לגּבי  ּכפסלת היא הּתחּתֹונה ׁשהּמדרגה עד הּזּכּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹידי
ּדר נמׁשכים הם ׁשהּנׁשמֹות ולהיֹות העליֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמדרגה
ּגם  הּנה ,הּזּכּו ענין ׁשּי ּדבּכלים הּכלים, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָּפנימית
רּבנּו ּׁשּכתב מה יּובן ּדבזה ,הּזּכּו ענין ׁשּי ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבּנׁשמֹות

יב  (סימן הּקדׁש ּבאּגרת עדן הּמתחיל 34נׁשמתֹו ּדּבּור ( ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
רע  ּתערבת "ּבחינת ׁשלֹום", הּצדקה מעׂשה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ"והיה
וׁשלֹום  חס רע זה אין הּנה רע ּתערבת ּדפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבנפׁשֹו",

ּתערֹובֹות  אם ּדתׁשּובה 35ּכי ּבעבֹודה הּזּכּו ידי ועל , ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
העלּיֹות  היא ּדנׁשמה העלּיה ּדכללּות העלּיה, ְְֲֲֲִִִִִִִָָָָָָָָהיא

מּטהרה העלּיה והיא ּדאֹור, והינּוּבעלּיֹות לקדּׁשה, ְְְְְֲֲֳִִִִִַַָָָָָֻ
ּגרמֹוהי  מּבחינת חּיֹוהי יב העלּיה ּדהּנה יג לבחינת , ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָ

ּבחינת  ׁשהם הּכלים ּדר הם הּנׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמׁשכת
ּדפנימית 36ּגרמֹוהי  הּכלים, ּפנימית ּדר היא והמׁשכתם , ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹורֹות  ׁשהם חּיֹוהי עם מתאחדים אמנם 36הּכלים , ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ידי  ועל ּגרמֹוהי, עם הּמתאחדים האֹורֹות הם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָחּיֹוהי
מּבחינת  הּנׁשמה עלּית היא הּתׁשּובה ּדעבֹודת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָהּזּכּו

טהר  ּבחינת ׁשהיא ׁשהיא ּגרמֹוהי חּיֹוהי לבחינת ה ְְְֳִִִִִִִֶֶַַַַָָ
ועלּיה  ּכלים, מּגדר ׁשּלמעלה האֹור הינּו קדּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבחינת
ּכמֹו הּנׁשמֹות ּדהּנה ּדירידה. הּזּכּו ידי על נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

ּדאתּכסיא  עלמא ּבחינת הם למעלה ּוכמאמר יד ׁשהן , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּגּלּוי  היא ּדמחׁשבה וידּוע ּבמחׁשבה", עלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ"יׂשראל
ודּבּור  ּדמחׁשבה הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא ודּבּור ְְְְְֲִִִֶַַַַָָלעצמֹו,

ּדאתּגליא  ועלמא ּדאתּכסיא חּיים טו עלמא ּובעץ ,37 ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּדבכללּות  והינּו האצילּות, עֹולם היא ּדמחׁשבה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָאיתא
הם  ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא עלמא הּנה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּמדרגֹות
יצירה  ּבריאה ּדעֹולמֹות ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִָָָָָאצילּות
ּדאתּגליא, עלמא הם מציאּות, ּבחינת הם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעׂשּיה
ּבגלּוי  ׁשם מאיר והאלקּות מּמׁש אלקּות ׁשהּוא ְְֱֱֲִִֵֶַַָָָָֹֹואצילּות
ּבּמחׁשבה" עלּו ו"יׂשראל ּדאתּכסיא, עלמא ּבחינת ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָהּוא
הּכלי  ּבפנימּיּות ּבּמחׁשבה ועלּו ּבאצילּות, ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָהינּו
ּׁשּנקראים  מה ּכן ּגם יׁש ּובּמלאכים האֹור, עם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמתאחד

יּמא" אבל טז 38"נּוני ּבאלקּות, ּומיחדים ּבטלים ׁשהם , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ׁשהן  ּכמֹו והתאחדּותן הּנׁשמֹות לבּטּול ּכלל ּדֹומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ׁשהם  ּדאתּגליא עלמא ּבבחינת הם ּובירידתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאצילּות,
זֹו ירידה ידי על אבל ונפרד, ונראה יׁש ּבבחינת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָנעׂשים

העלּיה. ּתכלית ְֲֲִִֶַַָָנעׂשה

ולמעלה  קל יותר - רוחני יסוד יותר, ולמטה יותר כבד הוא חומרי יסוד כל הבריאה מצד
היבשה  ושל המים של טבעם היפך וגו', המים יקוו הקב"ה גזר אח"כ יותר.

ÔÈÚ‰Â(ו קל"ו, (ּתהּלים ּכתיב ּדהּנה "לרקע הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵַֹ
ּדהּנה  חסּדֹו", לעֹולם ּכי הּמים על ְְְִִִֵֶַַַָָָָהארץ
והארץ  הארץ, את מכּסים הּמים היּו הּבריאה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבתחּלת
רּוח  אׁש יסֹודֹות הד' ּדהּנה ּופּנה, צד מּכל מּקפת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיתה
ּכבד  הּוא וגׁשמי חמרי ׁשהּוא יסֹוד ּכל הּנה עפר, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמים

יֹותר יֹותר  למּטה נמצא רּוחני 39והּוא ׁשהּוא יסֹוד וכל , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

העפר  יסֹוד הּנה לכן יֹותר, למעלה והּוא יֹותר קל ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
הּמים  ויסֹוד יֹותר, למּטה הּוא יֹותר וכבד ּגׁשמי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא
יֹותר  למעלה הּוא העפר מיסֹוד יֹותר וקל רּוחני ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
הּמים  מּכמֹו יֹותר וקל ז ׁשהּוא והרּוח העפר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמיסֹוד

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מהּמים, יֹותר למעלה אלקים 40היה "ורּוח ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
יֹותר  ודק רּוחני ׁשהּוא והאׁש הּמים", ּפני על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמרחפת
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א.33) עמוד ריש כ, א חלק זוהר ראה
ב.34) עמוד סוף קיט,
בלק 35) תורה לקוטי וראה קלג. עמוד תרס"ו המשך גם ראה
ב. סט,

כ.36) סימן הקודש אגרת ב). (ג, בהקדמה זוהר תיקוני ראה
ב.37) פרק עשיה) יצירה בריאה אצילות סדר (שער מז שער

תורה 38) לקוטי שם. מלך ובמקדש ב מח, ב חלק זוהר ראה
שמיני. פרשת ריש שם ג. ח, צו

א 39) כד, ב חלק זוהר יב. יד, פרשה רבה במדבר ראה
ד  פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם שם). זוהר בנצוצי (ובהנסמן

ב. הלכה
ב.40) א, בראשית

לזה.יא. קליפה וזה לזה, מוח (נעשה) (הכלים).יב.זה (האור).יג.האיברים המכוסה.יד.חיותו המכוסה טו.עולם עולם
המגולה. הים.טז.ועולם דגי



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

ּברּו41מהרּוח  הּקדֹוׁש הטּביע ּדכ מהרּוח, למעלה היה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו רּוחני וזה ּגׁשמי ּדזה יסֹודֹות ּבהד' והטּביע 42הּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

היה  זה ּכל אמנם ּדק, הּוא והרּוחני ּכבד הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּדהּגׁשמי
"יּקוּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגזר ּכ אחר הּבריאה, ְְִִִִַַַַַַָָָָָָּבתחּלת

הּיּבׁשה" ותראה אחד מקֹום אל הּפּו43הּמים ׁשּזהּו , ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
להתּפּׁשט  טבעם ּדמים ּבהארץ, והן ּבהּמים הן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּטבע

מּפני  ּבּמים להׁשקיע העפר וטבע ּדוקא, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבהתרחבּות
יּקוּו ּדהּמים טבעם, ּבהּפּו ּבׁשניהם היתה והּגזרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכבדֹו,
הּים  הֹולכי הּנה ולכן הּיּבׁשה, ותראה אחד מקֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאל
כב) קז, (ּתהּלים ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּים", "יֹורדי ְְְְִִִִֵֶַָָָנקראים

מהּים, ּגבהה הארץ ּדעּתּה לפי ּבאנּיֹות", הּים ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ"יֹורדי

wv`eeh` f"vxz miyecwe ixg` [zyxt]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

רבה 41) בשמות הוא כן - הרוח מיסוד למעלה האש שיסוד
מאמרי  וראה שם. ב חלק זוהר שם. רבה במדבר יג. כג, פרשה
תרל"ו  רבים מים המשך ואילך. רכו עמוד תקס"ט הזקן אדמו"ר

נסמן. ושם אויר. ערך ב) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר ואילך. קה פרק
רשפיה).42) המתחיל (דיבור זה שלאחרי במאמר לקמן ראה
(בדילוג).43) ט שם,

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

Ë·˘ ‚"È
˙¯Ó ˙È˜„ˆ‰ ˙È·¯‰ ÂÓ‡ „Â·Î Ï˘ ËÈÈˆ¯‡È)

(‰ÁÓ‰ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ - Ú" ‰¯˘ ‡¯ÚË˘
היה 1להוד ‡. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

מרת  הרבנית אמו כבוד אחרי (יארצייט) זכרון יום
לאה  לומר 2דבורה נוהג והיה גדליה, בצום נ"ע

היארצייט.חסיד  ביום ות
המלכות  ספירת בעניין תמיד היה המאמר תוכן
ספירת  מעלת כלומר לעתיד־לבוא, שתהיה כפי
כל  [סוף דרגין" דכל "סופא שהיא למרות המלכות,
בה  מורגש  הרי דאצילות במלכות וביחוד המדריגות],
כי  אם דרגין", דכל "סופא שהיא איך העניין יותר
וכמאמר  הכל, יש המלכות בספירת הרי באמת

של 3"דכניש  העניין בה נרגש אף־על־פי־כן וכו', לה"
היה  היארצייט של במאמר אך דרגין", דכל "סופא
תמיד  מדבר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
לעתיד־ שתתגלה כפי המלכות שבספירת במעלה

לבוא.
היה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד
מרת  הרבנית כבוד אמו אחרי טבת, ח' ביום יארצייט

דרושים 4מוסיא  חסידות, אומר היה כן וגם נ"ע,
המאמר  תוכן כשבגרו. הבנים לפני וביחוד קצרים,

דאין־סוף'. 'מלכות אודות היה
סיפורים  רושמים היו לא עברו, בזמנים חסידים
ונתונים  מסורים היו כי רבי, מבית מנהגים גם או

ביותר" גבוה הגבוה ש"כל למרות כו',5ל'פנימיות'.

