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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

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

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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òîù úàéø÷
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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שלמעלה מזה ד"לבי ער" דבן ישראל  נהנתי במאד ע"ז )נוסף על העיקר שלא בערך – נח"ר 

נמשך ופעל על היד שתחלק צדקה שעי"ז – כדברי אדה"ז )תניא פכ"ג( – "נעשו מרכבה ממש לרצה"ע" 

– ובפרט בסכום שלא הורגל בו וכו'( – 

ובמיוחד שהשעק נתן בחדש תשר"י – הכללי וה"רשית" ומורה דרך לכל השנה.

וע"פ הנ"ל נ"ל – דהכתוב לעיל "שעשה סה"כ כו' והראה כו' כמו אשתקד" – אינו, ואו שעדיין 

לא הגיעו לידו כל החשבונות, או שיש טעות בחשבון וכו'.

ובטח יודיע הסה"כ האמתי – ות"ח מראש.

נח"ר מיוחדת באה עי"ז שתיכף )בבת אחת( עם הנ"ל – בירכו ואת זוגתו תי' – השי"ת והצליחם 

בשמחת קשוה"ת דבנם שי' ובאופן יהדותי ותורתי וחסידותי, וה"ז "סלילת דרך" להחתונה דהנ"ל 

ואורח החיים וכו'.
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eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני ּבּזהר 1ׁשנים ואיתא .2 ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

לעילא, ׁשנה מאה לעילא, ּכּוּלהּו חּיין ְְְִִֵֵֵַָָָָָאינּון

וצרי לעילא. ׁשנים וׁשבע לעילא, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָועׂשרים

ׂשרה" ׁש"חּיי הּזהר ּבמאמר הּפירּוׁש מהּו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהבין,

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי וגם "לעילא". ְְְִִֵֵֶַַָָָָהם

מה  ּדלכאֹורה ׂשרה", חּיי "ׁשני הּפסּוק ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבסּיּום

חּיי  "וּיהיּו לפניֿזה ּׁשּנאמר מה על ּכאן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּמֹוסיף

ׁשּגם  ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט גֹו'. ְִִֶֶַַַַַָָָָֹׂשרה"

על  ּמֹוסיף מה ואםּֿכן "לעילא", הם ׂשרה" ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ"חּיי

ׂשרה". חּיי "ׁשני ּׁשּכתּוב ּבמה ְְֵֵֶֶַַָָָזה

כ"ק p‰Â‰ב) מאמרי ּבׁשני נתּבאר זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) ְְְִֵֶַַָָאדמֹו"ר

העת"ר  ּדׁשנת ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְִִִִֵַַַַַָָּדּבּורֿהּמתחיל 

לזה. זה ּבסתירה הם ולכאֹורה עטר"ת, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָודׁשנת

מבאר  העת"ר ּדׁשנת ּבּמאמר ׁש"חּיי 3ּדהּנה, , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשל החּיּות הּוא ְְֲִִֶַַַַַָָׂשרה"

ּבחינת  - ׁשנה" "מאה מּבחינת הּוא ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשחּיּותּה

ו"ׁשבע  חכמהּֿובינה, – ׁשנה" "עׂשרים ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהּכתר,

מּבחינת  מקּבלת והיא זעירֿאנּפין, – ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשנים"

"עׂשרים  וכן העצמי, אֹור - לעילא" ׁשנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"מאה

ׁשּנמׁש העצמּות מהמׁשכת - כּו' לעילא" ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשנה

ּבכל  "לעילא" ּבתיבת הּזהר ּכונת (ׁשּזֹוהי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהם

ׁשהיא  ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת הּוא זה ּכל א ְְְְִִֶֶַַַַָָּכלל).

חּיי  "ׁשני נאמר ואחרּֿכ האצילּות. ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָּבעֹולם

 ֿ ּבריאהֿיצירה ּבעֹולמֹות האֹור המׁשכת - ְְְְִִַַָָָָָָָׂשרה"

עט  ּדׁשנת ּובמאמר מבאר עׂשּיה. ּבענין 4ר"ת ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

- מּורג ׁש' 'יׁש אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ׂשרה", חּיי ְְְֵֵֵֶַָָָָ"ׁשני
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ואילך. 348 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ פרשתנו.1)*) ב.2)ריש קכב, תשלט.3)ח"א ע' ח"ב תער"ב עטר"ת 4)המשך סה"מ

ואילך. צו ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ היו אמנו שרה של חייה שנות L‰מספר ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»
‰¯N ÈiÁ ÈL ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ1‡˙È‡Â מובא . ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»¿ƒ»

¯‰fa2e‰lek ÔÈiÁ ÔeÈ‡ כולם אלה (לשון ÏÈÚÏ‡,חיים למעלה «…«ƒ«ƒ¿¿≈»
ממשיך  והזוהר וחשיבות) מעלה

ÏÈÚÏ‡,ומפרט  ‰L ‰‡Ó≈»»»¿≈»
Ú·LÂ ,‡ÏÈÚÏ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿≈»¿∆«

.‡ÏÈÚÏ ÌÈL»ƒ¿≈»
Le¯Èt‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««≈
"‰¯N ÈiÁ"L ¯‰f‰ ¯Ó‡Óa¿«¬««…«∆«≈»»

"‡ÏÈÚÏ" Ì‰ מעלה לאיזו ≈¿≈»
הכוונה?

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
˜eÒt‰ ÌeiÒa מספר פירוט אחרי ¿ƒ«»

שרה  של חייה ÈiÁשנות ÈL"¿≈«≈
ÛÈÒBn ‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"‰¯N»»¿ƒ¿»«ƒ

Ô‡k הפסוק¯Ó‡pM ‰Ó ÏÚ »««∆∆¡«
‰ÊŒÈÙÏ הפסוק "eÈ‰iÂבתחילת ƒ¿≈∆«ƒ¿

Ë¯Ù·e .'B‚ "‰¯N ÈiÁ הקושי «≈»»ƒ¿»
יותר  גדול הכפילות טעם ÈtŒÏÚ«ƒמה

ÈiÁ" ÌbL ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó«∆»«…«∆««≈
"‰¯N הפסוק האמורים בתחילת »»

‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÏÈÚÏ" Ì‰≈¿≈»¿ƒ≈«
·e˙kM ‰Óa ‰Ê ÏÚ ÛÈÒBnƒ«∆¿«∆»

הפסוק  N¯‰"בסיום ÈiÁ ÈL"¿≈«≈»»
מיותרת? כפילות זו ולכאורה

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â הזוהר ·) דברי ¿ƒ≈ƒ¿»∆
È¯Ó‡Óהאמורים  ÈLa ¯‡a˙ƒ¿»≈ƒ¿≈««¿≈

(·"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
אדמו"רי  בשושלת החמישי הרבי

הולדת Ô„ÚŒB˙ÓLדחב" יום אשר ƒ¿»≈∆
חשוון  כ' ביום ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒחל

¯"˙Ú‰ ˙Lc ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»ƒ¿«
‰¯B‡ÎÏÂ ,˙"¯ËÚ ˙L„Â¿ƒ¿«¿ƒ¿»

האמורים הביאורים  המאמרים בשני

,‰p‰c .‰ÊÏ ‰Ê ‰¯È˙Òa Ì‰≈ƒ¿ƒ»∆»∆¿ƒ≈
¯‡·Ó ¯"˙Ú‰ ˙Lc ¯Ó‡na3 ««¬»ƒ¿«¿»≈

הרש"ב, ‰e‡הרבי "‰¯N ÈiÁ"L∆«≈»»
˙eiÁ‰ ומשפיע המאיר האלוקי האור ««

רוחנית  eÎÏÓ˙חיות ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««¿
d˙eiÁL ,˙eÏÈˆ‡c החיות מקור «¬ƒ∆«»

מאירה  שהיא כפי המלכות ספירת

והעליון  (הראשון האצילות בעולם

עשיה) יצירה, בריאה, אצילות, – הכלליים הרוחניים העולמות ‰e‡מארבעת
¯˙k‰ ˙ÈÁa - "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁaÓ מקור והיא בתוכה הכוללת ƒ¿ƒ«≈»»»¿ƒ««∆∆

זה  הרי הכול ובסך העשר, מכל כלולה מהן אחת שכל הספירות עשר לכל

בחינות, È·eŒ‰ÓÎÁ‰מאה Y "‰L ÌÈ¯NÚ" הספירות שתי ∆¿ƒ»»»¿»ƒ»
אחת  שכל ו'בינה' 'חכמה' העליונות

במספר  הן וביחד מעשר כלולה מהן

Œ¯ÈÚÊעשרים, Y "ÌÈL Ú·L"Â¿∆«»ƒ¿≈
,ÔÈt‡ העליונות המידות שבע «¿ƒ

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

פנים  אנפין", "זעיר הנקראות מלכות)

בבחינת  המאיר לאור ביחס (כי זעירות

אור  הוא במידות המאיר האור המוחין,

ומצומצם) בחינת È‰Â‡מועט ¿ƒ
דאצילות  האור Ïa˜Ó˙המלכות את ¿«∆∆

שלה  "Ó‡‰והחיות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
ÈÓˆÚ‰ ¯B‡ - "‡ÏÈÚÏ ‰L»»¿≈»»«¿ƒ
שהוא  זה במובן 'לעילא' שהוא האור

פרטית  בדרגה מהתלבשות למעלה

הוא  אלא והגדרה מ'ציור' ולמעלה

L‰'עצמי', ÌÈ¯NÚ" ÔÎÂ¿≈∆¿ƒ»»
˙ÎLÓ‰Ó - 'eÎ "‡ÏÈÚÏ¿≈»≈«¿»«

˙eÓˆÚ‰ העצמי הבא האור »«¿
 ֿ הקדושֿברוך של ומהותו מעצמותו

בעצמו  Ì‰aהוא CLÓpL∆ƒ¿»»∆
נרמזות  שכאמור ובינה חכמה בספירות

שנה  זה (È‰BfL'ב'עשרים עניין ∆ƒ
'עצמי' לאור ‰f‰¯שהכוונה ˙Âk«»««…«

ÏÏk ÏÎa "‡ÏÈÚÏ" ˙·È˙a¿≈«¿≈»¿»¿»
שנה", "מאה – בכתוב הנמנה

שנים" "ושבע שנה", ‡C"ועשרים .(«
‰Ê Ïk מדבר שהכתוב לעיל המבואר »∆

כפי  ו"שבע" "עשרים" "מאה", על

עצמי  כאור "לעילא", ‰e‡שהם
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿∆ƒ
CkŒ¯Á‡Â .˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿««»

"‰¯N ÈiÁ ÈL" ¯Ó‡ זה ואין ∆¡«¿≈«≈»»
עניין  על מדובר כי מיותר לשון כפל

- ‰‡B¯אחר ˙ÎLÓ‰ המאיר «¿»«»
למטה  האצילות, «¿BÓÏBÚa˙בעולם

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙"¯ËÚ ˙Lc ¯Ó‡Ó·e¿«¬»ƒ¿«

¯‡·Ó4 הרש"ב ÔÈÚaהרבי ¿»≈¿ƒ¿«
,"‰¯N ÈiÁ ÈL" אחר באופן ¿≈«≈»»
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קצ  ...  חיי שרהפרשת אה לציבור לשבת חומש לקרי  )ל

קצח  .................  חיי שרהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

קצט  ...........  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



d"kyz'dו ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

המלכּות, ׁשּבספירת  וההתנּׂשאּות ְְְְְְִִִֶַַַַַָהרֹוממּות

ּבעצמֹו ּומּורגׁש יׁשּות ׁשל ּבאֹופן זה ְְְְֵֵֶֶֶֶַָׁשאין

ענין  זהּו אּלא ּבעצם), ּביטּול ּבחינת - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ(אּדרּבא

מּורגׁש. לא אבל והתנּׂשאּות, הגּבהה ְְְְְְֲִַַַָָָָָֹהּמלּוכה,

(ולא  הּמלּוכה טבע ׁשּמּצד  ּבׂשרֿודם, מל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוכמֹו

ּברֹוממּות  היא הרי וכּו') ׂשכלֹו מעלת ְְְְֲֲִִִֵַַַמּצד

והתנּׂשאּות  ׁשהרֹוממּות ואףֿעלּֿפי ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוהתנּׂשאּות.

ּובדּוגמת  יׁשּות. ׁשל הרּגׁש זה אין ּבמּורּגׁש, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָּבאה

ּבהר) (ּכׁשהיה  רּבנּו מׁשה ּכמ ֹו הּגדֹולים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹצּדיקים 

צרי ׁשהיה (והינּו, הּׁשכינה מּזיו ניזֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיה

הּׁשכינה  מּזיו היה ׁשהּמזֹון אּלא הרי 5למזֹון, ,( ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ניזֹון  ׁשהיה (ועד ּבגּופֹו ּבמּורּגׁש ּבא הּׁשכינה ְְְְְִִִֶַַָָָָָזיו

ועלּֿדר כּו'. ּבהרּגׁשה זה אין אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו),

אּלא  ּגׁשמּיים, ּגּופים ׁשּיהיּו ּדלעתיד, ְְְִִִִִִִֶֶַָָּגּופים

מּזיו  ניזֹונין ויהיּו ,הּזּכּו ּבתכלית ְְְְְִִִִִִִִֶַַׁשּיהיּו

ּבסתירה 6הּׁשכינה  הם הּבאּורים ׁשני ולכאֹורה, . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׂשרה" חּיי "ׁשני הראׁשֹון ּבאּור לפי ּכי לזה, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָזה

ּולפי  לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. הּירידה על ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָקאי

הּוא  ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני הענין הׁשני, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּבאּור

ּכי  האצילּות , מעֹולם אפילּו למעלה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָלכאֹורה

ׁשני  חיּבּור להיֹות יכֹול לא האצילּות עֹולם ְְֲִִִִֵַָָָֹמּצד

 ֿ ואףֿעל ּבמּורּגׁש, אלקי ּתענּוג (ׁשּיהיה ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹהפכים

עֹולם  ׁשּמּצד והינּו, הּביטּול), ּבתכלית ְְְְִִִִֵֶַַַַָּפיֿכן

האֹופּנים  מׁשני ּבאחד להיֹות יכֹול ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהאצילּות

הּוא  החיּבּור ואילּו ּכזה), ּבאֹופן אֹו ּכזה ְְְִִֶֶֶֶַָָ(ּבאֹופן

מעֹולם  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַַָָמּצד

ֲִָהאצילּות.

הּנ"ל,LÈÂג) הּפירּוׁשים ׁשני ּבין לּתּו ¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַ

צדק' ה'ּצמח ּבאּור ְְִֵֶֶֶַַַּבהקּדים

ק"ה  קאּפיטל לתהּלים ׁשּזהּו(7ּברׁשימֹותיו ְְְִִִִִִֶֶַָ
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(5.(1037 ע' ח"ד בלקו"ש בזה הדיעות (וראה א סו, שובה שבת דרושי לקו"ת ז. ה, פמ"ז יז,6)שמו"ר (ברכות כמרז"ל

בו  אין ואעפ"כ בגוף האדם שיהי' תחה"מ זמן על ש"קאי השכינה, מזיו ונהנין כו' שתי' ולא אכילה לא בו אין עוה"ב א)

פצ"א, תרל"ז וככה בד"ה בארוכה נת' דלעתיד, הגופים זיכוך ענין - שם). שובה שבת דרושי ג. טו, צו (לקו"ת אכילה" לא

ובכ"מ. תרנ"ט. תכלה תט.7)לכל ע' אור יהל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והוא, עת"ר שנת של במאמר L‚¯eÓ'מהמבואר LÈ' ˙B„B‡ ¯ae„nL∆¿»≈¿»

,˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaL ˙e‡O˙‰‰Â ˙eÓÓB¯‰ גשמי - שמלך כשם »¿¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ«««¿
המלכות  בספירת יש כך החיובי, במובן מהעם ונישא מרומם עצמו חש

והנבראים  העולמות לגבי והתנשאות רוממות של עניין באלוקות למעלה

˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆≈
BÓˆÚa L‚¯eÓe הכוונה ואין ¿»¿«¿

של  השלילי במובן עצמית ליישות

Yהמושג  ‡a¯c‡) המלכות «¿«»
היא  ÏeËÈaהעליונה ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,ÌˆÚa יישות של הגמור ),ההיפך ¿∆∆
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿««¿»
‡Ï Ï·‡ ,˙e‡O˙‰Â ‰‰a‚‰«¿»»¿ƒ¿«¿¬»…

L‚¯eÓ ומציאות יישות הרגשת ללא ¿»
Ì„ÂŒ¯Na,עצמית. CÏÓ BÓÎe¿∆∆»»»»

‰ÎeÏn‰ Ú·Ë „vnL זה כי  ∆ƒ«∆««¿»
המלכות  של וטיבה …¿(ÏÂ‡אופייה

„vÓ'eÎÂ BÏÎN ˙ÏÚÓ בגלל כי ƒ««¬«ƒ¿¿
שאחרים  ייתכן שלו, אישיות מעלות

מעלות  של טבען וגם ממנו, נעלים

לחוש  עשוי האדם שבגללן אישיות

עצמית  עניין )יישות עצם בגלל אבל

eÓÓB¯a˙המלכות  ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙e‡O˙‰Â¿ƒ¿«¿¿««ƒ
‰‡a ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯‰L∆»¿¿ƒ¿«¿»»

,Lb¯eÓa יש' נקראת שהיא וכאמור ¿¿»
eLÈ˙מורגש' ÏL Lb¯‰ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿≈∆≈

היא  הכוונה אלא השלילי במובן

מורגשת. וההתנשאות שהרוממות

,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙Ó‚e„·e¿¿««ƒƒ«¿ƒ
¯‰a ‰È‰Lk) ea¯ ‰LÓ BÓk¿…∆«≈¿∆»»»»

אכל ארבעים  ולא ולילה וארבעים יום

גשמיים  ושתיה מזון שתה )ולא
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰L∆»»ƒƒƒ«¿ƒ»

‰È‰L ,eÈ‰Â) רבנו ˆ¯CÈמשה ¿«¿∆»»»ƒ
,ÔBÊÓÏ,בהר כשהיה ‡l‡גם ¿»∆»

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰È‰ ÔBÊn‰L5 ∆«»»»ƒƒ«¿ƒ»
גשמי  מזון ÂÈÊולא È¯‰ ,(¬≈ƒ

BÙe‚a Lb¯eÓa ‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»¿¿»¿
„ÚÂ) כך epnÓכדי ÔBÊÈ ‰È‰L ¿«∆»»ƒƒ∆

גשמי  לאוכל תחליף שימש ),והדבר
‰Lb¯‰a ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ כמו ¬»≈∆¿«¿»»

מוחלט  לביטול סתירה שאיננה הרגשה אלא יישות C¯cŒÏÚÂהרגשת .'eÎ¿«∆∆
,„È˙ÚÏc ÌÈÙeb המתים ‡l‡בתחיית ,ÌÈiÓLb ÌÈÙeb eÈ‰iL ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆»

Cekf‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰iL הגופים כמו חומריים גופים הזה,ולא שבזמן ∆ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈBÊÈ eÈ‰ÈÂ6 שנת של במאמר הביאור תוכן כאן עד ¿ƒ¿ƒƒƒƒ«¿ƒ»

תרע"ט.

ÌÈ¯e‡a‰ ÈL ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ
עת"ר  שנת של במאמר הביאור

עטר"ת  שנת של במאמר ≈‰Ìוהביאור
ÈÙÏ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
ÈiÁ ÈL" ÔBL‡¯‰ ¯e‡a≈»ƒ¿≈«≈

È‡˜ "‰¯N הכוונה‰ ÏÚ‰„È¯i »»»≈««¿ƒ»
בעולם  המאיר העצמי האור של

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות
,ÈL‰ ¯e‡a ÈÙÏe .‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ≈«≈ƒ
‡e‰ "‰¯N ÈiÁ ÈL"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈«≈»»
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿«¿»¬ƒ
„vÓ Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒƒƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עולם אמנם שהוא »»¬ƒ
יש  זאת בכל אבל נעלה אלוקי רוחני

מסויימים גדרים ÏBÎÈבו ‡Ï…»
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯eaÈÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ
È˜Ï‡ ‚eÚz ‰È‰iL)∆ƒ¿∆«¬¡…ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Lb¯eÓa¿¿»¿««ƒ≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a'מורגש' והרי ¿«¿ƒ«ƒ
שהיא  יישות בתחושת כלל בדרך קשור

ביטול  של הגמור eÈ‰Â,ההיפך ,(¿«¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „vnL בו שיש ∆ƒ«»»¬ƒ
כאמור מסויימים, «ÏBÎÈגדרים

ÌÈpÙB‡‰ ÈLÓ „Á‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
‰Êk ÔÙB‡a)'מורגש' ‡Bבדרך ¿∆»∆
‰Êk ÔÙB‡a'ביטול' ),בדרך ¿∆»∆

¯eaÈÁ‰ eÏÈ‡Â האופנים שני של ¿ƒ«ƒ
יחד ‡B¯גם ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ גבול ÏÚÓlL‰הבלי ≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ אין ומצידו ≈»»¬ƒ
גדרים.

ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ (‚¿≈¿«≈≈¿≈
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt‰ כיצד ולבאר «≈ƒ««

לזה, זה סותרים ÌÈc˜‰a¿«¿ƒאינם
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯e‡a≈«∆«∆∆
ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙Ï ÂÈ˙BÓÈL¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
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ז dxy iig eidie

(מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר כ"ק עם הּקׁשּור ְְְִִַַַַָָהקאּפיטל 

זֹו ּבׁשנה הּולדּתֹו מּיֹום החל על 8נׁשמתֹוֿעדן ( ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדֹור,9הּפסּוק  לאלף צּוה ּדבר ּבריתֹו לעֹולם זכר ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הּמדרׁש ּדברי עלּו10ׁשּמביא ּדֹור אלף : ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מהם, נימֹוחּו וכּמה להּבראֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבמחׁשבה

לאלף  צּוה "ּדבר  טעמא, מאי ּדֹורֹות. ְֲִֶֶַַָָָָתתקע"ד

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו הּתֹורה זה - ּבריתי 11ּדֹור" לא אם ְְִִִֶֶַָָֹ

רּבנּו למׁשה נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ולילה), ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹיֹומם

ויחד  הראׁשֹון, מאדם וׁשׁש העׂשרים ּדֹור ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה

לאלף  זה הרי  ׁשּנימֹוחּו, הּדֹורֹות תתקע"ד ְֲִִֵֶֶֶֶַעם

מאי  נימֹוחּו, ּדֹורֹות ׁשתתק"פ ּדעה ויׁש ְִֵֵֶַָּדֹור.

הּמילה, זה - ּדֹור" לאלף צּוה "ּדבר – ְֲִִֶֶֶַַָָָָָטעמא

לאדם  העׂשרים ּדֹור ׁשהיה לאברהם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנּתנה

על  קאי ּדֹור" "לאלף (אם הּדעֹות ּוׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהראׁשֹון.

הּדעֹות  לׁשּתי ּבהתאם הן אברהם) על אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשה

הּפסּוק  ּדעה 12על מצאתי. מאלף אחד אדם ִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הׁשניה, ודעה אברהם. על ׁשּקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונה,

מׁשה  על צדק',13ׁשּקאי ה'ּצמח ּומבאר . ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּגם  (וכּמּובן אצילּות ּבחינת הּוא ְְֲִִֶֶֶַַַָׁש"אלף"

ז"ל  רּבֹותינּו אחד 13מּמאמר "אדם ּפסּוק על ֲִֵֶַַַַַָָָָ

למקרא  נכנסים אדם ּבני אלף מצאתי", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמאלף

וידּוע  להֹוראה, יֹוצא מהם אחד ׁש'ּמקרא'14כּו' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

האצילּות). ּבעֹולם ו'הֹוראה' כּו' העׂשּיה ְְְֲֲִִָָָָָָָּבעֹולם

אברהם  ּגם ׁשהרי הּפירּוׁשים, לׁשני מתאים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוזה

ּדאצילּות  נׁשמֹות היּו מׁשה ועלּֿפיֿזה 15וגם . ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּכתּוב  סּיּום ּפירּוׁש אּלה 12מּובן ּבכל "ואּׁשה ְְִִֵֵֶַָָָָ

מצאת  ׂשרה לא ז ֹו ׁש"א ּׁשה" מצאתי"13י", "לא , ִִִֶָָָָָָָֹֹ

(אלף) מאצילּות למעלה היא ּכי –16 ֿ ואףֿעל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

עניני  את להמׁשי הּוא ׂשרה ׁשל ׁשענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
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ואילך).8) שנו ע' פר"ת (סה"מ פר"ת לעד סמוכים לד"ה הקדמה ח.9)ראה קה, ד.10)תהלים פכ"ח, לג,11)ב"ר ירמי'

כח.12)כה. ז, שם.13)קהלת ב].14)קה"ר תתרכו, ח"ו בראשית [אוה"ת א ג, לג"פ קישור 15)לקו"ת מובן ועלֿפיֿזה

אצילות. בחי' הוא "אלף" הפירושים, כל שלפי - (782 ע' ח"ג לקו"ש (ראה שם שבקה"ר הפירושים ממ"ש 16)כל כמובן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ק"ה  ‰˜‡7ÏËÈtפרק e‰fL)הפרק¯"BÓ„‡ ˜"Î ÌÚ ¯eLw‰ ∆∆«ƒ¿«»ƒ«¿

BÊ ‰La Bz„Ïe‰ ÌBiÓ ÏÁ‰ Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)8 ¿»«ƒ¿»≈∆»≈ƒ«¿¿»»
הפרק  את שנה בכל לומר למנהג בהתאם זה], מאמר אמירת [=שנת תשכ"ה

ונכנס  שנה י"ג לו שמלאו מי למשל האדם, של שנותיו למספר המתאים

י"ד  פרק אומר הי"ד ÏÚלשנתו («
˜eÒt‰9B˙È¯a ÌÏBÚÏ ¯ÎÊ «»»«¿»¿ƒ

‡È·nL ,¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eˆ ¯·c»»ƒ»¿∆∆∆≈ƒ
ברשימותיו  צדק' ≈¿È¯·cƒה'צמח

L¯„n‰10eÏÚ ¯Bc ÛÏ‡ : «ƒ¿»∆∆»
‰·LÁÓa הקדושֿברוךֿהוא של ««¬»»

eÁBÓÈ ‰nÎÂ ,˙B‡¯a‰Ï¿ƒ»¿¿«»ƒ
,Ì‰Ó תתקע"ד התקיימו ולא ≈∆

,‡ÓÚË È‡Ó .˙B¯Bc מה (974) ««¬»
כל  רבים שדורות לכך והסיבה הטעם

הכתוב אומר כך על ««"c·¯נימוחו
‰¯Bz‰ ‰Ê - "¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆«»

·e˙kL BÓk)11 אחר ‡Ìבפסוק ¿∆»ƒ
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯a ‡Ï והכתוב …¿ƒƒ»»«¿»

לא  וארץ שמים "חוקות ממשיך,

תלוי  העולם שקיום היינו שמתי",

z‰בתורה  ‰¯Bz‰L ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«»ƒ¿»
¯Bc ‰È‰L ea¯ ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»
Ì„‡Ó LLÂ ÌÈ¯NÚ‰»∆¿ƒ»≈≈»»

ÌÚ „ÁÈÂ ,ÔBL‡¯‰ תתקע"ד »ƒ¿««ƒ
„ÂÚÂ 974 ,eÁBÓÈpL ˙B¯Bc‰«∆ƒ
LÈÂ .¯Bc ÛÏ‡Ï ‰Ê È¯‰ 26¬≈∆¿∆∆¿≈
˙B¯Bc (980) Ù"˜˙˙L ‰Úc≈»∆

‡ÓÚË È‡Ó ,eÁBÓÈ טעם מה ƒ««¬»
– דורות הרבה כך כל ««"c·¯נימוחו

‰Ê - "¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆
Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ,‰ÏÈn‰«ƒ»∆ƒ¿»¿«¿»»
Ì„‡Ï ÌÈ¯NÚ‰ ¯Bc ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ¿»»

ÔBL‡¯‰ זה הרי 20 ועוד ו980ֿ »ƒ
.1000

ÛÏ‡Ï" Ì‡) ˙BÚc‰ ÈzLe¿≈«≈ƒ¿∆∆
È‡˜ "¯Bc הכוונהB‡ ‰LÓ ÏÚ »≈«…∆

Ì‡˙‰a Ô‰ (Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»≈¿∆¿≈
˜eÒt‰ ÏÚ ˙BÚc‰ ÈzLÏ12 ƒ¿≈«≈««»

.È˙‡ˆÓ ÛÏ‡Ó „Á‡ Ì„‡»»∆»≈∆∆»»ƒ
È‡wL ,‰BL‡¯‰ ‰Úc שהכוונה ≈»»ƒ»∆»≈

È‡wL ,‰ÈL‰ ‰Ú„Â .Ì‰¯·‡ ÏÚ שהכוונה‰LÓ ÏÚ13. ««¿»»¿≈»«¿ƒ»∆»≈«…∆
˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÏ‡"L ,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enÎÂ)13„Á‡ Ì„‡" ˜eÒt ÏÚ ¿«»«ƒ«¬««≈««»»»∆»
ˆÓ ÛÏ‡Ó„Á‡ 'eÎ ‡¯˜ÓÏ ÌÈÒÎ Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ,"È˙‡ ≈∆∆»»ƒ∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»

Úe„ÈÂ ,‰‡¯B‰Ï ‡ˆBÈ Ì‰Ó14 החסידות n'L˜¯‡'בתורת ≈∆≈¿»»¿»«∆ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa '‰‡¯B‰'Â 'eÎ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa וכמבואר ¿»»¬ƒ»¿»»¿»»¬ƒ

הפסוק  על צדק' ה'צמח ברשימות

כיום  בעיניך שנים אלף "כי בתהלים

האמורים, המדרש דברי על אתמול

נכנסים  אדם בני אלף שבעולם בנוהג

למשנה, מאה מהם יוצאים למקרא,

– לתלמוד עשרה מהם יוצאים

הם  מאות עשירות יחידות כי "והנראה

בעניין  כמבואר עשיה, יצירה בריאה

אחר  במקום מבואר והנה ברכות. מאה

ובאורות  יותר למטה הריבוי דבכלים

בעשייה  מקרא והנה להיפך. הוא

דיצירה  אחת ובחינה דיצירה. ומשנה

מבחינת  כן על מעשיה... יו"ד כולל

בעשייה  שהוא למקרא שנכנסים אלף

ביצירה  שהיא למשנה מאה רק יוצאים

עשר  כולל אלו ממאה אחד כל שהרי

בבריאה  ותלמוד כנ"ל. דעשייה ספירות

יו"ד  יוצאים הנ"ל מאה מבחינת כן על

ראוי  שיהיה אחד יוצא ומזה לתלמוד.

החכמה  שמשם אצילות לבחינת

אחת  בחינה הרי ההוראה. שממנה

שבעשייה  אלף כנגד הוא דאצילות

מצאתי. מאלף אחד אדם פירוש שזהו

עד  שבאצילות אחד מיום כן כמו לכן

בחינת  ממנו נתהווה בעשייה שנמשך

הנ"ל). כחשבון אלף

‰ÊÂ בעולם קשור ש"אלף" הביאור ¿∆
ÈLÏהאצילות  ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿≈

Ì‰¯·‡ Ìb È¯‰L ,ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ∆¬≈««¿»»
˙BÓL eÈ‰ ‰LÓ Ì‚Â¿«…∆»¿»

˙eÏÈˆ‡c15Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¬ƒ¿«ƒ∆»
·e˙k‰ ÌeiÒ Le¯Èt12 אדם" ≈ƒ«»

מצאתי", מאלף ÏÎaאחד ‰M‡Â"¿ƒ»¿»
"‰M‡"L ,"È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰l‡≈∆…»»ƒ∆ƒ»

‰¯N BÊ13"È˙‡ˆÓ ‡Ï" בתוך , »»…»»ƒ
עולם  "אלף", –בחינת Èkƒהאצילות

(ÛÏ‡) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰16ÏL dÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿«¿»≈¬ƒ∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»»∆
Ì‰¯·‡ ÈÈÚ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰¯N ענייני כאמור שהם »»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿≈«¿»»
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ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִַָָָָָָאברהם

ּדאתּכסיא 17[וכּידּוע  עלמא ּבחינת הּוא ׁשאברהם ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ׂשכל  ה"א), (ללא אברם ּכׁשּנקרא רק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ולא

רעיֹון  מּכל ּכׁשּנקרא 18הּנעלם אפילּו אּלא , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ּגֹוים  המֹון אב (ּבה"א), עדין 19אברהם היה , ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

עלמא  ּבחינת היא וׂשרה מהעֹולם), ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּבהבּדלה

למעלה  ׂשרה היתה מּכלֿמקֹום  ְְְְְְִִַַָָָָָָָָּדאתּגליא],

'היא  ּכי אברהם), ׁשל (מדרגתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָמאצילּות

אצילּות  ּבחינת להמׁשי ׁשהּכח ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹהּנֹותנת',

הּזה, לעֹולם ועד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּבעֹולמֹות

מאצילּות  ׁשּלמעלה מּבחינה ּדוקא ֿ 20הּוא ועל . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבענין  הּנ"ל הּפירּוׁשים ׁשני לּתּו יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּפיֿזה

להיֹות  ׁשּתּוכל ּגּופא ׁשּזה ׂשרה", חּיי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ"ׁשני

(ּפירּוׁש ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה לעֹולמֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָהּירידה

מאצילּות  ׁשּלמעלה מּבחינה ּבא ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹון)

הׁשני). ִֵֵַ(ּפירּוׁש

ׁשל p‰Â‰ד) מאמר על מיּוסד הּנ"ל ּבאּור ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַָָ

חּיים' ּב'תֹורת האמצעי ,21אדמֹו"ר ְְְִִֶַַַָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ׂשרה" חּיי "ׁשני ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמפרׁש

על  ּבעצמֹו אֹותם ּומּתּו הפכּיים, הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלכאֹורה

חּיי  "ׁשני ׁשענין ׁשם מבאר ּדהּנה, הּנ"ל. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

ׁשנה" מ"ּמאה יֹותר נעלית מדרגה הּוא ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָׂשרה"

ׁשנה" "מאה ּכי ׁשנים", ו"ׁשבע ׁשנה" ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָו"עׂשרים

נעלֹות  ׁשהן הּגנּוזֹות, ספירֹות עׂשר על קאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָוגֹו'

הּזהר  ּוכמאמר הּגלּויֹות, ספירֹות מעׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹיֹותר

הּוא  ׂשרה" חּיי "ׁשני וענין לעילא". ְְְְְִֵֵֵַַָָָ"ּכּוּלהּו

מעׂשר  ּגם נאמר למעלה ולכן הּגנּוזֹות. ספירֹות ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכיון  מסּפר, נזּכר ולא סתם, ׂשרה" חּיי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ"ׁשני
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תורה. זו ואשה משה, זה שאדם להפי' שם 268).17)הצ"צ ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"הֿו בהשיחה ראה

ואילך.18) א תתערב, שם אוה"ת ואילך. א פ, שם תו"ח ואילך. א יא, לךֿלך תו"א ה.19)ראה יז, ובדוגמת 20)לךֿלך

ואילך. ד שם, תו"ח ב. יג, א. שם, תו"א (ראה ה' אות להתווסף הוצרך גוים, המון אב להיות הירידה שבשביל אברהם,

פרשתנו). ריש כו'".21)שם לקשר "בא א): (יג, פרשתנו ריש בביאוה"ז היטב ועיין ואילך. כד סעי' שרה חיי ויהיו ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
[Úe„iÎÂהאצילות  ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa17Ì‰¯·‡L ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»«∆«¿»»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ מגילוי שלמעלה מכוסה (ÏÂ‡עולם ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿…
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ,(‡"‰ ‡ÏÏ) Ì¯·‡ ‡¯˜pLk ˜¯18 «¿∆ƒ¿»«¿»¿…≈≈∆«∆¿»ƒ»«¬

מוגדר, מסוים ברעיון מתגלה ‡·¯‰Ìואינו ‡¯˜pLk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿∆ƒ¿»«¿»»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ·‡ ,(‡"‰a)19, ¿≈«¬ƒ

יש  וכבר העולם לאומות משפיע וכבר

גילוי ÔÈ„Úאברהם ‰È‰ממנו »»¬«ƒ
‰¯NÂ ,(ÌÏBÚ‰Ó ‰Ïc·‰a¿«¿»»≈»»¿»»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
'עלמא  כלל בדרך והרי גלוי עולם

מ'עלמא דאתכסיא' נעלה יותר

כאן  מבואר מדוע כן ואם דאתגליא',

האצילות  עולם בחינת הוא שאברהם

מאצילות], שלמעלה בחינה היא ושרה

ÌB˜ÓŒÏkÓ דבר של לאמתו ƒ»»
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰¯N ‰˙È‰»¿»»»¿«¿»≈¬ƒ

(Ì‰¯·‡ ÏL B˙‚¯„Ó) ויש «¿≈»∆«¿»»
לעומת  שרה של בדרגה ויתרון מעלה

אברהם, של '‰È‡הדרגה Èkƒƒ
,'˙˙Bp‰ שעניינה עצמה זו עובדה «∆∆

אור  את להמשיך הוא שרה של

לעולמות  ֿ האצילות בריאהֿיצירה

הגורם  היא מאצילות שלמטה עשיה

לשרה  שיהיה אברהם לכך על יתרון

ÈÁa˙כיוון  CÈLÓ‰Ï Ák‰L∆«…«¿«¿ƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»

‰f‰ התחתון החלק שהוא הגשמי «∆
של  העשייה,והנחות ‰e‡עולם

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡Ó20 כל אור להוריד כדי כי ≈¬ƒ

רב  בכוח צורך יש למטה נעלה כך

ביותר.

ÈL CezÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿«≈¿≈
Èt‰ÈL" ÔÈÚa Ï"p‰ ÌÈLe¯ «≈ƒ««¿ƒ¿«¿≈

‡Ùeb ‰fL ,"‰¯N ÈiÁ עצמו «≈»»∆∆»
‰„È¯i‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL אור של ∆«ƒ¿«¿ƒ»

Œ‰‡È¯aהאצילות  ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»
Le¯Èt) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈

(ÈL‰ Le¯Èt) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡a (ÔBL‡¯‰»ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈¬ƒ≈«≈ƒ

אור  על הוא בכתוב שהמדובר אחד במאמר האמור בין סתירה שאין כך

מהאצילות, שלמעלה אור על הוא שהמדובר השני במאמר והאמור האצילות

מאצילות. שלמעלה ממקור בא מאצילות להמשיך הכוח כי

Ï"p‰ ¯e‡a ‰p‰Â במאמר „) הביאורים שני בין כזה באופן לתווך ¿ƒ≈≈««
ÏÚהאמצעי אדמו"ר  „ÒeÈÓ¿»«

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡Ó«¬»∆«¿»∆¿»ƒ
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a21L¯ÙnL , ¿««ƒ∆¿»≈

ÈL "‰¯N ÈiÁ ÈL" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈«≈»»¿≈
Ì‰ ‰¯B‡ÎlL ÌÈLe¯Èt≈ƒ∆ƒ¿»≈
BÓˆÚa Ì˙B‡ CezÓe ,ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¿«≈»¿«¿

Ï"p‰ C¯c ÏÚ שממשיך כפי «∆∆««
ומפרט.

ÌL ¯‡·Ó ,‰p‰c'חיים ב'תורת ¿ƒ≈¿…»»
האמצעי  "ÈLלאדמו"ר ÔÈÚL∆ƒ¿«¿≈

"‰¯N ÈiÁ הכתוב ‰e‡שבסיום «≈»»
‰‡n"Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈≈ƒ≈»
"‰L ÌÈ¯NÚ"Â "‰L»»¿∆¿ƒ»»

"ÌÈL Ú·L"Â בתחילת האמורים ¿∆«»ƒ
B‚Â'הכתוב, "‰L ‰‡Ó" Èkƒ≈»»»¿
È‡˜ הכוונה˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÏÚ »≈«∆∆¿ƒ

˙BÊeb‰ שעיקר בחסידות כמבואר «¿
'ציור' עם העליונות הספירות עניין

כוחות  לעשרה ברורה וחלוקה והגדרה

האצילות  מעולם החל הוא שונים

וכל  התגלות כל בעצם אבל ומטה,

היא  האלוקי האור של פעולה

אלא  הללו הספירות עשר באמצעות

הוא  הדבר עליונות יותר שבדרגות

"עשר  נקראות והספירות בהעלם

הגנוזות", BÏÚ˙ספירות Ô‰L∆≈«¬
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ ¯˙BÈ≈≈∆∆¿ƒ«¿

¯‰f‰ ¯Ó‡ÓÎe"שנה "מאה על ¿«¬««…«
שנים", ושבע שנה ¿"e‰lek"ועשרים

"‡ÏÈÚÏ כמעלת יתירה, במעלה ¿≈»
ספירות ספירות עשר עשר על הגנוזות

N¯‰"הגלויות. ÈiÁ ÈL" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿≈«≈»»
הכתוב  עוד שבסיום במעלה קשור

גדולה  Ìbיותר ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
ÔÎÏÂ .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿¿»≈
È‰BfL ÔÂÈk ,¯tÒÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò "‰¯N ÈiÁ ÈL" ¯Ó‡∆¡«¿≈«≈»»¿»¿…ƒ¿»ƒ¿»≈»∆ƒ
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ו"לפני  מסּפר, מּגדר ׁשּלמעלה ּבחינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזֹוהי

סֹופר" אּתה מה ("מאה 22אחד אּלּו ענינים ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבזמּנים  הם ׂשרה") חּיי ּו"ׁשני וגֹו', ְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשנה"

ּבׂשרה, ׁשּיׁש גֹו' ׁשנה" ּד"מאה הּמעלה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשֹונים.

ׁשּמבררת  הּבירּורים עלֿידי ּכי עכׁשו, זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

התעֹוררּות  נעׂשה ׂשרה) (ּבחינת ְְְְֲִִֶַַַַָָהּמלכּות

הּגנּוזֹות. ספירֹות עׂשר מּבחינת עד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָההמׁשכה

אחר  ּתהיה - סתם ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּמעלה

ועלּֿפיֿזה  לעתידֿלבא. הּבירּורים, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתׁשלּום

למעלה  היתה ׁשּׂשרה ּׁשּמצינּו מה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמבאר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלי23מאברהם, ּתאמר אׁשר ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבקֹולּה, ׁשמע 24ׂשרה ְְְֲֵַַַַַָָָ

ליּה מעינא וקא ּדׂשרה, ּבכנפּה ּגאני קא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָאברהם

הּבירּור. לאחר ׂשרה ּבחינת מּצד ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבריׁשיּה,

על  ּדקאי הּנ"ל, רז"ל מאמר מבאר ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָואחרּֿכ

ּבמּוסגר, ּומֹוסיף הּגלּות. ּבזמן הּבירּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָענין

ׁשּמעלת  לעיל ׁשּנתּבאר למה סתירה זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

ּכי  הּבא, ּבעֹולם רק היא אברהם על ְִִַַַַָָָָָָָׂשרה

ּבספירת  יׁש הּגלּות ּבזמן ּגם הּנה - ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָּבפנימּיּות

ּבגילּוי. לעתיד ּבּה ׁשּתהיה הּמעלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלכּות

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו מאמר זה על 25ּומביא ֲִֵֵֶַַַַַַָ

יׁשן  ׁשהּוא ּבׁשעה זה צבי מה לצבי, ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּודמה

(הּנקרא  הּגלּות ּבזמן ׁשּגם כּו', ּפתּוחה אחת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָעינֹו

ׁשּיהיּו העילּויים ּכל ּבפנימּיּות יׁש ּגאני) ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשנה,

ּבנֹוגע  חיים' ּב'תֹורת המבאר (עדּֿכאן ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלעתיד

ְְִֵָלעניננּו).

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּפירּוׁשים ׁשני ּתיּוּו יֹותר יּובן ¿«ƒ∆ְִִֵֵֵַָ

נ  אדמֹו"ר ׁשמתֹוֿעדן,ּבמאמרי ְְְְִֵֵֶַַַָ

לעֹולמֹות  הּמלכּות ספירת ׁשּירידת ּבלבד זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא

ּבעֹולמֹות  הּוא הּבירּורים ׁשענין ּכּידּוע ניצֹוצֹות, (לברר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רע" יגּור "לא האצילּות ּבעֹולם ׁשהרי ּדוקא, היא 26ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אּלא  ב), סעיף לעיל (ּכּנזּכר מאצילּות ׁשּלמעלה מּבחינה ּכח' ה'ּנתינת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּצד
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¯tÒÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa קשור ביותר גדול מספר גם שהרי ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿»

מסויימת, ÙBÒ¯"בהגבלה ‰z‡ ‰Ó „Á‡ ÈÙÏ"Â22 הספר כלשון ¿ƒ¿≈∆»»«»≈
למספרים, מקום אין אחד", "לפני המספר, מגדרי שלמעלה ומשמעו יצירה,

מעניין  למעלה הוא מספר פירוט ללא שרה" חיי "שני בענייננו, גם וכך

המספר.

‰‡Ó") el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈≈»
'B‚Â "‰L,מפורטים מספרים עם »»¿

"‰¯N ÈiÁ ÈL"e פירוט ללא ¿≈«≈»»
ÌÈBL.מספר  ÌÈpÓÊa Ì‰ (≈ƒ¿«ƒƒ

'B‚ "‰L ‰‡Ó"c ‰ÏÚn‰««¬»¿≈»»»
,ÂLÎÚ ‰Ê È¯‰ ,‰¯Na LiL∆≈¿»»¬≈∆«¿»

הגלות È„ÈŒÏÚבזמן Èkƒ«¿≈
˙eÎÏn‰ ˙¯¯·nL ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ∆¿»∆∆««¿

(‰¯N ˙ÈÁa) הפרדת פעולת היא ¿ƒ«»»
לקדושה  הטוב והעלאת הרע מן הטוב

‰ÎLÓ‰‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿¿««¿»»
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Ì˙Ò עוד נעלה ממקור המשכה שהיא ¿»
הגנוזות' ספירות מ'עשר למעלה יותר,

-ÌeÏLz ¯Á‡ ‰È‰zƒ¿∆«««¿
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÌÈ¯e¯Èa‰ כאשר «≈ƒ∆»ƒ»…

היפך  של מציאות כלל תהיה לא כבר

הטוב.

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו"ר ¿«ƒ∆¿»≈
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dÙÎaאת È‡b ‡˜ Ì‰¯·‡«¿»»»»ƒƒ¿»»
dÈÏ ‡ÈÚÓ ‡˜Â ,‰¯Nc¿»»¿»¿«¿»≈

,dÈLÈ¯a שרה של זרועותיה בין ישן ¿≈≈
ששרה  באופן בראשו, לו מעיינת והיא
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˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈ¯e¯Èa‰ שבזה «≈ƒƒ¿««»

מוגדרים. במספרים באים שרה חיי שני ולכן שרה על יתרון לאברהם יש

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡L ,¯‚ÒeÓa ÛÈÒBÓeƒ¿¿»∆≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿»≈¿≈
Èk ,‡a‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏÚ ‰¯N ˙ÏÚnL∆«¬«»»««¿»»ƒ«»»«»ƒ
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„È˙ÚÏ da ‰È‰zL ‰ÏÚn‰««¬»∆ƒ¿∆»∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a יש הזה בזמן אפילו כן ואם ¿ƒ
אברהם. לגבי ויתרון מעלה לשרה

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe≈ƒ«∆«¬««≈
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê25EÏ ‰Ó„e ««»¿≈¿

ÂÏÈÙ‡ ‰Ê È·ˆ ‰Ó ,È·ˆÏƒ¿ƒ«¿ƒ∆
˙Á‡ BÈÚ ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆»≈≈««

'eÎ ‰Áe˙t של היחס גם הוא כך ¿»
ישראל, לבני »∆ÌbLהקדושֿברוךֿהוא

,‰L ‡¯˜p‰) ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«ƒ¿»≈»
Ïk ˙eiÓÈÙa LÈ (È‡b»ƒ≈ƒ¿ƒƒ»

„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈeÏÈÚ‰ בגלוי »ƒƒ∆ƒ¿∆»ƒ
˙¯B˙'a ¯‡·Ó‰ Ô‡kŒ„Ú)«»«¿…»¿«

.(eÈÚÏ Ú‚Ba 'ÌÈÈÁ«ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈
CeeÈz ¯˙BÈ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈ƒ
È¯Ó‡Óa ÌÈLe¯Èt‰ ÈL¿≈«≈ƒ¿««¿≈

,Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡ הרבי «¿ƒ¿»≈∆
È¯iL„˙הרש"ב  „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»
) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שמטרתה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

היא  הירידה BˆBˆÈ˙של ¯¯·Ï¿»≈ƒ
וצריך  למטה ש'נפלו' קדושה של

ולהעלותם  הרע מתוך אותם להפריד

ÔÈÚLלקדושה, Úe„ik«»«∆ƒ¿«
‡e‰ ÌÈ¯e¯Èa‰˙BÓÏBÚa «≈ƒ¿»

,‡˜Âc ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa È¯‰L יש שבו ∆¬≈¿»»¬ƒ

לאלוקות  מוחלט E¯e‚Èביטול ‡Ï"…¿¿
"Ú¯26 נתינת שום מקום ואין «

להעלים  שעלולים רצויים לא לדברים

הקדושה  על vÓ„ולהסתיר ‡È‰ (ƒƒ«
'Ák ˙È˙p'‰ לעבודת המיוחדת «¿ƒ«…«

שבאה  «ÈÁaÓƒ¿ƒ‰הבירורים
¯kÊpk) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

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



d"kyz'dי ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

למדרגה  ּבאים הּבירּורים ׁשעלֿידי זאת, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹעֹוד

ׁשהעילּוי  מּזה, ויתירה מאצילּות. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה

ּבגילּוי  ּיבא ׁשזה אף הּבירּורים, עלֿידי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

עכׁשו. ּגם יׁשנֹו ּבפנימ ּיּות הּנה לעתידֿלבא, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹרק

חּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) "ׁשני ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַָָ

יחד, הּׁשנים ּכל ׁשּכֹולל ִֵֶַַַָָָָׂשרה",

ׁשּמחּלקם  (ּכמֹו ׁשֹונים ּבסּוגים מחּלקם ְְְְְְְִִֵֶַַָָואינֹו

"מאה", סּוגים, לׁשלׁשה הּפסּוק ְְִִִִֵַַָָָֹּבתחילת

ּבֹו ׁשאין ענין ׁשּזהּו ּכיון ו"ׁשבע"), ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"עׂשרים"

על  ׁשּקאי הּפירּוׁש ׁשּלפי ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתחּלקּות.

מעׂשר  אפילּו למעלה ועד מאצילּות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלמעלה

הּוא  ההתחּלקּות העּדר הּנה הּגנּוזֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַספירֹות

ּולפי  צּיּור. מּגדר ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבגלל

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות על ׁשּקאי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּפירּוׁש

אחד  ׁשאף זה מּצד הּוא ההתחּלקּות העּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

ּבבחינת  ׁשּדוקא והינּו, אֹור. ּגילּוי ּבֹו אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמהם

נעלה  אֹור התחּלקּות, ׁשל ענין יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָהּגילּויים

יֹותר, ּתחּתֹונה ּבמדרגה ׁשהּוא אֹור אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָיֹותר

ירידה, ׁשל ּבתנּועה נמצאים ּכאׁשר ֿ ּכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהּֿׁשאין

הּירידה, מּצד (הן אזי מּמׁש', ה'ּפֹועל רק ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָונׁשאר

ׁשּלמעלה  העצם עם קׁשּור זה ׁשּדוקא מּצד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהן

הּוא  וכן התחּלקּות. ׁשל ענין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָמהתחּלקּות)

ּכחֹות  ׁשּמּצד ׁשּבעבֹודה האדם, ֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּבעבֹודת

 ֿ מהּֿׁשאין התחּלקּות, יׁש ּומּדֹות, ׂשכל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַּפנימּיים,

עֹול' ׁשּב'קּבלת זה מּצד (הן עֹול' ּב'קּבלת ְְִֵֵֶֶַַַַַָָּכן

קׁשּורה  עֹול' ׁש'ּקּבלת זה מּצד והן ּגילּויים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין

התחּלקּות. אין - הּנׁשמה) עצם ְְְִִֵֶֶַַָָעם

e˙eiË¯Ù·'גֹו ׁשנה" "מאה ּבענין הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִֵֵֵַָָָ

נחלקים  ׁשּלכן התחּלקּות, ְְְִִֵֵֶֶַָָיׁש

ענין  ׁשּמּצד אּלא ׁשֹונים, סּוגים ְְִִִִִֶֶַַָָֹלׁשלׁשה

מּזה, זה ּכלּולים הם הרי ׁשּבּספירֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַההתּכּללּות

ׁשלׁשה  אּלא אחדּות, ׁשל ענין זה אין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ׁשּמּלכתחלה  ענין הּוא ׂשרה" חּיי "ׁשני מהּֿׁשאיןּֿכן מּזה. זה ׁשּכלּולים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָענינים

ּבת  - רׁש"י מפרׁש וגֹו' ׁשנה" ׁשּב"מאה יּובן ועלּֿפיֿזה התחּלקּות. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּכּולן  - מפרׁש ׂשרה" חּיי ּוב"ׁשני ׁשבע, ּכבת עׂשרים ּובת עׂשרים, ּכבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ עצמם ¿≈¿ƒ∆»…∆«¿≈«≈ƒ

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„ÓÏ ÌÈ‡a למטה מלמעלה וממשיכים »ƒ¿«¿≈»∆¿«¿»≈¬ƒ
האצילות. בעולם המאיר מהאור שלמעלה עליון אור fÓ‰,ומגלים ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆

,ÌÈ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰L שדווקא בחסידות כמבואר ∆»ƒ∆«¬∆«¿≈«≈ƒ
לבוא  ניתן ירידה ידי של על בסופו

גדולה, לעלייה i·‡דבר ‰ÊL Û‡«∆∆»…
‰p‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯ ÈeÏÈ‚a¿ƒ«∆»ƒ»…ƒ≈

ÂLÎÚ Ìb BLÈ ˙eiÓÈÙa בזמן ƒ¿ƒƒ∆¿««¿»
הגלות.

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈«
·e˙kM הפסוק ÈiÁבסיום ÈL" ∆»¿≈«≈

ÌÈM‰ Ïk ÏÏBkL ,"‰¯N»»∆≈»«»ƒ
,„ÁÈ,אחד Ì˜lÁÓכדבר BÈ‡Â ««¿≈¿«¿»

BÓk) ÌÈBL ÌÈ‚eÒa¿ƒƒ¿
˜eÒt‰ ˙ÏÈÁ˙a Ì˜lÁnL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»

ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ,מאות של שונים ƒ¿…»ƒ
ויחידות, «≈"Ó‡‰",עשרות

ÔÂÈk ,("Ú·L"Â "ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»∆«≈»
ÔÈÚ e‰fL כזו במידה ÔÈ‡Lנעלה ∆∆ƒ¿»∆≈

,˙e˜lÁ˙‰ Ba.שממשיך כפי ƒ¿«¿
Le¯Èt‰ ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«≈

È‡wL מכוון שרה" חיי ÏÚש"שני ∆»≈«
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬ƒ¿«
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈∆∆¿ƒ
¯cÚ‰ ‰p‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ≈∆¿≈

˙e˜lÁ˙‰‰ שלוש הפרטים בין ת «ƒ¿«¿
והתכללותם  ושבע עשרים מאה, של

e‰fLכאחד יחד  ÏÏ‚a ‡e‰ƒ¿«∆∆
¯eiˆ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ של ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

אחרת. או כזו ÈÙÏe¿ƒהגדרה
˙BÓÏBÚ ÏÚ È‡wL Le¯Èt‰«≈∆»≈«»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלמטה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰cÚ¯מאצילות, ‰p‰ƒ≈∆¿≈

‰Ê „vÓ ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«∆
ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡L∆«∆»≈∆≈ƒ

¯B‡ הללו העולמות שלושת בכל כי

מציאות  שהם לנבראים מקום נתינת יש

מאלוקות. ÂcL˜‡נפרדת ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁ·a ההתגלות ƒ¿ƒ««ƒƒ

האור וההתפשטות  ÔÈÚשל LÈ≈ƒ¿»
‰ÏÚ ¯B‡ ,˙e˜lÁ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿«¬∆

¯˙BÈ ולמעלה מאצילות (למעלה ≈
הגנוזות) מהספירות ‡B¯אפילו B‡

¯˙BÈ ‰BzÁz ‰‚¯„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»«¿»≈
 ֿ בריאהֿיצירה עולמות של (האור

L‡k¯עשיה), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆

‰„È¯È ÏL ‰Úe˙a ÌÈ‡ˆÓ,למעלה מלמטה ¯˜והשפעה ¯‡LÂ ƒ¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿»«
,'LnÓ ÏÚBt'‰,בפועל הסופית ‰È¯i„‰,התוצאה „vÓ Ô‰) ÈÊ‡ «««»¬«≈ƒ««¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ‡˜ÂcL „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆«¿»∆»ƒ»∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
מסויימת  פרטית בדרגה מדובר שלא ‰˙e˜lÁ˙.כיוון ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ (≈ƒ¿»∆ƒ¿«¿

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬«»»»
˙BÁk „vnL ‰„B·ÚaL∆«¬»∆ƒ«…

ÌÈiÓÈt והגבלות גדרים עם כוחות ¿ƒƒƒ
בפנימיות, באדם ∆≈ÏÎNהמתלבשים

Œ‰Ó ,˙e˜lÁ˙‰ LÈ ,˙BcÓeƒ≈ƒ¿«¿«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'a ÔkŒÔÈ‡M שהיא ∆≈≈¿«»«

ו'עצמי' כללי Ê‰עניין „vÓ Ô‰)≈ƒ«∆
ÌÈÈeÏÈb ÔÈ‡ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'aL∆¿«»«≈ƒƒ
רגש  או הבנה של ביטוי היא אין שהרי

גם  עול קבלת אדרבה אלא מסויים

רגש, או הבנה Ê‰כשאין „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆
ÌÚ ‰¯eL˜ 'ÏBÚ ˙Ïaw'L∆«»«¿»ƒ
ÔÈ‡ - (‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»≈

˙e˜lÁ˙‰.כללית אחת נקודה אלא ƒ¿«¿
ÔÈÚa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«

'B‚ "‰L ‰‡Ó" על שמכוון ≈»»»
שלמעלה  דרגות או האצילות עולם

לעיל, כמבואר ≈LÈממנו,
ÌÈ˜ÏÁ ÔÎlL ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆»≈∆¿»ƒ

,ÌÈBL ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ כמבואר ƒ¿…»ƒƒ
ÔÈÚלעיל, „vnL ‡l‡∆»∆ƒ«ƒ¿«

˙B¯ÈÙqaL ˙eÏlk˙‰‰ שכל «ƒ¿«¿∆«¿ƒ
חסד  כמו מהשאר כלולה אחת

וכד' שבחסד וגבורה ≈¬‰¯Èשבגבורה
ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ∆ƒ∆¬»≈
‡l‡ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆«¿∆»
‰Ê ÌÈÏeÏkL ÌÈÈÚ ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
ÈiÁ ÈL" ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰fÓƒ∆«∆≈≈¿≈«≈
‰ÏÁ˙ÎlnL ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯N»»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡ בא הכול ובו ≈ƒ¿«¿
אחד. וענין אחת כנקודה

‰‡Ó"aL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆¿≈»
˙a - È"L¯ L¯ÙÓ 'B‚Â "‰L»»¿¿»≈«ƒ«
˙·e ,ÌÈ¯NÚ ˙·k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«

,Ú·L ˙·k ÌÈ¯NÚ שיש כלומר ∆¿ƒ¿«∆«
אבל  העניינים שלושת בין ודמיון קשר

שונים  וסוגים דברים שלושה הם עדיין

- L¯ÙÓ "‰¯N ÈiÁ ÈL"·eƒ¿≈«≈»»¿»≈
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וגֹו' ׁשנה" ׁש"ּמאה ּבזה, והענין לטֹובה. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָׁשוין

ׁשֹונים, ענינים ׁשלׁשה הם ׁשהרי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאינם

זה  ּבדֹומה הם  הרי ההתּכּללּות  ענין ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

עׂשרים  ּובת עׂשרים, ּכבת מאה ּבת ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

 ֿ מה הּדמיֹון. ּבכ"ף ּדיקא, ּכבת ׁשבע, ְְְְְִֶַַַַַָָּכבת

ּׁשאין  ׁשוין, ּכּולן ׂשרה" חּיי ּב"ׁשני ְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּׁשאיןּֿכן

התחּלקּות  .27ּבהם ְְִֶַָ
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ואילך).27) 276 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"כ המאמר שלאחרי בשיחה ראה - הענין לשלימות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏek שכולן כלומר »»ƒ¿»

אחד. לדבר Êa‰,נעשים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ‡ 'B‚Â "‰L ‰‡n"L∆≈»»»¿≈»
‰LÏL Ì‰ È¯‰L ,ÔÈÂL»ƒ∆¬≈≈¿…»
„vnL ‡l‡ ,ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆»∆ƒ«
Ì‰ È¯‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¬≈≈
˙a e‰fL ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„a¿∆∆»∆∆∆«

˙·e ,ÌÈ¯NÚ ˙·k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«
˙·k ,Ú·L ˙·k ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«∆«¿«

ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc לא אבל »¿»¿«ƒ¿
מזה. ÈL"aיותר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈

ÔÈ‡M ,ÔÈÂL ÔÏek "‰¯N ÈiÁ«≈»»»»ƒ∆≈
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a27 ושלושתם »∆ƒ¿«¿

ממש. אחד עניין נעשו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dheq(ycewÎzay meil)

ike ,d"awdàîè øác ÷ðéé ,äðéëMä íò øaãì ãéúòL ät- ¤¤¨¦§©¥¦©§¦¨¦©¨¨¨¥
mixacd z` dalga mreh wepizde ,mi`nh mixac dlk`y dy`n
`xw`e jl`d ,mixn dl dxn` ,odn wepil dvx `ly oeike .mi`nhd

.edwipzy zeixard on dy`läòc äøBé éî úà" áéúëc eðééäå§©§¦§¦¤¦¤¥¨
algn ilenb dreny oiai in z`e,"'Bâå,`xnbd zx`aneäøBé éîì §§¦¤

äòcdxez d"awd cnil inl -éîìe ,`ed¯ éìeîâì ,äòeîL ïéáé ¥¨§¦¨¦§¨¦§¥
lnbpe envr licady inláìçî,`nhé÷ézòìewizrdy inl - ¥¨¨§©¦¥

envríéãLî.ze`nh ¦¨¨¦
'Bâå éëì äòøt úa dì øîàzå","øæòìà éaø øîàxn`y dn ©Ÿ¤¨©©§Ÿ§¦§¨©©¦¤§¨¨

'dnlrd'äëìäL ,ãnìîn dl `iadl mixnzwpiäîìòk úeæéøæa §©¥¤¨§¨¦§¦§©§¨
e .dilr dgek lky dxrpk -øîà éðîçð øa ìàeîL éaødn ©¦§¥©©§¨¦¨©

xn`py'äîìòä'epiid¯ äéøác úà äîéìòäL`idy dxn` `ly ¨©§¨¤¤¡¦¨¤§¨¤¨
.clid m` z` d`iane ezeg`

äfä ãìiä úà éëéìéä äòøt úa dì øîàzå"z` oz`e il edwpide ©Ÿ¤¨©©§Ÿ¥¦¦¤©¤¤©¤
edwipze clid dy`d gwze ,jxky,",`xnbd zx`anéaø øîà̈©©¦

,àðéðç éaøa àîç`ide d`eap gex da dwxfpdðéàå ,äàaðúî ¨¨§©¦£¦¨¦§©§¨§¥¨
,äàaðúî äî úòãBéoeyly'éëéìéä'epiid ,oewixhepaàäwepiz - ©©©¦§©§¨¥¦¦¨

,dféëélL.cakei ly dpa did ixdy xacd jk ok`e ,`ed jly - ¤¦¦
eze` iwipdàì àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,'CøëN úà ïzà éðàå'©£¦¤¥¤§¨¥¨©©¦¨¨§©¦£¦¨Ÿ

ïäì ïéøéæçnL íé÷écvì ïéicz`ïäì ïéðúBpL àlà ,ïúãéáà ©¨©©¦¦¤©£¦¦¨¤£¥¨¨¤¨¤§¦¨¤
ïøëN.jk lr §¨¨

,seq mi zrixw xg`l weqta xn`púBçà äàéáðä íéøî ç÷zå"©¦©¦§¨©§¦¨£
ïøäàszd z`'Bâåxn`p dn iptn ,`xnbd zl`ey ,",ïøäà úBçà ©£Ÿ§£©£Ÿ

àìåxn`p.äLî úBçà,daiyneéøîàå ,áø øîà íøîò áø øîà §Ÿ£Ÿ¤¨©©©§¨¨©©§¨§¦
äúéäL ãnìî ,áø øîà ïîçð áø øîà dìmixnäàaðúî,ok ¨¨©©©§¨¨©©§©¥¤¨§¨¦§©§¨

,dyn clep mxha ceràéäLkwxïøäà úBçà,dyn zeg` `le §¤¦£©£Ÿ
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שבת קודש עמ' ב

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

àøwéòîdipy mrt dxifgdy iptl miyceg dyely -.`vnp ¥¦¨¨
epitvdl dlki okle ,miipyd oigewildn miycg dyyd seqa dcliy
dryz exariy cr clzy da ecyg `ly itl miycg dyly cer

.di`eyipn miycgxn`py dn lr `xnbd zl`eyãBò äìëé àìå'§Ÿ¨§¨
,éànà ,'Bðéôöämiyceg dyly eze` dpitvdy enk ixddéðtöz ©§¦©©¦§§¥

ìéæéúåepitvdl jiynz -.,zayine¯ àlàdlki `ly mrhd §¥¦¤¨
y itl ,epitvdlà÷eðé ãéìéúîc éàøöî éòîL eåäc àëéä ìk- ¨¥¨©£¨§¥¦§¨¥§¦§§¦§¨

z` milbn eid ,l`xyil wepiz clepy mirney mixvnd eidyk
y ici lr wepizdíúä à÷eðé eèîî,xg` wepiz myl mi`ian eid - ©§§¨¨¨

(eäéãäa) éeòîe eäðéòîLéìc éëéä ékl`xyi ly wepizdy ick - ¦¥¦§¦§§¦§§©¥©£©§
yygn dyn z` cer oitvdl dlki `l jkle ,ekaie eze` rnyi

enke .jk edelbiyíépè÷ íéìòeL íéìòeL eðì eæçà' áéúëc¦§¦¤¡¨¨¦¨¦§©¦
minxk milagn'Bâådrya mid inl zxne` lew za ,xnelk , §

zewepizd epiidc - milreyd z` eriahz ,mkezl mixvnd eqipkdy
lry - xcnq epnxk cera minxkd z` milagn eid mdy ,mixvnd
mikxe miphw mdy ceray ,l`xyi ly zewepizd z` milbn eid mci

.xcnq mi`xwp
àîâ úáz Bì ç÷zå"clid z` da myze ztfae xnga dxngze," ©¦©¥©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyàðL éàîa ezgipd recn -,àîBbxnzyi eteb ixd ©§¨¤
,`xnbd zvxzn .xzei miwfg mivr x`ya xzei,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

ïkéîyidi`x `iadlïôebî øúBé ïäéìò áéáç íðBînL íé÷écvì ¦¨©©¦¦¤¨¨¨¦£¥¤¥¦¨
.lef xaca dynzyd okle -änì Ck ìëåmdilr aiag recn - §¨¨¨¨

,mtebn mpennøa ìàeîL éaø .ìæâa ïäéãé ïéèLBt ïéàL éôì§¦¤¥§¦§¥¤§¨¥©¦§¥©
,øîà éðîçð`edy itl ,`neb dgwly mrhdìBëiL ,Cø øác ©§¨¦¨©¨¨©¤¨

ãBîòìdaizd lwziz m` cnrn wifgdl -éðôáe Cø øác éðôa ©£¦§¥¨¨©¦§¥
,äL÷ øácdne .xayp `le eixeg`l xfeg oa`a lwzpyk ,jxdy ¨¨¨¤

aezky,àðz ,'úôfáe øîçá äøîçzå'a daizd z` eghøîç ©©§§¨©¥¨©¨¤¨¨¥¨
õeçaî úôæå ,íéðôaîmiptan `le÷écö BúBà çéøé àlL éãk , ¦¦§¦§¤¤¦©§¥¤Ÿ¨¦©©¦

òø çéø.ztfd ly ¥©©
óeqa íNzå ãìiä úà da íNzå""xe`id zty lr,zx`an ©¨¤¨¤©¤¤©¨¤©

,df seq edn `xnbd,øîBà øæòìà éaøa eze` dgipdóeñ íé.éaø ©¦¤§¨¨¥©©¦
øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שבת קודש עמ' א
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zgiy .c"qa*.d"kyz'd ,elqk g"dan ,dxy iig zyxt zay
d"kyz'd,elqkycegdmikxan,dxyiigzyxtzayzgiy

הפסוק ‡. שנה 1על נכתב "לכך רש"י: מפרש שנים", ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו
שהרי  חטאה, לא כ' בת מה לחטא, כ' כבת ק' בת לעצמו. נדרש אחד שכל לך לומר וכלל, כלל בכל
"שני  התיבות על רש"י מפרש ואחרֿכך ליופי". ז' כבת כ' ובת חטא. בלא ק' בת אף עונשין, בת אינה

לטובה". שוין "כולן - שרה" חיי 

לעיל  המדובר הדרשות 2ועלֿפי ששתי מובן מקרא", של "פשוטו - לכלֿלראש - מפרש שרש"י ,
מהפסוק: מוכרחות - לטובה" שוין ו"כולן כו'" כ' כבת ק' "בת - רש"י שמביא

שמזה  בכתובים), כרגיל (שלא "שנה" פעמים ג' שנאמר מזה - כנ"ל הוא כו'" כ' כבת ק' "בת הלימוד
לעצמו  ו"כלל" ענין הוא ו"שבע") "עשרים" ("מאה", מהם אחד שכל בעשרים 3מוכרח שיש המעלה :

למדים  בפסוק, יחד הובאו הכללים שג' וכיון יופי. - היא שנים בשבע והמעלה חטא", "בלא - היא שנה
ז'". כבת כ' ובת כ', כבת ק' "בת מזה: זה

כבר  (שהרי הן מיותרות שבפשטות שרה", חיי "שני מהתיבות - הוא לטובה" שוין "כולן והלימוד
- שרה" חיי "שני בתיבות הפסוק כוונת וזוהי שוין", ש"כולן למדים ומזה שרה"), חיי "ויהיו נאמר
שההשתוות  לומר, בהכרח לטובה, בודאי היה שרה" חיי מ"שני שחלק וכיון ביחד. שנותיה כל שכולל

"לטובה". - היא שוין") ("כולן השנים כל של

שכל  במילא כבר יודעים לטובה", שוין ש"כולן שרה" חיי מ"שני שלמדים כיון להבין: צריך אבל
וכלל"? כלל בכל "שנה לומר הפסוק צריך ולמה וב"יופי", חטא" "בלא היתה שנותיה

הענין  נכלל שוין") "כולן (שבזה שב"לטובה" הכרח אין לבד שרה" חיי שמ"שני תירצו, במפרשים
חטא" ו"בלא "יופי"4ד"יופי" לגבי גם היא "לטובה", לגבי שישנה הוכחה אותה מובן: זה אין אבל .

עונשין) בת אינה שנה כ' לפני (שהרי חטא" "בלא בודאי היה שרה" חיי מ"שני שחלק כיון חטא": ו"בלא
נאמר  הרי שנה, ז' לפני ילדים אצל בכלל הוא שכן לכך נוסף (שכן, מראה 5וב"יופי" יפת אשה "כי

חטא" "בלא היו שנותיה שכל לומר צריך כן על - שוין" ש"כולן למדים שרה" חיי ומ"שני את"),
וב"יופי"?

בכתוב  מפורש הרי - ליופי בנוגע שוין" ש"כולן לומר אפשר איך יותר: חזקה בלותי 6וקושיא "אחרי
היופי  היפך "בלותי", של זמן אצלה היה ואםֿכן, עדנה", לי ?7היתה

בהקדם ·. זה לעיל8ויובן הסדרה:9המדובר  לכל שייך הסדרה ששם ,
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בהוספות )* ונדפסה (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
ציוני  איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 336 ע' ח"ה ללקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה המו"ל, ע"י מ"מ
פרשתנו.1) ריש
(2) בתחלתה נח ש"פ חמ"א שיחת התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע'
שנה3) "כי הרמב"ן קושיית מתורצת משמע"ובזה לחלק שנה

אלא  כן , ס"ל  רש"י  גם כי  שפירש - וכמו מהשני, אחד  כלל  שלמדים
ממ"ש הרא"מ . הוא מהשני אחד כלל שלימוד מפרש שהוא (אלא

עם אחד (והו"ע שרה חיי ומלשוןשני לטובה), שוין  כולן  הלימוד 
משמע שנה רש"י  שנכתב מזה הוא כו' כ' כבת ק' בת שהלימוד

הענינים  שני לערב רש"י הוצרך הרא"מ פי' (דלפי וכלל כלל בכל
גם  להדיא מוכח וכן האורה), בלבוש עליו שהקשה וכמו יחד,

רש"י). בדברי כן שמפרש הרמב"ן מדברי
שם.4) רא"מ
יא.5) יב, לך לך
יב.6) יח, וירא
כ'7) כבת ק' דבת מזה הכריח שם לחטא,ברא"מ אלא אינו

נוסף אבל , - ליופי . לא בהלימוד אבל גם קשה שפירושו מה על
כבת ק' ע"ז בת שהעיר (וכמו למחצה היקש אין שהרי כ',

הענינים, בכל ששוין מוכח שוין" "כולן מהלימוד בעצמו),
בפנים. כמבואר

שרה  "ותצחק שהרי לחטא, בהנוגע גם קשה עד"ז ולכאורה
טו). (יח, בזה הרמב"ן כפי' שי"ל אלא שם). (וירא בקרבה"

הוא8) להתירוץ, זו שבשיחה ד',ההקדמה בסעיף המבואר
הם שרה (הצדיק) חיי רוחניים.אשר אשר idefeחיים הסברה

זמני  גם (ברוחניות) כי לטובה", שוין ד"בלותי") הזמן (גם "כולם
יש בהם גם כי לטובה, הם שישנה הירידה סכ"א (כדלהלן מעלה

באתכפיא שביאור מעלה אלא הצדיקים). עבודת - אתהפכא על
- שנותי' בכל אשר ולהבין, להסביר קשה כי מספיק, אינו זה

בית ש  האשה "ותוקח ה), טז, לך (לך עליך" ד"חמסי הזמן כולל
ביחד  - וכיו"ב העקידה בבשורת ומיתתה טו), יב, (שם פרעה"

היא - וכיו"ב ו) כא, (וירא אלקים" לי עשה "צחוק מדת `dzeעם
באה  וע"ז טובים). שכולם בזה שוין לפרש, (ומוכרח הטובה
מחילוק  שלמעלה בחינה הם שרה" חיי "שני אשר ההקדמה

במדת גם שוין שנותי' כל אשר מובן, שעפ"ז הטוב lcebדרגות,
שאין בדוגמת הנ"ל), בסעיף leab(כדלהלן lra izlaa n"wtp lk

רבבה. או אחד עליו יוסיפו באם
התוועדויות 9) - מנחם (תורת בתחלתה לך לך ש"פ שיחת

.(213 ע' חמ"א
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הסדרה  שכל כיון הרי הסדרה, ב)התחלת (תיבה מצד רק הפרשה שם נקבע שבפשטות אףֿעלֿפי
שרה"), "חיי פרשת של "שביעי" נקרא הסדרה סוף שגם - שרה חיי - בפרשתנו (וכמו זה בשם נקראת 
חסֿושלום, "מקרה" שייך לא ובתורה בתורה, שם שזהו כיון זה, לשם שייכת הסדרה שכל ראיה זו הרי

"מקרה". אין העולם בעניני שאפילו מזה במכלֿשכן

תורה  של שמות אינם הסדרות ששמות לומר, ,10ואין

בגמרא- נתפרשו  שבתנ "ך, הספרים המסכתות11שמות  שמות  וגם בגמרא . מהם כמה (כמו 12מצינו
דברכות" "מילי או דאבות" הוא 13"מילי בזה הפירושים שאחד או 14, אבות במסכת שכתובים "מילי" :

כלים" "אשריך (כמו ובמשנה בפירוש) מסכתות כמה ובהתחלות ברכות, על 15במסכת מלמדים והם ,(
וכו' בש"ס חז"ל בדברי ברור מצאנו לא הסדרות שמות אבל המסכתות. כל -.16שמות

מסויים, בשם יום שלושים שהוחזק שמי שטרות, לכתיבת בנוגע שמצינו ממה זאת ללמוד יש שהרי
תורה  דין עלֿפי שמו זה עלֿידי 17הרי שנקרא בשם ואפילו בלבד, יום שלושים במשך שנקרא שם ואם ,

ומורי  גדולי עלֿידי בשנים מאות כן שנקראים הסדרות שמות - תורה עלֿפי שם נעשה אינםֿיהודים,
תורה.18ישראל  עלֿפי - בתורה חלקים אותם של השמות שהם עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

מבטאים  אלו ששמות לומר, בהכרח התורה, גדולי ועלֿידי תורה עלֿפי הם הסדרות ששמות וכיון
הסדרה. (כל) של התוכן את

האמצעי  ואדמו"ר הזקן אדמו"ר עלֿידי ונתבאר והמגיד, הבעלֿשםֿטוב פירוש לפי ,19ובפרט

ימי - כל כולל חודש  ראש אשר כסלו, חודש ראש מברכים שבת הוא זה השבתֿקודש שיום ולהעיר
הגאולה 20החודש  ויום המגיד, של ההילולא יום שבהם: ויום 21, ההולדת יום בו, יט - הזקן אדמו"ר של

בו  יו"ד - האמצעי אדמו"ר של הגאולה ויום בו, טי"ת - האמצעי אדמו"ר של -ההילולא

הפסוק  זה,22על בשם הנקרא הדבר את (המחיה) הנפש הוא שהשם שמו", הוא חיה "נפש
הסדרות. תוכן פנימיות מבטאות הסדרות שמות ועלֿדרךֿזה

שרה"‚. "חיי בשם הנקראת לפרשתנו, בנוגע להקשות יש הפרשה 23עלֿפיֿזה כל שתוכן בשעה בה -
" עם לכאורה קשור הפכו:iigאינו עם אדרבה, אלא שרה",

(ב) שרה. וקבורת אבינו, אברהם עלֿידי המכפלה מערת קנין (א) ענינים: ג' אודות מסופר זו בסדרה
קטורה" ושמה אשה ויקח אברהם "ויוסף (ג) יצחק. שרה:24נשואי מיתת עם כולם קשורים אלו ענינים וג' .

(קבורה). מיתתה לאחרי שנעשה ענין ובשביל שרה, מיתת אחרי אבינו אברהם קנה - המכפלה מערת
המכפלה; מערת קניית אודות אברהם יחשוב בחיים, היתה ששרה זמן שכל מצינו ולא
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זו).10) (משיחה ואילך 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ואילך.11) ב יד, ב"ב
(12.4 הערה שם לקו"ש ראה
א.13) ל, ב"ק
מילי 14) לענין ר"ח פי' (וכן שם הרשב"א חידושי ר"ן.

דאבות).
בסופה.15) כלים מסכת
(16. תצוה בואתה להיות "חל (מגילה בפשטות תשא" בכי .

לתחלת  שהכוונה לדחוק יש אבל הסדרה, שם היינו ושם) ב כט,
. מות אחרי "וקורא ב): מ, (סוטה פרש"י וראה היום. .קריאת

לחודה ראשונה "אח"מ"פרשה דמפרש משמע - קאמר".
ואכ"מ.שבמשנה במדרשים. בכ"מ יל"ע כן הסדרה. כל שם - שם

ס"ג.17) סק"כ אה"ע ס"ג. סמ"ט חו"מ שו"ע ב. קסז, ב"ב

בסדר 18) סדרות. כמה שמות נמצאו (קרה"ת) רס"ג בסידור
אצלנו). מאשר שינוים (ובאיזה כולם - שברמב"ם תפלות

תורה 19) אור לסופה). (קרוב שמות פ' יוסף יעקב תולדות
וייצר  ד"ה בראשית תו"ח ג. מא, בהר לקו"ת ג). (ד, בראשית פ'

פ"א. ח"ב תניא גם וראה ואילך. פ"י ה"א
נקרא20) ושבת y`xשלכן החודש, תחילת ולא חודש,

בכללם. ור"ח שלאחריו השבוע ימי כולל ר"ח שלפני
תורת21) עם ללחום פניהם "שמו ותלמידיו h"yradכאשר

(מכתב תלמידיו" בבואו ותלמידי מברדיטשוב להרלוי"צ אדה"ז
).*מפ"ב 

יט.22) ב, בראשית
ואילך.23) 145 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
א.24) כה,

*(gv 'r `"g f"dc` w"b`. המו"ל.
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הזמן עם הקשור ענין הוא - יצחק שגרמה 25העקידה ixg`lyנשואי זו היא העקדה בשורת והרי ,
שלאחריֿזה  בפסוק מיד רש"י שכתב כמו שרה, ;26מיתת

לזמן שייך - קטורה" ושמה אשה ויקח אברהם "ויוסף יצחק ixg`lyואילו "ויוסף 27נישואי - ובכלל .
רק להיות יכול היה וגו'", -ixg`lאברהם מזה ההיפך היה בחיים, היתה ששרה זמן כל שרה; מיתת

גו'" האמה .28"גרש

שרה  מיתת עם הוא גם קשור גו'", שרה חיי "ויהיו הסדרה, של הראשון הפסוק אפילו מזו: ויתירה
(כנ"ל) רש"י שמפרש כפי שרה, מיתת עם כבר קשור וירא פרשת סיום מיתת 26(ואפילו ש"נסמכה הטעם

הוא הכתוב תוכן שהרי יצחק"), לעקידת נעשה lkdÎjqdשרה ה"סךֿהכל" וחישוב שרה, חיי שני של
הקודש' ב'אגרת כדאיתא דוקא, המיתה כל 29בשעת עבד אשר כו' מעשיו "כל עולים ההסתלקות שבעת

חייו". ימי

" של לסךֿהכל ששייך (בדוחק) נפרש הראשון לפסוק בנוגע אם הסדרה iigואפילו כל הרי שרה",
שרה"? "חיי בשם הסדרה כל נקראת ולמה מזה. ההיפך לכאורה, היא,

בזה:„. והביאור

הקודש' הזוהר 30ב'אגרת מאמר מבחיוהי",31מובא יתיר עלמין בכולהו אשתכח דאתפטר "צדיקא
ואהבה  יראה אמונה רוחניים, חיים הם זה) ביאור שייך שבשניהם - אשה או (איש הצדיק שחיי ומבאר,

יחיה" באמונתו "וצדיק שכתוב לחיים"32(כמו ה' "יראת חיים"33, ימצא וחסד צדקה "רודף וג'34, ,(
" ואדרבה: ההסתלקות, לאחרי גם ישנם אלו הגוף.xiziענינים הגבלת מתבטלת אז כי מבחיוהי ",

" נקראת הפרשה שכל מה יובן אמיתת iigועלֿפיֿזה הם שבסדרה הנ"ל הסיפורים שג' כיון - שרה"
מבחיוהי". "יתיר נעשית הסתלקותה לאחרי אשר שרה, של החיות

ובהקדמה:‰.