מרגישים  שלא עניינים כמה ובמנהגים בעובדות ויש
ובמיוחד  אותם, רושמים היו לא החסידים כלל, בהם

לרבניות. שייכים שהיו העניינים
אאמו"ר  כ"ק להוד סיפורים ספר הבאתי פעם
כי־אם  מהרביים, רשומים היו לא הם הרה"ק,

מאד 6מהנסיכים  היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד
מאשר  יותר זאת מייקר אני לי: ואמר שבע־רצון,
היה  יקר כמה ידוע הרי רבי. של 'כתב' לי מביא היית
את  מסר הוא הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד אצל כתב־יד
הזקן, רבינו כ"ק הוד של כתב־יד־קודש לקבל נפשו
יותר. עוד לו יקר הסיפורים ספר היה אף־על־פי־כן

בטלן,·. ברוך הר' בת רחל הרבנית זקנתו אמו
בקיאה  הייתה הזקן, רבינו כ"ק הוד של סבתו
הוד  הבקיאות. בתכלית אורח־חיים' ב'שולחן־ערוך
כמוה  בקיאים היו כולם אם אמר: הזקן רבינו כ"ק
על  הוספות לעשות צריכים היו לא חיים', ב'אורח

חיים'. 'אורח
ר'7פעם  הכנסת, מבית בשבת יחד שהלכו אירע,

– זלמן שניאור ר' חתנו משה, ר' מחותנו בטלן, ברוך
ברו  ר' של הזקן אביו רבינו כ"ק הוד של אביו שהיה ך

נשים  קבוצת הלכה ומאחוריהם בנימין, ר' ובנו –
עירוב, היה בה פויזען, בעיר זה היה רחל. בתו ובתוכן
בזה, וכיוצא חומשים בידיהם החזיקו שהם כך
אז. נהוג שהיה כפי ידיהן, על כפפות לבשו והנשים

שהעירוב  והודיע בריצה, העיר שמש בא פתאום
ועם  הספרים עם לעשות מה שאלה התעוררה נקרע.
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(השני).1) 42 ע' תש"ט המאמרים בס' – בלה"ק – נדפסה זו שיחה
לט,2) ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ס' ראה אודותה – הזקן. אדמו"ר בת

ואילך. ב תרסה, ד' כרך לקו"ד ואילך. כב ע' ח"ג התמים ואילך. סד
א.3) כט, לזח"א מרמז כנראה
מהר"ש 4) אדמו"ר התולדות ס' ראה אודותה האמצעי. אדמו"ר בת

ואילך. 168 ע'
ופל"ב.5) פי"ב מל' לבוש יביאו ד"ה אורה, בשערי בארוכה נתבאר
הרב.6) בית בני
(7.167 ע' שני חלק הזכרונות ספר ראה – בארוכה הספור
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זלמן  שניאור ר' בזה. להתפלפל והחלו הידיים, בתי
החלו  והם גאון, היה משה ור' גדול, למדן כידוע היה
בטלן  ברוך ר' פנה כך, בתוך שבדין. ב'לומדות' לדבר
איך  אמרי מתביישת, את "מה לה: ואמר רחל בתו אל
שכתוב  כפי במפורט הדין את מיד ענתה והיא הדין",
זלמן  שניאור ור' משה ר' נהגו. הם וכך חיים', ב'אורח

מכך. מאד התפעלו
שונות  שיטות היו משה ולר' בטלן ברוך לר'
משה  ר' בפרט. הבנות וחינוך בכלל, החינוך בעניין
העולם  שקוראים מה הנגלה, בעולם והתחנך גדל
נשים, עם תורה לומדים היו לא והם המתנגד'י,
ר' גדל מאידך, לאיסור. זאת החשיבו הם אדרבה
אצל  התחנך הוא החסידי, בעולם והתחנך בטלן ברוך
עצמו  והוא מווארמייזא, בעל־שם אליהו ר' מקושרי
תורה  לומדים היו והם בעל־שם, יואל ר' אצל היה

בנותיהם  רחל,8עם בתו עם למד עצמו הוא לכן ,
בחשאי  זה שהיה מאליו .9ומובן

ואחותו  רחל, הרבנית בת – לאה דבורה הרבנית
הייתה  – הזקן רבינו כ"ק הוד של אביו ברוך, הר' של
שהיא  הזקן רבינו כ"ק הוד עליה אמר כך למדנית.
גדול. תואר אז היה 'למדן' התואר 'למדן'. הייתה
ורמב"ם, גמרא לומדת הייתה דבורה־לאה הרבנית
דבורה־ בתו שם את הזקן רבינו כ"ק הוד קרא ולכן
על  – צדק' 'צמח אדמו"ר כ"ק הוד של אמו – לאה

דבורה־לאה. הדודה שם
של  הבכירה בתו – פריידקא הרבנית של שמה
שכן  מלמעלה, גילוי בדרך היה – הזקן רבינו כ"ק הוד
פריידקע  גם המשכה. בבחינת הרי הוא השם ענין

רבינו  כ"ק הוד של דודתו־זקנתו של שמה על נקראה
הייתה  לא – פריידא הדודה – היא אך פריידא, הזקן,
היא  שגם למרות דבורה־לאה, הדודה כמו למדנית
אך  טובות. במדות ומצויינת טוב מזג בעלת הייתה
כדרך  הייתה הזקן רבינו כ"ק הוד של בתו פריידקע
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אמר כך מלמעלה, מתנה
רבינו  כ"ק הוד של השלישית בתו גם צדק'. 'צמח

רחל. הסבתא שם על נקראה רחל, מרת הזקן,
האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד אשת שיינע, הרבנית
הזקן, רבינו כ"ק הוד מחסידי אחד של בתו הייתה
ב'יחידות' נכנס פעם בנות. לחמש ואב מלמד שהיה
אינך  מדוע אותו: ששאל הזקן, רבינו כ"ק הוד אל
להתחתן  רוצה אינו אחד "אף בנותיך? את מחתן
לו  אמר החסיד. ענה – עניותו גודל מפאת – אתי"
יימצאו  וכבר אתך, אתחתן אני הזקן: רבינו כ"ק הוד

שידוכין. בקשרי אתך שיבואו בעלנים עוד אז
אאזמו"ר  כ"ק הוד אשת מוסיא, חיה הרבנית אצל
חידוש. משום במופתים היו לא צדק', 'צמח הרה"ק
בקור  מקבלת הייתה עתידות, הקודש, רוח של ענין
זאת  מקבלת הייתה מהסבא, מופת לה כשסיפרו רוח.

קר. בדם
בשנתיים  – שרה שטערנא הרבנית כבוד – אמי
החתונה, אחרי לליובאוויטש, לבואה הראשונות
שהוד  המאמרים של ה'הנחות' את מעתיקה הייתה
ששמע  המאמרים על רשם הרה"ק אאמו"ר כ"ק
מרבית  מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד מאביו
אשר  דא"ח כתבי־יד באוסף נמצאים אלו, מהעתקות

לי.
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הלכות 8) שי"ג. סי' חסידים ספר ס"ו. רמו סי' יו"ד טושו"ע ראה
להן  הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים וז"ל: ספ"א הזקן לרבנו ת"ת
כל  בהן, וכיוצא יחוד ואיסור ומליחה וטבילה נדה דיני כמו אותן לידע

סופרים. דברי ושל תורה של ל"ת מצות וכל גרמא הזמן שאין מ"ע
(9.432 ע' שני חלק הזכרונות ספר ראה – בארוכה זה אודות גם

ואילך. 436 ואילך, 167

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

yhyen`fn myÎlrad - 'q wxt

חבורת  את שייסד מוורמייזא, שם הבעל אליהו רבי של תולדותיו פרשת את שמע כבר ברוך
יצחק  ר' היהודים. של הרוחני מצבם את ולרומם היהודי העולם פני על לנדוד במטרה הנסתרים 
נוספת, מעניינת אישיות עם ולהכירו ההיסטוריה, חוט את לפניו לטוות להמשיך עתה יכול שאול

שם. בעל אליהו רבי של תלמידו מזאמושטש, שם הבעל יואל, רבי
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והאיסור  מוורמייזא שם הבעל נגד משפייאר, הגאון זעליג, פינחס ר' שניהל המלחמה למרות
- בכלל אשכנז ואת וורמייזא את שיעזוב אליהו מרבי בדרשו והקבלה הזוהר לימוד על שהכריז
הלך  תלמידיו מספר הקבלה. תורת בהפצת בעבודתו ולעסוק במקומו לשבת הבעלֿשם המשיך
לעסוק  האיסור, מחמת יכלו, שלא התלמידים ויותר. יותר והתפשטה הלכה הקבלה ותורת וגדל,
התלמידים  להתארגנות נוספת דחיפה שימשה עצמה זו עובדה בסתר. זאת עשו בקבלה, בגלוי
למדינה, וממדינה לעיר מעיר לנדוד מסוימת, תכנית פי על רבם, הדרכות לפי הפועלת, בחבורה

הבורא. בעבודת דרכם ואת תורתו את להפיץ כדי

והופצה  ופולניה לבוהמיה שם בעל אליהו רבי תלמידי ידי על הקבלה תורת  הובאה זו בדרך
רבה. במידה שם

גדולי  נמנו תלמידיה שעל ישיבתו, את  קיים שם בוורמייזא, אליהו רבי ישב שנה שלושים
גם  העביר לשם בפראג, והתיישב וורמייזא את אליהו רבי עזב שפ"ה או שפ"ד בשנת הגאונים.