בגמרא  רגליו".35איתא על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת כו', (בתמי') כוסס חיטין חיטין מביא "אדם
דוקא. האשה  עלֿידי  נעשה אדם", ל"מאכל ראויים שיהיו העולם, עניני של והזיכוך שהבירור והיינו,

הבית" "עקרת האשה נקראת בעלה"36ולכן רצון עושה כשרה ש"אשה אמת הן .37" מי אבל ,dyer
זו הרי - בעלה" רצון בפועל) בעשיה הבית.`dy(ממשיך מעניני מנותק שהבעל כיון דוקא, כשרה

מן שלמעלה בדרגא היה אברהם  ושרה: לאברהם בנוגע גם היה אמר וכך ולכן ישמעאל 38העולם. "לו
על הביט שאברהם כפי כי לפניך", מדריג 39ישמעאל יחי' מצד ,ezיחיה "ישמעאל גם הרי ,jiptl"40.

לו  אמר שהקב"ה לאחרי בריתי41ואפילו את אמרה `ez"והקימותי כששרה הנה דוקא, יצחק) (עם "
אודות  על אברהם בעיני מאד הדבר "וירע אזי יצחק", עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי גו' "גרש

כפי42בנו" כי ,`edy זו מזו: ויתירה אברהם. בבית להישאר צריך ישמעאל גם היה ישמעאל, על הביט
יצחק. עם "יורש" אפילו יהיה שישמעאל מקום נתינת היתה

הבית. מן לגרש צריך מי את ידעה הבית, עקרת שרה, דוקא
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כ).25) (כב, וירא ס"פ רש"י
ב.26) כג,
ב.27) צב, ב"ק
יו"ד.28) כא, וירא
בעומר 29) הל"ג שער דא"ח) (עם סידור גם וראה זך. סי'

ואילך). סע"ב (דש, הצבת אתה סד"ה
שם.30)
ב.31) עא, ח"ג
ד.32) ב, חבקוק
כג.33) יט, משלי
כא.34) כא, שם
א.35) סג, יבמות

ע'36) ח"ב נ"ך אוה"ת א. קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה
ואילך. תתנח ע' תתעא.

סע"ב.37) סו, נדרים וראה פ"ט. תדא"ר
יח.38) יז, לך לך
ב 39) (כרך פרשתנו באוה"ת (נדפס בנאה ר' ד"ה ראה

קרוב  ב"מֿב"ב) למסכתות הצ"צ ובמאמרי רע"א) תמה, בהוספות
רוצה  הי' לא כ"כ, רעה לתרבות שיצא יודע הי' "שאלולי לסופו:
לא  רק וחשוב, הגון הוא גם שיהי' סבור הי' אלא להחזיקו, כלל

א). יב, מתו"א (ולהעיר כיצחק"
ביראתך".40) "יחי' שם: פירש"י ראה
יט.41) שם,
יו"דֿיא.42) כא, וירא
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הביאור - גם הגמרא 43וזהו הפסולת 44במאמר להפריד ברישיה", ליה מעיינא "קא (דוקא) ששרה ,
אברהם eizexrynהיוצאת -של

ליצחק" לו אשר כל את אברהם "ויתן ולכן אברהם, על גם זאת פעלה ירושה 45והיא בתורת ,46

המוריש  במקום שעומד ועד הכל, מתנות"47(שיורש (רק) אברהם נתן גו' הפלגשים "לבני ואילו ,(48,
להם" מסר טומאה "שם - להם נתן מתנות איזה מזה: -49ויתירה להם שייך שמלכתחילה ענין שזהו ,

לך" נתנו .50"משלך

.Â הזהר בביאורי המבואר גם בנביאות 51וזהו מאברהם גדולה היתה ששרה אףֿעלֿפי 52הטעם -
ושרה  (איש) ה"משפיע" אברהם היה שבגשמיות לכך הסיבה (שהרי משרה למעלה היה שאברהם

הענינים  ברוחניות הוא שכן לפי - היא (אשה), עמד 53ה"מקבל" שאברהם זה מצד הנותנת: שהיא לפי - (
רוח  בקול - בקולה "שמע לו: ואומרים לשרה, טפל היה ב"נבואה" הנה מהעולם, הבדלה של במדריגה

שבה" .52הקודש

וקטנים  הקודש, רוח בעלי היו שלא הצדיקים גדולי שמצינו מה שם, הזהר בביאורי מבאר ועלֿפיֿזה
דאתגליא". "עלמא לבחינת צדיק של בשייכותו תלויה הקודש רוח כי הקודש, רוח בעלי שהיו מהם
בעלי  יהיו לא דאתכסיא", "עלמא לבחינת רק השייכות ונשמות ביותר גבוהות שנשמות להיות יכול ולכן

הגילוי  בבחינת שאינם לפי הקודש, .54רוח

.Ê" והם דוקא, שרה של בהשפעתה באים הנ"ל הסיפורים שג' יובן dxyעלֿפיֿזה iig:"

לעיל  (והאמהות)55דובר שהאבות לבנים", סימן אבות "מעשה  החידוש בענין תורה. למתן הכנה פעלו
חיבור  לעליונים", יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא ש"העליונים הגזירה ביטול - הוא מתןֿתורה של
פעלו  לא שמצוותיהם אףֿעלֿפי האבות, של המצוות ממעשה התחילה לזה וההכנה וגשמיות. רוחניות

הגזירה. ביטול קודם להיותם מתןֿתורה, שלאחרי המצוות כמו העולם בגשמיות כלֿכך

לאמהות: האבות בין חילוק יש ובזה

היתה  האבות, עלֿידי שנפעל כפי הגשמיים, בדברים אחרֿכך גם שתישאר באופן הקדושה המשכת
השייכת שהיתה `mdilב"גשמיות" בגשמיות) קדושה שהמשיכה האבות של (המצוה מילה מצות וכמו .

דאבוה" כרעא ש"ברא בנו, של מגופו בחלק או אבינו, אברהם של מגופו כספו 56בחלק מקנת של או ,
.57עלֿכלֿפנים 

הימנה: מחוץ גם מהעולם, בחלק הקדושה המשכת נפעלה שבאמהות), (הראשונה שרה עלֿידי ואילו
מערת את אבינו אברהם קנה שרה (לאחריבגלל ושרה לעפרון , שייכת המערה היתה בתחילה  המכפלה;

ש"הסתלקותה, פעלה כנ"ל) יתיר", "אשתכח לו"mwieשאז היתה "תקומה עפרון", מרשות 58שדה שיצא ,
"ארץ ונעשה ".l`xyiגוי
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באריכות.43) הנ"ל, בנאה ר' ד"ה ראה
א.44) נח, ב"ב
יקר 45) בכלי כאן. בעה"ת רבותינו וראה ה. כה, פרשתנו

שרה". רצתה כך כי בניו, מכל נחלה "העביר שם:
עה"פ.46) הארוך הטור פי' ו. פס"א, ב"ר ראה
א.47) קנט, ב"ב ראה
כדמוכח 48) לישמעאל, בנוגע גם מדבר והכתוב - ו. שם,

בני "באו א: צא, מתנות".l`rnyiבסנהדרין אברהם נתן .
כאן). ואוה"ח הרד"ק מפי' (ולהעיר

במקומו.49) פירש"י שם. סנהדרין
עירובין.50) מס' סוף המשנה לשון
ב.51) יג, פרשתנו - האמצעי לאדמו"ר
שם.52) רש"י פי' יב. כא, וירא אגדה מדרש
ס"ב 53) תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה ב. ג, דרמ"צ ראה

רכד). ע' תרפ"ו .205 ע' תשי"א (בסה"מ

החסידים54) א' של למענה  המקור גם אם וזהו השאלה על -
מה  - לאו ואם לו, יש - רוה"ק צריך רבי אם רוה"ק: לרבו יש
מבה"ח  שרה, חיי ש"פ שיחת גם (ראה הקודש מרוח להתפעל יש
וש"נ). .(86 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו תשי"א כסלו

מוגה. בלתי מהנחה -
חמ"א 55) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו וירא ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 240 ע'
ד"ה 56) - א צב, כתובות  פרש"י ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג

ועוד. כז. ע' ח"ג "התמים"
הערה 57) 241 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.49
ח.58) פנ"ח, ב"ר במקומו. פירש"י יז. כג, פרשתנו
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אתננה" לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך "קום נצטווה אברהם שגם לא 59ואףֿעלֿפי זה הרי -
לבניו  כח' 'נתינת היה אלא בפועל, כיבוש בגדר חלק 60היה של בפועל כיבוש נפעל שרה עלֿידי דוקא ;

בקולה",מ  "שמע בענין לעיל שנתבאר מה עלֿדרך אברהם, עלֿידי זה נעשה שבפועל (אלא ישראל ארץ
אברהם).dxyש  על זאת פעלה

.Á שהיא וכנ"ל שרה, עם קשור זה ענין שגם יצחק, נישואי - שבסדרה השני לסיפור בנוגע הוא וכן
יצחק. רק נשאר ובמילא (כנ"ל), האמה" בן יירש ש"לא אברהם על פעלה

לבניו  בנים שיהיו צריך אלא בנים, לו שיש מספיק שלא הוא, ורביה דפריה .61הדין

בנים  להם שהיו קטורה ובני ישמעאל את גם לו היו אברהם - בפשטות שרה.62גם מהֿשאיןֿכן ,

אשר  כל את אברהם ש"ויתן מסופר ששם גו'", אברהם "ויוסף שבסדרה, השלישי לסיפור בנוגע הוא וכן
מתנות" אברהם נתן גו' הפלגשים "ולבני ליצחק", שרה 63לו של ההשפעה עלֿידי היה שזה כנ"ל.64- ,

.Ë.הסיפורים משלשת אחד מכל והן הסדרה , מכללות הן - היא בעבודתינו מהנ"ל ההוראה

שרה"): "חיי (שנקראת הפרשה מכללות ההוראה

להפריע  צריכים לא לעשותו, שצריך ענין כשמגיע הגוף. הגבלות להיות צריכים לא ה' בעבודת
וכו'. לישון רצונו עייף, רעב, הוא הגוף: חשבונות

בפועל. העבודה שלימות תכלית גם וזוהי העבודה, בהתחלת תיכף הוא - זה על ההסכם

אביך"65וכנ"ל  ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך היא: מההגב 66שההתחלה לצאת רצונות,- לות,
אביו  מבית שקיבלם או בהם שהורגל אלו והן שמתולדתו אלו הן טבעיים, .67וענינים

ידי  שיוצא מי ישנו - בפועל. אלא לחוד, במחשבה רק  לא להיות צריך גו'" מארצך ד"לךֿלך והענין
כמאמר  מחשבה, הוא יהודי של ענינו (שהרי שבמחשבתו בכך מחליט 68חובה במחשבה") עלו "ישראל

המעיינות הפצת - (כולל הכוונה נשלמת לא לבד בזה אבל, מהגבלותיו. שייך dvegלצאת זה שאין כיון ,(
לגוף אפילו שייך זה אין - מזה ויותר בהגבלותיו.elyלזולת. נשאר פועל, לידי שבא בשעה כי ,

אראך" אשר הארץ "אשר66"אל - אחרֿכך רק לו יראו זאת ללכת; לאן יודע אינו אפילו הוא :j`x`;"
הקב"ה. שולח שאליה ה"ארץ" אינם אביך" ו"בית "מולדתך" ש"ארצך" רק יודע הוא

ומבית  וממולדתך "מארצך לצאת צריך אראך" אשר הארץ "אל להגיע שבכדי בלבד זו לא מזה: יתירה
שם  מלעבוד אותו המונעים שונים נסיונות לו יש - הארץ אל בואו לאחרי אפילו לפעמים, אלא אביך",

באברהם שהיה וכמו בארץ"`epiaעבודתו. רעב "ויהי אזי כנען, לארץ הגיע שכבר שלאחר והוכרח 69, ,
זמן. למשך משם לצאת

לו  אין שליחותו, ממקום זמן למשך לילך הוכרח שבגללם כך כדי עד הם שהמניעות בשעה ואפילו
הרבי  בשליחות הלך גם הוא הענינים: שני את שהרוויח (בחשבו מזה רצון שבע לא להיות גם והוא ,
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יז.59) יג, לך לך
הערות 60) 254 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

.112ֿ113
ס"ו.61) ס"א אה"ע שו"ע א. סב, יבמות
(62- אשה דויקח המפרשים לפי בתורת ובפרט לא היינו

פלגש. ולא לה, אשה דין שהגר או פלגש,
מדגיש 63) - קטורה" גו' אברהם "ויוסף הסיפור והתחלת

דאפיל  ליצחק, הפלגשים בני שבין ההבדל יותר זו עוד לבני ו
מחוץ  בהיותה גם א) כה, בראשית (פירש"י כו ' פתחה שקטרה

בני היו ושלא אברהם, שרה)zgtyלבית מתה כבר (שהרי שרה
הקצה. אל הקצה מן ונפלינו בכ"ז -

דין 64) בעלמא שרה בחיי אשר אף כי הסתלקותה, לאחרי
נוסף  - הרי יד), כא, (וירא וישלחה" הילד ואת שכמה על "שם
לשעה, רק זה הי' (ב) מעצמו, אברהם זאת עשה לא (א) אשר על

בזמן  וישמעאל שם. רש"י - הגר זו (קטורה חזרו שניהם כי
ליצחק  ישמעאל שבין ההבדלה כל - ג) כב, וירא רש"י - העקידה

אז נתחדש ולא המצאם, במקום רק הי' -xwirdאז יירש" "לא
נכסים. קיבל לא יצחק גם עדיין, שהרי

התוועדויות 65) - מנחם (תורת בתחלתה לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 213 ע' חמ"א

לך.66) לך ר"פ
אביך 67) ובית מולדתך מארצך באים אלו הגוף שעניני

פט"ז, (במדב"ר כו'" גבורים מגדלת ארץ "יש וכמרז"ל: כפשוטם,
"האב  כב), פ"כ, (במדב"ר כו'" גבורים שמגדלין מעינות "יש יב),

מ"ט). פ"ב (עדיות כו'" לבן זוכה
יונתי 68) לד"ה ביאור שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ב"ר

ואילך). ד (יז, בחגוי
יו"ד.69) יב, שם
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כמו זאת לעשות עליו אלא שם), להישאר תפעל gxkdצריך לא שליחותו ממקום הזמנית יציאתו ואז, ,
" באברהם שכתוב כמו - ואדרבה ירידה, ממצרים"lrieבו כנען 70אברם מארץ שעה) (לפי שיציאתו ,

עליה  בו פעלה .71למצרים,

.„"ÂÈ צריכה במה אבל הגוף. בהגבלות להתחשב אין ה' שבעבודת - מהסדרה הכללית ההוראה וזוהי
הסיפורים: משלושת ההוראה באה זה על - העבודה להתבטא

העולם  בעניני גם לפעול (א) אלא עצמו, עם בפעולה להסתפק לא - היא מיהודי הנדרשת העבודה
יהודי  עוד לעשות צריך שיהודי מה (ב) המכפלה), מערת מקנין שהיהודי 72(ההוראה באופן להיות צריך -

להטפיח" מנת על "טופח בבחינת יהיה שגם73השני היינו, ,`ed.(יצחק מנישואי (ההוראה יהודי עוד יעשה

.‡È מחבר הרי - ו'ושוב') 'רצוא' (זמן, "שנה" נפש. שנה עולם בבחינות: גם הם - הסדרה הוראות כללות
ונפש" מ)"עולם נכלל גם אחד 74(ובמילא שזמן - לטובה" שווין "שכולם "שנים" "שנה" הפרשה והוראת -

לטובה. ששווין עד ולטובה, השני, על (משפיע) מלמד

הוראות  ב' ל"נפש". בנוגע - השני ומהסיפור ל"עולם", בנוגע כנ"ל, היא, הראשון מהסיפור ההוראה
dl` טו ד"ועשה בקו השלישי.הם מהסיפור - מרע" ד"סור בקו ההוראה באה כן ולאחרי ב".

ובהקדמה:

הפסוק  בחסידות 75על מובא תעשה", אשר בכל אלקיך הוי' כלים 76"וברכך לעשות צריך שיהודי ,
צריך  כלים, בעשיית הצורך למרות ואףֿעלֿפיֿכן, הוי'. ברכת תומשך שבהם הטבע, בדרך כלים לפרנסה,
און  ("פארטרונקען מושקע להיות צריך לא ובמילא בלבד, "כלים" רק הם העיקר, הוא זה שלא ַלידע
בכדי  וכו', אונאה משמץ להיזהר הוי', תורת עלֿפי להיות צריכים שהכלים (ופשוט, בזה. ַפארזונקען")

הוי'). לברכת ראויים כלים שיהיו

ברשיעי, (ולא עצמו את שמעמיד כפי בו, תלוי זה הרי - הכלים? בעשיית ההתעסקות היא כמה עד
עסקינן  ):77חסֿושלום,

אחד  לפרק זמן ישאר שבקושי עד בעסק, היום כל מושקע שיהיה באופן עצמו את להעמיד ביכלתו
ערבית  אחד ופרק חובת 78שחרית ידי לצאת בכדי רק בעסק שיעסוק באופן עצמו את להעמיד וביכלתו ;

אומנתו" "תורתו - היום כל ואילו "כלי",79ה"תעשה", אלא אינו תעשה" אשר ד"בכל שהענין דכיון ,
עיקר. אינה שבזה הכמות הרי

הבעלֿשםֿטוב  על (לאחר 80וכמסופר ותיכף כסף, לסכום זקוק שהוא למישהו אמר שפעם - ותוכנו -
לך  נותן הייתי הרי רגע, ממתין היית אילו לו: ואמר הסכום, עם אחריו רץ הלה לדרכו. פנה אמירתו)
זקוק  שהוא אמר ולכן - תעשה" אשר "בכל צוה שהקב"ה הבעלֿשםֿטוב, לו והשיב אתר? על הכסף את

יותר. טובים בדברים עסוק הוא - זה על להמתין אבל הכסף; לסכום

מתנות":וזוה  אברהם נתן גו' הפלגשים "ולבני - השלישי מהסיפור ההוראות אחת י

בכך  די אבל הפלגשים"), ("בני העולם עניני עם גם במגע ובאים "תעשה", להיות שצריך אמת הן
דבר  אפילו שרוצים, כמה לתת אפשר למטה: שיעור אין במתנות והרי בלבד, "מתנות" להם שנותנים

לנפשיה" נייחא ליה ש "עביד מפני היא מתנה שנתינת אף (שהרי ביותר שחייב 81קטן באופן זה אין הרי ,
לו]. לתת כמה - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לו, שיתנו לתבוע יכול אינו שהלה ומכלֿשכן משהו, לו
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א.70) יג, שם
זו).71) משיחה (גם ואילך 59 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
(ח"ד)72) לקו"ד (ראה ורבי' פרי' א).שזהו"ע תשמו,
ועוד.73) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל לשון
א.74) סה, חוקת לקו"ת וראה ב. ב, ראש עטרת
יח.75) טו, ראה פ'
ואילך.76) פ"ב להצ"צ) (בספהמ"צ מצורע תגלחת מצות

ובכ"מ. ואילך. כג יז. מאמר ומעין קונט'
וש"נ.77) א. ו, יומא ראה
ב.78) צט, מנחות
א.79) יא, שבת
ומועדים80) התורה על יחזקאל דברי א ראה לח, וישב עה"פ

ואילך). כו ס"ע תשנ"ט (הוצאת
א.81) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה



d"kyz'dיח ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay zgiy

" לתת צריך צריך lkהיכן הכחות, ועיקר הזמן עיקר שלו, ה"קבע" את כלומר: "ליצחק". - לו" אשר
עולה  - "יצחק" לעניני קדושה.82למסור עניני - לה' כליל ,

" "ליצחק", בחי' מזה נעשה זו, בהנהגה מתנהגים אלקים"wegvוכאשר לי לקיום 83עשה שזוכים ועד ,
פינו".84היעוד  שחוק ימלא "אז

***

.·È שעבר השבוע של החול ימי ומתעלים נכללים יום 85בשבת בכל אומרים ולכן ראשון. מיום החל ,
"בשבת" הפירוש והרי הלאה, וכן בשבת", שני "יום בשבת", ראשון יום "היום ראשון) (מיום בשבוע

הרמב"ן  שכתב (וכמו ב"שבת" - גם אלא הפשוט, כפירוש "בשבוע", רק לא - "היום 86הוא שבאמירת
לקדשו" השבת יום את "זכור המצוה מקיימים כו' בשבת" ראשון נמנים 86יום השבוע ימי שכל היינו, ,(

בשבת. היא שלהם והשלימות שהעליה כיון הבאה, שבת לחשבון

וכמאמר  בראשית. בשבת היה בראשית ימי ששת ושלימות שגמר הבריאה, בתחילת מיד היה וכך
הראשון 87רז"ל  ביום שנברא החלק רק לא - כולו העולם הנה השבת, יום עד שבת": - חסר העולם היה "מה

נשלם  בשבת ורק "חסר", היה - הששי ביום כולל שנברא מה כל "העולם", אלא וכו', השני ביום או
מהבריאה. חלק כל

- לעצמם החול בימי מזה: ויתירה שלהם. בשבת נשלמים החול שימי ושבוע, שבוע בכל הוא וכן
לשבת, הכנה הם אלא תכלית; אין

אלא  נפרדים, ענינים ב' הם ו"שבת" החול" ש"ימי שסבורים בעליֿעסקים כטעות לא המוסגר: [מאמר
לכך  להתכונן עליו שבת"), חסידישער ("א חסידית שבת אצלו שתהיה רצונו אם בזה: זה קשורים ַהם
יהודיים  החול ימי ששת אצלו שיהיו בכדי גיסא: לאידך כן וכמו ראשון. מיום החל החול, ימי בששת
לא  דיה שתהיה כך, כל מרובה במידה בשבת עבודתו לעבוד עליו - תורה עלֿפי בהנהגה ("אידישע"),
בשבת, מאשר יותר קשה בהם (שהעבודה שלאחריו הימים עבור גם תספיק אלא בלבד, השבת עבור רק

יומין" כולהו מתברכין "מיניה בבחינת דחול), בעובדין עסוקים לא שבשבת כאן]88כיון עד .

רז"ל  על 89וכמאמר שבאה התכלית בשביל היא - "טרחא" בשבת": יאכל שבת בערב שטרח "מי
היא  כאן שבת" ב"ערב הכוונה (והרי שבת ערב על נאמר ולכן התכלית. אינה עצמה הטרחא אבל ידה,

ראשון  מיום כבר להתחיל צריכה לשבת שההכנה כיון שעבר, השבוע ימי כי 90לכל "שטרח", הלשון (
" וזהו שלאחריהם. בשבת אלא עצמם, בהם אינה החול ימי ששת של האדם lk`iהתכלית בשבת":

הענינים את ממנו) חלק - מבשרו ובשר דם נעשה שזה עד (לוקח, הטרחא."אוכל" עלֿידי שנפעלו

.‚È עשרים השני, יום גם ישנו - הזה השבת ביום ונכללים שעולים - שעבר השבוע של הימים בין
נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הולדת יום במרחשון,

ליום  ששייכת בתורה הפרשה עלֿידי גם יכולים היום, של מהותו על שלישי 91לעמוד עד משני -
שרה  חיי .92בפרשת

זו) (שבפרשה גו'" זקן "ואברהם הפסוק בגמרא 93על איתא היה".94, בישיבה ויושב זקן אבינו "אברהם
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ב).82) כו, (תולדות ברש"י הובא ב"ר
ו.83) כא, וירא
א.84) לא, ברכות ב. קכו, תהלים
א.85) מא, בהר לקו"ת א. יו"ד, נח תו"א ראה
ח.86) כ, יתרו
במקומו.87) מב"ר ב. ב, בראשית עה"ת בפי' רש"י
א.88) פח, ב. סג, זח"ב
סע"א.89) ג, ע"ז
רשימות 90) א. טז, ביצה ראה ס"י. סרמ"ב אדה"ז שו"ע

(סק"ו). ב סח, לתהלים הצ"צ
ואילך.91) 27 ע' תש"ב סה"ש ראה

היתה 92) - כתר "א  - הולדתו בשנת  מ"ח גם  דכ' הקביעות
אשר  ,158 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש וראה חיי. לפ' השני ביום
ימי  שבמשך המאורעות מרומזים אדם, נולד שבו השבוע בפרשת

חייו.
היתה - תר"ם תמוז די"ב הקביעות כי שם, לתקן יש ולכאורה

בלק. פ' ב' .ile`eביום שם: בין צ"ל פנחס און בלק פרשות די .
.. די ברית. דער געווען און געווארן וראה . שם. להלן (ועד"ז . ָ

ד', סו"ס מהד"ב אדה"ז היא zlgzcשו"ע הקדושה נפש כניסת
מילה). במצות

א.93) כד,
ב.94) כח, יומא
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כבר  נאמר זה ענין שהרי כפשוטו, ל"זקן" רק הכוונה שאין מוכרח עצמו מהפסוק שגם [ולהעיר,
זקנים" ושרה "ואברהם זה: לפני פעמים כמה זקן"95בתורה "ואדוני נאמר 96, גופא זה בפסוק וגם ;

כפשוטו]. "זקן" מלבד נוסף לענין היא "זקן" בתיבת הפסוק שכוונת לומר ובהכרח בימים". "בא לאחרי ֿזה

כיון נשמתוֿעדן, אדמו"ר לכ"ק שייכות כבר רואים תמימים edy`ובזה תומכי ישיבת את .97יסד

.„È:נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק עם קשור זה בפסוק ענין עוד

הפסוק  בן,93על לו שהיה ומאחר בן, בגימטריא עולה "בכל רש"י: מפרש בכל", אברהם את "ברך
אשה". להשיאו צריך היה

(סעיף לעיל מקרא".כאמור של "פשוטו לכלֿלראש רש"י מפרש בחיוב א), מובן: אינו ובפשטות
אשה  להשיאו לבנו האב98האב אם  נפקאֿמינה אין מה , מובן אינו ואםֿכן, לא. או בכל, ומבורך עשיר

גו'" עבדו אל אברהם ל"ויאמר בכל" אברהם את "ברך מקדימה שידוך 99שהתורה לחפש (אליעזר)
אשה. להשיאו צריך היה ולכן בן, בגימטריא ש"בכל" רש"י, מפרש ולכן ליצחק?

כבר  מסופר לךֿלך בפרשת בן. לאברהם שהיה הקודמות מהסדרות יודעים כבר מובן: אינו עדיין אך
"והנה  נתבשר שאברהם מסופר וירא, בפרשת אחרֿכך, יצחק; בנו לו שיולד לאברהם הבטיח שהקב"ה

אשתך" לשרה בן"100בן לאברהם שרה "ותלד ולהלן: בין 101, שאירעו פרטים כמה מסופר ולאחריֿזה ;
בן? לו היה שאברהם - ברמז אלא בפירוש, ולא - התורה כאן מחדשת מה ואםֿכן, בנו. ליצחק אברהם

בזה: והביאור

היה  והוא המעלות, כל בו היו "בכל": בבחינת היה לאברהם, שהיה שהבן כאן, מספרת התורה
אברהם. של ענינו כל - אברהם של ה"בכל"

idefe:"'גו עבדו אל אברהם ל"ויאמר ההקדמה

את  שולח אברהם היה לא - אשה להשיאו מחוייב ובמילא בן, היה שלאברהם העובדה עצם מצד
מולדתי" ואל ארצי "אל החוחים"102אליעזר בין "כשושנה שהיתה רבקה, את משם לקחת .103דוקא,

מבשלוחו" יותר בו ש"מצוה כיון בע 104וגם: שיקיים היה מוטב אשה , ויחפש לבנו האב חיוב את צמו
ולמרחקים; אליעזר את לשלוח ולא במקומו, לבנו

"בכל", היה שיצחק בגלל אליעזר lkאלא את ושלח ביותר, אברהם השתדל לכן - אברהם של ענינו
אבי" ומבית ממשפחתי לבני אשה "ולקחת בצוותו רחוק כל 105למקום של הדורות המשך שיהיה בכדי .
אביו  ומבית ממשפחתו השידוך להיות הוכרח אברהם, של .106ענינו

.ÂË:בזה ביותר) תמוה (לכאורה ענין עוד

כאן התורה רומזת - אברהם של ה"בן" היה שיצחק זה !ixhniba`ענין

בתניא  איתא לגימטריאות חילופים 107בנוגע גם והתמורות. החילופים מענין יותר בריחוק שהם ,
ומקבלים  שבתורה, מאמרות בעשרה בפירוש נזכרו שלא הנבראים שלכן, - ירידה של ענין הם ותמורות
הם  וכדומה), ב"ש בא"ת מתחלפות מאמרות דעשרה שהאותיות (כפי האותיות מחילופי רק חיותם

חיותם שמקבלים מהנבראים פחותה אףֿעלֿפיֿכן,במדריגה אבל - עצמן מאמרות שבעשרה מהאותיות
האותיות בחילופי רק גם ישנו בגימטריאות, מהֿשאיןֿכן בירידה). שהם כפי (אלא האותיות מבחי' ישנו
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יא.95) יח, וירא
יב.96) שם
זקן 97) שהוא ז"א, ופ"ו, - שנים ל"ו בן אז שהי' לרמז, ויש

בלקו"ת  (הובא קדושים פ' להאריז"ל בל"ת וכמש"כ חכמה, שקנה
ב). יא, שה"ש

א.98) כט, קידושין
ב.99) שם, פרשתנו

יו"ד.100) יח,
ב.101) כא,

ד.102) שם, פרשתנו
ויק"ר103) ד. פס"ג, ב"ר ב. פ"ב, שהש"ר ב. ב, כג,שה"ש

כ). כה, (תולדות לקמן רש"י וראה א.
א.104) מא, קדושין
מ.105) שם, פרשתנו
"והנה 106) ו): (כה, בפרשתנו רמב"ן  כו'ראה לקח אברהם

הברית". נכרת עליו כי יצחק זרע רק שומר איננו כי כו' שלח לא
וברד"ק. שם בבחיי ועד"ז

ספ"ז.107) ח"ב
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בכך  רק נרמזת האבן), נתהווה (שממנו "ב"ן" העולה לשם ד"אבן" השייכות (למשל: ומספר החשבון
באבן). גם וכן אורות, נ"ב ישנם ב"ן שבשם

"בן" שהוא כלל בו נראה לא שבגילוי ענין על מורה שזה - בן" בגימט' עולה "בכל בענין מובן ומזה
לאברהם. שייכות להם אין שבגילוי בענינים גם - "בכל" זיכוך שפעל יצחק, של גדלותו וזוהי אברהם. של

של dfופירוש שלימותו אברהם: של ענינו כל היה שיצחק הקודם, הפירוש עם קשור "בכל", בתיבת
"אברהם" שנקרא בכך היתה המוןאברהם "אב הניצוצות mieb"108בה"א, את גם שמברר היינו ,

וענין109שבהקליפות  ;df."בכל" - יצחק ידי על נשלם

.ÊË:נשמתוֿעדן אדמו"ר לכ"ק בנוגע זו בפרשה נוספת שייכות וזוהי

"בכל", שהיה (יצחק), בבן נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק את ברך הקב"ה - בכל" אברהם את ברך "והוי'
בהם  ניכר שלא בענינים אפילו ועד תחת, בעומק הנמצאים בענינים גם וזיכוך בירור שפעל כזה בן היינו,

- "בכל" היה זו בעבודתו וגם (אברהם). ליהדות שייכות להם שיש אביו.lkכלל של ענינו

.ÊÈ:בעבודתינו מהנ"ל ההוראה

מתחילים בניֿישראל אצל כי בישיבה". ויושב "זקן - להיות צריך בתורה.lkלכלֿלראש הענינים
לתורה  עולה - עד עדי ובנינו חתונתו לפני העליה 110חתן בעת נעשה בת או בן להולדת שברך" "מי ;

מהתורה. "לקחת" יש הענינים כל את וכן לתורה,

- בימים" "בא להיות שצריך - זקן") ("ואברהם מהתורה ש"לוקחים" שהענין אומרים, כן ולאחרי
לפעול  שיש והיינו, אליו), באים הימים ולא בימים", "בא הכתוב: לשון (וכדיוק הימים בתוך לבוא

"ימים" - ו)זמן ב(מקום המוגדר ובעולם בימים, לפעול 111ולהמשיך צריך אלא מספיק, זה אין ועדיין .
ליהדות. (עדיין) שייכות להם אין שבגילוי בענינים גם אלקות להמשיך - "בכל" גם

.ÈÁ יושב - "זקן דאברהם מהענין באים ו"בכל" בימים" ד"בא ההוראות הנה לעיל, כמדובר
בישיבה".

- תמימים תומכי שתלמידי מובן, ביחוד daiyidומזה עליהם - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שייסד
עצמם, עם בעבודה להסתפק לא היינו, ו"בכל", בימים" ד"בא הענין בעולם לפעול האחריות מוטלת

יתברך. לו לדירה כולו, העולם "בכל ", לעשות אלא

***

.ËÈ.'גו שרה חיי ויהיו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Î במאמר) לעיל ולא 112האמור הדמיון, בכ"ף רק הוא ז'" כבת כ' ובת כ', כבת ק' ד"בת שהענין (
גם  אלא הענינים, ברוחניות רק לא הוא - מהתחלקות) שלמעלה שרה", חיי "שני (כמו ש"שוין" באופן

וכמדובר  הענינים, חלק 2בפשטות לפי והן שבתורה הסוד חלק לפי הן ומכוון מתאים רש"י שפירוש
שבתורה: הפשט

בגדר  היתה כ' שלאחרי גופא הא שהרי שוין", ש"כולן לומר אפשר אי - ו"יופי" חטא" ל"בלא בנוגע
המוכשר  שדבר בסכך, הדין (ובדוגמת ירידה זה הרי בפועל, כן היה לא כאשר גם חטא), (על עונשין של
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ובפרש"י.108) ה יז, לך לך
שם 109) ואילך. ד פ, שם תו"ח ב. יג, א. יא, לך לך תו"א

שרה. חיי ר"פ
בניך 110) וכל סד"ה סוסרפ"ב. או"ח ומג"א לבוש ראה

79 ס"ע תרפ"ט סה"מ סע"ב. יט, ח"א קונטרסים (סה"מ תרפ"ט

וש"נ. .7 ס"ע ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ואילך).
(תורת 111) תשכ"ב כסלו מבה"ח שרה, חיי ש"פ שיחת ראה

ואילך. 201 ע' חל"ב התוועדויות - 774מנחם ע' ח"ג לקו"ש
.1194 ע' ח"ד שם ואילך).

(112.(262 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת בסופו
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לסכך  פסול הוא הרי בפועל, נטמא שלא אף טומאה, שהזמן 113לקבל גופא הא ליופי, בנוגע הוא וכן .(
בגדר הוא ז' ירידה.שלאחרי זה הרי - ז' כבת כ' שבת ולומר לשלול וצריך היופי, היפך של

(כיון הדמיון בכ"ף ז'", ו"כבת כ'" "כבת רק אומרים בהיותה lretayולכן גם וביופי חטא בלא היתה
ממש. ששוין באופן זה אין אבל ק'), בת

.‡Î:מזה יתירה

גם  ירידה של זמן אצלה היה - ליופי בנוגע כי: והחטא, היופי בענין שוין" "כולן לומר אפשר אי
"בלותי" - שרה"6בפועל "ותכחש שרה", "ותצחק - לחטא ובנוגע רש"י 114. פירוש וכפשטות וכמובן 115, .

שכתוב  ממה לעיל 5גם המדובר להפירוש את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא עינים",116"הנה ה"מאור בשם
לומר  אפשר אי זה זמן על ואםֿכן, ו)שרה. ב(אברהם בפועל ירידה היתה מצרימה לבוא שהקריב שבשעה

הדמיון. בכ"ף "כבת", אפילו

כי  לטובה, היו) שכולן בכך היא שלהן (וההשתוות שוין כולן שרה", חיי "שני נאמר ואףֿעלֿפיֿכן
עבודת  על באתכפיא מעלה שיש כיון לטובה, הם הירידות גם הנה ירידות, של זמנים שהיו אף

"טובה".117הצדיקים  הם גם ולכן הכוונה, נשלמת הירידות עלֿידי ש(גם) ונמצא, ,

מהתחלקות  שלמעלה העצם בחינת על רק לא שקאי שרה", חיי ב"שני ענין עוד ניתוסף ועלֿפיֿזה
במאמר  בהתחלקות 112(כנ"ל שבאים לאחר גם אלא כולם 118), שרה", חיי "שני הם הרי בפנימיות הנה ,

לטובה". שוין "כולן הכוונה שמצד כיון  אחד, בכלל

(שלמעלה  עול' ה'קבלת שענין ועלֿדרך בשוה, גם היא השנים  שבכל שהטובה - בזה יותר עמוק פירוש
פנימיים, כחות וכו'.edfeמהתחלקות מצוות התרי"ג בכל ואתהפכא, באתכפיא בשוה הוא האמיתי) הטוב

.·Î:בעבודתנו מזה וההוראה

נצבים  פרשת שבת במאמרי תשרי 119דובר הכתוב 120וחודש בפירוש גו'121, כולכם היום נצבים "אתם
- כולכם" "נצבים (א) ענינים: ב' להיות צריך ה' שבעבודת מימיך", שואב עד גו' שבטיכם ראשיכם
מכלֿמקום  מימיך, שואב עד מראשיכם פרטיים, כחות שישנם שאףֿעלֿפי והיינו, העצם, שמצד העבודה

גו'" "ראשיכם (ב) תשרי. דחודש העבודה וזוהי העצם. מצד שהם כפי זה כחות הרי שמצד העבודה -
תשרי, לאחרי השנה, בכל העבודה שזוהי לדרכו"פרטיים, הלך "ויעקב שאףֿעלֿפיֿכן,122כאשר אלא .

התכללות. יש הפרטיות בעבודות שגם תשרי, שבחודש העצם שמצד העבודה אז גם פועלת

המצוות שבכל הכללית הכוונה ענינים: ב' מצוה בכל יש לקיים deyaועלֿדרךֿזה - לטובה) (שוין
מיוחדת  המשכה ממשיכה מצוה שכל מצוה, שבכל פרטית והכוונה העליון, .123רצון

הכוונה  מצד ועלֿדרךֿזה השנה, דראש העבודה מצד רק שלא - האדם בעבודת מהנ"ל ההוראה וזוהי
המצוות, של הפרטיות הכוונות מצד ועלֿדרךֿזה השנה, דכל העבודה מצד גם אלא שבמצוות, הכללית

לטובה" שוין "כולן סוף סוף הנה התחלקויות, כמה בהם שיש הפרטיות אף העבודות שעלֿידי כיון ,
בתחתונים 124דוקא  יתברך לו דדירה הכוונה .125נשלמת
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וש"נ.113) רסתרכ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
"ואני 114) יז): (פמ"ח, ב"ר וראה טו. שם, יב. יח, וירא

נסים". מלעשות זקנתי
הרמב"ן.115) כפירוש ודלא
(116- מנחם (תורת סי"א לך לך ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(221 ע' חמ"א התוועדויות
פכ"ז.117) תניא ראה
העצם 118) המשכת כי זב"ז, תלויים הפירושים ושני

דוקא  עכשיו הבירורים עבודת ע"י הוא מהתחלקות שלמעלה
דוקא. שבהתחלקות פנימיים בכחו' שהיא מתו"ח), לעיל (כמובא

לא 119) - תשכ"ד אלול כ"ח נצבים, דש"פ נצבים אתם ד"ה
) לע"ע לידינו ).l"endהגיע

(120- מנחם (תורת פ"ט דר"ה ב' דיום היום זה ד"ה

וילך, דש"פ המעלות שיר ד"ה ואילך); 12 ע' חמ"א התוועדויות
כתר  ד"ה ואילך); 22 ע' (שם ואילך פ"ב תשרי וא"ו שובה, שבת

ואילך). 72 ע' (שם דחה"ס ב' דיום לך יתנו
נצבים.121) ר"פ
(122.43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא - הכתוב לשון

ואילך. 266 ע' ח"כ ואילך. 259 ע' חט"ו בלקו"ש ונתבאר וש"נ.
ועוד. ואילך. 367

תקעו 123) לד"ה ביאור ראש עטרת ב). (נו, פמ"א תניא ראה
ואילך). ב (נח,

בהערה.124) 1196 ע ' ח"ד לקו "ש  גם  ראה 
במדב"ר 125) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
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ÂÈ˘¯ÙÓ
אמו..." שרה האהלה יצחק "ויביאה הפסוק 1מן

ומפרש: אמו", שרה "האהלה המילים את רש"י מצטט
ונעשית  כלומר: אמו, שרה היא והרי האהלה "ויביאה

אמו  שרה נר 2דוגמת היה – קיימת ששרה זמן שכל ,
בעיסה 3דלוק  מצויה וברכה שבת לערב שבת 4מערב

וכשבאת  פסקו, – ומשמתה האהל, על קשור וענן
חזרו". – רבקה

על 5מפרשים  פירושו את מבסס שרש"י מסבירים
אמו" "שרה לפני בתורה הכתובה "האהלה" ,6המלה

הנראה  כפי אלו, במילים הפסוק כוונת היתה אם שהרי
צריך  היה אמו", ל"שרה השייך ל"אהל" ראשון, במבט

אמו" שרה "האהלה כתוב: שרה 7להיות "לאהל או
שמזה  הידיעה), (בה"א "האהלה" לא אך אמו",

האהל  שייך למי ידוע שכבר מפרש 8משתמע, ולכן .
בפני  ענין הוא – האהלה" יצחק ש"ויביאה רש"י
שרה  היא "והרי – נוסף ענין הוא אמו" ו"שרה עצמו,

אמו".

מובן: אינו זה הסבר לפי

בלשונו) מלה בכל (המדייק רש"י מצטט מדוע א)
הצירוף  על מתבססים דבריו והרי "אמו", המלה את גם

"אמו"? למלה קשר ללא – שרה" "האהלה

שרה  ב"האהלה שהכוונה רש"י מפרש מדוע ב)
פשוט: בפירוש מסתפק ואיננו לניסים, היא אמו"

אמו" כ"שרה היו רבקה ?9שמעשי

שהוא  כל הכרח לרש"י היה כי נניח אם גם ג)
קשה  עדיין נס, שהיה לכך היא כאן שהכוונה לפרש

לפרש מכריחו הכוונה מה מקרא של פשוטו שעלֿפי
שלשת  לכל אחד, מנס וליותר זה, לנס דוקא היא
בן  יונתן בתרגום (וראה מונה? שהוא הפרטים

למרות 10עוזיאל  דלוק", "נר של הפרט את רק שמביא
רש"י). מאשר הפשט מדרך יותר רחוקה שדרכו

.·
,˘¯„ÓÎ ÂÈ¯·„ ˙‡ ‡È·Ó È"˘¯˘ ‰Á‰‰

‰˙¯È˙ÒÂ
אלו  פרטים מביא אינו שרש"י לומר היה ייתכן
מביא  הוא אלא מקרא, של בפשוטו הקיים הכרח מפני
ולכן  הפסוק. לפשט בקשר רבה, ממדרש כדרש זאת

דבריו  בסוף המקור את רש"י "בראשית 11מציין ,
רש"י 12רבה" פירוש של היד (מכתבי שציון 13. ניכר

מעתיקים, של הוספה ולא רש"י, לשון הוא זה מקור
בפירושו). אחרים רבים כבמראיֿמקומות

מן  כדרש מובאים רש"י שדברי זו, הנחה עלֿפי
קשה: רבה', שב'בראשית הדרשה

המוזכר  הרביעי הפרט את רש"י משמיט מדוע (א)
היתה  בכך שגם לרווחה", פתוחות "דלתות במדרש:

אמו" שרה "דוגמת ג'14רבקה רש"י מביא מדוע (ב) ;
מובאים  שהם מהסדר והפוך שונה באופן הפרטים
דלוק  ונר ברכה.. האהל.. פתח על קשור ("ענן במדרש

.15וכו'")

מובן: בלתי לכך נוסף

לפירושיו  מקור בדרךֿכלל מציין אינו רש"י הלא
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סז.1) כד, פרשתנו
"ויבאה*2) הפוך: בסדר – דרש"י ושני ראשון ובדפוס כת"י ברש"י

אמו". (כ)שרה היא והרי כלומר אמו, שרה דוגמת ונעשית האהלה
וראה 3) "באהל". דלוק") "נר (לאחרי מוסיף 2 שבהערה בדפוסים

.34 הערה סוף לקמן וראה דלוק. נר ראשון: ובדפוס .9 ,8 הערה לקמן
ובעיסה.4) בפת שני: בדפוס
ועוד.5) רש"י. דקדוקי לדוד, משכיל ש"ח, גו"א, רא"ם,
א.6) קלג, זח"א גם ראה
(רש"י 7) בסופה ה"א לה הטיל בתחילתה למ"ד שצריכה תיבה כל כי

י). יד, לך
כו'.8) הנסמך חסר וברמב"ן כאן. לראב"ע עזר אבי גם ראה
בת"א 9) שגם ולהעיר כו'". עובדהא תקנין והא "וחזא בת"א וכמו"ש

הנסמך. וחסרון הידיעה מה"א הוא שדיוקו לגר) (נתינה מפרשים
לקמן 10) ראה – באו"א דלוק" ד"נר הענין שמפרש (אלא עה"פ

להענן. בנוגע רק – עה"פ ובפס"ז א). נ, (ושם שם בזהר וכ"ה .(31 הערה

דלוק. נר רק נזכר שבזהר הטעם בהגהה) א (רפד, פרשתנו של"ה וראה
בעיסה". מצוי' ברכה "הייתה רק כאן וברמב"ן

בפסוק 11) וכמו המקור. מציין אינו דפירושיו המכריע שברוב אע"פ
כאן. בב"ר ג"כ שהוא הגר זו דקטורה שלאחריו

טז.12) פ"ס,
דרש"י.13) ושני ראשון בדפוס וכ"ה
חל 14) "קוצה ומסיים עוד מוסיף שם וקוצה במדרש בטהרה תה

(וכ"ה  מהרז"ו ופי' יפ"ת ראה – הוא בפ"ע ענין אבל בטהרה". עיסתה
כב"ידי  (ולא דברים ד' כאן וחושב לפירש"י): האורה ולבוש בגו"א

שם). משה"
לפני 15) דלוק" "נר אי' כו') תיאדור הוצאת בב"ר (הובא כ"י בכמה

בעיסה". מוטלת "ברכה

.d`iad :ipy qetca (*
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מבוססים  אלה גם כי חז"ל, דברי על המיוסדים
הכתוב  מפשט הפירוש 16ולקוחים אין שבו ובמקרה ,

ע"י  מובא והוא מקרא, של לפשוטו לחלוטין מותאם
וכדומה  "חלק" איננו הפשוט שהפירוש משום ,17רש"י

כגון: מילים לפירושו בהקדימו לכך רש"י רומז
דומים  ולשונות דרשו" .18"רבותינו

בגלל  מובאים הפרטים שלושת אם קשה: איֿלזאת
להוסיף  צריך רש"י אין מקרא, של בפשוטו הכרח
מובאים  והם כך, הדבר אין ואם רבה". "בבראשית
להקדים  רש"י על היה לפשט, הקשור חז"ל כמדרש

זמן... שכל דרשו רבותינו ולציין:

.‚
ÂÒÙ· È˘Â˜‰ËËˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ ÏÚ ‡Â‰ ˜

È"˘¯
כדלהלן: הוא ההסבר אך

בכל  הקיים קושי על בפירושו לענות רוצה רש"י
לא  כן, לא שאם אמו", שרה "האהלה המילים שלוש
שכאשר  לספר, מתכוונת התורה הרי מצטטן. היה
מיד  ליצחק, סיפר ואליעזר אליעזר, עם רבקה הגיעה
את  יצחק הכניס אותו, הקורות את בחוץ, הפגשם עם
התורה  היתה כן, ואם – לאשה ולקחה לאהל רבקה

(אליו  יצחק "ויביאה רק לכתוב את 19צריכה ויקח (
המילים  לעניין, מוסיפות מה לאשה". לו ותהי רבקה

אמו" שרה ?20"האהלה

שרה  "האהלה שהמילים ברור, הנ"ל הדברים לפי
ותהי  רבקה את "ויקח המאורע להבנת מוסיפות אמו"

שהביאה  סיבה באמצעותן מציינת התורה – לאשה" לו
עדיין  אז ועד לאשה, רבקה את לשאת יצחק להחלטת

בדעתו. מוחלט הדבר היה לא

האופן  על ליצחק סיפר שאליעזר למרות כלומר,
לפי  בדיוק בשליחותו, המאורעות התרחשו שבו הניסי
לו, שנעשו ניסים לו "גלה – לעצמו שהציב הסימנים

בתפילתו" רבקה לו ושנזדמנה הארץ, לו ,21שקפצה
ש"אותה  לכך הוכחות אליעזר אצל היוו אלה שכל

ליצחק" לעבדך מתאימה 22הוכחת שרבקה –
לא  עדיין זאת כל למרות יצחק, אשת להיות במעלותיה
למשפחתו, מתאימה שהיא לגמרי בטוח יצחק היה
שלח  זאת שלמטרה (למרות וכו'. אמו שרה לצדקות

מולדתי" ואל ארצי "אל אליעזר את עד 23אברהם (
אמו" שרה האהלה "ויביאה... .24שהיה

האהלה..." יצחק ש"ויביאה שעלֿידי וכיוון
ראה  שהוא לומר הכרחי ההחלטה, יצחק אצל הובררה
לו  הוכיחו שאלה הקודמים, מן גדולים ונפלאות ניסים
ובמיוחד  אברהם, למשפחת המוחלטת התאמתה את

רש"י,25לשרה  כדברי מרומזים, אלו ניסים ואכן, .
מיוחד  נס ראה יצחק אמו". שרה "האהלה במילים
ונס  ל"שרה" בקשר מיוחד נס ל"האהלה", בקשר

ל"אמו". בקשר מיוחד

.„
Â¯Ó ÌÈÒ‰"‰¯˘" "‰Ï‰‡‰" ÌÈÏÈÓ· ÌÈÊÓ

"ÂÓ‡"
הזה  האהל את המציין נס נרמז "האהלה" במלה
– "האהלה" נקרא שהוא עד האהלים, משאר ומבדילו
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ועוד.16) כד. שם, ועד"ז ח. ג, בראשית – בכ"מ עצמו רש"י וכדברי
כו'".17) המקרא דברי המיישבת "ולאגדה ח) (ג, שם וכדפירש"י

.2 הערה 30 ע' לעיל בהנסמן וראה
שנוגע 18) ומפני אחר מרז"ל לשלול – המקור מציין ולפעמים

ורש"י  בשינויים בדרז"ל בכ"מ נמצאת הדרשה כאשר היינו לפירושו.
– דוקא ההוא במקום כמו"ש להדרשה שכוונתו לומר א' למקום מציין
ג), (לו, וישלח פירש"י בביאור 171 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה

ובכ"מ. ואילך. 101 ע' חי"ג לקו"ש
לו".19) "ותהי שמסיים כיון מיותר, שג"ז או כג. כט, ויצא ע"ד
רבקה.20) את ויקח אלא הול"ל ולא כאן: האלשיך מקושיית להעיר
סו.21) כד, פרש"י
בפרש"י.22) וראה יד. כד, פרשתנו
משתאה:23) (ד"ה כא שם, יד. שם, פרש"י וראה ד. כד, פרשתנו

"אינו  מ"מ) כו', סימניו נתקיימו כי – להצליח קרוב דברו "שראה (דאף
לאו"). אם היא אברהם ממשפחת אם יודע

אצל 24) שהיו הענינים שמבאר שלאחר שם, מב"ר קצת משמע וכן
עושה  שהיא אותה שראה וכיון מסיים: רבקה, כשבאת וחזרו שרה
היא  שם הכוונה ובפשטות, האהלה. יצחק ויביאה מיד אמו*.. כמעשה
ר"י  דעת וכ"ה לאשה". לו ותהי רבקה את "ויקח הכתוב להמשך גם
(פט"ז) בפדר"א מחלוקת) בזה שאין שי"ל ,35 הערה לקמן ראה – (עכ"פ
הוא  ששם (אלא לאשה אותה ליקח החליט האהלה שהביאה שלאחר

כאן. ומלבי"ם אלשיך וראה אחר). מטעם
הביא 25) שלא מה ס"ד) בפנים לקמן המבואר על (נוסף מובן ועפ"ז

שנתוודע  חידוש אי"ז כי שבמדרש, לרווחה" פתוחות ד"דלתות הא רש"י
לפנ"ז  שלה גמ"ח ע"ד ידע שהרי האהלה, כשהביאה רק אודותו

יד). כד, פרש"י וראה ואילך. יח (כד, אליעזר עם מהנהגתה
אליעזר  עם ההנהגה על חידוש בזה שהי' (בדוחק**) את"ל ואפי'
ישפיע  דוקא שזה נס בזה הי' לא הרי לרוחה, פתוחות) (דלתות שהי' בזה

אליעזר. לו שסיפר כו' הנסים ולא רבקה את יקח שיצחק ויחליט

`"ebd yexit c"r l"i ,"en` dyrnk dyer" 'lde .(14 dxrd lirl d`x) 'ek dxdha dzlg dvewy dn (wx) `le dwax z` `yiy enxb el` mixac 'cy ,rnyn dfne (*
.(eq ,ck) f"ptly weqta i"yxa

zezlc" eid ± zia dl 'id f`y 'i`eyip xg`le dl yiy dna g"nb dzid df iptl mb ixdy ,g"nb dwaxy (ixwir) yecig epi` dgexl zegezt zezlc 'idy df ixdc (**
.(o`k dxe`d yeal d`x) "dgexl zegezt
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"ענן  של הנס וזהו המפורסם, האהל הידיעה: בה"א
האהל". על קשור

הפסוק  על למדנו כבר לכך את 26בדומה "וירא
משאר  בקדושה שהבדלתו – מרחוק" המקום
הידיעה, בה"א – המקום נקרא שהוא עד המקומות,

ההר". על קשר ש"ענן העובדה ע"י היתה

על  מורה – "האהלה" ההדגשה שגם כן, אם מובן,
שבאמצעותו  האהל", על קשור "ענן של הזה הנס

אחרים. מאהלים האהל הובדל

מובן  לשרה, מיוחד קשר לו שיש הנס  "שרה":
וירא). (בפ' בתורה קודמים מדברים

הוא  כ"אורחים", אברהם אל המלאכים באו כאשר
זה  בענין המאכלים. והגשת בהכנת בעצמו התעסק
"וימהר  בלבד: אחד יוצאֿדופן על התורה מספרת
לושי  סולת מהרי... ויאמר שרה אל האהלה אברהם

עוגות" אברהם 27ועשי של הרבה השתדלותו אף על .
שבעצמו  כך כדי עד אורחים, הכנסת מצוות בקיום

בקר  בן והביא ביום 28"רץ" הגדול כאבו (למרות
העיסה  והכנת לישת את לשרה הניח הוא –29ההוא),

לה. דוקא השייך דבר זהו כי

הקשור  בענין נס שנעשה שלנו הפסוק מציין כאשר
לעיסה: הקשור נס שזהו מובן הרי לשרה, במיוחד

בעיסה". מצויה "ברכה

לבו  ושם מרגיש למקרא" חמש "בן גם "אמו":
השייך  ענין הוא שבת בערב הנרות שהדלקת לכך

ל"אמו". לנשים, במיוחד

הוא  ל"אמו", הקשור נס על הוא לומד כאשר והנה,
שהדלקת  (למרות שבת. נר בהדלקת שמדובר מבין
רק  ולא נישואין, שלפני לבנות גם שייכת הנרות
מקום, ובכל תמיד זה אין להלן, כמוסבר ל"אמו",
חמש" ל"בן כי יתכן שהרי "אמו", של נרות כהדלקת

מאד). קטנה שאחותו או אחות, אין

מביא  רש"י אין מדוע מובן הנ"ל ההסבר כל לפי
לשרה, דומה רבקה היתה שבו הרביעי הענין את

שהרי  לרווחה"), פתוחות ("דלתות במדרש כמצויין
אלו. דברים שלושה רק מוזכרים הפסוק בפשט

זמן  דלקו שהנרות לנו מנין השאלה: קיימת עדיין
שב  לערב שבת מערב – רב דולקים כה היו אם גם ת?

שלימה  בזה 30יממה וכיוצא גדול!31, נס זה היה ,

רש"י: בהוספת נמצאת זו לשאלה התשובה
בקשר  ספק ישנו הפשט בדרך אכן, רבה". "בראשית
כתוב  רבה' ב'בראשית אך דלקו, שהנרות הזמן למשך

שבת  לערב שבת מערב דלקו .32שהנרות

.‰
ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ È"˘¯ ‡È·Ó Â·˘ ¯„Ò· È˘Â˜‰

מביא  שבו הסדר מובן אינו אלו, הסברים  פי על
שבת  לערב שבת מערב דלוק "נר הפרטים את רש"י
שהוא  – האהל" על קשור וענן בעיסה מצויה וברכה
שבו  הסדר מן גם אלא במדרש, הסדר מן רק לא הפוך
קשור, ענן – ("האהלה" בפסוק. הדברים נרמזים

דלוק). נר – "אמו" בעיסה, מצויה ברכה – "שרה"

הסדר  לפי הוא רש"י של שהסדר לומר אפשר [אי
נניח  אם גם שהרי רבקה, אצל הפרטים אירעו שבו
נרות, הדליקה ומיד ממש, שבת בערב הגיעה שרבקה
לערב  שבת מערב דלוק "נר של שהנס ברור אז גם
"ענן  של הנס ראיית אחרי רק להיראות יכול היה שבת"

קשור"].

סדרם  עלֿפי הדברים את להביא רש"י על היה
הנס  – האהל" על קשור "ענן תחילה ובמדרש: בפסוק
אח"כ  האהל. אל כשנכנסה לרבקה שאירע הראשון
עם  מיד שנתגלה נס – בעיסה" מצויה "ברכה
שבת  מערב דלוק "נר ולבסוף ב"עיסה", התעסקותה

השני  השבת בערב רק שנתגלה שבת", .33לערב

בזה: הביאור

את  ל"ויקח גרם אמו" שרה "האהלה של הענין
דומה  שרבקה התגלה באמצעותו כי לאשה", רבקה...
לכאן  קשורה שבעיקר מובן כן אם אמו. לשרה

בצדקותה. לשרה התדמותה
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ובפרש"י.26) ד כד, וירא
ו.27) יח,
שנא'28) הבקר" ל"בן שבנוגע ולהעיר, שם. רמב"ן וראה ז. שם

בכ' משא"כ במצות, לחנכו ישמעאל) (זה פירש"י הנער" אל "ויתן
כלום. רש"י פירש לא – גו'" מהרי ויאמר שרה אל "האהלה

ג).29) יט, (וירא בעצמו מצות אפה שלוט אף
היו 30) בע"ש נרות מדלקת "וכשהיתה עה"פ: אגדה במדרש ראה

– הנ"ל) (בהוצאה בב"ר גם א' בכ"י שבת". מוצאי עד דולקות הנרות

כו'. אחת פעם ב: פי"א, ב"ר עד"ז וראה מוצ"ש. עד
דמיתת 31) בזמן דטפת בוצינא נהרת יד "ומן ת"י (לדוגמא) ראה
שרה".

לילי 32) ועד שבת מלילי עה"פ: בילקו"ש) (וכ"ה טז פ"ס, בב"ר
אב  שם.שבת. מהרז"ו בפי' מפורש וכן לע"ש. מע"ש היא הכוונה ל

.34 הערה ראה – ברש"י הל' לשינוי הטעם
שבמדרש.33) הסדר יומתק ועפ"ז
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זה: בסדר הפרטים את רש"י מביא ולכן

שבת  מערב דלוק "נר של הנס את מציין הוא תחילה
שכך  רבקה, שקיימה במצוה שארע נס שבת", לערב

המצוה  בקיום רבקה של וצדקותה מעלתה .34נתגלתה

בעיסה", מצויה "ברכה של הנס מובא אח"כ
ר  של לפעולותיה ממש.שקשור למצוה לא אך בקה,

– בכלל לפעולותיה שמחוץ הנס מצויין ולבסוף
פעולה  ולא מצוה, לא – האהל" על קשור "ענן

רבקה. ע"י שנעשתה

.Â
˙Â„ÏÈ È"Ú ˙·˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ‰‡¯Â‰

רש"י: בפירוש המופלאים הענינים מן

חתונתה  לפני גם ש"ק נרות הדליקה שהרי 35רבקה
אצל  יצחק שראה לאחר רק היה רבקה..." את "ויקח

שבת". לערב שבת מערב דלוק "נר רבקה

רש"י  דעת לפי מזאת, בעת 36יתירה רבקה היתה ,
חיוב  בו אין שעדיין גיל שנים, שלוש בת חתונתה

נרות  הדלקת מצוות את קיימה היא זאת ובכל במצוות,

של 37שבת  התדמותה לבירור העיקרי הסימן היה וזה .
"ויקח". של ולהחלטה אמו", ל"שרה רבקה

וגם  כולה, התורה כל את קיים אבינו אברהם והנה,
רש"י  (כדברי דרבנן מצוות הוא 38את הדין שאם 39).

שהיא, סיבה מכל שבת, בערב נר מדליקה האשה אין

שמאז  כן, אם להניח, יש האיש. על זו חובה מוטלת
נר  (ויצחק) אברהם הדליק שרה ערב 40פטירת בכל

נר 41שבת  היה רבקה, של הדלקתה לולא שגם כך ,
של  בנר רבקה הסתפקה לא זאת בכל בבית. דלוק שבת

שהיה  באופן במצוות חייב (שהיה אבינו אברהם

הצעיר. גילה למרות בעצמה, הדליקה אלא אז) מקובל

למדובר  (בהתאם ברורה הוראה אפוא, כאן, קיימת

רבות  נישואיהם 42פעמים לפני מצוה בנות רק שלא (
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(34– 32 הערה (ראה המדרש מל' רש"י ל' שינויי להסביר יש עפ"ז
בזה  הענין עיקר בפרש"י במדרש): גירסתו הייתה שכך י"ל שבדוחק אף
כבפנים, שלה המצוה בקיום הנס הוא  – יצחק על שפעל דלוק נר שהי'
עיקר  במדרש משא"כ הנרות. שמדלקת זמן כו'" "מע"ש מדגיש ולכן
(ועד  שבת מ"לילי הותחל והנס שבזה, הנס הוא זה בענין ההדגשה
גם  שזהו וי"ל הטבע. ע"פ דולק שיהי' שאפשר הזמן אחרי היינו כו')"*,
שבילקוט  להעיר אבל דולק". "נר ובמדרש דלוק" "נר פרש"י בל' ההפרש
בב"ר  גם הנ"ל) (בהוצאה כ"י (ובכמה דלוק. נר המדרש): (דברי הובא

ואכ"מ. דולק. נר דפרש"י: ראשון בדפוס ולאידך, דלוק). נר –
שלפנינו). בילקוט (וכ"ה שבת". "ללילי הנ"ל) (בהוצאה כ"י ובכמה

"ויברכו 35) דהכ' למימר דאיכא כ' ב) ז, (כתובות שנאמר בתוד"ה
דאסמכתא  ונראה מסיים: הרי אבל אירוסין, בברכת מדבר גו'" רבקה את
במס' מפורש וכן אירוסין. בברכת דקרא פשטי' איירי ולא כו' היא בעלמא

פ"א. רבתי כלה
(נדפס  שלום בדרכי (נסמן במחלוקת" לאפושי "לא הכלל וע"פ
בפדר"א  הת"ק דגם מסתבר סרנ"ז) הש"ס כללי בסופו) י' כרך בשד"ח
עמדו  כך בחופתה הכלה את ומברך עומד שהוא "וכחזן :(24 (שבהערה
ובפרט  שם). רד"ל (וראה הוא בעלמא דאסמכתא ס"ל רבקה", את וברכו
דר"י  לומר ואין ליצחק. כשבאת רק הי' דהנשואין מפורש שם ר"י דדעת

כו'". "וכחזן אחרי דעתו הול"ל דא"כ את"ק, בזה פליג
זהב  נזם האיש ויקח עה"פ אגדה (מדרש  ארוסה שהיתה את"ל וגם
(עה"פ  זקנים) (בהדר תוס' נג). (פסוק העבד ויוצא עה"כ פס"ז כב). (פסוק
ומפרשי  רז"ל מדרשי ברוב אבל יוד)), (פסוק גמלים עשרה העבד ויקח
(של  הנר הדלקת חיוב ארוסה על חל לא הרי כן) משמע לא התורה
יותר  בו מוזהרות דהנשים לטעם דהן ארוסה, שאינה מזו יותר נשואה)

(שו"ע  הבית" בצרכי ועוסקות בבית שמצויות סרס"ג "מפני או"ח אדה"ז
בנשואה  רק שייך זה הרי שם) וטושו"ע ה"ג. פ"ה שבת הל' מרמב"ם ס"ה

שקלקלה" מה שתתקן כו'.. נרו כבתה "שהיא להטעם וגם בארוסה, ולא
רק  זה הרי נח) ר"פ תנחומא – מדרש בשם שם טור שם. אדה"ז (שו"ע

(בעלה). עולם של נרו שכבתה כחוה בעל, לה שיש בנשואה
בסדר 36) וכ"ה כ) כב, וירא – לפנ"ז פרש"י גם (וראה כ כה, תולדות

סוף  בס"ע). להגי' אפשר ואי ב): סא, (יבמות וכן תוד"ה (ראה פ"א עולם
וראה  ועוד. יד. פסוק טוב שכל מדרש מד. כד, פרשתנו פס"ז סופרים. מס'

.43 והערה הבאה הערה
הי'37) דנר הא הובא שם דגם וילקוט, במדרש גם מוכח הנ"ל כל

(ולהעיר  24 כבהערה רבקה, את ישא שיצחק גרם זה ואשר דלוק,
בתחלה  ואח"כ.. תחלה משיאן יהי' תורה.. למדתך שם: במדרש מההמשך
שבמדרש, דברים דהג' כאן בלבוש וכמפורש כו') האהלה יצחק ויבאה
לפנ"ז  בב"ר אי' וגם נשואי'. קודם הי' קשור) וענן מצוי' (וברכה דלוק נר
כאן  היתומה ש(דין) כו'" היתומה את משיאין שאין "מכאן י"ב) (פ"ס,

הקטנה". את משיאין "שאין מפורש ובילקוט דוקא. קטנה על קאי
ה.38) כו, תולדות
וי"א.39) ס"ט ס"ה, רס"ג סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בהאהל 40) לא אחר באהל הדליק (ויצחק) שאברהם לומר ואין

שבפרש"י, פסקו" "וכשמתה הל' מתאים אינו דלפ"ז רבקה**, שהדליקה
.51 הערה לקמן וראה מלכתחילה. הנר הודלק לא הרי

(ויצחק)41) אברהם פסק להדליק התחילה שרבקה לאחר אם וצ"ע
הערה  לקמן ראה – נישואי' לאחר (גם רבקה של הדלקתה כי להדליק,
להלכה  ֿ) וראה (ויצחק). אברהם את פוטר ואינו דחינוך, ענין רק ה"ז (43
(ומחה"ש) ובמ"א ס"ב תרפ"ט סי' או"ח שו"ע כנדו"ד) דרבנן ובמצות –
דאבות  המצות שבקיום או סק"ח. תרעז סי' (ומחה"ש) מ"א סק"ד. שם

ואכ"מ. בזה. נפק"מ אין מ"ת) (לפני
(42281 ע' חי"א לקו"ש תשל"ה. תשרי חודש שיחות בארוכה ראה

ועוד. .146ֿ7 ע' חי"ז לקו"ש ואילך.

mdxa` cre gpn 'ek (llka mdipyc) gp cr mc`n zexec dxyr :(a"n d"t zea`) zeipynd jyndn xirdle ,llka cr `le cr f"d ± "zay ilil cre" meiqde (*
.jli`e 76 'r lirl d`xe .(cere .h"eiez .ee"gn ± dpyna miyxtn d`xe ± llka mdn cg` wxc)

ld`ae awri ld`a `aie (bl ,`l) my y"ne ,`eaz il` (fh ,l `vie) 'kd `iane "dnvr ipta dy`le r"ta yi`l ld` zeidl mdd minia bdpn 'id ok" 'it w"cxa (**
.(t"dr o"anxae .a ,blw my xdfa n"ke) dwax d`ay cr onfd lk dxy ly ld`da eid `l wgvie mdxa`y eixacn rnyne .d`l

lirlc w"cxd 'ity enk `le) "'ek lgx ld` `ed" i"yxt "awri ld`"ae ,"'ek dlil zaiky dzid (lgx ly) ily" itl `ed "`eaz il`" 'it (eh ,l my) i"yxt itl la`
.ak ,dl glyie i"yxt mb d`xe .(my o"anxae r"a`xa oke

(gk ,ck epzyxt) i"yxtk edfy l"i "'ek ezy` ld`" (g ,ai jl) i"yxty dne .mdipyl '` ld` 'idy `"k cgein ld` yi`dl 'id `ly i"yx zrc gken 'e`kl f"tle
."'ek ozk`lnl ea ayil zia ..miypd"
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מגיל  קטנות, ילדות גם אלא נרות, בהדלקת חייבות
במצוות) חייבות (שאינן ומעלה כבר 43שלוש הן אם ,

יש  שבת, נר הדלקת של משמעותה את קצת מבינות

האם 44לחנכם  כאשר גם נש"ק, הדלקת במצוות
ועושה". כ"מצווה נר בבית מדליקה

אחרת  מילדה יותר הרבה נבונה היתה רבקה אמנם,
זה  מכל 45בגיל שלמד אליעזר, מקורות שרואים כפי ,

נבונותה  נחוצה היתה כך [ולשם במעשיה דיוק

מציין  שרש"י כך כדי עד לשידוך, שממנה 46להסכמתה
גדולה  (גם האשה את משיאין ש"אין אלא 47לומדים (

יותר  בת היתה לא זאת כל למרות אך מדעתה"],
תורה  דין (עלֿפי עליה וחלו שנים, חיובים 48משלוש (

קטנה  .49של

.ז 
‰Ë˜ ‰„ÏÈ Ï˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÔÂÓË‰ ÁÎ‰

בזה: רואים נוסף נפלא ענין

בכל  נר הדליק אבינו שאברהם הוא ודאי כאמור,

שהוא  עליו מעידה שהתורה למרות והנה, שבת. ערב
בכל" אברהם את ברך וה' בימים "בא ובודאי 50היה ,

היה  לא זאת בכל לרוחניות, גם היא כאן הכוונה

לערב  שבת מערב דלוק "נר של הפלא בהדלקתו
אצל 51שבת" ואח"כ שרה של הנרות בהדלקת שהיה ,

שלוש. בגיל להדליק, כשהתחילה מיד רבקה,

הדלקת  במצוות הטמון העצום הכוח את אנו רואים
שלוש, בנות מאד, קטנות גם יהודיות, ילדות של נרות
שהדלקת  ולאה", רחל רבקה שרה "בת כולן הקרויות

השבוע. כל למשך הבית את מאירה ידן על הנר

ורבקה  שרה שהדליקו שהנרות בכך, הוא ההבדל
דלק  הגשמי הנר שהרי הבית, גשמיות את בגלוי האירו

שבת. לערב שבת מערב (בנס)

יהודיה  בת כל אצל זה ענין קיים בפנימיותו אך
כי  בשר. בעיני נראה הדבר שאין למרות נרות, שמדליקה

ל"בנים" כח ונתינת "סימן" הוא אבות" ,52"מעשה
ורבקה..." שרה "בת המכונה אחת כל אצל קיים ולפיכך
השבת. נרות של המצוה ע"י השבוע כל על להשפיע הכח

.Á
Â· ÔÈ‡˘ Ï·‰ Y ˙ÂË˜ ˙Â„ÏÈ È"Ú ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

‡ËÁ
התורה, לימוד הבל בחשיבות חז"ל דנים כאשר

קיים  העולם מ 53שעליו הם של , הבל שזהו מיד  ציינים
חטא. בו שאין הבל רבן, בית של תינוקות

פעולה  כל או נר שבהדלקת המעלה מובנת מזה
חטא. בה שאין ביד הנעשית

המצוות  בכל קיימת הנ"ל המעלה לעיין: יש אך
אין  ומדוע – חינוך, מפני וקטנות קטנים שמקיימים

בספרים?! מבואר זה ענין
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"להרכיב 43) י) (כד, גמלים עשרה בהכתוב בחזקוני לפמ"ש וגם
זה  אין א) הרי: – ונשואין"* אירוסין ברכת לברך אנשים עשרה עליהן
הנשואין. אחר רק הוא אם ההדלקה חיוב בענין דעתו לבירור כלל שייך
הנשואין  לאחר כבר היתה דרבקה ראי' הביא שלא גופא זה ואדרבה,
גם  שמדליקות דס"ל מוכיח – נרות שהדליקה מזה האהלה כשבאתה
שנים  ג' בת היתה שרבקה מכיון ועיקר: ועוד ב) הנשואין. קודם
קודם  היתה אם נפק"מ אין – סד**) פסוק בחזקוני גם (וכמפורש
לחיוב  בנוגע ומשנים פועלים הנשואין אין כי לאחרי', או הנשואין

ופשוט. במצות.
סשמ"ג 44) או"ח אדה"ז (שו"ע בתו גם לחנך מד"ס מצווה האב והרי

(פ"ב  עירובין תוספתא וראה סוסק"א. שם ומחה"ש מ"א וראה ס"ב.
לחנכן  כדי הקטנים בנותיהן וביד עירובין.. מלשלח נמנעו.. "לא ה"ח):

במצוות").
(45.36 שבהערה פס"ז ראה
נז.46) כד,
הערה 47) סוף לעיל (שהובא וכו' המדרש מל' משנה דהרי ובפרט

.(37
כז.48) כה, תולדות פרש"י ראה אבל
ענינים 49) לגבי רק ה"ז "גדולה", דין לה שהי' שזה לומר מסתבר כי

לקו"ש  (ראה ב"נ דין להם הי' שהאבות דלהיות ב"נ, דיני ולגבי טבעיים

הוא  למצוות י"ג דבן ושיעור וש"נ), ואילך. 145 ע' ח"ה [המתורגם]
זה, שיעור שייך לא בב"נ הרי דהלמ"מ, מהשיעורין דיעות) (לכמה
יוד  חלק לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בשכל גדול כשנעשה הוא ושיעורו
ב"נ, דיני מצד (לא שעשו הדברים משא"כ .(314 ע' לקמן ואילך. 70 ע'
השיעור  הרי – "בנ"י" של חיובים היינו התורה, את שקיימו מפני כ"א)
בב"נ, שהוא כמו שיהי' לומר ואין בישראל כמו"ש הוא שבזה דגדלות

וק"ל. דסתרי. תרתי דהרי"ז
א.50) כד, פרשתנו
לע"ש 51) מע"ש דולקים היו אברהם שהדליק הנרות שגם לומר ואין

היו  לא שמתה שלאחר שרה באהל משא"כ אחר באהל שהדליק אלא
ושני  ראשון שבדפוס להגירסא (ובפרט מתאים אין דלפי"ז דולקים, נרות
דמשמעו  פסקו", "ומשמתה הל' באהל) דלוק נר (3 הערה לעיל (הובא
לא  הנ"ל לפי והרי כו', לע"ש מע"ש דולקים היו שלא הנסים. שפסקו

כלל. שם נרות הדליקו
ועוד.52) ו. פ"מ, ב"ר וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה

נעלית  במדרי' הוא מ"ת לאחר המצוות שקיום מרז"ל ע"פ ובפרט
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וש"נ). .89 וע' 80 ע'
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˙Â·Â
של  נרות בהדלקת שרק לכך הטעם באמת הוא מה
ולא  השבוע, כל דלוק נר של הענין מתבטא ובת אשה

בו? וכיוצא אבינו אברהם של בהדלקה

חז"ל  דברי לפי הגבר 54– של תפקידו מתבטא
לביתו, מכניסן הוא – חיטין" "מביא שהוא בכך בבית

אדם. למאכל החיטים את לעבד היא האשה ועבודת

הוא  הטבע, בדרך לגבר, הקב"ה שקבע התפקיד
לכבוש" דרכו אל 55"איש החוץ מן דברים להכניס –

מלך  בת כבודה "כל היא האשה זאת, לעומת הבית.
את 56פנימה" לעבד – פנימה הבית, בתוך הוא תפקידה –

לאדם, ראויים שיהיו באופן החוץ מן המובאים הדברים
(הקב"ה). העליון לאדם כביכול, ראויים, להיותם עד

לנס  הדבר גרם לא נרות, הדליק אברהם כאשר
הטבע  מדרך יותר בגשמיות, הבית את יאירו שהנרות

תפקידו. זהו לא שהרי –

ובנות  נשי כל ובעקבותן ורבקה, שרה בנות דוקא
להתעסק  הוא בעולם ותפקידן ששליחותן ישראל,

הבית  והכח 57בצרכי השליחות להן יש בגשמיות, גם ,
ע"י  הזמן, כל במשך הבית, כל את ולהאיר להשפיע
שבו  בית שזהו ניכר, השבוע ימות כל במשך נרותיהן.

שבת. נר ורבקה שרה בת הדליקה

.È
˙ÂÈÓÈÙ· Y ÌÈË¯Ù‰ '‚ ¯„Ò

בפירוש  הפרטים בשלושת הסדר יובן הנ"ל, לפי
הענינים: בפנימיות – רש"י

שמביא 58מפרשים  הפרטים ששלושת אומרים
במיוחד  שניתנו המצוות שלוש כנגד הם בפירושו רש"י
המשפחה) (טהרת נידה חלה, ישראל: ובנות לנשי

הנר. והדלקת

דלוק  ל"נר מביאה הנר הדלקת מצוות שמירת
במצוות  זהירות שבת", לערב שבת גורמת מערב חלה

מזכה  נידה במצוות והקפדה בעיסה" מצויה ל"ברכה
"ענן" את מביאה טהרה – האהל" על קשור ב"ענן

.59השכינה 

סדר  לפי הנ"ל הפרטים שלושת את מנה רש"י
הנר  בהדלקת האלה: המצוות קיום זמן של כרונולוגי
דלוק  ("נר חינוך לגיל הגיעה עם מיד הילדה מתחילה
היא  כאשר יותר, מאוחר שבת"), לערב שבת מערב
היא  הבית, בעבודות לסייע ומתחילה מעט גדלה
– ולבסוף בעיסה"), מצויה ("ברכה בעיסה גם עוסקת
טהרת  – נידה מצוות מקיימת היא נישואיה עם

האהל"). על קשור ("ענן המשפחה

***

בהשתדלות  הזכות גודל מובן לעיל האמור מכל
בכל  נרות תדליק לחינוך שהגיעה יהודיה ילדה שכל

יוםֿטוב. וערב קודש שבת ערב

בילקוט  כנאמר נזכה, שבת נר הדלקת וע"י
הקדושֿברוךֿהוא 60שמעוני  לנו שיראה ציון" ל"נרות ,

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש בקרוב

(d"lyz ,dxy iig t"ye oeygÎxn s"k zegiyn)
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א.54) סג, יבמות
כח.55) א, בראשית בפרש"י הובא ב. סה, שם
יד.56) מה, תהלים
(57.35 הערה לעיל נסמן
ועוד.58) חיים. מים באר רע"ב, גו"א, (ריב"א), חזקוני

שהענין 59) נדה דוגמת ענן (וריב"א): ובחזקוני בגו"א. הוא עד"ז
ובבאר  תשמיש. לשון שאוהל וברע"ב: וחוזר. פוסק ושוב חוזר שלהם
(שם) ובשל"ה זה". כענן ועכורים כבדים ואיברי' דמי' "שכל חיים מים

אהלך". שלום כי וידעת נוך את ופקדת כמ"ש קשור.. "ענן
בהעלותך.60) ר"פ
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כח

עמך  ואהיה  הזאת  בארץ  גור   – ג  כו,  בראשית 
כל הארצת האל  ולזרעך אתן את  לך  כי  ואברכך 
לאברהם  נשבעתי  אשר  השבועה1  את  והקימותי 

אביך

רבי

מבאר דיוק הכתוב "גור בארץ הזאת... ולזרעך אתן את 
כל הארצות האל", דיצחק בחי' גבורה

יצחק בחי' גבורה2.
והיינו, ביצחק שהוא בחי' גבורה כתיב גור בארץ הזאת, 
גור3 דוקא, דפירושו מלשון יראה כמו מגור4 מסביב, ועיין 

בלקוטי תורה פרשת ויחי5 בפסוק גור ארי' יהודה ע"ש.
ועוד זאת הרי ליצחק אמר שיתן לזרעו את כל הארצות 
האל, שפירושו6 הוא קשה, וכידוע מה שיש ח' פעמים7 
האל, והוא לנגד הרפ"ח ניצוצין שהם כמספר ח' פעמים 

האל.
שהוא  דוקא,  ליצחק  שייך  וזה  קשות,  גבורות  והיינו 

שרשי הגבורות, כי אין הגבורות נמתקין אלא בשרשן8.
אך איך הוא אופן ההמתקה הוא ע"י חסדים דאברהם, 

עקב9 אשר שמע אברהם.

1( ראה לקמן סימן רטז טעם שדווקא ביצחק "יש שבועה".
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד'.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )2
שם.  מקומות  במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
3( מבאר:

א( למה נאמר ביצחק הלשון "גור בארץ הזאת", וביעקב )בראשית לז, 
א( כתוב "וישב יעקב", ובפסוק שם גופא ביעקב כתוב "וישב", ואח"כ 

"בארץ מגורי אביו", ג"כ לשון גור ביצחק?
ב( וכן מבאר מ"ש "את כל הארצות האל" מהו דיוק "האל", דבאברהם 

ויעקב כתוב רק "הארץ הזאת". )שם יב, ז. מה, ד.(?
ג( וראה לקמן סימן ריג, למה דוקא ביצחק הי' הבטחה בשביל אברהם 

כמ"ש "והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך"?
4( ירמי' ו, כה. תהלים לא, יד. )ראה גם לעיל סימן קנ(.

5( וז"ל: גור ארי' יהודה, כל הבחי' שבארי' הם הגבורות, וכן עולה 
יד(  לא,  תהלים  כה.  ו,  )ירמי'  מלשון  גור  וכן  רי"ו,  גי'  גבורה  ארי' 
אלא  גור  נאמר  לא  לכן  המורא,  שהם  הגבורות  הם  כי  מסביב  מגור 
וליעקב  הזאת,  בארץ  גור  הש"י  לו  שאמר  אבות  בשאר  ולא  ביצחק 
נאמר )בראשית לז, א( וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כי הגבורות הם 
בנין המלכות שהיא הארץ, וזהו בארץ מגורי אביו שהוא יצחק שהוא 

בחי' גבורות.
6( ראה בראשית רבה פרשה סד, ג. וז"ל: כי לך ולזרעך אתן את כל 
לקח.  הארץ  אילי  ואת  יג(  יז,  )יחזקאל  כד"א  קשות,  האל,  הארצות 
)ופי' מהרז"ו, קשות: פי' שיהיו ערים בצרות ויושבים גבורים(. ראה 

גם לעיל סימן קלט.
7( ראה עד"ז לעיל סימן קסא, ובהערה 12 שם.

א'שיז  עמוד  ג'  חלק  תער"ב  ב(. המשך  )לט,  לא  פרק  תניא  ראה   )8
ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג' עמוד רנב ואילך.

9( בראשית כו, ה. ראה סימן ריג. ריד.

דהחסדים דאברהם10 ממתקין את הגבורות.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על מאחז"ל ואגרות קודש עמוד 
טו. רמב

בקולי  אברהם  שמע  אשר  עקב   – ה  כו,  בראשית 
וישמור משמרתי מצוותי חוקוותי ותורותי

ריג

ההבטחה ליצחק )בחי' גבורות( הוא בשביל אברהם 
)חסד(, וזהו "עקב אשר שמע אברהם"

בפרשת תולדות, כשהבטיח הקדוש ברוך הוא ליצחק11, 
סיים עקב אשר שמע אברהם בקולי12, שמשמע מזה שמה 
ולא בשביל  דוקא,  הוא בשביל אברהם  ליצחק  שהבטיח 
ויעקב, שהבטיח  ולא מצינו כזאת באברהם  יצחק עצמו. 