ישיבתו. את

יום  ה"תוספות בעל הלר, ליפמן טוב יום רבי הגאון היה אליהו רבי של מתלמידיו אחד
בוורמייזא, תחילה אליהו, רבי של לישיבתו הגיע כאשר שנה ארבעים בן כבר היה הוא טוב".
ומאוחר  הקבלה, תורת את אליהו רבי אצל למד הוא בפראג. מכן ולאחר שנים, שלוש שהה שם
נאלץ, שפ"ט בשנת הקבלה. מפיצי מגדולי ולאחד בוהמיה רבני ולראש פראג של לרבה היה יותר
הפצת  את כך כדי תוך בהעבירו שבפולניה, לקראקא ועבר בוהמיה, את לעזוב הלשנה, בגלל

זו. למדינה הקבלה תורת

ישיבתו  את שקיים ה"לבושים", בעל יפה, מרדכי רבי המקובל הגאון גם חי דור באותו
ו  מרדכי בגרודנה רבי עבר יותר מאוחר הנגלה. תורת על נוסף הנסתר, תורת את גם למדו בה

שמים  וירא ובקי חריף שהיה יוסף, ישראל ר' היה שם מתלמידיו אחד לפוזנא. ישיבתו עם יפה
הגדולה  הערצתו למרות ללמוד, רצה לא הנסתר תורת את הנגלה. בתורת רק עסק אך ַָמופלג,

עימו. ונימוקו וטעמו יפה, מרדכי רבי לרבו,

צערו  את השיח אחת לא בילדותם. מתו ילדיו וכל בנים, גידול צער היה יוסף ישראל לר'
ובירכו. שעודדו רבו, לפני

בחירי  את אליו הזמין קיצו קרב כי ובהרגישו יפה, מרדכי רבי חלה שע"ב שנת בחורף
ר' גם היה הללו התלמידים בין ומשאלותיו. צרכיו לפי מהם אחד כל את וברך תלמידיו וחביבי
ללמוד  עצמך על לקבל עליך בבן, שתתברך כדי ואמר: אליו פנה המקובל והגאון  יוסף, ישראל
עשרים  לו ובמלאות התורה. ללימוד יוקדש לך שייוולד שהבן לנדור עליך וכן הקבלה, תורת את

זו. בתורה מובהק רב מפי קבלה ללמוד לשלחו עליך שנה,

התפזרו, תלמידיו שנה. ושתיים שמונים בגיל יפה, מרדכי ר' נפטר שע"ב שני אדר ג' ביום
כצוואת  הקבלה, ללימוד שם והתמסר בזאמושטש, לגור עבר יוסף ישראל ור' למקומו, איש איש

יואל. - בישראל שמו ונקרא בן לו נולד השנייה בשנה רבו.

בת  עם אביו שידכו העת בבוא בלימודיו. מאוד והצטיין מאוד, ומוכשר בריא  ילד היה יואל
קשות  התלבט הוא ברם, הקבלה. תורת את ללמוד לשלחו החליט עשרים לגיל ובהגיעו גילו,
לרב  לשלחו עליו ציווה רבו והרי לכך, ראוי עצמו את ראה לא עצמו הוא לשלחו, למי בשאלה

"מובהק".
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ובחלומו  נרדם אחת פעם וסיגופים. תעניות עצמו על וקיבל בצער, שרוי היה יוסף ישראל ר'
בעלֿשם. אליהו לרבי לפראג, בנך את שלח תצטער, אל לו: שאמר יפה, מרדכי רבי רבו, את ראה

על  לו וסיפר בנו את אליו קרא הוא גדולה. רווחה חש משנתו יוסף ישראל ר' הקיץ כאשר
מפראג. שם בעל אליהו לר' לנסוע לו והורה חלומו, ועל נדרו

והצטיין  שנים חמש שהה שם בבריסק, סירקיס יואל ר' של מישיבתו דווקא אז חזר יואל ר'
ראש  האברך. של במינה המיוחדת גדלותו את המביעים בכתבים מצויד חזר הוא בלימודיו. מאוד
שם  בעל אליהו רבי של חברו ליבוש, שלמה ר' של תלמידו היה סירקיס, יואל רבי הישיבה,
זו  מישיבה לבריסק. העתיקה מכן ולאחר בלובמלא תחילה ישיבתו קיים יואל רבי מוורמייזא.

שלהם. הפלפול וכוח בחריפות לשם שנודעו גדולים גאונים יצאו

מ  שהוא רבו על ידע הצעיר יואל הקבלה,ר' בתורת שיעורים בסתר נלמדים בישיבה וכי קובל
לראשונה  אביו לו גילה כאשר עתה, ורווק. צעיר היותו מחמת בהם, להשתתף הורשה לא הוא אך
לרבי  לפראג, לנסוע אביו הוראת את בשמחה קיבל כך ומשום נשוי, כבר היה וחלומו, נדרו את

שם. בעל אליהו

הוא  כאשר ולילה, יומם בתורה ועסק ישב זאת עם אך מופלג, זקן כבר אז היה אליהו רבי
למרות  הגדולים. תלמידיו עלֿידי בעיקר נוהלה הישיבה שלו. המדרש בבית מיוחד בחדר מסוגר
ניכר  זמן מיוחד באופן איתו ולמד האישי כתלמידו הצעיר יואל ר' את אליהו] [=ר' קיבל זאת

יום. מדי

אליהו  ר' איתו למד עת אותה כל ובמשך הבעלֿשם של בישיבתו יואל ר' שהה שנים חמש
שתרמו  להניח יש אך אליהו. רבי בעיני כזו במידה חן יואל ר' מצא מדוע ברור לא מיוחד. באופן
יואל  לרבי העביר שם, בעל אליהו רבי העצומה. ושקידתו צדקנותו, הגדולים, כישרונותיו לכך

שונות. למטרות בהם שהשתמש ורפואות סגולות ענייני כל כולל סודותיו, כל את

רבי  ביקר לזאמושטש בדרך לזאמושטש. יואל רבי חזר שם, בעל אליהו רבי הוראת לפי
לשוחח  מסוגל היה עתה הנגלה. תורת את בשעתו למד שממנו סירקיס, יואל רבי רבו את יואל
הזקן  יואל רבי מפי רבה במידה לקח להוסיף הצליח הצעיר יואל ורבי הנסתר, בתורת גם איתו

זו. בתורה גם

מזאמושטש. כבעלֿהשם לתהילה והתפרסם כבעלֿשם, הוכתר לביתו בחזרו

בהשתמשו  מחורבן, רבות יהודיות קהילות יואל רבי הציל ות"ט ת"ח גזירות בתקופת
להימלט  היהודים נאלצו דנייסטר נהר על מסוימת בעיר למשל, כך, עלֿטבעיים. שונים, באמצעים
העיר  יהודי  וכל אנייה, עגנה החוף יד על טבח . בהם לעשות כדי עליהם שהתנפלו מההיידמקים
אליה  התקרבו וההיידמקים ממקומה, למוש הצליחה לא שהאנייה אלא אליה, לעלות מיהרו
פתק  על קודש שם שכתב מזאמושטש הבעלֿשם שם התגלה לפתע לתוכה. לפרוץ ועמדו
על  עלו הרוצחים הזרם. עם במהירות ולשוט לזוז האנייה החלה מיד האנייה, לירכתי והצמידו
לחזור  נאלצו שהרוצחים עד רבה במהירות התרחקה האנייה אך האנייה, אחר לרדוף כדי סירות

שם'. ה'בעל של בכוחו העיר יהודי ניצלו כך ריקות. בידיים החוף אל

התפרסם  מזאמושטש, השם בעל יואל, שביצע,ר' הנפלאות במעשי רק לא היהודי בעולם
בזאמושטש, ישיבה פתח השאר בין התורה. הרבצת בשטח במיוחד הרבים, בפעליו בעיקר אם כי
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הנהיג  הנגלה בתורת הנסתר. תורת את וגם הנגלה תורת את גם היטב בה שלמדו בכך שהצטיינה
על  שהתבססה סירקיס, יואל רבי רבו של הלימוד דרך את מזאמושטש הבעלֿשם יואל רבי

הגיוני. באופן אתר על להבנתה בסוגיה התעמקות

תלמידים  של נבחרת קבוצה עם בעצמו ללמוד נהג כן ידו. על הוחזקו התלמידים מרבית
הקבלה. תורת את

בגיל  בלימודיו. הצטיין ילדותו משחר אשר אורי, בשם בן היה מזאמושטש לבעלֿשם
לו  הייתה לכך נוסף רבות . במעלות  וניחן  מסכתות, במספר בקיאות כבר רכש שנה שתיםֿעשרה
ללמוד  ושלחו  תורה", למקום גולה "הווי ז"ל: חכמינו ציווי את בו קיים  הבעלֿשם  פנים. הדרת
ראש  פטירת עם שלו. לישיבה דומה לימוד סדר נהוג היה שם באוסטרא, הלוי דוד רבי בישיבת
תורת  את גם למדו שם בקאליש, גומבינה אבלי אברהם רבי אצל תורה ללמוד אורי נסע הישיבה 

טובות. ומידות המוסר

כיֿאם  גדול למדן רק לא היה הביתה חזר וכאשר בקאליש, בישיבה אורי למד שנים שש
כראש  בישיבתו אותו ומינה להשיאו מיד דאג אביו מוסר. של רוח וחדור טובות מידות בעל גם
לתלמידיו  ללמד עצמו הבעלֿשם המשיך הנסתר תורת את הנגלה. תורת להרבצת ישיבה

הנבחרים.