להם הקדוש ברוך הוא בשביל עצמם13.
בחי'  הוא  ויעקב  חסד,  בחי'  הוא  אברהם14  כי  והיינו 
רחמים - דתפארת15, שנוטה גם כן16 לחסד. הנה ההבטחות 
ומאחר  אליהם,  מרכבה  שהיו  ורחמים  מחסד  הוא  להם 

שהוא מחסד ורחמים אין צריך לזה זכות אחרים.
מה שאין כן ההבטחה ליצחק שהוא בחי' גבורות, הנה 
אדרבה מגבורות אין הבטחה והשפעה. ואם כן ההבטחה 
ליצחק  שייך  זה  ומה  חסדים  בחי'  מצד  להיות  צריך  הי' 
בחי' גבורות, לכן בו אמר שהוא בשביל חסדים דאברהם, 

עקב אשר שמע אברהם כו'.

ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )10
תניא – אגרת הקדש סימן ה, דזהו שאמרו )ב"ר פי"ב, ט( בהבראם 

)אותיות( באברהם, כי עולם חסד יבנה )ישעי' מא, ח( ע"ש.
11( כמ"ש )כו, ג( "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקמותי 

את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך וגו'.
12( עי' גם לעיל סימן הקודם.

13( באברהם בראשית טו, ז. "ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור 
כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה". שם יח. "ביום ההוא כרת 
ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת". ועוד. ביעקב 

שם כח, יג. "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך". ועוד.
14( אברהם הוא בחי' חסד, כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם" )ראה 
לקמן סימן רטו(. זהר חלק א דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. 

מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד וש"נ.
15( ראה לקוטי תורה ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א.

16( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קלב וז"ל: 
יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 
אביך,  אמר  חסד,   – אברהם  יצחק, שעל  ואלקי  אביך  אברהם  אלקי 
ומתייחס  נוטה  תפארת  כי  גבורה,  יצחק  על  ולא  תפארת,   – דיעקב 
וכתיב  החסד,  פעולת  כמו  לרחם  הוא  התפארת  פעולת  כי  לחסד, 
ליעקב אשר פדה את אברהם, ע"כ יעקב תפארת הנוטה ושייך לחסד.

ראה גם לעיל סימן סב. עט. קטז. קכג. ר. רא הערה 21.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

ועוד זאת הרי ליצחק אמר17 שיתן לזרעו את כל הארצות 
האל, שפירושו הוא קשה18 )וכידוע מה שיש ח' פעמים 
האל, והוא לנגד הרפ"ח ניצוצין שהם כמספר19 ח' פעמים 
האל( והיינו גבורות קשות, וזה שייך ליצחק דוקא, שהוא 
נמתקין אלא בשרשן20.  אין הגבורות  כי  שרשי הגבורות, 
אך איך הוא אופן ההמתקה הוא על ידי חסדים דאברהם, 

17( בראשית כו, ג-ד.
18( ראה בראשית רבה פרשה ס"ד, ג. וז"ל: כי לך ולזרעך אתן את כל 
הארצות האל, קשות כד"א )יחזקאל יז, יג( ואת אילי הארץ לקח. )ופי' 

מהרז"ו, קשות: פי' שהיו ערים בצורות ויושבי' גבורים(.
19( הא"ל )בגי' 36( × 8 = 288, רפ"ח. ראה עד"ז לעיל סימן קסא, 

ובהערה 12 שם.
ג' עמוד  20( ראה תניא פרק לא )עמוד לט, ב(. המשך תער"ב חלק 
א'שיז ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג' סוף עמוד 

רנב ואילך.

עקב21 אשר שמע אברהם.
והעקב הזה הוא מה שכתוב מקודם בפרשת העקדה22 
מה  הוא  העקדה  ענין  והיינו  בקולי.  שמעת  אשר  עקב 
דיצחק,  הגבורות  את  והמתיקו  עקדו  דאברהם  שחסדים 
דיצחק,  הגבורות23  את  והמתיק  שעקד  מה  הוא  שם  הנה 
הארצות  את  ימתיקו  דאברהם  שהחסדים  מה  הוא  וכאן 

האל הקשות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רמב

21( ראה סימן ריד.
22( בראשית כב, יח.

23( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ג' עמוד 201 סעיף 
לח. לט. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא עמוד צז ואילך. לקוטי 
קמב.  קמ.  קלד.  קלג.  סימן  לעיל  ואילך.   103 עמוד  ל'  חלק  שיחות 

)קנ(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 
שנה ושבע שנים שני חיי שרה

חיי'  ימי  שני  נאמרו  בשרה  מה  מפני  הקשה  בזוהר1  א. 
ומבואר  זה בשאר האמהות רק בשרה בלבד.  נאמר  שלא 
נח  אתא  בחויא,  ואתדבקת  לעלמא  חוה  דאתת  שם, 
שרה  אתת  וישכר,  היין  מן  וישת  בי'2  כתיב  מה  לעלמא 
ואשתו  הוא  ממצרים  אברם  ויעל  כד"א3  וסלקת  ונחתת 
ובגין כך זכתה לחיין עילאין. דנח רצה לתקן את הקלקול 
דחוה ולבסוף לא תיקן אלא יצא מזה קלקול, ודוקא שרה 
ירדה ועלתה ופעלה תיקון הקלקול. וזהו ענין שני חיי שרה, 

דדוקא החיים דשרה הם חיים עילאין.

ושרה  אברם  שכשעלה  זה  דהנה  הוא,  הענין  וביאור 
ממצרים הי' בזה ענין של תיקון הוא משום שלא זו בלבד 
שהירידה למצרים לא פעלה בהם ירידה ממדריגתם ויצאו 
הניצוצות  את  שביררו  זאת,  עוד  אלא  בשלימות,  משם 
כבד  ואברם  גו'  ממצרים  אברם  ויעל  וכמ"ש  שבמצרים. 

מאד במקנה בכסף ובזהב4.

מובן,  ומזה  לבנים5,  סימן  אבות  שמעשה  ידוע  והנה 
בלבד  זו  שלא  באופן  ממצרים  עלו  ושרה  שאברהם  דזה 
שארץ מצרים לא פעלה בהם ירידה אלא עוד זאת שביררו 
בני  לעבודת  כח  נתינת  בזה  יש  שבמצרים,  הניצוצות  את 
שהגלות  בלבד  זו  שלא  מצרים,  בגלות  בהיותם  ישראל 
לא יגרום להם ירידה, אלא אדרבה, שיבררו את הניצוצות 
מובן  ומזה  גדול.  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  כמ"ש6  שבגלות, 
לא  זה  דגלות  הירידה  שגם  האחרון,  הזה  הגלות  לענין  גם 
תפעל בישראל מאומה, ויתר על כן, שיבררו את הניצוצות 

שבגלות.

לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  לא  רז"ל8  אמרו  דהנה7 
האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. ולפי פשוטו אינו 
הוא  בגלות  בישראל  שנתוספו  הגרים  מספר  שהרי  מובן, 
בני ישראל שהוגלו לגלות הוא בריבוי,  מתי מעט, ומספר 
ועד שמספר הגרים הוא באין ערוך לגבי מספר בני ישראל, 
ואם כן אינו מובן איך אפשר שכדאי שיגלו רבים מישראל 

בשביל מתי מעט הגוים.

1( קכב, ב ואילך. הובא בתורת חיים שם קכו, ב.

2( נח ט, כא.

3( לך לך יג, א.

4( שם, ב.

5( ראה תנחומא לך ט. ב”ר פ”מ, ו. רמב”ן לך יב, ו. אור התורה ריש פרשת לך. ובכמה 

מקומות.

6( לך לך טו, יד.

7( בהבא לקמן – ראה תורת חיים שם קכא, סוף עמוד ב ואילך.

8( פסחים פז, ב.

כל  הוא  זה  רז"ל  במאמר  גרים  דפירוש  הוא,  הענין  אך 
ניצוצות הקדושה שבגלות. דהנה ענין הגר הוא, שבתחילה 
הי' מאומות העולם, שהם מרוחקים לגמרי מאלקות, דקרו 
לי' אלקא דאלקיא9, ויתר על כן, דבהשתלשלות יוצא מזה 
הוא מתגייר  ונמצא, שכאשר  עוד10,  ואפסי  אני  שאומרים 
בלבד  זו  שלא  נפילתם,  מתוך  הניצוצות  בירור  נעשה 

שמתהפך לקדושה אלא הוא מוסיף חיות בקדושה.

הבירורים  דענין  בכלל,  הבירורים  בעבודת  גם  הוא  וכן 
ועד שמהם  הוא להפך את הדברים המתבררים לקדושה, 
הבירורים  עבודת  ענין  דהנה  חיות בקדושה.  תוספת  תהי' 
בכלל הוא בדברים הגשמיים שבעולם. דע"י ירידת הנשמה 
בזמן  ובפרט  גשמיים,  לדברים  שייכות  לנשמה  יש  בגוף 
מניעות  ריבוי  בהם  יש  הגשמיים  הדברים  אשר  הגלות, 
בירורם  ידי  ועל  והסתרים על אלקות,  והעלמות  ועיכובים 
יותר  מנגדים  אינם  הגשמיים  שהדברים  בלבד  זו  לא  הנה 
לקדושה, ואפילו לא באופן דקרו לי' אלקא דאלקיא, אלא 
ענין  בכללות  ומוסיפים  לקדושה  שמתהפכים  כן  על  יתר 

הקדושה.

כדי  אלא  ישראל  גלו  שלא  רז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה 
בירור  שע"י  התוספת  על  דקאי  גרים,  עליהם  שיתוספו 

הדברים הגשמיים והעלאת הניצוצות11 וכו'.

ועל זה היא הנתינת כח ממעשה אבות, שאין להתפעל 
דאף  וסלקת,  נחתת  ששרה  דכשם  זה.  גדול  מחושך  גם 
שירידתה היתה ירידה גדולה ביותר, עד אשר ותוקח האשה 
בית פרעה12, שנטלו את פנימיות השכינה לתוך בית פרעה 
כו', ובזה הי' העלם כו', מ"מ וסלקת, דלא זו בלבד שיצאו 
דמצרים  הניצוצות  את  שביררו  אלא  בשלימות,  משם 
כמ"ש13 בכסף ובזהב וכו', הנה כן הוא גם בזמן הגלות, שלא 
הניצוצות  גם את  זו בלבד שיצאו בשלימות אלא שביררו 
שבגלות. דכן הי' בגלות מצרים שהוא שורש כל הגלויות14 
דכתיב בי' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול שהוא בירור הניצוצות 
שיצאו  בלבד  זו  שלא  האחרון,  בגלות  הוא  וכן  שבמצרים. 
שבגלות,  הניצוצות  את  גם  שיבררו  אלא  בשלימות  ממנו 
בגאולה  נפלאות15,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  דכימי 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
ספר המאמרים תשי"ג ד"ה ויהיו חיי שרה וגו'

9( מנחות בסופה.

10( על פי ישעי’ מז, ח. צפני’ ב, טו. וראה תניא סוף פרק כב.

11( ראה תורת חיים שם קכא, ג.

12( לך לך יב, טו.

13( לך לך יג, ב.
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ובכמה מקומות.

15( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי־שרה
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âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְִַַָָָָָָ
ּבת  אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹל

ליפי  ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא N¯‰.ק' ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְְְִֵַַֹֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ווווׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ועועועועׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה א)מאהמאהמאהמאה (כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשנה" "עׂשרים מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" "מאה הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמבֹואר

הּמידֹות. ׁשבע – ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין –ְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
היא  ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף הּנפׁש. ּכֹוחֹות ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהרי

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאה
" העֹולם, מעל היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר נּוקבא,ּבטעם ּבחינת – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

העבֹודה  ׁשעיקר ּומּכיון העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה המׁשיכה – העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלכּות,
ׁשּגם  לכ רמז ּדוקא, ּבחּיי־ׂשרה העבֹודה ׁשלימ ּות נרמזת לכן להּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ּדירה מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיא

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ּבכל להיֹות צריכה ּבעֹולם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUC deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ראתה  "מה ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבתחילת
ותמלֹו - קכ"ז ׁשחיתה ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא אּלא: מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאסּתר

מדינֹות" קכ"ז ג)על פנ"ח, .(ב"ר ְִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

הּטבע  ׁשּמּצד ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי הּוא, ׂשרה ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּיתרֹון
זמן  ּבין הבּדל ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל הרי וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׁשנם

ְִַלזמן.
אסּתר: מלכה ׁשעליהן מדינֹות ּבקכ"ז ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהׁשּתּוּות

מדינה". ּומאה ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ּומפֹורד ּד"מפּוזר ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּבני
ועם  ועם ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה זקן", ועד מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

יב־יג)ּכלׁשֹונֹו" ג, אסתר .(מגילת ְִ
ּגֹוד  ּבענין וזהּו לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ּבמקֹומֹות מפּוזרים יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נׁשמתֹו־עדן הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - ד)המסירּות־נפׁש קכ, בהוספות אור ּגזירת (תורה מּפני ּבסּכנה יׂשראל ׁשהיּו הּימים "ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
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oipnM raWe miWlW Elri ,raWeEidIe: ¨¤©©£§¦¨¤©§¦§©©¦§
.äøN éiçoieW oNM ,i"Wx WxiR ©¥¨¨¥©©¦ª¨¨¦

l`rnWi iAbC aB lr s`e .daFhl§¨§©©©§©¥¦§¨¥

aizM(fi dk oldl)iIg ipW dN`e §¦§¥¤§¥©¥
dUrW xninl `Mi` ,l`rnWi¦§¨¥¦¨§¥©¤¨¨
ExAwIe iAB i"Wx WxitcM ,daEWY§¨¦§¥©©¦©¥©¦§§

eipA l`rnWie wgvi Fz`(h dk oldl), Ÿ¦§¨§¦§¨¥¨¨
inC clFPW ohwM xiIBzPW xbezenai) §¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥

(.aklM ,okl mcFw EidW mipXd lke ,§¨©¨¦¤¨¤¨¥¨
dide ,mElkl aWgp `l dUrW rxd̈©¤¨¨Ÿ¤§¨¦§§¨¨

,inp i` .eini lM daEWY dUrW inM§¦¤¨¨§¨¨¨¨¦©¦
,WxCil EpYip `l l`rnWi iAbC 'ipW'§¥§©¥¦§¨¥Ÿ¦§¦¨¥
,eizFpW oipn WxiR `l oiicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¥©¦§©§¨
oipn aEzMA WxiR xaM `kd la £̀¨¨¨§¨¥©©¨¦§©

,dizFpWdxU iIg ipWrnW ,iN dOl §¤¨§¥©¥¨¨¨¨¦§©
:`Wxcl DPina dxez ¦¨¦§¨¨



dxyלב iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy
ׁשעה  ּבכל ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ּבבחינת ּכּולם היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהמן,
חּוץ  מחׁשבת מהם אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת לעבֹור ולא להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוׁשעה

ְַָחס־וׁשלֹום"!
ׁשוין  "ּכּולן - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, המדינֹות לקכ"ז ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוזהּו

ְָלטֹובה".
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

ׁשנים" וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק א)על ז'".(כג, ּכבת כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים סשמ"ג)ׁשבע או"ח טושו"ע בתחילתו. לאדה"ז ת"ת הל' הּזמן (ראה הּוא - ׁשנה עׂשרים ; ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּדגדלּות" "מֹוחין ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה קנ ׁשּבֹו ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם העבֹודה(אבות ּוׁשלימּות ּדגמר הּזמן הּוא - ׁשנה מאה  שם); אבות .(ראה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב ככככ'"'"'"'"והּנה, ּכּכּכּכבתבתבתבת קקקק'''' ׁשהיה """"ּבּבּבּבתתתת ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבגמר ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְֲִִִִֶַָָָָּבתחילת
ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי זזזז'"'"'"'"אמנם ּכּכּכּכבתבתבתבת כ כ כ כ '''' עׂשרים),""""ּבּבּבּבתתתת (ּגיל ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא ׁשעֹוׂשה אינֹו ׁשבע), (ּגיל לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ּדרכים"), ("אייּגענע מּׁשּלֹו פֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים ְְְְִִִֶַַַָָמה

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑'ד ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ׁשּנקּברּו ולאה (ב"ר)זּוגֹות יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»

d˙k·ÏÂ.ׁשבע מּבאר  ‰¯NÏ „tÒÏ∑ העקדה,ו ּבׂשֹורת ׁשעלֿידי לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ְִֵֶַƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ּומתה ׁשּנזּדּמן מּמּנה נׁשמתּה .ּפרחה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑.ּגר הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, .ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

¯·˜Œ˙ÊÁ‡∑ לבית קרקע .הּקברֹות אחּזת ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).òaøà úiø÷aaizkcM ,mc` mW ¦§¦©©§©¥¨¨§¦§¦
(eh ci ryedi)`Ed miwprA lFcBd mc`d̈¨¨©¨¨£¨¦

:rAx`b dxez ©§©
(d).úç éðá eðòiåxfrl` iAx xn` ©©£§¥¥¨©©¦¤§¨¨

FiC dOke oixAWp oiqEnlEw dOM©¨§¦¦§¨¦§©¨§
ipA minrR dxUr aFYkl oikRYWn¦§©§¦¦§£¨¨§¨¦§¥

xxaOW in lMW LcOll ,dxFYA zg¥©¨§©¤§¤¨¦¤§¨¥
aEzMd eilr dlrn ,wiCv lW Fwlg¤§¤©¦©£¤¨¨©¨

dxFz iWnEg dXng miIw ENi`Md`x) §¦¦¥£¦¨§¥¨
(g gp x"a,dcB`A WixC `peeB i`d ike .§¦©©§¨¨¥¨©¨¨

Wi`l `aIe dWlW lrAn `A Wi`e iAB©¥§¦¨¦©©¨¦¨©¨¥§¦
mixEMA mgl midl`d(an c 'a mikln), ¨¡Ÿ¦¤¤¦¦

mixEMiA lkF` odM rWil` ike KixtE¨¥§¦¡¦¨Ÿ¥¥¦¦
cinlzl oFxFC `iaOd lM `N` ,did̈¨¤¨¨©¥¦§©§¦
dpA ENi`M aEzMd eilr dlrn mkg̈¨©£¤¨¨©¨§¦¨¨

mixEMiA `ianE WCwOd ziAzeaezk) ¥©¦§¨¥¦¦¦
(:dw.

okr mxg iAB okeminrR dXng aizM §¥©¥¥¤¨¨§¦£¦¨§¨¦



לג dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ

:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑.ׁשויּה ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְֲֵַָָָ

לארונה: אמר ּדוד כא)וכן א הימים מלא (דברי .""ּבכסף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה מערת את לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ט)ּבפרׁשתנּו ּופירׁש(כג, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן אּטלּנה . . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ותושב) גר ד"ה ד כג, ּדוקא.(רש"י ׁשויּה" "ּכל לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את לקחת יכֹול היה ׁשּבאמת והיינּו, .ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר א)ויׁש קכח, חינם",(ח"ב ּבמצרים נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ׁשרק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
והׁשּתּדלּות  ויגיעה עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ּכפּום יאות ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָא

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי ְְְְְִֶַָָָאפׁשר
הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ּבלי עבֹודה ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָולכן

הרי  ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאדם ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָּומּזה
והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ואם־ּכן הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּתֹורה

ׁשויּה, ּכל את עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, הּמּגיע החלק את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹאּלא,
ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ולא ּכן ויגיעה, הׁשּתּדלּות על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי הּקדּוׁשה, רּוח את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ִָ"חינם".

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

'mB'(`i f ryedi)lrFOd lMW xnFl , ©©¤¨©¥
iWnEg dXng lr xar ENi`M mxgA©¥¤§¦¨©©£¦¨§¥

dxFz(a ayie `negpz)zF` gw ,xg` xaC . ¨¨¨©¥©
lW zFaiY lMn dpFxg` zF`e dpFW`x¦¨§©£¨¦¨¥¤

,'mxg' Elrie ,dxFz iWnEg dXng itFq¥£¦¨§¥¨§©£¥¤
lW 'n' 'a'Aixvnmxtq sFqC ¤§¦§¨§¥¤

lW 'n' 'n' ,ziW`xAndirqmsFqC §¥¦¤©§¥¤§
lW 'i' 'q' ,zFnW dN`qpiixtq sFqC ¥¤§¤¦¨§¥¤

C 'e' 'i'(e) ,`xwIeigxFxtq sFqC ©¦§¨¦§¥§¥¤
lW 'l' 'i' ,ipiq xAcOAi`xylsFqC ©¦§¨¦©¤¦§¨¥§

:'mxg' ixd ,mixaCd dN`e dxez ¥¤©§¨¦£¥¥¤



dxyלד iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 60 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

`ln sqkA dxrnd zIpw§¦©©§¨¨§¤¤¨¥

ּלּלּלּלי י י י  ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה מלאמלאמלאמלא ּבּבּבּבכסףכסףכסףכסף .... .... ההההּמּמּמּמככככּפּפּפּפלהלהלהלה אתאתאתאת־־־־מערתמערתמערתמערת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויויויויּתּתּתּתןןןן־־־־לילילילי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל רש"י)אׁשּלם ובפירוש ט. (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מֹוסיף  ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי מלא", ּבכסף לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ּבהבנת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלנּו

ׁשויּה: ּכל לׁשּלם ׁשּמּוכן אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּבּה לבנֹות רצה לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה מארונה, ירּוׁשלים את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּדכמֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד כד)מזּבח כא, א הימים חּנם",(דברי עֹולה והעלֹות לה' ל אׁשר אּׂשא לא "ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ארונה  ׁשל זכּותֹו את סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, למקֹום ׁשּיכּות ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשרצה

וכל. מּכל ִֵַָָֹֹמהּמקֹום
אמר  ׁשהרי הּדין, מן ל ּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", "ּבכסף הּמכּפלה מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל־ּדר־זה 

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה ד)לֹו כג, לעיל רש"י את (וכדפירש לסּלק ּכדי מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לגמרי. הּמערה מן ְְְְִֵַַָָזכּותֹו

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, צריּכתיב ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגדּלה  עלה B¯ÈÚŒ¯ÚL.לֹו, È‡a ÏÎÏ∑ לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָָָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו לדוני ∑Èz˙.אּתה נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, .ּכבר "ש ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את ואתֿמת(ב"ר)הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«



לה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי ׁשּנטל (ב"מ «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מקֹום  ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", "עֹובר ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ּבלע"ז ׁשּׁשקל  צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, .יהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ

ß oeygxn 'k ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה הּׂשדה ּתקּומה "וּיקם מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל «»»¿≈∆¿ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' למקנה לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר ."והּמערה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרעפרעפרעפרֹוֹוֹוֹוןןןן ׂשׂשׂשׂשדהדהדהדה יז)ווווּיּיּיּיקםקםקםקם (כג, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

יהּודי  ּכאׁשר :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם עֹוד אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלּׂשדה
הּמצאֹו ׁשעצם לדעת עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי אלֹוקית ּבׁשליחּות לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבא
העניין  עצם על־ידי הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ּפֹועל מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמקֹום

יׂשראל. ּברׁשּות ְְִִֵֶָׁשהּוא

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) ck.ìka íäøáà úà Cøaxn` Y`C `nM ,xUrn zWxtd zEkfA(k ci lirl)lMn xUrn Fl oYIe(c `negpz):a dxez ¥©¤©§¨¨©Ÿ¦§©§¨©©£¥§¨§©§¨©©¦¤©£¥¦Ÿ



dxyלו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(773 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּיּיּיּימיםמיםמיםמים ּבּבּבּבאאאא זקןזקןזקןזקן א)ואברהםואברהםואברהםואברהם (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן אבל ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל רּבה)יׁש (מדרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" ּתֹורה.(קידושין ׁשּלֹומד אדם הינּו , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ּפֹועל ויֹום יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ"ּבא

קּיּום  על־ידי ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את קֹונה הּוא לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל־ידי
העֹולם. ּגׁשמּיּות את ּומזּכ מאיר הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמצֹות,

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" "ּבא ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולפי־זה:
מׁשּתּדל  ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ּבימים" ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָזהּו
ּכאן, "אבל ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת עֹוסק הּוא – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהאיר

ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני עסק אברהם – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָזקנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
להּׂשיאֹו לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ּבּכל" אברהם את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּׁשה. להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן לא. אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאּׁשה

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשל

ּונטלּה. עליו מילת (חביבה קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכיירכיירכיירכי:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת ידידידיד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽׂשׂשׂשׂשיםיםיםים־־־־נאנאנאנא
מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע רש"י)לפי ובפירוש ב. (כד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם ב)והּנה, כח, אחרת?(יומא ּבמצוה הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון צרי ואם־ּכן , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, היום)ויּובן בעצם המתחיל' 'דיבור לך לך פרשת אור אברהם (תורה ׁשּקּים מּכיון ּדלכאֹורה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה'? ׁשּצּוהּו עד מילה ּבמצות המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבינּו
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאּלא
ּבין  קׁשר ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻקדּׁשה
ּבחפץ  ׁשהיתה (והּקדּׁשה  הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח היה לא ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻהּגׁשמּיּות 
להחּדיר  אפׁשר הּמצוה קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה מּתן־ּתֹורה לאחר מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ולכן הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻקדּׁשה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, מּתן קדם האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׁשֹונה
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ּבקּיּום אברהם ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻונהּפ
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת על־ידי אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגׁשמּיּות

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬
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˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ
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minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

ליצחקליצחקליצחקליצחק:::: לבנילבנילבנילבני אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ּתּתּתּתלללל ואלואלואלואל־־־־ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתיייי אלאלאלאל־־־־ארציארציארציארצי ד)ּכּכּכּכיייי (כד, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר את אברהם ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשליחּות

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
את  לעׂשֹות היא האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה יהּודים הּׁשליחּות עֹוד לקרב ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים, לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, ב)לתֹורה יט, ּתֹורה (סנהדרין חברֹו ּבן את הּמלּמד "ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְֲִֶַַָָָָמעלה

ּבעֹולם" מקֹום ׁשל אף "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם נח)ּוכמֹו פרשת סוף רש"י האדם (ּפרּוׁש על כן ּכמֹו , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יהּודי  אֹותֹו ׁשּגם עד השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ּכדי ּומצֹות מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָללכת

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָיפעל

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: ולא ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

מּבית  ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוגֹו'".
ּבארץ  רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא הּׁשמים " "אלהי היה .אבי, ְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

È·‡ ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ּכׂשּדים מאּור.ÈÏŒ¯ac ¯L‡Â∑,"עלי ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶַָָ
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל להׁשּתּמׁש(וכן הּתרּגּום ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום 'אלי',)למ"ד אּלא: ו'להם', ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין 'עליהֹון'. 'עלֹוהי', 'עלי', ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלה  ותרּגּום 'אליהם', ו'להם''אליו', ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', .ם: ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ÈÏŒÚaL ¯L‡Â∑ הּבתרים .ּבין «¬∆ƒ¿«ƒְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי היההיההיההיה אביאביאביאבי ממממּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקחניקחניקחניקחני .... .... הארץהארץהארץהארץ ואלקיואלקיואלקיואלקי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי ההההּוּוּוּואאאא ז)עכעכעכעכׁשׁשׁשׁשוווו כד, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
אלקי הּקּב"ה היה אברהם ּבא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים עד העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר נחׁשב היה ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).'åâå [éðç÷ì øLà] íéîMä éäìà¡Ÿ¥©¨©¦£¤§¨©¦
drW DzF`A iM ,'ux`d idl`' `le`l §Ÿ¡Ÿ¥¨¨¤¦§¨¨¨Ÿ

zFIxAl FzEdl` rcFpixtq ,g hp x"a d`x) ©¡¨©§¦

(biy epif`dzEkln `Mil df mrHnE .¦©©¤¥¨©§
,dxUr dpFnW lW dpFW`x dkxaA¦§¨¨¦¨¤§¤¤§¥
idl` [mlFrd Kln] xnFl KiIW `lC§Ÿ©¨©¤¤¨¨¡Ÿ¥

zFidl ligzdW wxRA iM ,mdxa ©̀§¨¨¦©¤¤¤¦§¦¦§
lM lr did `l oiicr 'mdxa` idl`'¡Ÿ¥©§¨¨£©¦Ÿ¨¨©¨

:mlFrdg dxez ¨¨



dxyלח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאברהם

אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל היא,הארץ הארץ הארץ הארץ העֹולם, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלפרסם

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)רא ּוממ וקח B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ 'רק',∑¯˜ ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ַ
לחזר  סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: .מעּוט ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

(è)åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiå©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn `"k iyily mei ß

(é)Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר) זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ּבׂשדֹות נּכרין ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה לֹוׁשטר לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ֲִֵ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּבין  "ּכׁשֹוׁשּנה היתה ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי לחּוץ־לארץ לרדת אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָעל
החיּבּור  היה ואחרי־כן לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה היה ׁשהּוא ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהחֹוחים",

ּביניהם. ְִֵֵֶַוהּיחּוד
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

קֹודם  היה וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ּבדרּגא ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּׁשידּו
ּכמבֹואר  ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית לדרּגתֹו הּגיע אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשאברהם
אברהם, ׁשל ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ׁשּלֹו הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמדרׁשי
יצחק  ּבין הּׁשידּו מה־ּׁשאין־ּכן רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ׁשאברהם לאחרי היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"וּיקרא

הּנעלית. ּבדרּגתֹו ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָורבקה
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי על ּדנֹוסף יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדהּנה,
ּגם  אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם הּׁשידּו ׁשּבעת ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבריתי

העקידה. ּדענין העילּוי ְְֲִִֵֶַָָָּגֹודל

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).úàæ éúòeáMî úéwðå'z`f' §¦¦¨¦§¨¦ŸŸ
C drEaXnC xnFl ,hErin rnWniM ©§©¦©§¦§¨§¦

KlY iYclFn l`e ivx` l`(c weqt) ¤©§¦§¤©§¦¥¥
C drEaXn la` ,iwp idYgTz `l §¦¨¦£¨¦§¨§Ÿ¦©
[iprpMd zFpAn] ipal dX`(b weqt)`l ¦¨¦§¦¦§©§©£¦Ÿ

xprC xnFl Kixv df itlE ,iwPY¦¨¦§¦¤¨¦©§¨¥
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לט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ּכמבֹואר ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
ׁשל  מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - כּו'" וׂשמחה "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלהיׁשחט,

העקידה. לאחרי ְְֲֲִֵֵַָָָיצחק
מזּכירים וכ  וׁשעל צעד ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ׁשּנפעל העילּוי ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתזּכֹור", ּברחמים הּיֹום לזרעֹו יצחק "ועקידת  ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ׁשאֹומרים ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּבני־יׂשראל
ׁשאֹומרים  (ּבימים החֹול ּובימי העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום יֹום ּבכל אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולא
יצחק  ּדעקידת הּזכּות את לבני־יׂשראל יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת זה ּולאחרי לפני־זה מֹוסיפים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתחנּון)

כּו'.
ּגם  ׁשהרי ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר את אברהם ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגא הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּולאחרי
ואין  ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק נאמר ׁשּלכן יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּזמן

."ל ּכדאי ְְֶַָָָחּוצה־לארץ
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו היינּו, ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָודוקא

ליצחק. הביאּוה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
אליעזר  הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר עד ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹזאת

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה לקחת - אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו החסד, מּדת הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוכל
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", "ּדּמׂשק אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָאֹודֹות
עם  לבנין הּיסֹוד היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם הּקׁשּורה ׁשליחּות אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
ליצחק  אּׁשה לקחת אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - זרע" ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה יחּוד וענין היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק והּניׂשּואין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּדוקא. מחּוץ־לארץ רבקה נלקחה לכן - (ּב"ן) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוחיּבּור

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

- "הקרה הּתר ּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה והּבּקׁשה הּתפילה ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעֹוד
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ּבמזּומן הענינים ּכל את לֹו נֹותן  ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹזמין".

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםטרםטרםטרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיסּפיק  קֹודם ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ּד"ויהי הענין יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּד"אברהם  העבֹודה ּכללּות ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ועל־ּדר־זה הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלסּים
הּנה  - חּוצה] הּמעינֹות והפצת הּיהדּות ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן מתנהג הּוא הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאֹוהבי"
"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", "ּפנים - ּד"לפני " ּובאֹופן  ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה הענין יקּוים לכן קֹודם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעֹוד
גֹו' אׁשר "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים עּמֹו ּוביחד "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּובפׁשטּות 
עם  ּביחד העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו "ּבנערינּו ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹעיני
אֹותּה ּומֹוצאים לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ּדתֹורה, ונסּתר ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ׁשלימּות

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום קרֹובה הכנה ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשלימּותּה,
ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - לדּבר" ּכלה ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוכל

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»



dxyמ iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑ ּתהיה אם ְְְֵַַַַָָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְִִֶ

חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת .(ב"ר)"מּמׁשּפחּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתל יב, "לפי (סוטה הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמקראֹות  ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכבר
"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני זה ההההּנּנּנּנערה ערה ערה ערה לׁשּנֹות ּבענין נאמר, ּכ ואחר ," ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

"והיה מג)"העלמה העלמה העלמה העלמה עצמֹו, .(פסוק ְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר נעלהנעלהנעלהנעלה ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹופןפןפןפן ותח ותח ותח ותח ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוןןןן עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוןןןן ּדּדּדּדחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורררר העניןהעניןהעניןהענין נפעלנפעלנפעלנפעל אליעזראליעזראליעזראליעזר ׁשׁשׁשׁשאצלאצלאצלאצל ייייייייּתּתּתּתכןכןכןכן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּואיאיאיאי ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלמהלמהלמהלמה ממממׁשׁשׁשׁשהההה אצלאצלאצלאצל מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹ
ממממּתּתּתּתןןןן־־־־ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה?!?!?!?! ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָלאחרילאחרילאחרילאחרי

הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו יֹום־ההּולדת" "ּבעל מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָעל
לדּבר  ּכלה טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה אליעזר ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ּתני
ׁשלמה  ּככּלֹות ויהי ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים את לדּבר ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹוהּנה

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלהתּפּלל
נענּו ׁשהם ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש מּכל־מקֹום ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּוב'נזר

כּו'". לדּבר ׁשּכלה טרם נענה ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּככּלֹותם
נענה  ׁשהּוא ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ׁשּתפּלת לֹומר ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומקׁשה

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר ְִֶֶַָָקֹודם
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ותחּתֹון. עליֹון חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוביאּור
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון החיּבּור את לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמקֹום
מּתן־ּתֹורה  קֹודם היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ׁשּביטּול מאחר ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹירדּו
לאחרי  ׁשהיּו ּוׁשלמה מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון עליֹון ּדחיּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ַַָמּתן־ּתֹורה?!

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»
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CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«
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מי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

היינּו ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ אמרתֹו "הּׁשֹולח ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהמׁשכת
ּובכל  מדריגה ּבכל ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ּבבחינת ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
החסד  המׁשכת ׁשּזֹוהי לפי ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ּדברֹו", ירּוץ מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָעֹולם
הרי  למעלה, נפעל הענין ּכאׁשר ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ּולמעלה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּלמעלה

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ּומּיד, ּתיכף למּטה נמׁש ְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ולכן  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ּבתפילתם ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוזהּו
אין־סֹוף  אֹור ּבבחינת היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה וכן מׁשה ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹנענּו

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּלמעלה
ּכּידּוע  הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ׁשּכלה טרם ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָואף־על־ּפי־כן ,
"לרּוץ  ׁשּיהיה ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ּכמֹו ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשעיקר

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ׁש"יׂשיׂש על־ידי זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹורח",
היא  הּגבּורה  ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ּבחינת על קאי ּכגיּבֹור " "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוכּמבֹואר
ּדוקא  ּומּׁשם העצמּות, ּתגּבֹורת מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ּבנֹוגע המבֹואר על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבבחינת

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת ְְְְִִִַַַָָָנמׁש
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים dÚ„È.(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â∑ מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»ְְִִ¿ƒ…¿»»ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן .מק ֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן ׁשתּיתן, ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, (תהלים לׁשֹון «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים ∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ
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(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה ּומתּבהל ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַ
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָעל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל נט)אֹותּיֹות "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ו)"וּיׁשּתֹומם" ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל ונאלם נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה יח)ּוכׁשם נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו ּובעל (דניאל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה "אׁשּתֹומם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ה' "ההצליח לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבֹות.
ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין dÏ.ׁשתּיה ּדרּכֹו". ‰‡zLÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָƒ¿»≈»

ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑- ׁשאלּה לּה ׁשּנתן הקּב"ה לאחר ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּדבר,∑ÔÈÏÏ.ּדרּכֹו ׁשם 'לין' אחת, לינֹות לינה ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְַ»ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).áäæ íæð Léàä çwiåiAx mkgd ©¦©¨¦¤¤¨¨¤¨¨©¦
,FhEWt itl df `xwn WxFC dWngTIe ¤¥¦§¨¤§¦§©¦©

micinv ipWE ['ebe] adf mfp Wi`d̈¦¤¤¨¨§¥§¦¦
,dpEbd didY m` dilr zzl ,FciA§¨¨¥¨¤¨¦¦§¤£¨

xn`IeDlY` in zAFl dciBdWkE , ©Ÿ¤¨©¦©§§¤¦¦¨
xSiw aEzMde ,Dl mpzp f` DYgRWn¦§©§¨¨§¨¨¨§©¨¦¥
oke ,zFnFwn dOkA EpivOW FnM eixaC§¨¨§¤¨¦§©¨§§¥

aizkC eixaC xERiqA gikFn(fn weqt) ¦©§¦§¨¨¦§¦

`l o`M mbe ,'mU`e' xg`e 'l`W`e'¨¤§©§©©¨¨¦§©¨Ÿ
lr oYIe adf mfp Wi`d gTIe' aizM§¦©¦©¨¦¤¤¨¨©¦¥©

:'Dcibk dxez ¨¨
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ß oeygxn a"k iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ונּכר  מברר ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁש
מדּבר  הּוא .ּבאיזה ְְֵֵֶַ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ, .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈



dxyמד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו .ׁשאמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, אברהם 'אלי' לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו .ּבברּו'לפנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hl).äMàä äáàú àì éìeàWxiR ©ŸŸ¤¨¦¨¥©
aizM KkNW l"f i"Wxil`,e"`e xqg ©¦©¤§¨§¦¥©¨¥¨

zA dzidW ,[il`] (k"`) Wxcnl§¦§©¥©¤¨§¨©
dnlW iAx mBW Dnize .'eke xfril`l¤¡¦¤¤§¥©¤©©¦§ŸŸ
z`f izraXn ziTpeC `xw lr WxiR¥©©§¨¦§¦¦¨¦§ª¨¦Ÿ

(g weqt)xpr zFpAn ipal dX` gTze ,§¦©¦¨¦§¦¦§¨¥
.Eid miIprpM md mbe ,`xnnE lFMW ¤̀§©§¥§©¥§©£¦¦¨
dllTd xaM dniIwzp FAW xnFl Wie§¥©¤¦§©§¨§¨©§¨¨
Eid `l md la` ,car `Ed ixdW¤£¥¤¤£¨¥Ÿ¨
DiA `lifC ,xnFl Wi cFre .micar£¨¦§¥©§¦¨¥
.FCar zA Fpal `iVdl ith `zNin¦§¨§¥§©¦¦§©©§

dAx ziW`xaA opixn` cFre(f hp) §¨§¦©¦§¥¦©¨
.did mg lW FpA xfril ¡̀¦¤¤§¤¨¨¨

é÷øôáexfril` iAx(fh wxt),xnF` §¦§¥©¦¡¦¤¤¥
Kln bFr `Ed mdxa` car xfril ¡̀¦¤¤¤¤©§¨¨¤¤
FziA owf mzd xnYi` ikde ,oWAd©¨¨§¨¦¦§©¨¨§©¥
,xfril` did Epia` mdxa` lW¤©§¨¨¨¦¨¨¡¦¤¤
cqg lnBWkE ,mlFr car eilr azke§¨©¨¨¤¤¨§¤¨©¤¤
ozpe ,mlFr zExigl F`ivFd wgvi mr¦¦§¨¦§¥¨§¨©
mlFrA FxkU `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨§¨¨¨
Kln bFr `Ede ,Kln Fcinrde dGd©¤§¤¡¦¤¤§¤¤
,did rWx bFr ixdW dWwe .oWAd©¨¨§¨¤¤£¥¨¨¨¨

Fbxd dWnE(:cp zekxa)did xfril`e , ¤£¨¤¡¦¤¤¨¨
aiWg mixtFq zkQnA mbe ,wiCv©¦§©§©¤¤§¦¨¥
ocr obA EqpkPW drWYn Dil¥¦¦§¨¤¦§§§©¥¤
iM ,qpkp df xaC lre ,miIgn¥©¦§©¨¨¤¦§©¦

wgvi Dl `vn `le dwax `iadWM§¤¥¦¦§¨§Ÿ¨¨¨¦§¨
,'d zxfrA Wxt`W FnM ,milEzA§¦§¤£¨¥§¤§©
oM Fl xn`e ,dilr `AW FcWFg did̈¨§¤¨¨¤¨§¨©¥
dY`W FnM ocr obA qpMze digY¦§¤§¦¨¥§©¥¤§¤©¨
dkxA DzF` Fl miIwzpe ,dPOn iwp̈¦¦¤¨§¦§©¥¨§¨¨
ipXW xnFl Kixve .ocr obA ig qpkpe§¦§©©§©¥¤§¨¦©¤§¥
rWx cg` ,Eid oWAd Kln bFr¤¤©¨¨¨¤¨¨¨
car didW xg` ,dWn FbxdW¤£¨¤©¥¤¨¨¤¤
KlOWkE ,KlnE wiCv dide mdxa ©̀§¨¨§¨¨©¦¤¤§¤¨©
oWAd ikln lM iM ,bFr FnW `xwp¦§¨§¦¨©§¥©¨¨
ikln lkA EpivOW FnM ,bFr mi`xwp¦§¨¦§¤¨¦§¨©§¥