לומדי  מספר וגדל הלך יום מדי לסיגופים. הנטייה תורה בני בין להתפשט החלה זמן באותו
קשירת  - כגון שונות, בפעולות התבטאו הסיגופים הבורא. מעבודת כחלק גופם את שעינו התורה
או  לשבת מבלי שלימה יממה  במשך הרגליים  על עמידה  דקים, בחבלים בגוף, חלקים או הגוף,
אבן  עם הקרקע גבי על שינה  יממות, שתי במשך בלבד שעות שלושֿארבע של שינה לשכב,
זמן  משך בקיץ נמלים קן על שכיבה בחורף, שלג גבי על עירום התגלגלות הישן, ֵַָלמראשות

גלות. נדודי עריכת - וכמובן ממושך,

שעסקו  אלו לבין הנגלה בתורת רק שעסקו אלה בין שוני היה לא סיגופים של זה בעניין
ממקום  נדודים של גלות בעריכת אף בכך. עסקו הסוגים משני התורה ולומדי הנסתר, בתורת גם
ביניהם  ההבדל מקובלים. והן הקבלה מלימוד החזיקו שלא מפורסמים גאונים הן עסקו למקום,
את  העלימו כי אם בואם, מקום בכל למדנותם את הסתירו לא הנגלה שבעלי בזה רק היה
לפיכך  פשוטים. ואנשים כהדיוטות והופיעו למדנותם את הסתירו המקובלים  ואילו שמותיהם,

"נסתרים". נקראו

אותה בזאמושטש, בישיבה של גם הנוהג התפשט שנה, חמישים משך יואל רבי קיים
סיגופים.

הצטרף  זה לקטע הגיע וכאשר לברוך, שאול יצחק ר' כזכור, סיפר, האמורים הדברים כל את
מרובה. לב בתשומת לה שהאזין לייב, משה ר' גיסו גם לשיחה

הזלזול  יחס את בכך בבטאו כך, על הגיב - מזאמושטש" הבעלֿשם על שמעתי לא "מעולם
חשיבותו. אי על הוכחה זו הרי לאוזניו הגיע לא מישהו של שמעו אם שלו.

והמשיך: שאול, יצחק ר' לו ענה - אודותם" שמעת לא אשר רבים דגולים אישים "ישנם
מנושא  החורגים שעניינים כזו מעיסה נילושים גיסנו, מאיר, זלמן ור' אתה הרי דבר, של "לאמיתו

אתכם". מעניינים אינם פלפול אמירת כגון
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שהגיס  כך וחלקה, עדינה בצורה נאמרו הם ומחאה תוכחה של נימה הכילו שהדברים למרות
בשיחה. המשיך אלא נפגע, עצמו חש לא

ברצותו  לייב, משה ר' אמר - ישראל" ר' בשם אחר בעלֿשם על דווקא שמעתי "לאחרונה
הנודדים  רבים חסידים לו יש כי עליו "ואומרים - אלו בעניינים גם כלֿכך בור שאינו להוכיח

מוורמייזא. בעלֿשם אליהו ר' של תלמידיו כמו כנסתרים,

שביניהם  למרות אחד, כדבר לדידך הם אלה "שני - אמר - הנראה" "כפי חייך. שאול יצחק ר'
כיהנו  ישראל, רבי האחרון, לבין אליהו, רבי הראשון, ובין שנה, וחמישים מאתיים של פער קיים
בעלֿשם  אדם רבי הוא והשני עתה, זה אודותיו ששוחחנו יואל רבי אותו הוא האחד בעליֿשם, שני

מרופשיץ".

ביקש  ברוך הדברים. פרטי את בבירור ידע לא ברוך וגם כך, על שמע לא אכן לייב משה ר'
שונות  בשיטות הקיים השוני כפי השם, בעלי ארבעת של בשיטותיהם שוני קיים אם לדעת

התורה. בלימוד

תורתם  בפרטי הבדלים זאת בכל קיימים אך בשיטותיהם, אחידות ישנה הדברים "ביסוד
שאול. יצחק ר' השיב - ובדרכיהם"

כפי  וריקעה החסידות בדברים. עניין לגלות החל מצידו לייב משה ר' בהרהורים. שקע ברוך
להמטיר  החל כך משום להתבוננות. ומקור עניין רב חומר היוו שאול יצחק ר' עלֿידי שהוצגו

ויוצריה. החסידות על היותר ככל לדעת כן רצון מתוך שאלות, של שורה

"ואשיב  - שליו בקול שאול יצחק ר' אמר - אחת" רגל על לתשובה מדי רבות הן "שאלותיך
ישירות  בתשובות לפתוח לא מוטב העניין לתועלת אך אחרון, אחרון ועל ראשון ראשון על לך
הנסיבות  בתיאור אתחיל ושיטותיהם. בעלֿשם ישראל ור' בעלֿשם אדם ר' על לשאלותיך
תחילה  שהיו שם, והחסידים חסידות, של למבצר הפכה הרקי, מולדתי, שעיירת כך לידי שהביאו
כל  להם ואין ותורתם בדרכם הסביבה בכל עתה ידועים בפומבי, להתגלות העזו ולא נסתרים

כחסידים". להופיע פחד

מוחותיהם  את ויותר יותר וכובשת הולכת החסידות כי בכך להוכיח התכוון שאול יצחק ר'
שלב. אחר שלב ובעקביות בהדרגה זאת עושה היא כאשר שמים, יראי יהודים של וליבותיהם

העומד  יוסף, עזריאל ר' הגאון ידי על "מונהגים - שאול יצחק ר' סיפר - בהרקי" "החסידים
הנסתרים  החסידים בין יוסף עזריאל ר' היה שנה שלושים לפני המקומית. הישיבה בראש שם
התגלו  טרם אז גם אך בהרקי, השתקעו שנה עשרים לפני המדינה, פני על נדד חבריו עם ויחד
רק  בחשאי. זאת עשו אך והדרכותיה, החסידות תורת את והפיצו למדו הם החדשה. בדרכם

שיטתם". את בפומבי לבטא החלו התרחבה, והשפעתם מספרם גדל כאשר

לחתונת  בא כאשר שאול, יצחק ר' של אביו ניסן, ר' גילה לא מדוע לייב משה ר' הבין עתה
- לייב משה ר' נזכר - תורה" דברי השמיע "הוא חסיד. שהוא העובדה את בדוברומיסל, בנו

הבעלֿשםֿטוב". מתלמידי שהוא לכך רמז כל נתן לא אך בלמדנותו, ספק השאיר "ולא

הסביר  - לכך" ּבשל שאינו מי עם חסידות על מדבר אינו החסיד כי הייתה זה לכל ֵָ"הסיבה
מתאימה"! הכנה דורשת "החסידות - שאול יצחק ר'

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



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

הכנה  היו בהרקי, החסידים דרכי על בהמשך, שאול יצחק ר' שהשמיע הדברים ואכן
אתר. בכל החסידות רעיון לקליטת מתאימה

•

1

2

ycew zexb`

תרצ"ה  סיון י"א ב"ה.

ווארשא 

תהלה  לשם הנודע הנכבד הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה, שלום

אצל  היו כבר בטח אייר, מט"ז מכתבו על במענה

וישלח  תחי' זוג' בריאות יחזק יתברך והשם ָהּפראפעסאר

בקרוב. שלמה רפואה לה

קבל  אשר חדשים איזה זה הנה חב"ד, אגודת בדבר

אגו"ח  מזכיר ונתקבל עצמו, על חב"ד אגודת הנהלת

בהנוגע  הזמן במשך נעשה מה נודעתי לא כה עד מחדש.

הטובות  והתוצאות חב"ד באגודת העבודה לסידור

במשך  הנעשה מכל בהקדם להודיעני ובבקשה מהעבודה,

לסדר  בדעתו דרכים ובאיזה עבודה ואיזה כה, עד הזמן

הראויות. תוצאות יהיו בעזה"י אשר באופן אגו"ח

בתי  רשימת לסדר הי' דאגו"ח העבודה מסניפי אחד

ולחקור  מאנ"ש, ומושב עיר שבכל יצ"ו חב"ד כנסיות

בכתובים  לבוא למען לפה ולהודיע מושב בכל עליהם

תמיכתם  בעניני והן הנהגתם בעניני הן לעוררם אליהם

ונוגע  הוא מבהיל המצב כי והפרט, הישיבות בעניני

יסדרו  ית' בעזרתו וכאשר בגו"ר. שי' מאנ"ש לכאו"א

להשלים  יצליחו כי הדבר ודאי גמורה באחדות העבודה

הדרושה. ההוצאה בעזה"י

יודיעוני  וחדש חדש בכל אשר מסודר סדר ויקבע יסדר

בפרטיות, בכל אגו"ח בעבודת החדש במשך מהנעשה

כי  להם יעזור והשי"ת בדיוק. שיתמלא זה על וישגיח

התורה  והרבצת החזקת לטובת בעבודתם יצליחו

דמיטב  מילי בכל השי"ת יברכם זאת ובגלל והחסידות,

בשר. ועד מנפש

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

כבוד חברי ועד הפועל של אגודת חסידי

חב"ד בארה"ק ת"ו. ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ואתם  עתה,  עד  שלי  המענה  נתעכב  סיבות  כמה  ומפני  אייר,  מכ"א  מכתבם  קראתי  בנועם 

הסליחה.