:drxR oi`xwPW mixvnn dxez ¦§©¦¤¦§¨¦©§Ÿ



מה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק יכין לפנילפנילפנילפני"יׁשלח ׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

–ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה ויבטיח קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּועליו לפנילפנילפנילפני להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו לֹואאאאּתּתּתּתּׁשּיסּכים ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את ְְְִֵֶַַֹלבּצע

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבדי
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ורבקה ורבקה ורבקה ורבקה  ּדּדּדּדיצחקיצחקיצחקיצחק ההההּׁשּׁשּׁשּׁשידידידידּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפעלפעלפעלפעל ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ׁשל הּפרׁשה ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמבֹואר
ּבחינת  היא ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ויחּוד ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשידּו

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ּביֹותר, ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּב"ן),
ּבלבד, ּפרטי ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ּוב"ן מ"ה ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָואף־על־ ּפי

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה ׁשּזהּוּכּכּכּכללללללללּוּוּוּות ת ת ת אבל היינּו, ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָההתחלה

ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ּתגּבֹורת ּבחינת המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּומּצד  ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאליעזר
ּד"טרם  הענין היה אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ּד"עד ּבאֹופן ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּגֹודל

ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ְְְְִִִֵֶַַָֹֹֹֹּכלה
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אלאלאלאל־־־־העין העין העין העין  ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽואבאואבאואבאואבא ִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי רש"י)הּיֹום ובפירוש מב. (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש
ּגדלה  ׁשהּׁשֹוׁשּנה ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה היא "למה ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאֹודֹות
ּוכדי  רׁשעים, ּבין ּגדלה רבקה כן ּכמֹו מים. הם ּגם מקּבלים הׁשקיתּה על־ידי ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבין
נֹוצרה  להּנׂשא, ראּויה היתה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה וכאׁשר מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻלהֹוציאּה
אליעזר  את אברהם מּיד ׁשלח ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה אּלּו רׁשעים מּבין להֹוציאּה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻהאפׁשרּות

ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר לֹו קפצה הכי ּומּׁשּום מּׁשם, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהֹוציאּה
ׁשם  אֹותּה להׁשאיר ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ּבאתי", והּיֹום יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
קפיצת  - נס לֹו ׁשּנעׂשה היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו הּנערה "ּתׁשב אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפילּו

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,ְְִֵֵֶֶֶַַֹהּדר

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«
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הּגאּולה, את ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ּבין ּכׁשֹוׁשּנה הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמעׂשה

ּתב  אחרי־זה ּומּיד קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים מיּתר. אחד רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא א ּכדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְִִֵֵַַַָהּגאּולה
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ז"ל חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת מב)על כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה "יפה (בראשית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתן

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, ה'יראת (ברכות – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ׁשמים", מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ּכׁשּמדּבר אבל הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשמים'

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה לֹו ׁשּתהיה ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכבר
אבֹות": עבדי ׁשל "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּטעם

ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, על (ברכות לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ּתפּלה", אּלא ׂשיחה "אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ההצלחה. לֹו מבטחת אז ,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכחֹותיו,

רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות ב)עבדי פח, ּונצּורֹות (פסחים ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח אזי ,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו אין –ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם, ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני "טרם טרם ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים א)ּכּליתי". אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון .הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»



מז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ אביו לפני להׁשיב וקפץ היה, ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ
ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn b"k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑ לינה אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ׁשנה,∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒָָ

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dp).dnàå äéçà øîàiålirl aizkC aB lr s`e .Fzinde K`ln `aE aMrl `vi l`EzaE ,i"Wx WxiR(p weqt)oal orIe ©Ÿ¤¨¦¨§¦¨¥©©¦§¥¨¨§©¥¨©§¨¤¡¦§©©©¦§¦§¥©©©¨¨



dxyמח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
כה)ּכמֹו: ּבתכׁשיטים (ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה (כתובות "ימים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

BNÚ¯.נז) B‡∑ ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן –. ְִֵֶֶָֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין ׁשאין .(ב"ר)מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

ממממּדּדּדּדעעעעּתּתּתּתּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא האהאהאהאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה אתאתאתאת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשיאיןיאיןיאיןיאין נז)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, ׁשלׁש(רש"י ּבת אז היתה ׁשרבקה אף "האּׁשה", כה,נקט תולדות (רש"י ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). מדקדק (שם, אדם ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן "ּכל רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּפׁשט  ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבהם
ּגיל  לפני ּבמעׂשיו ּומּכירים ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ּבטבעֹו אּלא ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

"אּׁשה". ּכבר היתה ּכן ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר והּנה, (ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָזה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑ ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע אחרת את מאּׁשה .ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא רבה)ׁשהל ‰p‚·.(בראשית ı¯‡a ·LBÈ∑ ƒ¿≈««…ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ≈¿∆∆«∆∆
ׁשּנאמר: ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב ּובין(לעיל קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם היה "וּיּסע וׁשם ׁשּור", ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּברד" ּובין קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר : .הּבאר, ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»
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מט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑,הדּור אֹותֹו ותמהה (ותוהא ראתה אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ
לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: ארכיני,לארץ, ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

כב) ב לֹו:(שמואל ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", לז)"וּיט אם (תהלים ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«
i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה ׂשרה "ויביאה היא והרי »…¡»»»ƒְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ׁשּכל אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻאּמֹו,

האהל, על קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה חזרּוּוברכה רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבה)ּומּׁשּמתה ‡Bn.(בראשית È¯Á‡∑ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr ,eh jxk zegiy ihewl)

אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האהלההאהלההאהלההאהלה יצחקיצחקיצחקיצחק סז)ויביאהויביאהויביאהויביאה (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ
קׁשּור  וענן ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹהאהלה

חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; (רש"י)על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
נהגה  ׁשרבקה מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ׁשל הּנס את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצחק

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות ְְִִֵֶֶַַָָלהדליק
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית הּנר!(פרש"י הדלקת מצות את קיימה ואף־על־ּפי־כן , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק אברהם־אבינּו היה וּדאי אּמנּו ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיתרה
נרֹות. הדליקה היא ּגם – אברהם ׁשל לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ּבנֹות על־ידי ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמּכאן
ּדוקא: זה ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ּׁשרׁש"י מה יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָו"מעׂשה

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈



dxyנ iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ׁשּבת־קֹודׁש. נרֹות להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
היא  ניׂשּואיה, לאחר יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ּומקימת ּבעיסה עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמצטרפת

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ּב'ענן' ׁשּנרמזה הּמׁשּפחה, טהרת מצות את ְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקימת
ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם האדם האדם האדם  ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּומצֹות. ּתֹורה ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין עילאין" "מין ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה. מּלמעלה המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע הּׁשמים "מן ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה,
מּלמּטה  העלאה וענינם כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ּבעֹולם־הּזה וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּמצֹות
העליֹון, רצֹון עם חיּבּור וחיּבּור, צותא מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים (ּתחּתֹון), ּגׁשמי ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלמעלה.

ּבחינת - מּזה הרצֹון.ּבּבּבּבעלעלעלעלּולמעלה ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָ
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד לחּבר היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָועבֹודת

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
הּתֹורה  הֹוראת את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד לכל־לראׁש צריכים - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכאׁשר

זֹו. מצוה לקּים ְְִֵֵַַָּכיצד
(ׁשּזהּו ּוגמילּות־חסדים ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועל־ּדר־ זה
ּבכלל  היינּו ּתפילה ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - (ׁשענינּה הּתפילה עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכללּות

חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ְְְֲִִִִִֵֶֶַָּגמילּות־חסדים,
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד היינּו, למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוכּמּובן

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּד"אבדה ּוכמאמר הענין את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ּד"ּברכּו ּבאֹופן להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּמצֹות. מּקּיּום חלק - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ"),
הּלימּוד  ּכאׁשר ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ידע ׁשעל־ידי־זה ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָּובפׁשטּות:
לאחרי  נעׂשה וזה רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ּבאֹופן ולא לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
מגּלה  ּכדבעי, הּוא הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ׁשעל־ידי־זה ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹההקּדמה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ֲִַַָָָָּפנים
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות מּוצבּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר והרי "סּולם ׁשהיא הּתפילה, עבֹודת על־ידי נפעל ּתהיה" ּכללּות ארצהארצהארצהארצהלּכל ׁשּזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר  מּטה למּטה הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה הּכללי הּתֹוכן (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהענין
מּמציאּות ּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר ("ונפׁשי למעלה ּביֹותר, נעלית לדרּגא מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ּד"מאן העילּוי נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

העֹולם. מציאּות מּכללּות ּולמעלה ׁשּמּסביבֹו, הענינים ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָּכל
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה הּנֹוגע ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
לא  (ׁשּמא ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ּבפֹועל, ּבמעׂשה יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשעל
הּׁשקלא־וטריא  ּכל (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול  הּיראה על־ידי ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָיכּון

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית הּנכֹונה הּמסקנא את להּסיק הּתֹורה) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדלימּוד
לימּוד  ּכאׁשר - האדם ּבעבֹודת ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן אחד.ועל־ּפי־זה לדבר נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומּטה, מעלה ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על העֹולה ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־ּפי ־זה
ּוב"ן). מ"ה ּבדּוגמת הם וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף הּנׁשמה ּדחיּבּור הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחיּבּור
ּכי  - ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ׁשּיכת ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּדקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרט

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את לקּים יכֹולה היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
ׁשהם  ּכפי יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" "ּבׁשביל נברא ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָועל־ּדר־זה

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ְְְְִֶַָָָּבאֹופן
יׂשראל, ּבני את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּדר־זה
יׂשראל  לבני הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ּכפי ּבני־יׂשראל על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּבר

יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את "ילּוד ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשלימלימלימלימּוּוּוּותתתתּהּהּהּה(צו ּדבׂשר־ודם, הענין הּודגׁש ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה ְְְִַָָָָאּׁשה",

יד נא "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכפי ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואפילּו
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זאת  - כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטֹול צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתחת

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ומעלה, מּטה ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאֹומרת,
- וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוכתֹוצאה

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ְְִֶַָָָָּכללּות
אליעזר  ׁשל ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ּדיצחק הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

" ׁשּנענה ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות לדּבר".טרםטרםטרםטרםנפעל ּכלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש
הּדבר  יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּבמּכל־ׁשּכן
חזרה  אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשהגר

ּכקטרת. נאים מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה לּה קֹוראת ולכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתׁשּובה,

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
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(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ אּמֹות ראׁשי הּמקרא,(ב"ר)ׁשם לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . «ƒ¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבראׁשם

וסכּת" "ורחצּת מן אּפדנֹו,∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים אהלים ּבעלי הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒְְְְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אֹומר: הּוא ל)וכן א ּבזֹו(שמואל זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ּכלֿהארץ", עלּֿפני נטּוׁשים ."והּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑:לאברהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ּדאתיקי' 'ּברּכת נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", ."והיה ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) dk.äøeè÷ dîLe äMà çwiås`e ©¦©¦¨§¨§¨§©
aizkC ,zixvnA xEq` l`xUiC aB lr©©§¦§¨¥¨§¦§¦¦§¦

(h bk mixac)dl EclEi xW` mipAxFC m ¨¦£¤¦¨§¨¤
zA xbde ,`ai `l ipW xFC `d ,iWilW§¦¦¨¥¦Ÿ¨Ÿ§¨¨©

lirl i"Wx WxitcM ,dzid drxRfh) ©§Ÿ¨§¨¦§¥©©¦§¥

(`xYEn xbe ,`Ed xB xninl `Mi` ,¦¨§¥©¥§¥¨
zixvnA(.br oiyeciw d`x)WxcOaE .`q x"a) §¦§¦©¦§¨

(c:dUr xEAiCd iR lr ,`zi`a dxez ¦¨©¦©¦¨¨
(d)Bì øLà ìk úà íäøáà ïziå©¦¥©§¨¨¤¨£¤

.÷çöéì`d ,ikd ciar ikid DniY §¦§¨¥©¥¦£¦¨¦¨

`Ypqg` ixEar`l xEq` opixn`̈§¦©¨§©£¥©§©§¨
`lC ,`ah `xal `WiA `xAn ENit £̀¦¦§¨¦¨¦§¨¨¨§¨

EdiiPn witp `rxf i`n irci(.bp zeaezk), ¨§¦©©§¨¨¥¦©§
oiki] (yali ryxe wicv oiki) aizkE§¦¨¦

[WAli wiCve(fi fk aei`)ol `niiwe , §©¦¦§¨§¨§¨¨



dxyנב iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב ּפלגׁשים חסר ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ּפּלגׁש אּלא היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא ּדדוד (דף ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ ׁשם רּבֹותינּו: ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ»««¿»»«»…ְֵֵֵַ
להם  מסר צא)טמאה להם,.(שם נתן הּכל לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן מה אחר: ּדבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

מהם  להנֹות רצה .ׁשּלא ֵֵֶֶָָָֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה טֹובה מּכאן ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה ט)"והיא כה, שרה חיי זֹו(פרש"י היתה ּבוּדאי טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ב)ּתׁשּובה פו, ׁשּמצינּו(יומא ּכפי הּקֹודמת, מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

מקּודׁשת ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני על־מנת אּׁשה ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ב)ּבהלכה, מט, .(קידושין ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

`nlrA(:gk `nei)Epia` mdxa` miIwC §¨§¨§¦¥©§¨¨¨¦
xnFl Wie .oiliWaz iaExir ENit £̀¦¥¥©§¦¦§¥©
opixn`e ,Eid mixB l`rnWie mdxa`C§©§¨¨§¦§¨¥¥¦¨§¨§¦©

(:fi oiyeciw)Fxiag z` WxFi Fpi` xbC§¥¥¥¤£¥
ixaCn `le dxFz ixaCn `l eia`̈¦Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥
mcFwe .l`EnW iAx axdn .mixtFq§¦¥¨©©¦§¥§¤
aizkcM ,Fl ozp xaM mixg`d EclFPW¤§¨£¥¦§¨¨©§¦§¦

lirl(el ck)xW` lM z` Fl oYIe §¥©¦¤¤¨£¤
:Fle dxez

(e).úBðzî íäøáà ïúðwxtA Exn` ¨©©§¨¨©¨¨§§¤¤

wlg(.`v oixcdpq)xqn d`nEhA zFnW ¥¤¥§§¨¨©
mW xiMfdl oilFki EdIW ,WExiR .mdl̈¤¥¤§§¦§©§¦¥
wiGi `le sEBd z`nEhA WxFtnd©§¨§§©©§Ÿ©¦
mil`rnWi Wi mFId mbe .mdl̈¤§©©¥¦§§¥¦
FzF` oixiMfnE mXA oi`iwAW¤§¦¦©¥©§¦¦
,dWn iAx axdl dWwe .d`nEhA§§¨§¨¤§¨©©¦¤
mdxa`M wiCve aEWg mc` K`id¥¨¨¨¨§©¦§©§¨¨
axd WxiR okl .mirWxl mXd cOli§©¥©¥¨§¨¦¨¥¥©¨©
mW ,ongp iAx axd oA awri iAx©¦©£Ÿ¤¨©©¦©§¨¥
ozF` oiriAWOW micXd mW ,d`nEh§¨¥©¥¦¤©§¦¦¨

zFUrl mdilr miPEnnd mdipFc`A©£¥¤©§¦£¥¤©£
,c"`liA xtq FnM ,mivFxX dn lM̈©¤¦§¥¤¦©
gEx mW lr `xwp d`nEh mWe§¥§¨¦§¨©¥©

dbibg zkQnA opixn`cM ,d`nEHd(:b) ©§¨¦§¨§¦©§©¤¤£¦¨
eilr dxWYW icM zFxaTd ziaA oNd©¨§¥©§¨§¥¤¦§¤¨¨

' ixdW ,dfl fnxe .d`nEh gExzpYn' ©§¨§¨©¨¤¤£¥©¨Ÿ
dlFr `Ede ,e"`e xqg ,aizM§¦¨¥¨§¤
.'micXd riAWdl mcOl' `IxhnibA§¦©§¦¨¦§¨§©§¦©©¥¦

:dWn iAx axdnf dxez ¥¨©©¦¤



נג dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יצחק, את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את אמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל .'יבא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ß oeygxn d"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן, .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«
(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹקדם

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּתֹולדֹות (ּכמֹו ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן נפילה,(שופטים לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

ãö÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä



נד

יום ראשון - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מרחשון
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת חיי־שרה  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



נה oeygxn h"i oey`x mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ט ראשון יום
אגרת כט  ,296 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå

.èëzilrpd dlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

z` mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind

oeilrd oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd

"dnkg"n dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly

mieedzn df oevxne) dxezay

lkezy dnypl miyeald

dpikyd eif zelbzd "lawl"

xwira dlbzn - (ocrÎobay

dtÎlray dxezay zeklda

z` zexidaa ze`hand -

.zeevnay oeilrd oevxd

dìòa úøèò ìéç úLà"¥¤©¦£¤¤©§¨
."'eëilyna weqt edf -1.

dleyn dxezy myk
d`x" jxcÎlr ,dy`l
xy` dy`d mr miig

"zad`2epinkg mixne` -
l"f3znkg lr aqen dfy

o`k mb jk - dxezd
`id "lig zy`" zernyn

epyie ,"lig zy`" ly oiprd epyi dnvr dxezay ,"dxez"
"lig zy`"dy ,weqtd zpeek efe ,"ligd zy`" ly "dlra"
dxez ly zekldd lr aqen df oldl xiaqiy itky) dxezay
z`xwpd ,azkay dxezl ,"dlra"l dxhr" `id - (dtÎlray

."lig zy`"d ly "lra"àúéàmi`ven ep` -'ã ÷øt àøîba ¦¨©§¨¨¤¤
älâîc4"'eë óìç àâúa LnzLàãe" :aezky dn lr - ¦§¦¨§¦§©¥§©¨¢¨

"zea`"a5zxne` - (mlerdn) gwlp (dxezd) xzka ynzynd
:dlibn zkqna `xnbd jk lräðBML éîa LnzLnä äæ"¤©¦§©¥§¦¤¤

."'eë äøBz ìL døúk ,úBëìämilnd my qxeb epi` g"ad - £¨¦§¨¤¨
`idy itk `qxibd z` lawn owfd epax j` ,"dxez ly dxzk"
oldl ."dxez ly dxzk" milnd mr ,eply `xnba z`aen

:"dlibn"a my `xnbd zxne`äðBMä ìk ,eäiìà éác àðz"¨¨§¥¥¦¨¨©¤
."'eë Bì çèáî úBëìä"dlibn"a my .`ad mler oa `edy - £¨ª§¨

eli`e ."mei lka" dtqedd ila - "zekld dpeyd lk" aezk
dcp zkqn meiqa6,"mei lka zekld dpeyd lk" `ed oeyld

dynl dkld `ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne

b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn7gewl) owfd epax yxtn
i"yxn8dkld zeweqte zexexa zekld" epiid "zekld"y (

."dyrnléøöå"àâz" íLa úBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨§¥©¨
à÷åc "úBëìä äðBMä" änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å§¦§¨¤¨§©¨¨©¤£¨©§¨

,"'eë Bì çèáî`edy - ª§¨
,`ad mler oaøàL àìå§Ÿ§¨
?äøBz éøác`l recn - ¦§¥¨

in mbx`y cnely
enk ,dxezay mipiprd

?dcb`e yxcn ,`xwnïëå§¥
eðéúBaø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©¥

úBçðîc àé ÷øôa ì"æ9: ©§¤¤¦§¨
íãà äðL àì elôà"£¦Ÿ¨¨¨¨
úéøçL ãçà ÷øt àlà¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eë- ¨¨§¥¨
.dxez cenlz zevna
my zxne` `xnbd
zevn miiw icedi eze`y
dxezd xtq yeni `l"

"jitn dfd10dnne ,
epi` df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdydaeg,

dxez cenll daeg zlhen dpey`xd dricd itly ,xazqn ixd
wxt wx dxez cnle leki epi` edyinyk ,jkl hxt) mipnfd lka

,(ezaeg ici `vi - ziaxr cg` wxte zixgy cg`Bðéà änìå§¨¨¥
?äøBz éøác øàLa BúáBç éãé àöBéoeyld -wxt""cg` ¥§¥¨¦§¨¦§¥¨

a xaecny dxenzeipyndfa ,`eti` ,recn ,dtÎlray dxez ,
,`xwn enk ,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg ici `vei `ed `wec

?dcb`e yxcn
,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨

éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨
â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤

on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyly md dl`
lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd

ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥
,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨

ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה

ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:



oeygxnנו h"i oey`x mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

b"ixz ly dyrne xeaic ,daygn mdy miyeal dyly ziwl`
iyeala ixd xqg - zeevnd b"ixza xqg m`e ,dxezd zeevn
ytpdy gxkdd on - mixqg miyeal eidi `ly icke ,ytpd

diyeal f`y ,dxezd zeevn b"ixz lk miiwz,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤

ìàøNé ìk àéöBî- ¦¨¦§¨¥
,el` zeevn meiwaék¦

'eë ílk úeììk àeä15, §¨ª¨
z` ekeza llek `ed -
eneiwae ,l`xyi ipa lk
ixd ea zeielzd zeevnd
ipa lky eli`k df
j` ,oze` eniiw l`xyi
gxkdd on zeevnd x`y
z` miiwz dnyp lky
leblbay oeeike ,olek
zeevn miiw `l `ed cg`
gxkdd on - zeniieqn
leblba mrt cer `eaiy
zeevnd miiwl ick ipy
,mcewd leblba el exqgy

,'ekeíòhäåon recn - §©©©
,zeevnd b"ixz lkn miyeald el eidiy gxkddéãk àeä§¥

Léaìäì,zeevn ly miyeala -úBçëå úBðéça â"éøz ìk §©§¦¨©§©§¦§Ÿ
,BLôðaL"`ipz"ay 'c wxta jkl `xew owfd epaxy itk - ¤§©§

,zeevn iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixzúçà©©
.'eë äøcòð àì äpäîzg` lkl yeal mey xqgi `ly - ¥¥¨Ÿ¤§¨¨

.ytpd ly zegekde zepigad b"ixznCøöå çøëä ïéðò øeàáe¥¦§©¤§¥©§Ÿ¤
,elà íéLeáì,dl` miyeal ytpl eidiy gxkdd on recn - §¦¥
øäfa øàáî16çeø LôpL úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§¤¤¤©

ì øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaL äîLðeíeL §¨¨¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨§
óBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì àøáð¦§¨§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥

.àeä-Ceøadl leki epi` ,leab lra `edy `xap -mey biy ¨
oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy `xeaa dbyd

meyl didzy xyt` i` - llka zenlern dlrnl `ed "seq
,ea dbyd `xapCøaúé BøBàî 'ä øéàä øLà éøçà íâå- §©©£¥£¤¥¦¥¦§¨¥

ddx`,exe`n calaìzLä úðéçáa ìéöàäåúBâøãî úeìL §¤¡¦¦§¦©¦§©§§©§¥
,äâøãî øçà äâøãî ,úBaø,dbixcnn dhnl dbixcn - ©©§¥¨©©©§¥¨

íéîeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¦
íéaø íéLeáìe íéîeöò£¦§¦©¦

íéîeöòåmiax miyeal - ©£¦
lr xzeia minilrnd
,eze` mixizqne xe`d

,ïç éòãBéì íéòeãéä- ©§¦§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

,(dlawdíéàø÷ðå§¦§¨¦
"äaø àøãà"a17íLa §¦§¨©¨§¥

,"úBøòN"myk - §¨
dzeig dxryy
milekiy cr ,znvnevn
yibxdl ilan dze` fefbl
zeigd jk - a`k mey
ici lr zkynpd
z`xwp ,minevnvd
dkynd xnelk ,"zexry"
,xzeia znvnevn

áéúëãëeaezky enke - §¦§¦
ìàiðãa18øòNe" : §¨¦¥§©

"'eë à÷ð øîòk dLàø,oal xnvk od ey`x zexrye - ¥¥©£©§¥
,ixd ,"zexry" mya ze`xwpd zekynd dlrnl opyiy ,xnelk

,minevnvd lk ixg` mbBà Lôpä äìëé àì ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ¨§¨©¤¤
ìañîì äîLðe çeøäleaql -øBàä ÷úîe áBè ék ,øBàä ¨©§¨¨§¦§©¨¦¨Ÿ¨

,'eëå`xapd geka oi`y efk zewizne dfk aeh ,xnelk - §
,oldl xiaqiy itk - zewizndn reebiy ilan "mlaw"lBîk§

áeúkL19ì ,"'ä íòða úBæçì" :úeáøòå úeîéòð ïBL ¤¨©£§Ÿ©§§¦©£¥
áeúkL Bîk ,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe20æà" : §¦§©£¨§¥¥§¤¨¨

úBçöçöa òéaNäå ,'ä ìò âpòúú21,"'eë`ed "zegvgv" - ¦§©©©§¦§¦©§©§¨
ì,"àîö äçö" ïBL`nv `l` ,deexp epi`y oe`nv -cinz §¦¥¨¨

,iteqÎoi` `ed beprzd oky ,xzeiløäfa áeúkL Bîk22ïéàå , §¤¨©Ÿ©§¥
dçëa,dnypd ly -,úBçöçvä úeáøòå úeîéòpä ìa÷ì §Ÿ¨§©¥©§¦©£¥©©§¨
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ùã÷ä úøâà
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
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דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

כו"". במלך התלויות ˘ËÈÏ"‡:14.מצות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא שהמלך המלך מצות לבד ועד"ז Â·ÈÚ¯מצות .

ע"י וכה"ג כהנים מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ גלגול".Â·ÈÚ¯בלקו"ת ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- שם) בתו"א "(וכ"ה
כהנים  מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל כולם"וכה"ג". כללות ד"הוא י"ל ואולי
כללות  הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק

ב.16.כולם". רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג ד.19.ז, כז, יא.20.תהלים נח, ‡„ÂÓ"¯21.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א ב.22."ראה רי, ח"ב



נז oeygxn 'k ipy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ' שני מרחשון יום
,hnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ øåà äðäå,298 'nr cr.ãç àìåë

d÷zøpî àöz àlL,dly zelabendn -å`l -ìhaúú ¤Ÿ¥¥¦©§§¨§¦§©¥
øðk dúeàéönîlhad -.ä÷eáàalecbd xe`d z`tn - ¦§¦¨§¥©£¨

xe`d cvn jk - ze`ivna ixnbl xpd xe` lha ,dwea`d ly
,dze`ivnn dlha ytpd dzid zewiznde beprzd ly lecbd

øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©
ìzLz Bîöò äæìL ¤©§¦§©§¥

Bæéà åpnî CLnúå§¦¨¥¦¤¥
Cøãa ,úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§¤¤

ìzLääâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨
íéîeöîöa äâøãî øçà©©©§¥¨§¦§¦
äpnî àøaiL ãò ,íéaø©¦©¤¦¨¥¦¤¨
on d`ay dx`ddn -

,xe`d,àøáð ãçà Leáì§¤¨¦§¨
,äæ øBà úeäî ïéòî¥¥¨¤

Léaìäìz` df yeala - §©§¦
,äîLðe çeø Lôpä©¤¤©§¨¨
àeäL äæ Leáì Cøãå§¤¤§¤¤

ìëez äæ øBà ïéòîdnypd -äæ øBà åéfî úBðäì ¥¥¤©¥¨¦¦¤

,dúeàéönî ìhaúz àìå ,BâéOäìeyealdy oeeik ,oky - §©¦§Ÿ¦§©¥¦§¦¨
,xe`d z` "lawl" ytpl gek wiprn df ixd ,df xe`n `a

ypd dleki ,"`xap" ixd `ed yealdy oeeikeyalzdl dn
iptn ,df xe`a ze`ivna lha epi` envr yealde ,df yeala
df xe`n `a ixd `edy
iyeal md dl`e - envr

,zeevndäàBøä ìLîëå§¦§©¨¤
úéLLò Cøc LîMa©¤¤¤¤£¨¦
Bîëe ,'eëå äøéàîe äkæ©¨§¦¨§§

áeúkL23äLî àáiå" : ¤¨©¨ŸŸ¤
,"'eë ìòiå ,ïðòä CBúa§¤¨¨©©©

,"ipiq xd lr -LaìúpL¤¦§©¥
Cøc äàøå äìòå ïðòa¤¨¨§¨¨§¨¨¤¤

,'eëå ïðòäoprdy - ¤¨¨§
dynl yealk yniy
miielibd "lawl" lkeiy

,ipiq xd lráeúkL Bîk§¤¨
.èëøå éø óc 'á ÷ìç øäfa©Ÿ©¥¤©§

íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥
,"úBçöçö"å "'ä íòð",beprz ly oe`nv -,'ä ìò âpòúäì Ÿ©§©§¨§¦§©¥©

"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò úBàî 'ã"å24, §¥¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨
seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd ze`n rax`e -

"ztqkp25miwicvdy ,
,mda mibprznBîk§

áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥
"'eë óñk ì÷LÎlry - ¤¤¤¤

mzernyn ,dlaw it
rax` ,`id zipgexd
sqek ly zenler ze`n

,miwicvl beprzeLé äpä¦¥¥
Ba,df xe`a -úBìòî©£

,ãàî úBaø úBâøãîe©§¥©§Ÿ
,dBáb ìòî dBáâcr - ¨©¥©¨©

zg` dbixcny dnk
cer dpyi ,ddeab didz
,dpnn dlrnl dbixcn
úèòeî äøàä Cà©¤¨¨¤¤
øçà äâøãî úãøBiä©¤¤©§¥¨©©

,äæ Leáì àøáì äâøãîxyt`nd lirl xkfpd yeald - ©§¥¨¦§Ÿ§¤
,xe`d z` lawl dnypläðBøçàä äâøãî úðéçaî àéä¦¦§¦©©§¥¨¨©£¨

L"äðBöéçä äâøãî" íLa úàø÷ðå ,äæ øBàa`l - ¤§¤§¦§¥§¥©§¥¨©¦¨

,cala zeipevigd `l` ,xe`d ly zeiniptd-Cøc "íéøBçà"å©£©¦¤¤
Lc÷î øôña ïiò) á ãenò çø óc øäfa áeúkL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨©Ÿ©©©©¥§¥¤¦§©

Cìî27å (sc -.'eë øàzLàc äîe :á ãenò éødnne - ¤¤§©©§¦§¨©
epax xiaqi oldl .dnypl miyeald mixvep df xe`n x`ypy
xe`d zeipevigy ,owfd
mikynp dpnny
oevxdn df ixd ,miyeald
zeipevig `xwpd oeilrd
itk - oky ,beprz iabl
`ed oevx - oldl xiaqiy

.beprzd zeipevig,äpäå§¦¥
Lé íãàä úîLðaL Bîk§¤§¦§©¨¨¨¥
âeðòzä çk däŸ©©©£
LiM änî úâpòúnL¤¦§©¤¤¦©¤¥

epnî âðò dì28Bîk , ¨Ÿ¤¦¤§
Lãç ìëN úìkNäî¥©§¨©¥¤¨¨

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
dpian mc`d znypyk
`id ,ycg ilky oeirx
x`yn oke ,jkn zbprzn

,mda bprzn mc`dy mixacìL íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦¤
daL âeðòzä úðéçáe çk,ytpay -ïBöøä çk úðéça àéä Ÿ©§¦©©©£¤¨¦§¦©Ÿ©¨¨

eðéäc ,äöBø àeäM äî äöBø àeäL ,daL29BðéàL øác ¤¨¤¤©¤¤§©§¨¨¤¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
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יח.23. כד, ב.24.משפטים קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
בהמשך  המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

כבכאן". שם ואילך עג  בע' והמסקנא ואילך. סה ע' ˘ËÈÏ"‡:29.תרס"ו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוספת - התענוג כו ' ·Â‡È¯"דהיינו



oeygxnנח `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שלישי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä

.âeðòzä Côä øòväL ,øòöytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©¤©©©¥¤©©£
el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex
zeipevig `edy oevxd ly zeiniptd `ed beprzy ixd ,ea beprz

.beprzd iablàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìLî-Cøc-ìò äëëå§¨¨©¤¤¨¨§¥¨
ïBöøä ,ìBëéák ,ïk íb©¥¦§¨¨¨
àéä àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨¦
úeiðBöéç úðéça§¦©¦¦
âðò" úðéçáì íéøBçàå©£©¦¦§¦©Ÿ¤
"'ä íòð"å "ïBéìòä̈¤§§Ÿ©
ïéîìò"å "úBçöçö"å§©§¨§¨§¦

cíéøkæpä "ïéôeqë §¦¦©¦§¨¦
.ìéòìmd dl` lky - §¥

eli`e ,oeilrd bperd
zeipevigd `ed oevxd
mixne` ep`yke ,dfn
`ed dnypl yealdy
"zeipevig"e "miixeg`"n
ixd - oeilrd bperd
oevxdn `a yealdy

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§
íãàä ïBöøk àìå ,ãçà¤¨§Ÿ¦§¨¨¨

,íBìLå-ñçly epevxy - ©§¨
mr cg` xac eppi` mc`
gek m`Îik ,ytpd mvr

jexa yecwd mr cg` xac ixd `ed oeilrd oevxd j` ,ytpdn
,`ed,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

ììk íäéðéa ïBéîc ïéàåoevxd oial mc` ly epevx oia - §¥¦§¥¥¤§¨
oevxd oial beprzd oia wlgl mileki ,`eti` ,cvik .oeilrd
?zeipevig - oevxde ,oevxd zeinipt `ed beprzy xnele ,dlrnl

ìk äøBz äøac ïë-ét-ìò-óàíãà éða ïBL30ì ,ïæàä CkL ©©¦¥¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤
ì äìBëiM äî,ävìîe ìLîa òîLd`eeydae -úîLpî ©¤§¨¦§Ÿ©§¨¨§¦¨¦¦§©

,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå âeðòzä çkî äìeìkä íãàä̈¨¨©§¨¦Ÿ©©©£§¨¨§©¨§¨§©¦¨§
ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt `ed beprzd mc`ay myke -

,dlrnl mixne`äæéà ìékNî íãàLkL ,Leça äàøpëå§©¦§¤§¤§¤¨¨©§¦¥¤

Bì ãìBð íéðt-ìk-ìò òâø dúBàa éæà ,àìôð Lãç ìëN31 ¥¤¨¨¦§¨£©§¨¤©©¨¨¦©
ììkî ,BìëNa àìôð âeðòzd`xn df ixd -àeä âeðòzäL ©£¦§¨§¦§¦§¨¤©©£

LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨
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,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
zeevnd dyrn ly oipra xy`n - dad`e dpeek ly ipgex

,inyb dyrn `edyíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz" - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
.íL ïiò ,úeëéøàa çì ÷øt à ÷ìçdx`ddy ,xaqen my - ¥¤¤¤©£¦©¥¨

d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd oeilrd oevxdn
;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a dxi`nd dx`ddl
ÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx `ed df lcad xy`e
ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala mby ixd ,mipt
,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md ,dltze dxezay
.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a dpnny ,oeilr xzk
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מרחשון  כ"ג חמישי יום
,300 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr.ì"ðë

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd
edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
.dtÎlray dxez ly

:owfd epax oeylae
,úàæ úòãeî äpäå- §¦¥©©Ÿ

,reci ixdïBöø äpä ék¦¦¥§
àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨

â"éøza Laìîä(613) ©§ª¨§©§©
äøBzaL úBöî¦§¤©¨

,áúëaLzeevndy itk - ¤¦§¨
oday ,azkay dxeza od
oeilrd oevxd yaeln

,`ed jexaàìôî àeäª§¨
,íìòðå øéîè äqëîe§ª¤¨¦§¤§¨
àlà älbúî Bðéàå§¥¦§©¤¤¨

,ät-ìòaL äøBzaon - ©¨¤§©¤
mircei dtÎlray dxezd
oeilrd oevxd edn xexiaa
epaxy itk ,ef devnay
dnbecd cin `ian owfd
rax` .'eke oilitz zevnn
owfd epiaxy zepeyld
`lten" :oda ynzyn

:zewelg izyl owlgn `edy dn oke ,"mlrpe xinh dqekne
(e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend e"`ea "dqekne `lten"
z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe xinh"y xnelk ,"mlrpe
b"ixzy iptn dfy ,(`ipzd lr zexrda) "wgvi iel ihewl"a
zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay dxezay zeevnd

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied my ly "d"i"a dyrzÎ`l43'ied mye ,
xn`nk ,"`xwp" `le "azkp" ixd44ip` azkp ip`yk `l"

mlrl" ,iÎpc` mya `l` 'ied mya `l `id d`ixwdy ,"`xwp
oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln "aizk
azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk mlrp oeilrd
el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl mlrd `ed
rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten") zepeyld rax` od
"dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg ode ,'ied my zeize`
xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne `lten" :"mlrpe xinh"e
,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk "mlrpe

'ied my ly zeize`d `ed oeilrd oevxdy`lirlc(dlrnly)

,(dhnly) `zzlc 'ied my `idy azkay dxeza yaeln `ede
mb) 'ied my ik ,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed okle
dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza
ielibae "`xwp" 'ied myy
`edy ,iÎpc` my ici lr

`xwpÎlkÎlr .(iÎpc`a
oeilrd oevxd ixd ,mipt
azkay dxeza `edy itk
,mlrpe dqekn `ed
dxeza wx dlbzne

,dtÎlrayúåöî Bîk§¦§©
,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz§¦¦©¤¤¨¨
äøBza øîàpL¤¤¡©©¨

áúëaL45ízøL÷e" : ¤¦§¨§©§¨
eéäå Eãé ìò úBàì§©¨¤§¨

éðéò ïéa úôèèì,"E §Ÿ¨Ÿ¥¥¤
íeúñ øîàî àeäå§©£¨¨
Løt àlL ,íìòðå§¤§¨¤Ÿ¥©

éà áeúkä,øL÷l äîe C ©¨¥©¦§Ÿ
ïëéäå ,"úBôèBè" eäîe©¨§¥¨

éðéò ïéa" àeäìò"å "E ¥¥¤§©
äøBz äLøtL ãò ,"Eãé̈¤©¤¥§¨¨

ät-ìòaL46éøvL ,C ¤§©¤¤¨¦
ãiä ìò ãçà úéa øL÷ì¦§Ÿ©¦¤¨©©¨
eéäé íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦¦§

,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòîl xy`a `ed xen`d lk -dn ¥§ª¨§ª¨¦©§¨
,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47,df - §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨
xy`adna,xeywlïélôzä úiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©©§¦¦

,ät-ìòa eøîàpL,dtÎlray dxeza -àéä "Eãé ìò"å ¤¤¤§§©¤§©¨¤¦
ãiä ók àìå à÷åc òBøfä48éðéò ïéá"e ,àìå ã÷ã÷ äæ "E ©§©©§¨§Ÿ©©¨¥¥¤¤¨§Ÿ§Ÿ

çönä49.z` gipdl mikixv okid mewnl xy`a `ed df lk - ©¥©
dna xexiaa zrcl mixen`d mipicd ihxt lk ,oilitzd
miiwi icediy oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devnzeklddxez ly
.`wec dtÎlrayäNò-úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥

úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈
øîàpL äNòú-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ©£¤¤¤¡©

"äëàìî äNòú àì" :úaLa50Løt àìå ,dxezay ieeiva - §©¨Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ¥©
,azkayät-ìòaL äøBzáe ,äëàìî àéä äî51Løtúð- ©¦§¨¨©¨¤§©¤¦§¨¥

xaqeníéðáà ìeèìè àìå ,úBòeãéä úBëàìî è"ì ïäL¤¥§¨©§§Ÿ¦§£¨¦
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ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: ובכ"מ.51.שליט"א שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת ראה
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.úBãák úBøB÷åopaxcn `l` dxezd on xeq` df oi`y -52, §§¥
dk`ln ezeyra xzei rbiizi mc`de ,dcak dk`ln efy zexnl
lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn zek`ln ziiyra xy`n ef
ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y dk`lnd `id ef `l z`f

lehlh `le" :"`ipz"a o`k
zeciak zexewe mipa`

calef `qxibl m`zda ,"
mipa` lehlh mby ixd
`ed zeciak zexewe
df xac ,dxezd on xeqi`
dnl m`zda `ed
zyxta xne` o"anxdy

xen`53ly "dyr"dy ,
jke) aehÎmeia "oezay"
`ed (zay ly "zeayz"
mpi`y mixac lr mb
`l` ,zek`lnd h"ln
zek`ln ezeyray iptn
zeay mc`l oi` el`
- zek`lnd h"ln dgepne
ly "dyr"a zellkp od
mb xaeq jk ,"oezay"

"dpyn cibn"d54`ede ,
eyexita my yxtn
m"anxd mby ,oey`xd

lnr mda yiy mixacdn "zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq
(dk`ln z`xew dxezdy dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi)
zexnl ,"dk`ln lk dyrz `l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry
xazqn "dpyn cibn"dn la` ,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy

miyxtnd mpyi .jk55,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd izyy ,
inlyexiay zwelgna zeielz ode56mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,

mipy yye jcy xevwz mipy yy") ziriayay "dyr"dy
("dyr - dyr llkn `ad e`le ziriaya `le ,jnxk xenfz
iabl mb zeidl jixv jky) e`l mdilr oi`y mixac iabl `ed
llka mpi`y mixac lr `ed "zeayz" ly 'dyr'dy ,zay
ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln lk dyrz `l" ly e`ld

zeciak zexewe mipa` `le" :"`ipz"a o`kcala,xaeq iqei 'xe ."
,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed ziriay ly "dyr"dy
m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr oi`y mixacd eli`e

dy ,zay iabl mb xacd jk ixd jkldyrwx `ed zay ly
mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr yiy dn lr