שמחתי לקרא כי מרגישים גודל האחריות שעליהם וכי קבלו עליהם להרחיב שטח פעולותיהם 

ולהביא ולהוציא לפועל המטרות של אגודת חב"ד בארה"ק ת"ו. ואם בכלל יקר הזמן, כי ימים יוצרו 

ולא - ולו קרי - אחד בהם, הרי גדל ערכו ביותר בדורותינו דעקבתא דמשיחא, אשר כפי פתגם כ"ק 



רמג

בארצנו  פרטיות  ובפרטי  ממש,  כתלינו  אחר  עומד  זה  הנה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 

הקדושה ת"ו, אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכמבואר באגה"ק סי' יד, 

שיורד ומאיר מח"ע אור חדש ומחודש שלא הי' מאיר עדיין מעולם כו' מבחי' עליונה יותר כו' ובפרטי 

פרטיות כן הוא בכל יום ויום כו'.

)א( במה שמציעים להוסיף חברים להנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ובהסכם כלם מציעים 

להוסיף בא כח מירושלים ת"ו הרב עזריאל זליק שי' סלונים, בא-כח מכפר ספרי' ה' זלמן שי' סודקביץ 

ומן הצעירים שבתמימים את הר' יצחק שי' גנזבורג, נכון הדבר לצרף את הנ"ל והנני מאשר הצעתם 

ויהי' רצון שיהי' בהצלחה. והייתי מציע שכדאי לצרף, לאחר עיון בדבר, עוד בא-כח אחד מהצעירים.

)ב( על של עתה באתי להדגיש )כיון שנראה לדאבוננו שיהיו בחירות ובעתיד הקרוב(, על החוב 

והן  בעצמו  הן  בבחירות,  להשתתף  צריך  ה'  לדבר  ויראים  מהחרדים  אחד  כל  אשר  קדוש,  והזכות 

בהשפעה על זולתו, להצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר, שלא ילך לאיבוד אפילו קול אחד.

והנני מוסר בזה רשות ויפוי כח לפרסם את דעתי בכל התוקף ובכל החוזק, אשר על כל אחד 

ואחת מיראי ה' וחושבי שמו לעשות ככל יכלתו להרבות מספר המצביעים בעד הרשימות החרדיות 

ביותר.

)ג( לדעתי צריך הי' לארגן באגו"ח מחלקה מיוחדת של נשים, ופירושו בשתים: לארגן את נשי 

חסידי חב"ד ואת כל אלה אשר רוח חב"ד יקר ללבן ולנפשן, והשנית, בשביל עבודה בין הנשים בכלל, 

אשר כמובן אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

חב"ד,  לרוח  והקרובים  מאנ"ש  הצעירים  בין  מיוחדת  מחלקה  לארגן  העת  באה  לדעתי  )ד( 

והכוונה בשתים: בשביל חיזוק כחותיהם הם, ובשביל עבודה בחוגים רחבים יותר של הנוער, אשר 

אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.

בנוגע לסעיפים ג' וד' איני נכנס כאן בפרטים, כי הרבה תלוי בהמצב על אתר, ואל בינתם אשען. 

ובטח יציעו תכנית עבודה מפורטת בזה בהתאם לדרישת המקום והזמן, ואחכה להצעתם בזה, ות"ח 

מראש.

ובין  הנשים  בין  גם  התעמולה  להיות  צריכה  לבחירות,  בנוגע  אשר  מעצמו,  מובן  הערה: 

הצעירים, אבל אין לחכות על אירגון מחלקות הנ"ל, כי הזמן קצר, ובטח הנסיון שבתעמולת הבחירות 

יעזור בהכנת ההצעות בנוגע לאירגונם.

עפמש"כ  מנשיאנו,  הנבחר  "אגודת",  מהשם  ולהעיר   - הקדושה,  בעבודתם  הצלחה  בברכת 

בלקו"ת ד"ה כי ההרים ימושו רפ"ג ומד"ה ולקחתם אגודת אזוב להצ"צ )נמצא בדפוס( -

ויהי רצון אשר כלנו יחד נזכה להשלים את רצון כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים נשיאי חב"ד, 

און דאס וואס איז אונז נעענטער - רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר - מתוך הרחבה ובלי העלמות והסתרים,

ובעגלא דידן נראה בקיום היעוד דייתי מר, דא מלכא משיחא, כי כבר נפוצו המעיינות חוצה, 

וכ"ק מו"ח אדמו"ר יובילנו לגאולה השלימה והאמתית,

ובפ"ש כל חברי אגו"ח והועד בראשם,

מ. שניאורסאהן

אגרות קודש
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:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ´¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî ýåýé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



רמה iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìrî ílö¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«

éãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð ýåýéô §Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ
:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéáLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»

írä áø÷a ýåýé äzà-ék eòîL úàfä õøàä̈¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´
ððrå ýåýé äzà | äàøð ïéra ïér-øLà äfäE ©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ
:äìéì Là ãenráe íîBéåèírä-úà äzîäå ½̈§©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬

eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä©¤−§¦´¤®̈§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬
:øîàì ErîL-úàæèàéáäì ýåýé úìëé ézìaî ¤¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà ýåýé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ ýåýéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה: אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו: ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

"ּתכסף" ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

על  רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ּתענּוג, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשֹון

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹידי

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



iyingרמו - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìéúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac ýåýé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:ýåýé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLààîäLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½

àì àåäå ýåýé ét-úà íéøár ízà äf änì̈¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
:çìöúáîàìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ

:íëéáéà éðôì eôâpzâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënr ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàîãîeìtriå ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾
äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìrì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½

:äðçnä áøwî eLî-àìäîé÷ìîrä ãøiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ

-ãr íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©
:äîøçäôåèàäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âøãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà́¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéìãáéø÷äå ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²
ìeìa ïBøOr úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾

ïéää úéráøa:ïîLäïéää úéréáø Cñpì ïééå ¦§¦¦¬©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½
:ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äNrzåBà ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³

äìeìa íéðøNr éðL úìñ äçðî äNrz ìéàì̈©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéLæìL Cñpì ïééåïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®

:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:ýåýéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:ýåýéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:ýåýéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



רמז iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:ýåýéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»

לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם –˙Á‡ ‰¯Bz,ּבחּקים רק לא – ְְְְִִֶַַ»««ִַַֹֻ

ּובמׁשּפטים. ּבעדֹות ּגם ְִִֵֶַַָָָאּלא

éùùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:ýåýéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëýåýéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà ýåýé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr ýåýé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

ּבּטל  ּכאּלּו חּלה, מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  עבֹודהֿזרה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה.

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì ýåýé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa ýåýé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ

:äãrä-ìk ìàåãìàì ék øîLna Búà eçépiå §¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´Ÿ
:Bì äNri-äî LøôñäìäLî-ìà ýåýé øîàiå Ÿ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

äãrä-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈
:äðçnì õeçîåì-ìà äãrä-ìk Búà eàéöiå ¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤

øLàk úîiå íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeöôæìäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçìíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½
íúøãì íäéãâá éôðk-ìr úöéö íäì eNrå§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®

ðkä úöéö-ìr eðúðå:úìëz ìéút óèìíëì äéäå §¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»
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אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

מגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

צפה  הּמסחר, מּדרכי ּולהפ - ּגבּול והּׂשגת אֹונאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּגזלה,

ּבׁשעה  ּתֹורה, עלּֿפי להתנהג הּוא יכֹול אי הּׁשאלה: ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהרי

העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן

אדם  ׁשאין ּבׁשעה ּכּנ"ל: ודעת, מּטעם למעלה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכאמּור,

ּומקּים  ודעת, טעם ׁשל והגּבלֹות מדידֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמתחּׁשב

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּגם עּמֹו מתנהג ודעת, מּטעם למעלה ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָמצֹות

הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåçìøac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìró ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈

:úìëz ìéútèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
íúà íúéNrå ýåýé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
סימן. פל"ט פסוקים, קי"ט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רמט

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 çìù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìåá ÷øô òùåäéá

áàíéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiå©¦§©´§ª´©¦Â¦©¦¦º
eëì øîàì Løç íéìbøî íéLðà íéðL§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤¥½Ÿ§²
eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úà eàø§¬¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ
-eákLiå áçø dîLe äðBæ äMà-úéa¥«¦¨¬¨²§¨¬¨−̈©¦§§

:änLáäpä øîàì Bçéøé Cìîì øîàiå ¨«¨©¥´̈©½§¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´
ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−

:õøàä-úà øtçìâBçéøé Cìî çìLiå ©§¬Ÿ¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½
íéLðàä éàéöBä øîàì áçø-ìà¤¨−̈¥®ŸÂ¦Â¦¨«£¨¦̧

éìà íéàaäék Cúéáì eàa-øLà C ©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²
:eàa õøàä-ìk-úà øtçìãçwzå ©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯

:änä ïéàî ézòãé àìå íéLðàä éìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä̈«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ¨«£¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨
äøäî eôãø íéLðàä eëìä äðà ézòãé àì eàöé íéLðàäå CLça øBbñì øòMä éäéå©§¦̧©©¹©¦§À©¸Ÿ¤Æ§¨«£¨¦´¨½̈´Ÿ¨©½§¦¨¬¨¨«§−¨«£¨¦®¦§¬©¥²

:íeâéOú ék íäéøçàådì úBëøòä õòä ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäå ©«£¥¤−¦¬©¦«§¦−¤«¡¨´©©¨®¨©¦§§¥Æ§¦§¥´¨¥½¨«£ª¬−̈
:âbä-ìòæéøçà eøâñ øòMäå úBøaònä ìò ïcøiä Cøc íäéøçà eôãø íéLðàäå ©©¨«§¨«£¨¦À¨§³©«£¥¤Æ¤´¤©©§¥½©−©©§§®§©©´©¨½̈©«£¥¾

:íäéøçà íéôãøä eàöé øLàkç:âbä-ìò íäéìò äúìò àéäå ïeákLé íøè änäå ©«£¤²¨«§¬¨«Ÿ§¦−©«£¥¤«§¥−¨¤´¤¦§¨®§¦²¨«§¨¬£¥¤−©©¨«