.opaxcn wxïäa àöBiëådyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca - §©¥¨¤
,zay lyBöî ïéa ,úBönä ìk ïäúBöî ïéa äNò-ú ¥¨©¦§¥¦§£¥¥¦§

úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå úBîeúñ ïä ,äNòú-àìŸ©£¤¥§§Ÿ§Ÿ̈§¦
éëä íeMîe .ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà,okle -áéúk ¤¨©§¥¨¤§©¤¦¨¥§¦

,aezk -ät-ìòaL äøBz ìò57,"Enà úøBz Lhz ìà" : ©¨¤§©¤©¦Ÿ©¦¤
øäfa áeúkL Bîk58ìkL Bîk ìLî-Cøc-ìòL íeMî , §¤¨©Ÿ©¦¤©¤¤¨¨§¤¨

íéìeìk ãìeä éøáà¥§¥©¨¨§¦
íìòäa áàä útèa§¦©¨¨§¤§¥
ezàéöBî íàäå ,ìBãb̈§¨¥¦©
ãìå dúãéìa éelb éãéì¦¥¦§¥¨¨¨¨

ç"îøa íìL,248 - ¨¥¦§¨
ä"ñLe íéøáà,365 - ¥¨¦§¨

,íéãébdpia"d ixd efy - ¦¦
dpzip"y "dxizi

"dy`a59zelbl gekd ,
- mlrda lelk didy dn

,mly ote`aLnî äëk̈¨©¨
dtÎlray dxez z`xwp -

zxez"jn`oky ,"ìk̈
ç"îø(248) --úBöî §¨¦§

ä"ñLe äNò(365) - £¥§¨
íéàa äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦
éelbä ìà íìòääî¥©¤§¥¤©¦
,ät-ìòaL äøBza©¨¤§©¤

àø÷c déLéøå- §¥¥¦§¨
l`e" weqtd ly dlgzdd
- "jn` zxez yehz

éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr -äøBz §©§¦©¨¦¨¦©¨
,áúëaLzxez" z`xwpd -"jia`,äàlò äîëçî à÷ôðc- ¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,okyúàø÷pä©¦§¥
" íLa,"dìòa úøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà- §¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨

,ef zxb` ziy`xa `aenkúàø÷pä ät-ìòaL äøBzä ék¦©¨¤§©¤©¦§¥
Bîk ,äaøä úBìéç úãîòîe äãéìBnä ,"ìéç úLà"¥¤©¦©¦¨©£¤¤£¨©§¥§

áeúkL60àlà "úBîìò" éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå" : ¤¨©£¨¥¦§¨©¦§¥£¨¤¨
"úBîìBò"61,,xtqn ila zenler -úBëìä ålà,dxezay - ¨¥£¨

,àðaLç ïBì úéìc,xtqn odl oi`y -áeúkL Bîk §¥ª§¨¨§¤¨
íéðewza62,,xdef ipewiza -ïlëå,zekldd lk -úðéça ïä ©¦¦§ª¨¥§¦©

,áúëaL äøBza íìòpä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelbokl - ¦§¨¤§¨©¤§¨©¨¤¦§¨
daxd dcinrn `id oky ,"lig zy`" dtÎlray dxez z`xwp
epax xiaqi oldl .dtÎlray dxezay zeaxd zekldd ,zeliig
mixne` l"f epinkgy dn lr ,zxb`d zligza l`yy dn ,owfd

l `id dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce"zekldly "dxzk" ,
oke ,dxez ly dxzk ze`xwp `wec "zekld" recn - dxez

dpeyy df `wec recnzekld`ad mler oa `edy el ghaen
?dxezay xg` oipr `le `wec zekld recn -ïBéìòä ïBöøe§¨¤§
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ùã÷ä úøâà
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

øäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìà ô"òáùåúíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
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הי"ב.52. פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות פד.55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות 56.לקוטי

ה"ה. פ"ז ח.57.סנהדרין א, יונה"58.משלי "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ותורה אביך" "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד ב.59.ח"א מה, ח.60.נדה ו, פ"ו,61.שה"ש שהש"ר ראה

ב. לה, זרה עבודה אליהו").62.יב. "פתח (בהקדמת ב יד,



סג oeygxn c"k iyiy mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ד שישי יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî ì,302 'nr cr.ì"ãå

úìònî äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøazbixcne -äîëç ¨§©§¨©§¨¦©£©¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -ïéçnä ìòL äøèòå øúk Bîëe ¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦

,LàøaL`ed xzkd jk -dlrnl`idy "dnkg"dn ¤¨Ÿ
,oigen"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð ïëììL døúë ¨¥¦§§©£¨§¥©¨§¦§¨¤

,"äøBzzekldd ,oky - ¨
ly ielibd odoevx

,xzk `ed oevxe ,oeilrd
úBëìä äðBMä"å§©¤£¨
ïa àeäL Bì çèáîª§¨¤¤

,"àaä íìBòoipr ici lr xy`n xzei ,`wec "zekld" - ¨©¨
,dxeza xg`BlL äîLð-çeø-Lôð úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¤¤©§¨¨¤

:ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøamiyealdy - ¦§¨¤§¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `ad mlera dnyplielibeoeilrd oevx

ixd `ed zeevnay
oday ,`wec zeklda
dn zexidaa `hazn
oeilrd oevxd `ed

.zeevnay

.ìdpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp zncewd

`ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba) epzi dpy

" oipr mb dwcva rbep ji` xiaqnaex,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

avwend mekqd z` zzle

itk ,zeaexn zepizpa

dlrnd hexhexta xiaqdy

oniq ycewd zxb`a jkay

,"lecbd oeayg"d mbe ,(`"k

oeaygl zetxhvn zepizpdy

dlrnl lret df xy`e ,lecb

xewn ,"zeliv`c zekln"a

.zenlerd lk

úàæ úòãeî,reci ixd - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥
,åéìò ìàBL àeä-Ceøa-LBãwä ¯ àa àì ãçà íBéå úñðkä©§¤¤§¤¨Ÿ¨©¨¨¥¨¨
Îyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly `xnbd oeyl ,ab` -
qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce ,"ea li`yn `edÎjexa
z` `le xn`nd "okez" z` wx `ian `edy e` ,`xnba zxg`

,ynn epeyløîàpL2."'eëå 'ä àøé íëá éî :jyndd itke - ¤¤¡©¦¨¤§¥§
dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd - "ecar lewa rney" :my

,`id dpeekd my `xnbd yexitl m`zday ,"elmrt eze`ay
`l dkildd m`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl jld
yexitl m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl dzid
jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd ,j"pza miyxtnd
zial `ealn) rpnidl jixv did `l okÎitÎlrÎs`e ,dxve
oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l` (zqpkd
mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil yie ,"eiwl`a
aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae ,xzei dyw avndyk
oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv - exar mipnfa dyry

,"mikyg" ly avna mb "eiwl`a,úBönä ìëa ïëåe`l - §¥§¨©¦§
jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd ziaa dltzd oipra `wec
`ede devn xac zeyrl libx mc` didy zeevnd lka mb xacd

,ezeyrn rpnpìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä úåöî èøôáe¦§¨¦§©©§¨¨¤§¨§¤¤¨
úBönä3.`idy ixd - ©¦§

,dltzd zevnn mb dlecb
ziaa dltz iabl m` ixd
Îzg`Îlr ,jk - zqpkd
jk xacdy dnkeÎdnk
`ed m`ay ,dwcv iabl
- ozep epi`e zzl libx
ÎjexaÎyecwd eilr l`ey

,'eke `edéìa àéäL íâä£©¤¦§¦
,íBìLå-ñç øãð- ¤¤©§¨

exary mipya ezpizpy
,melyeÎqg xcp ila dzid
,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv ixd jky

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp ila ezeyrl4,
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk ïë-ét-ìò-óà5àì ¯ ©©¦¥¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ

äúàé,ie`x `l -,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðì- ¨£¨§©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
dfÎiciÎlr hrnle ,zegt zzl- "ycw" zpigan dkyndd z`

,dwcvd oipr iciÎlr "zekln"a - ycew zpigan jynpyøLàî¥£¤
,íãànî Léøôäì äðL écî eìbøä øák`xwp sqk - §¨ª§§¦¥¨¨§©§¦¦§Ÿ̈

dpyna oey`xd yexitd itl ,"jc`n"6dpeekdy zeidl lekie ,
,"c`n" ly ote`a `ed eiabl sqky inl mb `idçeø úBéçäì§©£©

,ïBäéîøbî ïBäì úéìc íéàkãðå íéìôLmdlyn mdl oi`y - §¨¦§¦§¨¦§¥§¦§¨¥
mikgn `l` ,mdlyn mdl oi`y l`xyi ux` iiprl dpeekd -

,mdl zglypd dkinzl"úìôBpä ãåc úkñ" úðéça àéä¦§¦©ª©¨¦©¤¤
,'eëåmb xacd jke ,zelbd onfa l`xyi ux` z`xwp jk - §

zxb`"a xkfpk) jk z`xwpy ,"zeliv`c zekln"a ,yxeya
,(`"k oniqe 'c oniq "ycewdíîBøìe íîB÷ì,dze` -,'eëå §¥§¥§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä
äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð

àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá
:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð

úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ
ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì

åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù
ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä

íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù
úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà

úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî
úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì
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ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי' פ"א פאה ירושלמי ב. ט, סר"ג.4.ב"ב יו"ד כו.5.שו"ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ע"פ

א.6. נד, ברכות



oeygxnסד c"k iyiy mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éåäîìly zecg`zdd didzy -.'eëå ãçàa ãçàiabl - §¤¡¥¤¨§¤¨§
zecg`zd "zlret" dwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp
dlrnl zexitqd iable ,icedi mr icedi ly zexagzde
(oezgzd cegid) "d`zz `cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn

,zeklnd zxitq ly
xewne yxey dyrpd
didi ,zenlerl
"cg`"d mr zecg`zda
(oitp` xirf) "`"f" ly
dfe ,zenlern dlrnly
ÎjexaÎyecwd ly cegid
,dpikyy ,dpikyde `ed
,"zeliv`c zekln"
"`"f" mr zcg`zn
.zenlern lcaene yecwd
äNònä áø éôì ìkäå§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

,'eëåxaqedy itk - §
zxb`"a hexhexta
dpyiy ,`"k oniq "ycewd
mekqd ozna dlrn
,zeax zepizpa ,dwcvl
zexnl ,zg` dpizpa `l
,mekq eze`a xaecny
xne`y itk ,ixdy

m"anxd7lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn df xac
oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd cegid dyrp dpizp
eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk mb xen` dfy ,o`k
`edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy xear mb milyi ,ahei
owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd llba zzl wiqtn
ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h oniq "ycewd zxb`"a

epax f` xn` okÎitÎlrÎs` ,"milke`e mieel"aeh `l" owfd
ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y "mytpl miyer

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyi d`ad dpyayaex
azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne ,ef dpya "dyrnd
"l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a
dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd lkl e` reay icn didz

.miycg e` zereay mze` ly zepizpd,ïBaLçä éôìeitk - §¦©¤§
oeayg" didiy xacd rbepy ,oldl xiaqiylecbz` jiynnd ,"

dlrn dpyi ixd ,oky ,`id dpeekdy zeidl leki ,'eke "'ied lecb"
oeaygalecb,mitl`a e` ze`na enk ,lecb `ed mekqdyk -

,'eke "xzk"a `ed "d`n"y ,xzei dpeilr dbixcnn jiynny xac
oeaygdn ixd xqgi - zzl libx didy mekqdn zigti m` ixd

dlecb.ì"æø øîàîk8úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk" : §©£©©©¨§¨§¨¦§¨¤¤
,"'eëå ìBãb ïBaLçì:`id "lecb oeayg"a zernynde -Cøc ìò §¤§¨§©¤¤

ì"æø øîàî9"eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä ìBãb" éúîéà : ©£©©©¥¨©¨§¤§¦¡Ÿ¥
,'eëå,xeaicd mler ,"zekln"a xi`ne yalzn 'iedyk ,xnelk - §

,miza daxdn zakxen xirdy myk ,oky ,"epiwl` xir" `xwpd

ekeza llek "xeaicd mler" jk ,zeax mipa`n miakxen mizade
xtqa "mipa`" ze`xwp zeize`) mitexive zeize` daxd

(dxivi10zelcb dlbn dfe ,mi`xapde zenlerd mieedzn odny ,
,'iedàéä,"epiwl` xir" ,zeliv`c zekln -íB÷îe úðéça ¦§¦©§

ïBaLçä11,oeayg ,oky - ©¤§
mdy mixaca jiiy ixd
- zewlgzdae dlabda

d "zekln"exewnd `i
leab ilra mi`xapl
,zewlgzd dpyi mday

áeúkL Bîk12éðéò" :C §¤¨¥©¦
."ïBaLça úBëøa- §¥©¤§

lr zexen "x`a"e "dkixa"
,"zekln",ïeëîäådna - §©§ª¨

iciÎlry mixne`y
,dwcva "lecb oeayg"
xira 'ied lecb" dyrp

`ed ,"epiwl`ék ,òãBpk©©¦
"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl mc`d zexxerzda
Îa `hazndúëLîä©§¨©

äNòîa ãñçå ïç íéiç©¦¥¨¤¤§©£¥
áBhä ïBöøa ä÷ãvä©§¨¨¨¨©

úBôé íéðt øáñådyrp - §¥¤¨¦¨
,"àìéòìc àúeøòúà"didiy ,dlrnl zexxerzd -ä"éåä øàé ¦§¨¨¦§¥¨¨¥

íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå ãñçå ïç úëLîäå úøàä àeä ,åéðẗ¨¤¨©§©§¨©¥¨¤¤§¨¤§¥©¥©©¦
ø÷ç ïéà Búlãâì øLà ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà13ììk äâOäå- ¥¨£¤¦§ª¨¥¥¤§©¨¨§¨

zbydn dlrnl `id oky ,zelbzda dppi` ezlecby ixd
"`edÎjexa seqÎoi`" zlecb jyniz - mi`xapdúðéça ìà¤§¦©

"íéîìBò ìk úeëìî Eúeëìî"14,lkl yxeye xewn - ©§§©§¨¨¦
,zenlerd,àéìbúàc àîìòz`xwpy itk - "ielbd mler"d - ¨§¨§¦§©§¨
,"zekln"úBìëéää ìëaL íéàeøaä ìk äiçîäzenler - ©§©¤¨©§¦¤§¨©¥¨
å íéðBéìòzenler -,ïBaLçå øtñî úðéçáa ïäL ,íéðBzçú ¤§¦§©§¦¤¥¦§¦©¦§¨§¤§

áeúkL Bîk15."déðeLnLé íéôìà óìà" :oeayga mdy ixd - §¤¨¤¤£¨¦§©§¥
dwcvd oipr iciÎlry ixd ,miptÎlkÎlr .mitl` sl` ly leabe
oi`" `edy "'ied lecb"dy ,"lecb oeayg" dyrp ,zeti mipt xaqa
xewne yxey `idy ,"zekln"a "oeayg"a jynii ,leab ila "seq

.leabe oeayg ilra mi`xapdL ,"ìBãb ïBaLç" eäæådyrp - §¤¤§¨¤
ä÷ãvä äNòî" áø éãé-ìòÎl `iand -,"íBìLenk - ©§¥Ÿ©£¥©§¨¨¨

aezky16zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide" :
,a"i oniq "ycewdCeúîe øaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥§©¥

,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä úBåö÷ 'á,dlrnl - §¨¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨
,"ø÷ç ïéà Búlãâìå" úðéça"seq oi`" `idy dbixcne dpiga - §¦©§¦§ª¨¥¥¤

,dbydn dlrnle,àzúì íéîMä äö÷ezpiga ,dhnl - §¥©¨©¦§©¨
xyr lkay dpezgzd dbixcnde dxitqd `idy "zekln"d

,zexitqdìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦©§
:ïéánì éãå ,øtñîe¦§¨§©©¥¦

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

ùã÷ä úøâà
ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå

äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä
ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ

íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ
òãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåáùçä

ïç íééç úëùîä àúúìã àúåøòúàá éëäùòîá ãñçå
àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä

úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå
äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò

ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá
íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ
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מט"ו.7. פ"ג לאבות ב.8.פיה"מ ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי"ב.10.זח"ב פ"ד ב.11.ס"י רכ, זח"ג ה.12.ראה ז, השירים שיר
ג.13. קמה, תהלים - הכתוב יג.14.ל' קמה, תהלים - הכתוב י.15.ל' ז, יז.16.דניאל י, ישעי'



סה oeygxn d"k ycew zay mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ה קודש שבת יום
אגרת לא  ,302 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð àì,304 'nr cr.'åëå íéøáàä

.àìdlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr (lekiak)

- edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye melyeÎqg zexqg

,all dpikyd dlynp ,xiaqiy itk ,oky .dpikya lekiak ileg deedzn

lewlwe ,mixa`l micedide

jldn z` yaynd mixa`a

Î`pngx `ian - ie`xk mcd

jke ,mc`a dlgnl olvil

.dlrnl lekiak

íéøòMa òãBð1mda - ©©§¨¦
pipr mireci- ,dl` mi

,zncewd zxb`ak `ly
owfd epax ynzyn da
ila) "z`f zrcen" oeyla
,("mixrya" dlnd ztqed
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סז היום יום . . . 

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ַמח ֶצֶדק". ִנְקָרא ַעל  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ְתָר"א – ּכִ ַנת ּכִ ָמתֹו־ֵעֶדן – ׁשְ "ּב ִנׁשְ ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ יֹום ֻהּלֶ
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ אֹוֵמר דַא"ח  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סח

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ
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סט היום יום . . . 

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ראשון עמ' א
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ה'תשע"ו  חשון י"ט ראשון יום בכתב  עדות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàL ,äøBz ïéc¦¨¤¥§©§¦
¯ "íéãò íéðL ét ìò" :øîàpL ,íéãòä étî àlà ...úeãò¥¤¨¦¦¨¥¦¤¤¡©©¦§©¦¥¦
éðéc ïéëúBçL ,íéøôBñ éøácî ìáà .ïãé áúkî àìå ,íäétî¦¦¤§Ÿ¦§©¨¨£¨¦¦§¥§¦¤§¦¦¥

.íéåì éðôa úìc ìòðz àlL éãk ...øèLaL úeãòa úBðBîî̈§¥¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§Ÿ¤¤¦§¥Ÿ¦
סקט"ו)הטור כח סי' רש"י(חו"מ דברי את דברים הביא התורה (על

טו) למדים יט, דבר" יקום עדים... שני פי "על שמהכתוב
דין". לבית וישלחו באגרת עדותם יכתבו ש"לא

רש"י ולא)והקשה ד"ה א עא, או (גיטין מקח בשטר מדוע :
אומרים  ואין בו הכתובה העדות על סומכים הלואה שטר
נעשית  העדים חתימת ותירץ: כתבם'? מפי ולא 'מפיהם

שטרות כתיבת דרך היא וזו הפעולה עשיית העדות ביום (ולכן

אחריו) ולא המעשה קודם .היא
יוחנן)והתוספות ורבי ד"ה א כ, נכתב (כתובות שטר תירצו:

אין  ולכן המוכר) או (הלווה לחובתו שהשטר מי בהסכמת
וסדר  בנוסח כתוב שטר ועוד: העדים. של כתבם' 'מפי זה
בעלמא  דברים כזיכרון אלא כשטר נכתב אינו ואם מיוחד

שבכתב'. 'עדות זו הרי
רבינוֿתם לדעת דחזו)אך ד"ה ב לא, יבמות המיעוט (תוס'

להעיד  יכול שאינו באילם נאמר כתבם' מפי ולא 'מפיהם
עדותו  ששכח או בפה בפיו להעיד יכול שאינו במי רק כי

בכתב, להעיד יכול ואינו מעכבת בפה שההגדה אמרו
בו  מעכבת בילה - לבילה ראוי שאינו 'כל לכלל בהתאם

ב) יב. לשלוח (מנחות יכול בפה עדותו להגיד שיכול מי אבל ,
מעכבת  בילה אין - לבילה 'הראוי כי בכתב, דין לבית עדותו

בו'.
מתקבלת אינה בכתב שעדות היא הרמב"ם (כרש"י)ושיטת

לקבל  תיקנו חכמים אך עדות, אינה בשטר עדות התורה ומן
לווים בפני דלת תנעול שלא "כדי שבשטר יכחיש עדות (שמא

מלהלוות) ויימנעו בנמצא, אינם והעדים .הלווה
ערוך' סי"א)וה'שלחן כח סי' "העדים (חו"מ כרמב "ם: פסק

פי  על דכתיב עדות, אינו - לביתֿדין בכתב עדותן ששלחו
"וכן  הוסיף: והרמ"א כתבם". מפי ולא מפיהם עדים, שנים
ואינם  להעיד ראויין העדים אם מכשירין כיש ודלא נוהגין.

אילמים".
סקמ"ב)והסמ"ע לדעת (שם מסכימים ראשונים שכמה כתב

העדות  את זוכר אם בכתב העדות את לשלוח שמותר ר"ת
לטרוח  רצו שלא הוראה "ממורי וכמה בפיו, להעיד ויכול
ולשלחו  ידו בכתב עדותו לכתוב לו ושלחו חכם' ה'תלמיד
בלא  אפילו וסייעתו דלר"ת מאחר לי נראה וכן דין. לבית

כן". לעשות מותר ת"ח

ה'תשע"ו  חשון כ' שני יום העדות? את פוסלים פסולים עדים מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéãò ïéc úéáì eàBáiLk§¤¨§¥¦¥¦
úeãò ,ìeñt Bà áBø÷ ãéòäì eðekúpL elàa àöîð íà ...ïéaøî§ª¦¦¦§¨§¥¤¦§©§§¨¦¨¨¥

.äìèa ïlkª¨§¥¨
התוס' אבל)לדעת ד''ה א, קי''ד את (ב''ב שראו פסולים עדים

אבל  והעידו, דין לבית באו אם רק אותה פוסלים המעשה
העדות, את מבטלים אינם העידו ולא המעשה את ראו אם

במקיי  – דבר' 'יקום קרא "אמר מדבר,כי הכתוב דבר מי
עד  נפסלין אין ידיהן על מתקיים שהדבר עדים דהיינו:

אחר ובמקום דבר''. ויקיימו דין בבית ד''ה שיעידו א ו, (מכות

שמואל) לא אמר שאם פוסלת, לא פסולים עדים שראיית כתבו
במעמד  שיש גט, כשנותנין ורגלינו ידינו מצינו "היאך כן

בטל". הכשרים שעדות לומר לנו והיה קרובים,
נמצא ''אם כתב: כאן הרמב''ם epeekzpyאבל el`a

מדייק  ומזה בטלה''. כולם עדות פסול או קרוב להעיד
סק''י)הש''ך לו סי' פוסלים (חו''מ הפסולים הרמב''ם שלדעת

כי העידו, לא אם גם העדות מצרפת dpeekdאת להעיד
והרשב''ם רש''י שיטת גם וכן שלשה)אותם, ד''ה ב. קיג, .(ב''ב

נזכר  לא שהרי הרמב''ם כשיטת שהלכה הש''ך והוסיף
שכתבו  ומה פוסלת, הפסולים של בפועל עדות שרק בש''ס
שעדים  מוכיחה הקרובים במעמד הגט שנתינת התוספות

לומר  אפשר - מצטרפים אינם להעיד ולא לראות המתכוונים
העדים את מזמנים כך משום אכן כי ראיה זו mixykdשאין

הקרובים  אין זה ידי ועל הגט, נתינת לפני אותם ומייחדים
אותה. מבטלים ואינם בעדות נכללים

יעקב' ה'משכנות יח)אך סי' הש''ך:(חו''מ דברי על תמה
בשעת  עדים לייחד מקובל היה לא חז''ל בימי הרי
בגלל  הגט את לפסול חששו שלא מזה כן ואם הגירושין,
אינם  להעיד באים שאינם שהקרובים ללמוד יש הקרובים
הפסולים  שהעדים סובר הרמב''ם גם ולדעתו, מצטרפים.
''אם  הרמב''ם דברי ואת בפועל, העידו אם רק פוסלים
כולם  עדות פסול או קרוב להעיד שנתכוונו באלו נמצא

כך: מפרש הוא בטלה'',
העדים  בין מפרידים דין, לבית באים העדים כאשר
אחרי  ואם להעיד. התכוונו שלא לאלו להעיד שהתכוונו
מהם  שאחד יתברר להעיד שהתכוונו אלו של העדות הגדת
נפסלו  לא להעיד התכוונו שלא הכשרים העדים – פסול
את  מקבלים ומעתה ביניהם). שהפרידו (כיון זו בעדות
"הואיל  כי להעיד, התכוונו לא שבתחילה העדים של עדותם
שלא  ואף פיו'', על הדין חותכין עדותו... וכיוון הדבר וראה

העדות. הגדת בעת עתה עדים נעשו להעיד, התכוונו
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ה'תשע"ו  חשון כ"א שלישי יום מזל  משחקי

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰¯ äia÷a ÷çNîä ïëå§¥©§©¥§ª¦¨
÷ñBò Bðéàå ìéàBä ¯ àéä àlà úeðnà Bì äéäz àlL ,àeäå§¤Ÿ¦§¤ª¨¤¨¦¦§¥¥
÷áà àeäL ,äiawä ïî ìëBàL ú÷æça äæ éøä ,íìBòä áeMéa§¦¨¨£¥¤§¤§©¤¥¦©ª¦¨¤£©

.ìæb̈¥
ב)בגמרא כד, 'המשחק (סנהדרין מדוע דעות שתי הובאו

סכום  מהמפסיד נוטל בהם שהמנצח מזל (משחקי בקוביא'
לעדות: פסול מראש) שסוכם כפי כסף

להתערבות  הסכים המפסיד כי כגזלן, שדינו אומרים יש
לטובתו, ישחק שהמזל סבור שהיה משום רק מלכתחילה
והרי  הסכמה מתוך כן עושה אינו לשלם נדרש הוא וכאשר
לעדות  פסול והמשחק גזל זה שאין אומרים ויש גזל. זה

עולם. של ביישובו עוסק שאינו משום
אומנות  לו יש כאשר הטעמים, בין למעשה ונפקאֿמינה
הטעם  לפי הקוביא: ממשחקי רק מתפרנס ואינו אחרת
ולפי  גזלן, הוא מכלֿמקום שהרי פסול הוא עדיין הראשון

עולם. של ביישובו עוסק הוא שהרי נפסל אינו השני הטעם
כי  לכאורה, סתירה יש זה בענין הרמב"ם ובדעת

. . בקוביא 'המשחקין כתב: ה"י) (פ"ו גזילה ixdבהלכות
mdixacn lfb df אפילו לעדות פסול לכאורה זה ולפי ,'

לעדות  שפסול כתב זו בהלכה אך אחרת, אומנות לו כשיש
אחרת! אומנות לו אין אם רק

משנה': ה'כסף ומבאר
עם בקוביא יש micediהמשחק אם אפילו לעדות פסול

הרמב"ם  מדבר כאן אך גזלן, הוא שהרי אחרת אומנות לו
עם המשחק בכ miiebעל שאין ואףֿעלֿפיֿכן , גזל איסור ך

הרי  עולם, של בישובו עוסק ואינו 'הואיל כי לעדות, פסול
כלומר: גזל'. אבק שהוא הקוביא מן שאוכל בחזקת זה
במשחקי  הוא עסקו וכל אחרת אומנות לו ואין מאחר
ראינו  שלא אףֿעלֿפי יהודים, עם גם שמשחק חזקה קוביא,

גזל. משום לעדות פסול ולכן זאת,

ה'תשע"ו  חשון כ"ב רביעי יום ישראל  למלך דוד מבית מלך בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰àì ¯ ìàøNé éëìî©§¥¦§¨¥Ÿ
,òBøæ éìòa íéîlà ú÷æça íäL ;ïäéìò ïéãéòî àìå ,ïéãéòî§¦¦§Ÿ§¦¦£¥¤¤¥§¤§©©¨¦©£¥§©

.íéðicä ìò úçz ïéòðëð ïéàå§¥¦§¨¦©©Ÿ©©¨¦
חביב המהר"ם א)הקשה עד, יומא יוה"כ, :(תוספות

הגמרא שם)מדברי מן (יומא מעיד אינו שהמלך עולה
הפסוק את דורשים כי טו)התורה, יז, עליך (דברים תשים "שום

להעיד  למלך הוא וזלזול עליך", אימתו "שתהא – מלך"
מעידים  לא ישראל שמלכי הרמב"ם כתב ולמה דין, בבית

מלכים בהלכות וגם אלמים...", בחזקת ש"הן כיון (פ"ז רק

ישראלה"ז) "מלכי minkgכתב exfb מעיד ולא ידון.. שלא
עליו"? מעידין ולא

ותירץ:
ההלכה  סוף על רק מוסב אלמים" בחזקת ש"הן הטעם

עליהן") מעידין היא ("ואין מעידין" "אין שהמלכים ההלכה ואילו
התורה. מן אכן

אברהם' ה'דבר י"ד)אך אות ל"ב דחוק (ח"ב שפירוש כתב
הפסולים  דיני בין זו הלכה הביא הרמב"ם שהרי הוא,

cirdlש"לא כך על הוא שהדגש היינו, ,oicirn."

הדברים: ביאור כך אלא
ממלכי  ובין דוד מבית (בין המלך שאין התורה דין
עדות, מהגדת פוטרו בכבודו לזלזל לא כדי מעיד ישראל)
עדותו  דוד בית במלכי - והעיד כבודו על מחל אם אבל
שאין  מכיון כי חכמים גזרו ישראל ובמלכי מתקבלת,
מדרבנן  עדות כפסולי הם הרי הדיינים עול תחת נכנעים

עדותם. פי על ממון מחייבים ואין מתקבלת עדותם שאין
שלמה' 'בנין גמרא)ובספר ד"ה ב, יט, פירש:(סנהדרין

היא  ה"ב )הלכה פ"א חכם (לעיל העד "היה ממון שבעדות
בבית  מעיד אינו בחכמה", ממנו פחות דין בית והיה גדול
וכן  האיסור מן בה שמפריש "בעדות אבל כבודו, משום דין
וכך  ה'". לנגד חכמה "אין כי ומעיד", הולך נפשות.. בעדות
נפשות  עדות או האיסור מן בה שמפריש בעדות – במלך גם
לא  ישראל שמלכי גזרו חכמים אך התורה, מן להעיד חייב
עול  תחת נכנעים שאינם כיון כזו, עדות אפילו יעידו

בגמרא המסופר המעשה ואכן שם)הדיינים. (סנהדרין

בדיני  היה מעיד המלך שאין חכמים גזרו שבעקבותיו
נפשות.

ה'תשע"ו  חשון כ"ג חמישי יום ציבור  מבני על תורה דין

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øôñ áðâpL øéòä éða§¥¨¦¤¦§©¥¤
ìå ìéàBä ¯ ïälL äøBzíãàì øLôà éàL ,éeNò àeä äòéîL ¨¤¨¤¦§¦§¦¨¨¤¦¤§¨§¨¨

ïéàéáî ïéàå ,øéòä dúBà éðiãa ïéðc ïéà ¯ epnî Bîöò ÷lñì§©¥©§¦¤¥¨¦§©¨¥¨¨¦§¥§¦¦
.äæa àöBik ìk ïëå .øéòä dúBà éLðàî äéàø§¨¨¥©§¥¨¨¦§¥Ÿ©¥¨¤

סוברים שם)יש מאירי עירי. לבני ד"ה א מג, ב"ב שהדין (רשב"ם
לשמוע  חייבים וכולם מאחר כי תורה, בספר רק נאמר

י  אינו אחד ואף התורה בו,קריאת השימוש על לוותר כול
אך  עליו, לדון יכולים ואינם בדבר כנוגעים נחשבים כולם

יוותרו  אם לדון עיר מאותה דיינים יכולים העיר צרכי בשאר
בדבר. נוגעים אינם ושוב בהם השימוש זכות על

הטור לז)אך סי' השייך (חו"מ דבר בכל נאמר שהדין כתב
ה'בית  וביאר עיר. של רחוב או מרחץ כגון העיר לאנשי

בספר (שם)יוסף' מהשימוש להסתלק יכול אדם שאין שכשם
ללכת  או במרחץ מלרחוץ להסתלק יכול אינו כך תורה,

עיר. של ברחובה
שהרי  הטור, כדעת שסובר שדייקו יש הרמב"ם ובדעת
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כתב ההלכה dfa'בסיום `veik lk oke' לז סי' ודרישה ב"י (ראה

.שם)
'בני  פירט: הקודמת בהלכה שהרי כך על שתמהו יש אך
של  ברחוב או במרחץ עליהם לערער מערער שבא העיר

דן ולא מעיד העיר מבני אחד אין envrעיר, wlqiy cr,'...
סילוק! מועיל העיר ורחוב מרחץ שלגבי הרי

מרחץ  בעיר יש כאשר מדובר הקודמת שבהלכה ויתכן
השימוש  זכות על לוותר הדיינים ויכולים אחר ורחוב
אין  כאשר מדובר כאן אך דנים, שעליו הרחוב או במרחץ

ממנו. להסתלק אפשר ואי אחר ספרֿתורה
אחר  יש אם עצמו במרחץ חילק לא שהרמב"ם כיון אך
ולדעתו  לספרֿתורה. מרחץ בין הוא שהחילוק נראה לא, או
המיועד  בספרֿתורה ורק העיר, צרכי בשאר סילוק מועיל
בזה' כיוצא כל 'וכל שסיים ומה סילוק, מועיל אין למצוה

העיר צרכי לשאר devnכוונתו ly שהם וכדומה שופר כגון
כגון  הרשות מדברי אך מהם, להסתלק אפשר ואי חובה

סילוק מועיל אכן העיר רחוב או יז)מרחץ סי' ציון .(בנין

ה'תשע"ו  חשון כ"ד שישי 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 יותר לאחרונים להאמין סיבה אין ,

על מעידים האחרונים כאשר אבל של mtebמהראשונים,
המעשה במקום היו לא שבכלל ואומרים ("עמנו הראשונים

שאינם הייתם") כמו עצמם על להעיד נאמנים הראשונים אין ,
כי  שבת, שחיללו עליהם יעידו אם להכחיש נאמנים
'בעלי  הם והראשונים 'עדות' בתורת מעידים האחרונים

הדבר'.
כאחת, ו'הזמה' 'הכחשה' עדי הם האחרונים וכאשר
זה  ובמקום זה "ביום היא שעדותם כאן הרמב"ם כדברי
- מעולם" דברים היו ולא היום, כל אלו ועם עמכם היינו

שהם שגםminifnאף כיון העדים, עצם miyigknאת את
הכחשה".-המעשה  זו "הרי הרמב"ם אומר

'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'תשע"ו  חשון כ"ה קודש שבת מקצתה  שהוזמה עדות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ìL íéãòä eéäelôà ,äL ¨¨¥¦§Ÿ¨£¦
ìáà .ïlk enæeiL ãò ïéLðòð ïéà ¯ íúö÷î enæeäå ...äàî ïä¥¥¨§©¦§¨¨¥¤¡¨¦©¤©ª¨£¨
úìàL éãk àeäL ,øeac éãkî øúé äæì äæ ïéa ÷ñôä äéä íà¦¨¨¤§¥¥¤¨¤¨¥¦§¥¦¤§¥§¥©
enæeäL íéðMäå ,úeãòä ä÷ìçð éøä ¯ Baøì ãéîìz íBìL̈©§¦§©£¥¤§§¨¨¥§©§©¦¤©
äìèaL ét ìò óàå .íéLðòð ïéà ...íéøçàä íéðMäå ,ïéLðòð¤¡¨¦§©§©¦¨£¥¦¥¤¡¨¦§©©¦¤¨§¨
,dúö÷î ìñôðå ìéàBä ,úçà úk ïäL éðtî ,dlk úeãòä̈¥ª¨¦§¥¤¥©©©¦§¦§©¦§¨¨

.dlk äìñôð¦§§¨ª¨
בטלה  כולם עדות הוזם, מהם ואחד שהעידו עדים

פסול" או קרוב מהן אחד כנמצא הוי סנהדרין "דהזמה (רש"י

הרי) ד"ה ב ו, מכות ותוספות עקיבא כר' ד"ה א. .ס,
יותר  של הפסק היה שאפילו הרמב"ם, כאן ומוסיף
ולכן  הוזמו שלא לעדים שהוזמו העדים בין דיבור' מ'כדי

נענשין" שהוזמו והשנים העדות, "נחלקה לכך אומרים (ואין

כולם') שיזומו עד זוממין נעשים העדים ש'אין מההלכה לענין סתירה -
כת  שהן מפני כולה העדות "בטלה עליה שמעידים העדות

כולה". נפסלה מקצתה ונפסלה הואיל אחת,

השיג: והראב"ד
העדים  בין דיבור' מ'כדי יותר של הפסק שיש מאחר
לענין  כתות לשתי נחשבות ולכן העדים, לשאר שהוזמו
לשתי  נחשבות העדות ביטול לענין גם הרי הזמה, חיוב
זו  אין כי מתבטלת, אינה הוזמו שלא העדים ועדות כתות,

מקצתה'. שבטלה 'עדות
הש"ך סק"ו)וכתב לו סי' כשיטת (חו"מ היא רש"י שדעת

כתב שהרי והוא)הראב"ד, ד"ה א. ו, השנים (מכות העידו "אם
הן הרי האחרים העידו זמן xacולאחר lkl zezk izyk."

קיים, עצמו הרמב"ם היה אילו ספק "אין הש"ך: והוסיף
הראב"ד!". לדברי בכאן מודה היה

ששתי  מאחר הרמב"ם: שיטת את מיישב משנה' וה'כסף
ביניהם  הפסק היה שאחרֿכך אף כאחת, להעיד באו הכתות
עדות  בטלה שאם לענין אחת ככת הן "הרי העדות, בהגדת

השניה". הכת עדות כן גם בטלה האחת, הכת
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.à˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡‰5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.áÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«

ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»
ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.âÔ˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.ã,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).
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.ä‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.à‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

וחקרת" "ודרשת טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וכיון
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין –

והעדים 4) הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו שהמלווים
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - עדותם יכוונו ולא יטעו

זוז.5) ה"ג.6)מאה בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.á˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
 ֿ דיבור א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.â‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
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˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»
B‡‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯Ó≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»

:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈
‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ

ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד בחקירות,17)נפשות הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, בזמן שהיא 18)שהן:

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, בגוף נוגעת
יושנו.19) מחמת הושחר תובעו 20)שהכסף והמלוה

עד  בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא אם כי שניהם,
(חו"מ  לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע מפי מוכחש אחד

יא). ס"ק שם ובסמ"ע ב. סעיף ל, תימן:21)סי' בכת"י
מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה. - דיוטא בדייטי,
ובני  הבית, רוחב פני על הרבים לרשות הבולטת "עליה

תחתיה". עוברים יכול 22)רה"ר מהם אחד שכל וכגון
הוכחשו  הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות שתי לראות
(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, ועדותם המקום בחקירת

שם.23) - ורבי נהרדעא, כחכמי א לא, וזה 24)סנהדרין
יט. באות כנ"ל שניהם, מעידים 25)תובעו ששניהם כיון

והלך  זה, את זה מכחישים הם אין מנה ובאותו מנה, על
וברש  שם, (סנהדרין שבהם פחות אומר:26)"י).אחרי זה

לו  הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי על לו הודה בפני
יין  חבית דמי על מעידים ששניהם שמן, חבית דמי על
לטעות  אדם בני שדרך וברש"י). (שם שבשניהם הפחותה
אמרו  וכן מוכחשת, עדות זו ואין ולבן שחור במנה וכן בזה,
אין  לשעורים חיטים שבין חזקה, לענין ב) נו, (בבאֿבתרא
הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי בהן לדקדק העדים דרך

בזה". מדקדק העד "שאין ה"ב: פט"ו ונטען כל 27)טוען
את  זה מכחישים שאינם העדים דברי ליישב שנוכל מקום
סעיף  ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם, מיישבים - זה

ב.