`xenl iy
(à,íéìbøîíB÷î äæéàî úBàøì §©§¦¦§¥¥¤¨

.úel÷a äeLaëé,Løç,ä÷éúLa ¦§§¨§©¤¤¦§¦¨

cáì íä ÷ø ,øáca òãé àì LéàL.í ¤¦Ÿ¥©©¨¨©¥§©¨

,Bçéøé úàåäL÷ äúéäL §¤§¦¤¨§¨¨¨

.õøàä ìk ãâðk Leaëì,äðBæ äMà §¦§¤¤¨¨¨¤¦¨¨
.ïBæî éðéî úøëBî(á,øtçì ¤¤¦¥¨©§Ÿ

.daL íéøúqä úà Ntçìe ìbøì§©¥§©¥¤©§¨¦¤¨

(ã,Bðtözåãçà ìk úà ©¦§§¤¨¤¨

,eøîà àîeçðz Løãîáe .ãçéî íB÷îa§¨§ª¨§¦§©©§¨¨§

ñçðéôe ,áìëå ñçðét eéä íéìbøîäL¤©§©§¦¨¦§¨§¨¥¦§¨

äéäL éôì ,eäeàø àìå íäéðôì ãîò̈©¦§¥¤§Ÿ¨§¦¤¨¨

éøö äéä áìk úà ÷øå .CàìîkC §©§¨§©¤¨¥¨¨¨¦

.ïétöäì(å,íðîèzåíúBà äúqk §©§¦©¦§§¥¦§¨¨

.éøîâì äðîèäa,õòä ézLôa §©§¨¨§©§¥§¦§¥¨¥
.íéöò Bîk ïéãò íäL ïzLt éð÷a¦§¥¦§¨¤¥£©¦§¥¦

(æ,úBøaònä ìòãò Bîk ©©©§§§©

íénä éøáòî íB÷î àeäL úBøaònä©©§§¤§©©§¥©©¦

mixn zxhr
àLøç íéìbøî íéLðà íéðL íéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiåíéìbøî BçìLa eãçôé àlL éãk ìàøNé ìk eòãiL äöø àì ék íçìL øúqa ,æøa (é"ú) ©¦§©´§ª´©¦Â¦©¦¦º§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤§¨©¥¤§¨¨¦Ÿ¨¨¤¥§¨¦§¨¥§¥¤Ÿ¦§£§¨§§©§¦

øîàìøîà äëåäðBæ äMà-úéa eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úà eàø eëìïBæî úøëBîänL-eákLiå áçø dîLeãçà äìéì:áøîàiå ¥½Ÿ§Ÿ¨©§²§¬¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ¥«¦¨¬¨²¤¤¨§¨¬¨−̈©¦§§¨«¨©§¨¤¨©¥´̈©½
äpä eàa íéLðà äpä øîàì Bçéøé Cìîìúàfä øéòìøtçì ìàøNé éðaî äìéläìbøì:õøàä-úàâøîàì áçø-ìà Bçéøé Cìî çìLiå §¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´£Â¨¦Â¨´¥¯¨¨¦©Ÿ©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ§©¥¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½¤¨−̈¥®Ÿ

éìà íéàaä íéLðàä éàéöBä:eàa õøàä-ìk-úà øtçì ék Cúéáì eàa-øLà CãBðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä çwzåíB÷îa ãçà ìk Â¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯¨«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®¨¤¨§¨

ãçeéîéìà eàa ïk øîàzå §¨©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ
:änä ïéàî ézòãé àìå íéLðàä̈«£¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨

äøòMä éäéåãîBòøBbñì ©§¦̧©©¹©¥¦§À
CLçaíBiä CLçLíéLðàäå ©¸Ÿ¤Æ¤¨©©§¨«£¨¦´

eëìä äðà ézòãé àì eàöé̈½̈´Ÿ¨©½§¦¨¬¨¨«§−
íäéøçà øäî eôãø íéLðàä̈«£¨¦®¦§¬©¥²©«£¥¤−

eàöé áBøwî äæ úBéä:íeâéOú ék ¡¤¦¨¨§¦¬©¦«
åíðîèzå äâbä íúìòä àéäå§¦−¤«¡¨´©©®̈¨©¦§§¥Æ

øzñð øúBé íB÷îaõòä ézLôa §¨¥¦§¨§¦§¥´¨¥½
íéð÷ CBúa ïéãò íäL íézLôa§¦§¦¤¥£©¦§¨¦

úBëøòäíéøceñîä:âbä-ìò dì ¨«£ª¬©§¨¦−̈©©¨«
æCøc íäéøçà eôãø íéLðàäå§¨«£¨¦À¨§³©«£¥¤Æ¤´¤

ìò ïcøiäãòúBøaònäíB÷î ©©§¥½©−©©©§§®§

eøæçL íéøeáñ eéäL ,ïcøiä øáòî©£©©©§¥¤¨§¦¤¨§

áàBî úBáøòìeøâñ øòMäå §©§¨§©©´©¨½̈
íéøòBMäeàöé øLàk éøçà ©£¦©«£¥¾©«£¤²¨«§¬

íäéøçà íéôãøäàì ïéãò íàL ¨«Ÿ§¦−©«£¥¤«¤¦£©¦Ÿ

íMî úàöì eìëeé àì øéòä ïî eàöé: ¨§¦¨¦Ÿ§¨¥¦¨

çänäåíéìbøîäïeákLé íøè §¥−¨©§©§¦¤´¤¦§¨®



רנ

èïúð-ék ézòãé íéLðàä-ìà øîàzå©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½¨©¾§¦¦«¨©¯
äìôð-éëå õøàä-úà íëì ýBýé§¨²¨¤−¤¨¨®¤§¦¨«§¨³
éáLé-ìk eâîð éëå eðéìò íëúîéà¥«©§¤Æ¨¥½§¦¬¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬

:íëéðtî õøàäé-øLà úà eðòîL ék ¨−̈¤¦§¥¤«¦´¨©À§¥Â£¤
ýBýé LéáBäíëéðtî óeñ-íé éî-úà ¦̧§¹̈¤¥³©Æ¦§¥¤½

ì íúéNò øLàå íéøönî íëúàöaøLà éøîàä éëìî éðL §¥«§¤−¦¦§¨®¦©«£¤´£¦¤¿¦§¥Á©§¥̧¨«¡Ÿ¦¹£¤̧
:íúBà ízîøçä øLà âBòìe ïçéñì ïcøiä øáòaàéòîLpå §¥³¤©©§¥Æ§¦´Ÿ§½£¤¬¤«¡©§¤−¨«©¦§©Æ

ýBýé ék íëéðtî Léàa çeø ãBò äî÷-àìå eðááì ñniå©¦©´§¨¥½§Ÿ¨̧¨¬²©§¦−¦§¥¤®µ¦§¨´
:úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìà àeä íëéäìà¡«Ÿ¥¤½³¡Ÿ¦Æ©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨«©

áéíúéNòå ãñç íënò éúéùò-ék ýBýéa éì àð-eòáMä äzòå§©À̈¦¨«§¨¬¦Æ©«½̈¦«¨¦¬Ÿ¦¦¨¤−¨®¤©«£¦¤̧
:úîà úBà éì ízúðe ãñç éáà úéa-íò ízà-íbâéíúéçäå ©©¤¹¦¥³¨¦Æ¤½¤§©¤¬¦−¬¡¤«§©«£¦¤º

íäì øLà-ìk úàå éúBéçà-úàå éçà-úàå énà-úàå éáà-úà¤¨¦´§¤¦¦À§¤©©Æ§¤©§©½§¥−¨£¤´¨¤®
:úånî eðéúLôð-úà ízìväåãéeðLôð íéLðàä dì eøîàiå §¦©§¤¬¤©§Ÿ¥−¦¨«¤©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³

ýBýé úúa äéäå äæ eðøác-úà eãébú àì íà úeîì íëézçú©§¥¤Æ¨½µ¦´Ÿ©¦½¤§¨¥−¤®§¨À̈§¥̧§¨¬
:úîàå ãñç Cnò eðéùòå õøàä-úà eðìåèãòa ìáça íãøBzå ¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬Ÿ¦−̈¤¬¤¤«¡¤«©«¦¥¬©¤−¤§©´

:úáLBé àéä äîBçáe äîBçä øé÷a dúéá ék ïBlçäæèøîàzå ©«©®¦³¥¨Æ§¦´©«½̈©«−̈¦¬¨«¤©³Ÿ¤
ìL änL íúaçðå íéôãøä íëá eòbôé-ït eël äøää íäìúL ¨¤Æ¨¨´¨¥½¤¦§§¬¨¤−¨«Ÿ§¦®§©§¥¤̧¹̈¨§´Ÿ¤

:íëkøãì eëìz øçàå íéôãøä áBL ãò íéîéæéäéìà eøîàiå ¨¦Àµ©´¨«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬§©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨
:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî eðçðà íi÷ð íéLðàäçéäpä ¨«£¨¦®§¦¦´£©½§¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«¦¥²

ïBlça éøL÷z äfä éðMä èeç úå÷z-úà õøàa íéàá eðçðà£©¬§¨¦−¨¨®¤¤¦§©¿Á©¨¦̧©¤¹¦§§¦À©«©Æ
éáà-úàå Bá eðzãøBä øLàéçà-úàå Cnà-úàå Cúàå C £¤´«©§¥´½§¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤©©À¦§¥Æ

éáà úéa-ìkéìà éôñàz C:äúéaä Cèéàöé-øLà ìk äéäå ¨¥´¨¦½©«©§¦¬¥©−¦©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£¤¥¥Á
äéäé øLà ìëå íi÷ð eðçðàå BLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−©«£©´§§¦¦®§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³

`xenl iy
.ïcøiä ìL(è,eâîð.eqîð ¤©©§¥¨Ÿ¨©

(é,ízîøçä.ízãîLä ¤¡©§¤¦§©§¤

(áé,úîà úBàøeøa ïîéñ ¡¤¦¨¨

.eäeøékzL(æé,eðçðà íi÷ðéøä ¤©¦§¦¦£©§£¥

úBàä úà úBNòì Ca øácä íéìBz eðà̈¦©¨¨¨©£¤¨

.äfä(çé,úå÷zì.ìáçå å÷ ïBL ©¤¦§©§©§¤¤

,éðMäàø÷pL íãà òáöa òeávä ©¨¦©¨©§¤©¨Ÿ¤¦§¨

mixn zxhr
íäéìò äúìò àéäåíìöà:âbä-ìòèõøàä-úà íëì ýBýé ïúð-ék ézòãé íéLðàä-ìà øîàzå,ïåékî ?úàæ äòãé ïéàîeíëúîéà äìôð-éëå §¦²¨«§¨¬£¥¤−¤§¨©©¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½¨©¾§¦¦«¨©¯§¨²¨¤−¤¨®̈¤¥©¦¨§¨Ÿ¦¥¨§¦¨«§¨³¥«©§¤Æ

eðéìòãBòå ,íëúeîîBøå íëúleãb éðtîíëéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð éëåíkî íäì òébiL òøä úàøé éðtî:éLéáBä-øLà úà eðòîL ékLaé ¨¥½¦§¥§©§¤§§§¤§§¦¬¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦§¥¤«¦§¥¦§©¨¨¤©¦©¨¤¦¤¦´¨©À§¥Â£¤¦̧¦¥

ýBýéì íúéNò øLàå íéøönî íëúàöa íëéðtî óeñ-íé éî-úàízîøçä øLà âBòìe ïçéñì ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL §¹̈¤¥³©Æ¦§¥¤½§¥«§¤−¦¦§®̈¦©«£¤´£¦¤¿¦§¥Á©§¥̧¨«¡Ÿ¦¹£¤̧§¥³¤©©§¥Æ§¦´Ÿ§½£¤¬¤«¡©§¤−
ízãîLä:íúBààéçeø ãBò äî÷-àìå eðááì ñniå òîLpåäøeábíëéðtî Léàaíçläììònî íéîMa íéäìà àeä íëéäìà ýBýé ék ¦§©§¤¨«©¦§©Æ©¦©´§¨¥½§Ÿ¨̧¨¬²©§¨§¦−¦§¥¤®§¦¨¥µ¦§¨´¡«Ÿ¥¤½³¡Ÿ¦Æ©¨©´¦¦©½©

úçzî õøàä-ìòåçvðéå íçlé éîe §©¨−̈¤¦¨«©¦¦¨¥¦©¥©

älàä íéøécàä íéäìàä úà: ¤¨¡Ÿ¦¨©¦¦¨¥¤

áéýBýéa éì àð-eòáMä äzòå§©À̈¦¨«§¨¬¦Æ©«½̈
ãñç íënò éúéùò-ékàì ïéãò ék ¦«¨¦¬Ÿ¦¦¨¤−®̈¤¦£©¦Ÿ

ïëì ,äîeàî äáBè éì íúéNò£¦¤¦¨§¨¨¥

éáà úéa-íò ízà-íb íúéNòå©«£¦¤̧©©¤¹¦¥³¨¦Æ
úîà úBà éì ízúðe ãñçïîéñ ¤½¤§©¤¬¦−¬¡¤«¦¨

ìáì ìàøNé ìk eòãé ïòîì ,ézîà£¦¦§©©¥§¨¦§¨¥§©

ãé eða eçìLé:âééáà-úà íúéçäå ¦§§¨¨§©«£¦¤º¤¨¦´
-úàå éçà-úàå énà-úàå§¤¦¦À§¤©©Æ§¤
íäì øLà-ìk úàå éúBéçà©§©½§¥−¨£¤´¨¤®
:úånî eðéúLôð-úà ízìväå§¦©§¤¬¤©§Ÿ¥−¦¨«¤

ãéeðLôð íéLðàä dì eøîàiå©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³
úeîì íëézçúíëúà ìéväì éãk ©§¥¤Æ¨½§¥§©¦¤§¤

äæ eðøác-úà eãébú àì íàúà µ¦´Ÿ©¦½¤§¨¥−¤®¤

íéøçà eNòé àlL ,Cì äðzpL úBàä̈¤¦§¨¨¤Ÿ©££¥¦

ìöpäì äîBça úéa íòúúa äéäå ¦©¦©¨§¦¨¥§¨À̈§¥̧
eðì ýBýéeðéùòå õøàä-úà §¨¬¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬Ÿ
ãñç CnòúBaø úBðzî íëì ïzpL ¦−̈¤¬¤¤¦¥¨¤©¨©

ãBáëåúîàåíëúà äiçpM äîa: §¨¤«¡¤«§©¤§©¤¤§¤

åèïBlçä ãòa ìáça íãøBzå©«¦¥¬©¤−¤§©´©«©®
eøâñ øéòä éøòL ékøé÷a dúéá ék ¦©£¥¨¦¨§¦³¥¨Æ§¦´

äîBçääîBçì õeçî ìà ïBlçä éðt ©«½̈§¥©©¤¦©¨

:úáLBé àéä äîBçáe©«−̈¦¬¨«¤
æè-ït eël äøää íäì øîàzå©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨¥½¤

eòbôéeLbôéíéôãøä íëá ¦§§¬¦§§¨¤−¨«Ÿ§¦®
íëkøãì äzò eëìzLkíúaçðå §¤¥§©¨§©§§¤§©§¥¤̧

änLàBáçî íB÷îa eøúqzìLúL ¹̈¨¦¨§¦§©£§´Ÿ¤
øçàå íéôãøä áBL ãò íéîé̈¦Àµ©´¨«Ÿ§¦½§©©−

:íëkøãì eëìzæéäéìà eøîàiå ¥«§¬§©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨
íéLðàääéäðeðçðà íi÷ð ¨«£¨¦®¦§¤§¦¦´£©½§

:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«
çéúBNòì Ca øácä íéìBz eðà éøä£¥¨¦©¨¨¨©£

äfä úBàäíéàá eðçðà äpä ¨©¤¦¥²£©¬§¨¦−
úå÷z-úà õøàaìáçéðMä èeç ¨¨®¤¤¦§©¿¤¤Á©¨¦̧

íBãà òáöa òeávääfäøLà ©¨©§¤©¨©¤¹£¤

,Ba eðzãøBäéøL÷zúBàì úBéäì ©§¥¦§§¦À¦§§

ïîéñåBá eðzãøBä øLà ïBlça §¦¨©«©Æ£¤´«©§¥´½
éáà-úàå-úàå Cnà-úàå C §¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤

éçàéáà úéa-ìk úàå Céôñàz Céñpëzéìà:äúéaä CèéBLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî àöé-øLà ìk äéäåàlL Bîãa áiçúð àeä ©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬§©§¦¥©−¦©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−¦§©¥§¨¤Ÿ



רני

-äéäz ãé-íà eðLàøá Bîc úéaa Czà¦¨Æ©©½¦¨´§Ÿ¥½¦−̈¦«§¤
:Baëeðééäå äæ eðøác-úà éãébz-íàå «§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¨¦´

:eðzòaLä øLà CúòáMî íi÷ð§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬¦§©§¨«
àëúå÷z-úà øL÷zå eëìiå íçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzå©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬

:ïBlça éðMäáëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåíéîé úL ©¨¦−©«©«©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½
:eàöî àìå Cøcä-ìëa íéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãò©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²§¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«

âëòLBäé-ìà eàáiå eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥«§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−©
:íúBà úBàönä-ìk úà Bì-eøtñéå ïeð-ïaãëeðãéa ýBýé ïúð-ék òLBäé-ìà eøîàiå ¦®©§©̧§½¥¬¨©«Ÿ§−¨«©«Ÿ§Æ¤§ª½©¦«¨©¯§¨²§¨¥−

:eðéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå õøàä-ìk-úà¤¨¨¨®¤§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

`xenl iy
."éðL"(âë,eøáòiå.ïcøiä úà eøáò ¨¦©©©§¨§¤©©§¥

(ãë,eðãéa 'ä ïúð ékeàøL äfî ¦¨©§¨¥¦¤¤¨

.ñð Cøãa 'ä íìéväL¤¦¦¨§¤¤¥

mixn zxhr
Bîöò øîLíi÷ð eðçðàåì øLôà äéä àì ékäúénä ïî BøîL:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá Bîc úéaa Czà äéäé øLà ìëåëeðøác-úà éãébz-íàå ¨©©§©«£©´§§¦¦®¦Ÿ¨¨¤§¨§¨§¦©¦¨§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³¦¨Æ©©½¦¨´§Ÿ¥½¦−̈¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´

äæúéaä äæa øéòä éáLBé øàL eèìniL ïôBàa:eðzòaLä øLà CúòáMî íi÷ð eðééäåàëíçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzåøää Cøceëìiå ¤®§¤¤¦¨§§¨§¥¨¦§¤©©¦§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬¦§©§¨«©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−¤¤¨¨©¥¥®
:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«

áëeáLiå äøää eàáiå eëìiå©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§
ìL íLeáL-ãò íéîé úL ¨Æ§´Ÿ¤¨¦½©−̈

-ìëa íéôãøä eL÷áéå íéôãøä̈«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²§¨
:eàöî àìå CøcäâëéðL eáLiå ©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³

eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä̈«£¨¦Æ©¥«§´¥«¨½̈©©«©§Æ
-eøtñéå ïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå©¨½Ÿ¤§ª−©¦®©§©̧§

íúBà úBàönä-ìk úà Bìäî ½¥¬¨©«Ÿ§−¨«©

íäì äøwM:ãë-ìà eøîàiå ¤¨¨¨¤©«Ÿ§Æ¤
òLBäéàeä øácä úéìëzïúð-ék §ª½©©§¦©¨¨¦«¨©¯

-íâå õøàä-ìk-úà eðãéa ýBýé§¨²§¨¥−¤¨¨®̈¤§©
:eðéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð̈²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



רנב

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:ýåýé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàåíëì-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«¨¤´
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçîæeîéNå Là | ïäá-eðúe ©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
:éåì éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬¥¦«

(ìàøùé)ç:éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
èíëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ

ãrî-úà ãárì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥®̈©«£ÀŸ¤
ì äãrä éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«

ééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáeàéEúãr-ìëå äzà ïëì ¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½

ék àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpäáéúëåðåìú ©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬
éø÷:åéìr eðélúáéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ©¦−¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

:äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåâéèrîä §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«©«§©À
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיימת המשנה בלשון
אפשר  שאי נראה דרךֿארץ", אין  - תורה אין "אם באמרו כי
מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ לקנות
אפשר  שאי תורה", אין - ארץ דרך אין "אם אומר כך ואחר

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא אם התורה ?1לקנות

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה, שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה,

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף, לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח לקוטיֿתורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א צמ"ס נו"מ וכו' וכו'

מוהר"ר אברהם משה שי' באב"ד אבד"ק סונדרלנד יצ"ו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מט"ו אייר ל' למטמונים, בו משתדל עבור הרה"ח וו"ח אי"א וכו' ר'... 

שנתנו בו אנשי קהלתו עיניהם לבחור בו לשו"ב וש"ץ וכו' וכי בואו למחנם יביא תיקון גדול לאנשי 

קהלתו וכו'.

הנני מבין היטב רצונו הטוב בהשתדלותו הנ"ל, ובתור מרא דאתרא אשר כל אחריות המקום 

עליו, נכון שישתדל בכל כחו להטבת והחזקת מצב היהדות במקומו.

אבל מאידך גיסא בטח יבין גם את מצבי, שאין ברשותי לזכות למקום אחר על חשבון מקום 

אחד, ובפרט אשר בעיר... הרי שם הי' נמצא זה כמה שנים, ובפרט אשר הי' זה בהסכם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המשך בעמוד קא
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיימת המשנה בלשון
אפשר  שאי נראה דרךֿארץ", אין  - תורה אין "אם באמרו כי
מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ לקנות
אפשר  שאי תורה", אין - ארץ דרך אין "אם אומר כך ואחר

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא אם התורה ?1לקנות

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה, שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה,

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף, לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח לקוטיֿתורה



לוח זמנים לשבוע פרשת שלח - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:385:378:268:259:069:0610:1810:1813:1313:1519:3919:4220:0820:1219:2220:24באר שבע )ק(

5:335:328:228:219:049:0310:1610:1613:1313:1419:4519:4920:1220:1619:1520:28חיפה )ק(

5:355:338:238:239:049:0410:1610:1613:1213:1319:4419:4720:0820:1219:0720:24ירושלים )ק(

5:365:358:258:249:059:0510:1810:1813:1413:1519:4119:4420:1120:1419:2220:26תל אביב )ק(

5:345:338:198:198:558:5510:0510:0512:5412:5519:0619:0919:3319:3618:4819:47אבו דאבי )ח(

5:004:567:467:418:548:5310:1510:1413:3113:3320:4520:5121:2821:3420:3221:53אוסטריה, וינה )ק(

7:257:299:109:129:499:5210:4010:4212:4812:4917:1117:0917:4117:3916:5017:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:067:587:549:008:5910:2010:1913:3313:3520:4120:4621:2121:2720:2721:44אוקראינה, אודסה )ק(

4:354:317:217:178:298:279:499:4913:0613:0720:1820:2421:0121:0720:0521:26אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:444:407:297:258:398:3710:009:5913:1713:1820:3120:3721:1521:2120:1821:40

5:014:577:417:349:008:5910:2310:2213:4313:4421:0521:1121:5121:5820:5222:19אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:497:327:248:528:5110:1510:1413:3613:3720:5821:0421:4521:5220:4622:13אוקראינה, קייב )ק(

5:395:368:298:269:289:2710:4710:4713:5914:0121:0621:1121:4221:4820:4922:05איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:378:389:089:0910:1110:1212:4212:4318:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:549:429:4410:1910:2111:1111:1313:2113:2217:5317:5118:2118:2017:3218:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:009:0410:3810:4011:1911:2212:0812:1014:1314:1418:2618:2418:5818:5618:0619:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:435:408:338:329:219:2110:3710:3713:4113:4220:2620:3021:0021:0420:1121:18ארה״ב, בולטימור )ק(

5:285:258:198:179:099:0810:2510:2513:3013:3220:1920:2420:5420:5920:0521:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:285:268:198:179:099:0810:2510:2513:3113:3220:2020:2420:5520:5920:0621:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:595:568:508:489:429:4211:0010:5914:0714:0921:0121:0621:3721:4220:4721:57ארה״ב, דטרויט )ק(

6:226:209:099:099:489:4811:0011:0013:5413:5520:1820:2120:4520:4920:0121:00ארה״ב, האוסטון )ק(

5:435:418:328:319:149:1410:2710:2713:2513:2619:5720:0020:2720:3119:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:299:159:159:529:5211:0211:0313:5313:5420:0820:1020:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

5:225:198:138:119:049:0310:2010:2013:2713:2820:1720:2220:5320:5720:0321:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:535:508:438:429:339:3210:4910:4913:5513:5620:4320:4721:1721:2220:2821:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:195:168:108:089:019:0110:1810:1813:2613:2720:1820:2220:5420:5920:0421:14ארה״ב, שיקגו )ק(

6:546:569:089:099:409:4110:3810:3913:0013:0118:0718:0718:3118:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:345:298:077:549:359:3310:5810:5714:2014:2221:4721:5322:3522:4221:3423:04בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:365:328:128:029:369:3410:5910:5814:2014:2221:4521:5122:3222:4021:3223:01בלגיה, בריסל )ק(

6:416:438:478:499:209:2210:1610:1812:3412:3517:3317:3217:5417:5317:0918:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:276:308:358:369:089:0910:0410:0512:2212:2317:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:504:467:216:598:528:5110:1610:1513:3913:4021:0821:1421:5522:0220:5622:25בריטניה, לונדון )ק(

4:484:437:067:078:568:5410:2110:2013:4813:4921:2521:3222:1922:2721:1622:53בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:514:477:047:058:568:5410:2010:1913:4513:4721:1921:2622:0822:1621:0522:40גרמניה, ברלין )ק(

5:225:188:027:559:219:1910:4310:4214:0314:0421:2421:3022:1022:1721:1122:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:466:498:498:519:249:2510:1910:2012:3512:3617:3017:2917:5017:4917:0518:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:008:428:429:169:1710:2410:2513:0913:1019:1219:1419:3719:4018:5619:50הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2110:2113:0513:0619:0719:0919:3219:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

4:524:487:397:358:458:4310:0510:0413:2013:2220:3120:3721:1321:1920:1821:37הונגריה, בודפשט )ק(

4:314:297:227:208:138:129:299:2912:3512:3619:2519:2920:0020:0519:1020:19טורקיה, איסטנבול )ח(

6:056:038:568:549:429:4110:5710:5713:5914:0020:4120:4521:1321:1820:2621:31יוון, אתונה )ק(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:155:118:037:599:079:0510:2710:2613:4113:4220:5020:5621:3121:3720:3721:55מולדובה, קישינב )ק(

5:575:578:398:399:139:1410:2110:2213:0613:0819:1019:1219:3619:3818:5419:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:038:079:289:3010:1310:1611:0011:0212:5812:5916:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:087:557:558:338:339:449:4412:3612:3718:5418:5719:2219:2518:3819:36נפאל, קטמנדו )ח(

4:494:467:397:388:288:289:449:4412:4912:5019:3519:3920:0920:1419:1920:28סין, בייג'ין )ח(

6:566:579:269:279:579:5811:0011:0113:3313:3419:0819:0919:3219:3318:5119:42סינגפור, סינגפור )ח(

4:224:186:346:358:268:249:509:4913:1413:1620:4620:5221:3621:4320:3322:07פולין, ורשא )ק(

6:226:238:418:429:129:1310:1110:1212:3612:3717:5017:5018:1418:1517:3218:24פרו, לימה )ח(

5:565:528:458:429:459:4411:0411:0414:1714:1821:2121:2622:0122:0721:0822:24צרפת, ליאון )ק(

5:535:498:378:329:499:4711:1011:0914:2814:2921:4621:5222:2822:3421:3122:54צרפת, פריז )ק(

5:435:438:158:168:468:479:509:5112:2512:2618:0518:0718:2918:3117:4818:40קולומביה, בוגוטה )ח(

5:405:378:308:289:269:2510:4310:4313:5313:5420:5420:5921:2821:3320:3721:49קנדה, טורונטו )ק(

5:105:077:597:568:598:5810:1810:1813:3013:3220:3620:4121:1421:1920:2021:36קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:328:238:229:069:0610:2010:2013:1913:2019:5319:5620:2420:2819:3820:40קפריסין, לרנקה )ק(

4:284:226:546:558:398:3710:0510:0413:3613:3721:2121:2822:1822:2721:0922:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:553:496:276:288:098:079:379:3513:1013:1121:0421:1222:0022:1120:4822:43רוסיה, מוסקבה )ח(

4:304:277:187:148:238:219:439:4212:5812:5920:0820:1320:4920:5519:5421:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:345:318:228:189:279:2610:4710:4714:0214:0421:1821:2321:5522:0120:5922:19שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0812:4812:4918:4218:4419:0719:0918:2619:19תאילנד, 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 הדרךונר

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

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(
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