.ãL :‰¯Bz ÔÈc˙BBÓÓ ÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈»
ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ∆∆¡««

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt28Ï·‡ . ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«»»¬»
ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ29˙e„Úa ˙BBÓÓ ÈÈc ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»¿≈

ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL30‡lL È„k , ∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ¿≈∆…
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz31¯ËLaL ˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙BÒ˜ ÈÈ„a32;˙eÏ‚·e ˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«¿»
Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡33. ∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

 ֿ לבית בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.äÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
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כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.åÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.æ‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה

אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך
בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור

- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.çeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.è‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.éÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»
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נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר
יצטרך  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב בריה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.àé˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
 ֿ דיבור ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו

ה"א.77)בשקר. פ"י, לקמן כמבואר את 78)רשעים,
השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל

מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.áéÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.à˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ .6ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ
¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ?„ˆÈk .CÎÏ¿»≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«
eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â ,‰¯·Ú‰»¬≈»¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰ ÈL¿≈»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ≈ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ
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,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
 ֿ (כסף ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.á˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.â:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.ã„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.ä·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
פרעתי  טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי -

נא). סימן לחו"מ של 25)(פרישה מידו סודר קנין קיבלתי
ואילו  למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב הלווה
להמלך  הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב רציתי
 ֿ (בבא הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו שנית

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) מ, זה 26)בתרא לשון
למלוה  אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי תמוה,
פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד עד אלא
לא  למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו: יכול שהמלוה
סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך ממני, לקחתיו
בשטר  מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי את המצטט נא
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הלקוחות  מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר, – גמורה"
גובה  אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור, כשטר
שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים אלא
רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית ולדעת
להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד נקט אלא
וראה  וכדומה. המשועבדים מן כגביה לכולם, והואֿהדין

שם. ב'דרישה'

.å‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
 ֿ (בבא נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.æ˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ

B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿
ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«

ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת "י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תשע"ו  מרחשון כ' ב' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עדים 1) דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד שבאו רבים
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.àÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
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‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו
לכל  לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני לא), טו, במדבר
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.á‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.âÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים

אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.ã;„ÈÚ‰Ï Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»¿»ƒ
ÈL eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬¿≈

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡19,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk «ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.ä¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.å·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
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ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿
„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈

¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»
ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.æÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.çÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.èÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דין.1) בבית השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, דין בית אחר בודק דין בית אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.àe¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
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ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈
‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»

˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
שדיני 7) ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים אינם -8)ממונות שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין דיניהם דין.9)אין נקרא וזה הואיל

נגעים 10) ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג, שם
מ"ו  סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף בלבד, ביום

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו: ד, סעיף

.á.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,

לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל
יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות

ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.â‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר הלקוחות.20)שטרי
כל.21) לומר 22)לעיני מערער, עליה ערער שלא

ואינו  הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו, היא שהשדה
הלוקח. ע"י פי"א 23)מזוייף ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה אדם כל שנהנים "כדרך של 24)ה"ב:
והדבר  אלו, בכתובות בעליהן תחת היושבות נשים שתי
בלא  אחת שעה אשתו עם לשהות לאדם שאסור ידוע

ה"י. פ"י, אישות בהל' כמבואר שני 25)כתובה, שגם
שם, ורש"י א). כ, (כתובות עלֿידו הם מזוייפים השטרות
לחתום  וחיקה שטרות אותם בכתב הסתכל שמא מפרש:
הם  מקויימים השטרות שני אפילו ולדבריו חתימתם. דוגמת
השלישי  בשטר החתימה זייף שמא לחוש יש ביתֿדין, ע"י

ערער 26)שבידו. הוא. מזוייף לומר עליו ערער שהלווה
החלטה  או פסקֿדין נגד מנומקת טענה התנגדות, ערר. =
יעערו". שבר "זעקת ה) טו, (שם הכתוב מלשון מסויימת,

העדים.27) חתימת זהות ע"י בביתֿדין אפילו 28)קויים
אחר. שטר עמו כל 29)אין נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא

וכלֿשכן  ערעור, עליו יצא ואפילו בביתֿדין, שהוחזק שטר
ממנו  מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל ערעור עליו יצא לא
את  מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת שם) (כתובות לבדו
הוחזק  אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו משטר השטר
ורש"י  רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן דעת וכן בביתֿדין".
עליו  שקרא משטר אלא השטר את מקיימים "אין גורס: שם
עליו  קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין". והוחזק ערער
בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים אין ערעור
עליו  קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף שמא שחוששים
אלאֿאםֿכן  קיימוהו ולא בו, ודקדקו עליו עמדו ערעור,
מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת שזוהי להם נתברר

לז. סעיף

.ãÌi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆
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הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.ä¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.åÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת "י וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.æÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא

ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני
כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו

שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה
יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.çÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.à·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
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לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.áel‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.âe„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי

חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא
אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי

אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.ãÈ„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.ä„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.åÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
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BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿
e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»

‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»
[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»

„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»
.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.æÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תשע"ו  מרחשון כ"א ג' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.àB„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.á˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.â¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

Ó ‰Ê È¯‰ -„ÈÚ12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם 
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים
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zecrפו zekld - mihtey xtq - oeygxn `"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ãÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.ä¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.à„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.áÈt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.âÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
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כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,
טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.ã:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.äÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.å¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,

ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.æ¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.çÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.èÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈
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Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.é‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.àéÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.áéÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ראה". או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל ב: מט,

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.àÏ‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע
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פט zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn `"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.á‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.âÈ¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»¬≈
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
אלא  ב), סא, נדה (ראה תורה איסור בו יש כן, שאם בבגד,
הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא

- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים
סופרים". מ 17)מדברי איסורם אין אלה אלא כל התורה ן

בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.ãÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»
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ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה
מדבריהם  אלא אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, הלווה

ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין
חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון

"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים וכיוצא ראינו 34)בקר לא שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
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שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.äÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
הפירות, בגוף חולק שאינו פועל, שאר אבל מועט. דבר
הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ב ד' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי

.à‰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

.áÔÈ¯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 אין

שם 8) בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים הרגלים
וגזל. שקר שבועת על חשוד שאינו שאמרו 9)מוסיף: זהו

כרבי  - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי א): כב, (חגיגה
עם  לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי שרבי כלומר, יוסי,
מקבלים  לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים שאנו שנאה, הארץ
(רי"ף  ארץ בדרך פנים כל על כשישנו רק וזה עדות, ממנו

שם). לפסחים

.â,¯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
כשרות, בחזקת שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
אלא  להעיד כשרים בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם

חכמים . תלמידי הם אםֿכן

.ãBÏ ‰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
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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

.äÌ‰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¿≈∆

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" לעדות

מקפיד 18) ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ, קידושין
ולהיפסל. בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו סנהדרין 19)על

רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר "אוכלי ב כו,
ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים, מן צדקה מקבלי
"אסור  ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן צדקה ליטול לישראל

.å‰¯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).

.æÔÈ¯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

.ç„ÈÚ‰Ïe Ba Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»¿»ƒ
e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈∆≈»

ÌÈ¯Á‡30ÈBÏt ˙B¯t :¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«≈¿ƒ
ÓÌ‰ ÌÈw˙31¯BÎa ¯Oa ¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â ,32 ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…¿«¿

Ïk ÔÎÂ .‡e‰ ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ«»»∆∆≈¿ƒÀƒ¿≈…
ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈«»ƒƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ33ÔBÓn‰ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â ,34.Ì‰ÈÏÚ «»¿»ƒ¿≈≈««»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו
שהוא  פי על אף תמים, בכור בשר למכור חשוד שהוא או
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,
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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

.èÏ‡¯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

.éÔÈ¯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,

.àÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כן,8) שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
פ"א  שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע כגון
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ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה ה"ה),
לשוא". שהרי 9)אלהיך עליהן, לוקים אין עבירות אלו

ובכל  ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן לאו
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים זאת
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 ֿ 13)כלשון (בבא 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

.á‰¯·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»«∆»«¿≈»»«¬»

È‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -Ì„‡ Ô ≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ

כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
אד  לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה משלם שאין ם

(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ
רש"י). וכפירוש שם,

.âel‡Ó ‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»≈≈
˙B¯·Ú‰31¯ÊÁÂ ‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , »¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»¿»«

‰˜lL B‡ ,Ba32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33ÌÈL e‡a Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»¿«ƒ
- ÏÒÙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…ƒ¿«

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰34ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈ƒƒ
B˙e„Úa ÔBÓÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36‰OÚL Ú„eiL „Ú , »¿≈¿…»«∆ƒ»«∆»»

.‰·eLz¿»

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. בין

.ã‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מט,36) בנדה כמפורש לדון, גם פסול - להעיד שפסול כל
הפסולים. הן ואלו ד"ה ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב.
כשם  פסולין, מיני שאר "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה

בדיינים". פוסלים כך - בעדים היתה 37)שפסולים כשלא
אותו  המחייבים מהתנאים דבר שחסר או התראה, שם
(כסףֿמשנה). בלבד התשובה לו ומספיקה מלקות,

(דברים 38) "שנאמר ה"ז: פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
אחיך", הוא הרי שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה,
ה"י, פ"ב ונטען טוען ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ
השבועה) על החשוד (=על עליו היו "אם רבינו: כותב
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים
נכנע  שלא עוד כל לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות".
עם  התשובה שתצטרף עד לכשרותו חוזר אינו - לבו
להעיר  וראוי שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות
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שנתחייב  מי "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י
"בין  ותיבות: לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות,
ריד. לאוין בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה

לבריות"39) ורע לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
(רדב"ז). לשמים גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו

פסולי ומדבר 40) וכל שגזלן משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
שיעידו  משעה אלא להעיד כשרים אינם חמס מחמת  עדות
שחתמו  השטרות וכל בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם
 ֿ בבית עליהם שהעידו עד התשובה (=בין בינתיים עליהם
סימן  חו"מ משו"ע נראה וכן שם), (כסףֿמשנה פסולים דין)

לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו

.äeÚ¯˜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

.å˙‡ 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

.æ˙‡ 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,

.ç?˙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

.è?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52˙È·Ï ‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈
È‡ „eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc53. ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»¬ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55ÔÎÂ . ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«¿≈

ÁaË56˜„Ba ‰È‰L57‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ «»∆»»≈¿«¿≈¿»»¿≈»
B„È ˙ÁzÓ58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59Ô‰L ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»∆≈

‰‡¯iL „Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«∆≈»∆
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ60‰qÎÈÂ , ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒƒ«∆

¯ÈÊÁÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡61B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¬≈»¿»»ƒ¿≈»ƒ««»

·eLÁ ¯·„a62. ¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.éÌÓBÊ „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
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עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.à‡Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«…
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ2ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï3ÌÈa ‡ÏÂ , »∆∆…¿»«ƒ»ƒ¿…»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5ÔÈ‡ . «ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ≈

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt¿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,

.áÌÈÁ‡ 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

.â·‡‰ 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

.ãÔBL‡¯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
ֿ 15)אביו. רבינו 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

על 19) אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם בנים"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

.ä:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
zL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂÁ‡ B‡ ˙BÈÁ‡ È ¿≈«∆∆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¿≈

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ådÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
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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

.æÈLa 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

.çÔ‰ 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

.èBzL‡ ˙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

.éÏÚa ‡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

.àéÔ˙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",

.áéÌ‡‰ 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

.âéBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.ãé˙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
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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

.åèÈtÓ ‡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'תשע"ו  מרחשון כ"ג ה' 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

.àÏÚa ‡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

.á‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ

da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈
‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»

‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,

ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,

הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית
ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב

אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.âÌÈ¯·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∆»
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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,

מאה 24) הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
עצמות  את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך אמה,
ללכת  להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד המת
גדולה  בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני שם
זה  נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה שנחרש
חוץ  שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום לומר
ב  עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור ממנו
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור בתוספות
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא

היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד  ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.ã‰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,

.ä‰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
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י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב
ט"ו. הלכה

.å„·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

.æ‰˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד  שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.à„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈≈ƒ
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da2¯ÈÚ‰ Èa ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈»ƒ

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL3ÏL ·BÁ¯a B‡ ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»ƒ¿∆
¯ÈÚ4‰Ê ¯·„a „ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ -5‡ÏÂ ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿»»∆¿…

BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„6„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜a »«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»¿««»»ƒ
ÔÈ„È B‡7. »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.7) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בקבלת

.áÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8Ù‡ È‡LBÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯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¿≈…«≈»∆

ש"סילוק"8) שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בבאֿבתרא
לגבי  שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי אלא מועיל
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז). עדות
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
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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 בימי 9)סעיף בו שקוראים מה לשמוע
בשמיעתו.10)הקריאה. ויוצא בו נהנה את 11)שהרי

אחרת. טענה שום או בדמים, לקחתיו הטוען: הגנב

.âÈi„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¿≈…«≈»∆

עירם,12) של ספר שזה מעידים או גונב, שראוהו המעידים
שם). (בבאֿבתרא בעדותם ונוגעים בו שותפים שכולם
ספר  להם יש אם להעיד, מכשיר יב סעיף ז סימן ובחו"מ
לקרוא  להם מותר עצמם הדיינים אפילו ואז אחר, תורה
קוראים  רצו ואם הואיל להם, הנאה זו שאין הספר, באותו
ס"ק  שם (סמ"ע כנסת בית באותו הנמצא אחר, מספר הם

העיר.13)כח). אנשי בעדותם,14)על נוגעים נמצאו 
והעדים  הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן אם שהרי

משלהם. להם ושנה.15)לתת שנה בכל ולא 16)לתת
הבאות. בשנים עוד להם לתת יצטרכו

.ãÔÈaL 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. »∆»¿≈…«≈»∆

סמוכים 17) שאינם עניים הרדב"ז: וכתב שם. בבאֿבתרא
מתפרנסים  הם שאין כיום, בירושלים, כגון העיר, בני על
נראה  לארץ, חוץ קהילות להם ששולחים ממה אלא

ולהעיד. לדון יועיל סעיף 18)שה"סילוק" לז סימן בחו"מ
שותפים. שני של הנוסח: להם 19)א, שמכרה שזה לומר,

ממנו. חלקו 20)גזלה על ואפילו המערער, עדי לפסול
יטול  אם ביניהם, חלקו שלא זמן שכל יעיד, לא השותף של
מעיד  זה ונמצא שניהם יפסידו השדה, מן כלום המערער

וברשב"ם). א מג, (בבאֿבתרא דין 21)לעצמו לו: שכתב
שלך. שהכל זו, שדה על לי אין גם 22)ודברים כלומר,

זה. תנאי עצמו על קודם 23)יקבל ממנו שלוה המלוה,
חלקו. את לשותפו חציה 24)שהקנה שהרי מידו, יקחנה

השותף  מידי חובו כנגד לטרוף ודינו חוב, לבעל משועבדת
ירצה 25)הקונה. שאם בדבר, נוגע אינו שעכשיו

"לווה  יהיה שלא חובו, בעל מפני השותף אצל להעמידה

ישאר  ממילא הרי ה"ג), פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע
דמיה  לשלם עליו שקיבל השותף כלפי רשע" "לווה
אחריות  שום עליו קיבל שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא
בידו, היתה גזולה ויטעון מערער איזה יבוא שאם אחרת,
נוגע  זה נותן הרי כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין
כשיקחוה  לפצותו יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו

(שם). ממנו

.ä‰„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¿≈…«≈»∆

בלבד,26) השותף חלק על אלא טוען המערער אין אם אבל
שאז  תנאי, שום בלא לו להעיד זה יכול השותף, לו שמכרה

א). סעיף לז סי' (חו"מ בעדותו נוגע שטוען 27)אינו
ממני. גזלתיה חבירו 28)למחזיק: שדה לעבד היורד

מנהג  כפי בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת
עם 29)המדינה. השדה יטול המערער, יזכה שאם

נגזל. כל כדין זו 30)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 את 31)אם
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל השדה,

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 -

.å·¯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∆»
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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.

.à‰„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.

.á¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.â˙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

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



קג zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.ã‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא

שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.äCÎÈÙÏe37ÌÈ·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' ֿ 43)והשווה ה'לחם 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
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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

.å„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45,„ÈÚ‰Ï ¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈¿»ƒ
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â46¯b‰Â ,47 ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯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'תשע"ו  מרחשון כ"ד ו' 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.

.à‰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 הלכה 4)ומבקשים בסמוך ראה

זה. מעין כיצד?5)ה ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.áCÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡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

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).

.âÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
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קה zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn c"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'.

.ã‰‡„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 כך 22)התובע לו חייב שאני

שם  בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל וכך.
הודה  בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה בקשר
"צריך  האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב שהוא לו
לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם שיאמר
יכול  אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם לאמירתו:
(להיראות  להשביע שלא או; בו, הייתי משטה עוד: לטעון
פא  משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את ועשיר) שבע
הלכה  ז, פרק ונטען טוען הלכות והשווה לד), קטן סעיף

לי 23)אֿב. ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים עלי היו
אלא 24)הן. שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם פרט

בו. שם.25)משטה רבינא של מאמרו ב כט, סנהדרין
לתביעת 26) מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין קיבלו

כותבים  מידו, וקנו שניים בפני הודה הוא: שכלל המלווה,
הוד  שטר קניין לו שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף אה,

וברש"י). (שם עומד פה,27)לכתיבה על מלווה לעשותו
קנו  לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב להם אסור אבל
הם  צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר ואפילו מידו,
לעשותו  הוא מסכים אם בשטר, שחתמו אחר בו להימלך
המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק בשטר", "מלווה

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה בהלכות כמבואר

.äÔÈ˙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≈∆

¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏtÌ‡ .BnÚ Û ¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ
¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.åÈ„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

.æB¯·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 כדי 33)אלא
חבירו  את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי לצאת
שלא  ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל (שם).
כמבואר  שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב כדין,

ב. סעיף לב, משפט ובחושן ככתוב 34)שם 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

.à¯˜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
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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...

.áÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆

ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.âÌÈ„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).
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הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.ã‰‡¯˙‰ 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

.äÌ‰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,

.åeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.æ‰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

.çÌÈÓÓBÊ 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.

.à‰¯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»
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zecrקח zekld - mihtey xtq - oeygxn c"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:„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).

.áLÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.âÔÈÓÓBÊ 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,

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



קט zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'תשע"ו  מרחשון כ"ה ש"ק 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

.àÔÈÓlLÓ ‡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 כ,4)בדפוס (דברים שנאמר
שייגמר  עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא כא)
וכאילו  כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות הדין

נפשו. את לקחו (שם,5)כבר שנאמר רש"י: ומפרש שם,
כל  מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו יח)
הכתוב  לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר מקום
לקמן  וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן, אחד,

ג. נהרגים.6)הלכה 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

.áÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
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
 ֿ בעדת 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

.â˙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
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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

.ãÈM‰ ¯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

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.äe„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).

.åÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰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

.æ‰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
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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

.çÚL¯ 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
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

.è˜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.

.é,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
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.àL‡ 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 ואיך
זו.5) אשה או 6)של תתאלמן שאם  מועטת, בהנאה

ולא  בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה - תתגרש
שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם יצטרך
את  מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם אינו ְֵַולפיכך

חסרון 7)מעותיו. כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
על  העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו. בדברי לשון
להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה טובת דמי
שכל  הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל ישלמו ולמה
רצו  זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה" "טובת על  העודף
הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי סכום אבל להפסידו,
לה  יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו, עכשיו גם שהרי
כלום  תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה, טובת ברצון
נמצא  שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה מכתובתה
ואלה  שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה שאם
גם  שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו זממו
וראוי  להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים עכשיו,
טובת  דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י להעיר

הנ"ל. לפירוש בהתאם וזה זו. צעירה.8)הנאה
יש.9) אז תימן: הקטטה.10)בכת"י שבעלה 11)בעלת

לה  לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול יסכים לא
שתמות  לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי כתובתה.

יירשנה. כדי 12)ובעלה ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. בסכום זוזים,13)לזכות עשרה לסכן להוט שאינו

ל  ג,כדי (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום זכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה א

.áÔzÏ ˙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
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

מלוה 15)מעכשיו.14) עבורו שישיג מתווך, לאיזה
הבאה  ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין ארוך,

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר למלוה, מכות 16)מלווה
שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם א. ג,
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן: ורבינו
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).

.âÁ‚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,

.ãBc·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
ÈÚ ÈÓc„·ÚÏ Ô28.‰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
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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

.äÈep˜ 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
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

.å¯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
 ֿ (לחם 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

.æÌÈL 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
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„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

.ç‰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.
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

.è‰¯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
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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

לעי  וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - פ"ד דבר" ל
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.

.é‰˙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
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

.àBÊ ˙‡ 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
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zecrקטז zekld - mihtey xtq - oeygxn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áÔBÚÓL 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 ֿ 11)חפץ". שעלֿכל 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

.âÈÂÏ 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¿»
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

.ã˙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»

יודעים 19) אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
הוא. הלווה 20)איזה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

על  הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר השני,
- ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני הלווה

שם. ברי"ף וכן התובע, ומפסיד הנתבע שהיא 21)נהנה
חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל חכמים, מתקנת

ונטען  טוען בהל' ה"ג.כמבואר בוודאי 22)פ"א, והרי
פסול. מהם הלווה.23)אחד מן בין תימן: בכת"י

נכסים 24) שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז, ולדעת שני. מלווה
בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף המלוה הרי מהלווה,

משועבדים. מנכסים ה"א,25)שטורף לעיל נתבאר וכבר
(ע"פ  עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת מהן אחת שכל

שם). הרי"ף

.ä¯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¿¿≈
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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«¬»»¿«¿»



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz oeygxn d"kÎh"i -

ה'תשע"ו  מרחשון י"ט ראשון יום

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.àÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים שמעו 6)אינם אלא בעצמם, ראו לא שהם
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה

מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.á¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.âÔa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.ãBa Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12ÈBÏt ˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
a‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן וחייב חבורה בו וחייב 13)עשה
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גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה
סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא

או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,
ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,

בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.ä˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.å,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.æÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי

התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.ç„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.è¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.éÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«

‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈
‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«

„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.àé˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.áéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.âé,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
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כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.ãé¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.åèÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.æèe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.æéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך

שבו  קיבל דין,לא לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, עתו
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא
השבועה  כקבלת כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם ואז
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.çée¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית
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.èé¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

ה'תשע"ו  מרחשון כ' שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שבועת 1) ה', בשם – בשבועה המחוייב שישבע עשה מצות

בינה  ומה התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים
הדיינים. שבועת הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת

.à‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.áÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם

הנביא, בנפש אלא ה', כאילו שם הנבואה, מקור שהיא
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות

שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.âd˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.ã·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.ä,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
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השומר  זה"שבועת הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות ים
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות 22)טענת שלש לכל וסימן

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.å‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שאחד
האריס 30) בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה שקיבל

ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי השדה ובעל
לפיכך  לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים הואיל ואלה

(ש  עליהם שבועה החכמים דף הטילו שם ובגמרא מ"ח, ם
שאלה 31)מח:). והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

ופקדון.

.æÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך

שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).
וגאון  שם. לרי"ף ברש"י ראה ולהודות, להסיתו לכך חכמים
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.çÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.è'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.éÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני התלמוד.44)"משביעך מדין
בשם  לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר אבל
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי, ולא
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.àéıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
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B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ
;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»

Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ
.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות
שם). (רש"י משנה כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע ורב

בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.áéÌÎÁ „ÈÓÏz49·MÈÓ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ -50 «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿À»
‡l‡ ,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz51BÓk ,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆¿
e¯‡aL52. ∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.âé˙ËÈ˜ ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»¿ƒ«
‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ53; ≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆»

B‡ ‰Úe·La ,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒƒ¿»
.ÔÈic‰ ˙Úe·L BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿¿«««»ƒ

ÔfÁ „Èa ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe54˙Òk‰ ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»¿««««¿∆∆
È„k ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï55. ¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.ãé‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆

d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»
e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿

L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««
Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆

ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿
‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת לח:
הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.åèÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ ÏkÈ„È »ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.æèÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
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ÚÊÚcÊ Blk ÌÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈ76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«
‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈

Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆
'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈

ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין

חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.æéÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

aL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏB˙B‡ ÔÈ¯ËBt - Ú97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.çé¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או אם 102)שישבע כי
ממונו  למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר, נשבע
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן, ביד
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה

עצמו  יפטור שלא ובכדי ועוד. אנו כט. כזאת, ברמאות
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
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לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה
שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.èé˙ÚË ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿««¬«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- »≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈
¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿

Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
סז. אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה שמח). (אור

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן

י  הפורשים (הפועל) אנשים שיש השוכר, בידי ממונו עזוב
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת

.ëB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש
הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,

מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש

הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)
ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות

ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -
משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל

נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

ה'תשע"ו  מרחשון כ"א שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

ויודעים  שנשבעו קטנים הקדש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
ובטעות, במזיד לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב

גדול. צורך מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין

.àÔÎÂ ,¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ
:¯Ó‡pL ;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À∆∆¡«
„Ú ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ Ú¯t˙iL∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

.˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

.á˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰·eLz¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«≈
ÏkÓ ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈcƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»ƒ»

.˙BBÚ‰»¬

.â,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈
·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ È·˙kÓƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ
BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Úe·L¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…
Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆

.Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe Á˙t∆««ƒƒ»∆

.ãÏ·‡ ;L„w‰ È·˙k ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆¬»
BzÚc - da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :‰¯Bza ÚaLp‰«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»«¿
ÏÚ BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ;˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿«
- da ÚaLÂ B„Èa dÏË .‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÏÈÂb‰«¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«»

.¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

.ä- ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
CÈ¯ˆ - ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ;ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆»ƒ
.˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…ƒ¿

.å‡e‰ È¯‰Â ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»
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:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k BÏ¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆
ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««

.¯Á‡ ÈÒÎƒ¿≈«≈

.æÛ‡ ,‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL ÌÈpË¿̃«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»«
,Ô‰È¯·„a „ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…¿ƒ¿≈∆
˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe ÔÎpÁÏ È„k¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿¬«
¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡…̄ƒ¿¿ƒ»»«»»∆ƒ¿¿»»»»
ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ ‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»«¬…∆»ƒ≈ƒ»¿
- ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆»∆……«»»¿«¿À∆
¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe ,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ«∆»ƒ«¿≈«¿ƒ∆À«
L‡¯ Ï˜‰Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»≈…

.˙BÚe·Laƒ¿

.çÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

.˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ«¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

.èB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ÂÈÙÏ ÚaLpL∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»
BÓk ,‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿¿
Ì‡Â .B˙BcÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»¿«¿ƒ
¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ .Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ
È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡Ï ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿«¬≈ƒ∆¬≈
Ïk e‡ˆÓ - BÚÈ„BÈ ¯Ó‡z Ì‡Â .e‰ecpL Ú„BÈ BÈ‡≈≈«∆ƒ¿ƒ…«ƒƒ¿¿»
‰Úe·Le ‰ÂÚ‰ ÌBLÏ e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿¿»«¬≈¿»

.„ÈÓz»ƒ

.éB‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»
B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ

.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

.àé‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
- ‰Ïh·Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»
‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«
ÔBLl‰ ‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯Èƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»«»
¯‡ÙÈÂ ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««ƒ»≈
'‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«»«
‡e‰ ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -≈»¿»»∆»
.‰Ïh·Ï ‡‰È ‡lL È„k ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈¿«»»

.áéBÓk ,‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿

‰Ê ¯·„a BÙ˜B BalL ÈÓe ,ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»∆
¯‰f‰Ï Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»¿ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„ ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿«ƒ¿»
‡lL Ì„‡Ï ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰·BËÂ .ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡ƒ¿≈…∆»¿»¿»ƒ»»»∆…
„ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL - ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â ,ÏÏk Ú·MÈƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬…
·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;B˙Úe·Laƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«¿…»ƒ¿»

.ÌÏBÚÏ ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡«¬»…≈≈∆…ƒ¿»

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ב רביעי יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

˙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

.à¯‰ ˜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

.áBÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»
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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,

.âÌÈ¯‡·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¿«¬≈«»¿»

.ãB‡ 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¿≈
¯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

.ä:¯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:

.åÔÓ ‰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

.æÔa¯˜ 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

.çÈÏÚ 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'

.èÌÈ¯·„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

.é˙‡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
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¯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

.àéÔ¯‰‡ ˙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. הניתנת מעשר שהחלה 43)תרומת פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

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

.áé¯˙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

.âé‰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

.ãéÌÈÓL 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

.åèÌÈÓÏL ¯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

.æèÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»
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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

.æéLÈc˜‰ 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:

.çéÔÈlÁ ‡‰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

.èé‰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.

.ëÏÎ‡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

.àë¯˙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

.áëÏÎÈ‰ ‡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.

.âëEnÓ 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»
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,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

.ãëBÈ‡ - 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»¬≈∆»≈»

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

.äëÌÈÚL¯ 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

.åëÌÈ¯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 - ÂÈÙÏ122È¯„k .·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ ¿»»«»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

.æëBÊk 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
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.çëÈ¯‰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

.èëÂÈÏÚ - ˜¯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

.ìÈn‡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»

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 תבואה 136)שאסורים ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע

בדבר 137) אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם שאין
שהיא.138)הנדור. הנאה  כל לך ליהנות שלא 139)לא

כאדם  עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה התפיס
לו. המותרים דברים עצמו על פי 140)האוסר על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה משועבד שהוא
מאכילי 141) וממילא "שאין לו" האסור דבר האדם את ם

לו. נאסרת היא

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ג חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.àBÓˆÚ 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

.á„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

.âÌÈ¯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

ע 13)הט"ו). שלום לרבו, תלמיד שיאמר רבי""כדי ליך
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

.ã¯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»»
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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

.ä‰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 -

.åÌÈ¯·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 לביטול

הוא 34) ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה וכדבריו
זה  הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים מונה
בשבועות  דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז). ביניהם
מי  אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע ובנדרים
שעל  כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו או שהשביעו
וכן  הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא חברו דעת
למנהג  מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע נפסק
הנדרים  על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל אמירת
זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה של
(נדרים  משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו יהיו
בראש  יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה כג:)
ומפני  בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר: השנה
לאמרו  נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים שביום
יום  את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם זה, ביום
בעשור  השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה, הכיפורים
הגאונים  רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש לחודש"
בשאר  ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל לומר שלא
תשובת  מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר השנה, ימי
בו  שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב הגאונים:
וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה, שום

רבינו אינו ואמנם אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר
מזכירו  ואינו נדרי" "כל נוסח ביו"ד מביא הרמ"א וגם כלל.

להתיר  זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא סימן
גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה בלא

.æ¯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:

.ç:¯ÓB‡‰ ÔÎÂÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆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
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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

.è,¯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

.é‰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

.àéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ôk¯cL ÌB˜Ó Ï·‡ ; ∆»≈≈»¿≈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 ביהודה,62)כהנים כגון
חרם  - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים שהכהנים

וראה 63)סתם. (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל יט: שם כגון 64)בר"ן

גליל  אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר שאם תרומה,
וסתם  מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת את מכירים
שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם, "תרומה"

ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.áéÌ¯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

.âéB‡ ,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

.ãé¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
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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 -

כ  מה שהיא אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה זו,
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.

.åèBÈ‡ - 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

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

.æè˜¯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"
"המפריש  ה"ב פ"ח, עניים מתנות ובהל' ה"ב). פ"ד אישות
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

.æé‰LÏL Ïk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»¿»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ100BÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; »ƒ»«¬…««¿»»ƒ≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ101da ‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;102- »«¬…∆»ƒ≈»«¿»»»
¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰103. ¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈«≈

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").

.çé˙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,
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אד  בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שלי שנים, תהיה ם,
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
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.èéBa 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'

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ד שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.à:Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
,‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»
- ‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·eƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ .·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt»ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»
‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
Ba LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L .˙eL¯‰ È¯·„k¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈
ÔÈÏÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯„e ,LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ«»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»»ƒ

.LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡∆»«»»∆≈«»

.áÔa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«»¿»
,‰pÏÎ‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk ÈzÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ…¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÎ‡Â«¬»»«»«»««¿««¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.â,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆»
¯Ó‡L ‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â'«¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»∆»≈∆

Ôlk È¯‰ - B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈¬≈À»
.ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ

.ã¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆
‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Ò‡Â ‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

.ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ

.äB˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÂÈÏÚ ‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,ÌBi‰«¿»¿««»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∆«¬»«»»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ¿≈…«≈»≈

.å‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰»¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»
,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ»»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
el‡ È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â«¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÏË B‡ ·LÈ B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«∆¿≈
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ∆»«¬≈
·iÁ ‡e‰L - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«∆«»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ôa¯˜a¿»¿»¿≈…«≈»∆

.æ˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÏÚ BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿«
ÏÚ ¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â ,ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»«
,BÓˆÚ ¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ .BÓˆÚ«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈«¿
ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â ,ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»»»«
‡e‰ ¯·c‰ ‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ;‰Úe·L¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆«»»

.ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â ,¯Ò‡pL∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«ƒ«

.çÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ÔBa˙Ó ‰z‡Lk¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ«¿ƒ
¯ÓB‡ È¯‰L .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»∆¬≈≈
,˙eL¯‰ È¯·„a - ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿≈»¿
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆«∆»
ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«¿»ƒ≈¿»«…≈ƒƒ
.˙eL¯‰ È¯·„Ï ‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿

.è;ÌeˆÏ ·iÁ - ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰«≈∆»¿«»¿«»»
ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿¿≈
,ÂÈÓÈ Ïk ÈLÈÏL ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰«≈∆»ƒ¿ƒƒ»»»
ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe»«∆«¬≈∆∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯etk‰L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeˆÏ «ƒƒ¬≈∆«»»¿≈»ƒ«…
ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ÌÈ¯eÙe ‰kÁ Ba Ú‚t .L„Á…∆»«¬À»ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»≈ƒ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈
ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈

.ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚¿≈«¬»ƒ
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.éBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
¯eÒ‡ BÈ‡ - Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ«»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«
ÔÈ¯eÒ‡ È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eacƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«¬ƒ
.ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ»»
B‡ ,CnÚ ¯a„Ó ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
B‡ ;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ
- CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â ,el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈

.LnÓ Ô‰a»∆«»

.àé,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
.Ô‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»¬≈∆
È„ÈÂ ,CnÚ ¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿¿»«
.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆»
B‡ ÈBÏt ÌÚ ¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈ƒ¿ƒ
.Ôa¯˜a ·iÁ - B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»«»¿»¿»
ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Èz¯a„ ‡ÏÂ Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿«≈»∆∆≈
È¯„ ‡l‡ ,Ì‰ÈËtLÓ ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈

.Lc˜‰∆¿≈

.áéÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«
¯„p‰L BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a»∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆

Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…

.ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ה ש"ק 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

.àÔÈÒ‡ 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

ייאסרו  הזה שאמר: בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי
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 רבינו:6)צריכים כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה הרי
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

.áel‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14Ïa ÌÈOiL ÔB‚k .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ba «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

.âÔÈÊe¯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
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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
(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

.ãÔ‰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".

.äÌÁÂ ¯„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 אבל 35)חכם נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך אין

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

.åÏeÁiL „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

.æ¯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,
לעשות  אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה השאלה גם

תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.çÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¯Ù ¿≈∆»»«««≈≈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

.èÚÓLÂ ,'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
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בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל
אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.éÏÚ ¯„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.

.àéÌÎlÎÏ ‰‰ 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

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

.áé¯„¯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

.âé¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65B‡ , «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL66Ï‡¯OÈaL ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â67 ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»∆¿ƒ¿»≈

.¯zÓ B¯„ È¯‰ -¬≈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

.ãéCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓÏ¿»»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

.åèÌBi‰ 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

.æèÌÈÓÈ ‰¯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
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ה'תשע"ו  מרחשון י"ט ראשון יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון
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הּדבר" נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת וחקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ"ודרׁשּת
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת
יום שני ֿ ש "ק כ 'ֿ כ "ה מרחשון 

ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ו  מרחשון כ' שני יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשע"ו  מרחשון כ"א שלישי יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון eh)לכל ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻנתּבארּו
ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין וסֹוטה ְְְְְְִִִִִֵֶָֻּוכתּבֹות

ְִִנזיקין.

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ב רביעי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת "אל (zenyיתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(` ,bkהּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn)ּתׁשת ֿ "אל : ֵֶַַָָ
ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת אל עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע

(ezxenz el mlyne gka utg `ivend)ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְִֵֶֶַַָואת
ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָּפסּולין

(fh ,hi mixac Ð "jaxwn rxd zxrae")ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְֲִִֵָָ
מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו .(fk.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ג חמישי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

ֿ אבֹות" על 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 ֿ הּקרֹובים את 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'תשע"ו  מרחשון כ"ד שישי יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my). ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt)― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַָֹ
ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". לעדים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָאזהרה

ּבסֹוף c:)ׁשּנתּבאר ['zligza'])ּדיני נתּבארּו וׁשם מּכֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
זֹו. ְִָמצוה

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ה קודש שבת יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את 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 ֿ ּׁשמחּיב מה על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.
ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,
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i"yx
.ÂÁÈ‚˘È (ÊË) אבוט''ר וחרכין חורין דרך יביטו

בלע''ז:ÂÂ·˙È.בלע''ז: Á˙Ùפורופנשי''ר ‡Ï (ÊÈ)
.‰˙È· ימי כל להוציאם אסוריהם בית להם פתח לא

למ''ד  שצריכ' תיבה כל לביתם ללכת לפוטר' חייהם
בסופה:בתח  ה''א לה הטיל ··Â˙È.לתה ˘È‡ (ÁÈ)

עלמיה: בבית ת''י וכן Ú˙·.בקברו ¯ˆÎ (ËÈ) כיונק
כך  ומוציאו ומשרש שחופר בעליו בעיני הנתעב אילן
וחיה  בהמה כשנעשה חכמים אמרו מקברך, הושלכת
וכשחזר  מרודך אויל את הארץ עם המליכו שנים ז'
מותו  יום עד האסורין בבית וחבשו נטלו למלכותו
ולא  להמליכו הסוהר מבית מרודך אויל הוציאו כשמת
מת  לו אמרו יהרגני למלכותו ישוב אם אמר עליו קבל

מקברו: שהוציאוהו עד האמין ולא Â·Ï˘ונקבר
.·¯Á ÈÚÂËÓ ÌÈ‚Â¯‰ לבוש כמו מלוכלך בלבוש

Á¯·.הרוגים: ÈÚÂËÓ בלשון מדוקר רמחים מדוקרי
מוטען: ·Â¯.ערבי È·‡ Ï‡ È„¯ÂÈ מקום בור עמקי אל

ירדת: שם צוללים Ò·ÂÓ.שהאבנים ¯‚ÙÎ ת''י

קמינו נבוס כמו מד)מדשדש (כאן (תלים אבוסנו הרי ועל
בדמיך מתבוססת טו)כ''ה) חוצות:(יחזקאל כטיט הנדוש ,

.‰¯Â·˜· Ì˙‡ „Á˙ ‡Ï (Î) מלכים לשאר תשוה לא
בקברך : ˘Á˙.לנוח Íˆ¯‡ ÈÎ ועמך עבודה ברוב

לכל  להובדא ואמר בדניאל שמפורש כמו חנם הרגת
להשליכך  בזיון בך ונהגו שנאוך לכך בבל חכימי

ÌÈÚ¯Ó.מקברך: Ú¯Ê ÌÏÂÚÏ ‡¯˜È ‡Ï ילקו בניך ואף
יתחברו  כי רבים ימים אחריך יתקיימו ולא בעוניך

לזה: זה ויאמרו וישחיתום שונאיך ‰ÂÈÎ(Î‡)עליהם
.Á·ËÓ ÂÈ·Ï הארץ ותמלא ארץ, וירשו יקומו לבל

כמו  דבבין בעלי יונתן תירגם וכן ומציקים שונאים
כח) א' תבל (שמואל פני ומלאו לפתור יש ועוד ערך, ויהי

הרס  ועריו כמדבר תבל שם למעלה שאמרנו כלפי ערים
למקומן  הערים יושבי ויחזרו זרעו וכלה ואמר חזר

עיירות: תבל פני Â˘‡¯.ומלאו (·Î):שארית.ÔÈ בן
אביו: במלכות בלשצר ÎÂ„.מושל זה נין הבן. בן

ושתי: זו ונכד

cec zcevn
(ÊË).ÍÈ‡Â¯ויתבוננו אליך  יביטו בשאול  אותך הרואים

בכ  אליך אשרלהסתכל  האיש שזהו היתכן ויאמרו הלב וונת 
בחייו: הארץ מרגיז  ˙·Ï.(ÊÈ)היה Ì˘שם המיושב  מקום 

כמדבר: בעברתו:ÂÈ¯ÚÂ.לשממה  הרס  עצמו ערי  Á˙Ùאף ‡Ï
.‰˙È·:לביתם ללכת אסיריו התיר ··Â˙È.(ÁÈ)לא  ˘È‡ כל

בקברו: בכבוד שכב נשלכתÂ‡˙‰.(ËÈ)אחד  אתה  אבל
ארז''ל  כי להלן לזרקו המחוטב ענף שעוקרין כמו מקברך 
הארץ עם המליכו החיות עם  שנים לשבעה נ''נ  שנטרד  בשעה 
בבית וחבשו נטלו למלכותו וכשחזר בנו  מרודך  אויל את 
מרודך  אויל את  הוציאו כשמת מותו יום עד  האסורים
האמין ולא  יהרגני למלכותו ישוב  אם אמר  קבל  ולא להמליכו

מקברו : שהוציאוהו עד  ‰¯ÌÈ‚Â.שמת  ˘Â·Ï מלוכלך בלבוש 
הלכלוך : מרוב  חרב מדוקרי  הרוגים לבוש ‡·Èכמו Ï‡ È„¯ÂÈ

.¯Â·המלבושים יפשטו  לא המאוס לגודל  כי  הנרמס הפגר כגוף  הבור  בעמקי כאלה במלבושים יורדים הלכלוך  מרוב אשר ר''ל
ולקלס: ללעג  נ''נ פגר  יגררו  כזה שבמלבוש  ואמר ˙Á„.(Î)מעליהם  ‡Ïבדבר העכו''ם למלכי שוה  להיות כאחד  תהיה  לא

בכבוד : לנוח  ˘Á˙.הקבורה  Íˆ¯‡ ÈÎ:מקברו שהוציאוהו עד  מאד  פחד ‰¯‚˙.ולזה ÍÓÚחכימי לכל להובדא ואמר כמ''ש 
ב ): (דניאל ÂÎÂ'.בבל ‡¯˜È ‡Ïז יכרת  במהרה כי נ''נ מזרע  אלו לומר רב  לזמן  יקרא לא מרעים זרע שהם  (Î‡)רעו:בניו

.ÂÈÎ‰:נ ''נ לבני מטבח  הכינו  זל''ז יאמרו ÂÓÂ˜È.האומות Ï·:הארץ עריםÂ‡ÏÓÂ.לרשת  תבל  פני ימלאו זרעו  כשיוכרת ואז
ערים : ימלאו  שמעתה אמר  לכן הרס ועריו  למעלה  שאמר מהם :È˙Ó˜Â.(Î·)ולפי להפרע  ÂÎÂ'.אקים ¯‡˘Â Ì˘ישאר לא

הבן: בן ולא  בן  ולא בשרו משאר  מי ישאר ולא  עליו נזכר  שמו  להיות משלו מה

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÁÈ‚˘È:הלב בכוונת  הבטה  עניןÂÂ·˙È.ענין

ג): (מ ''א  בבוקר  אליו ואתבונן כמו רב בעיון הסתכלות 
.ÊÈ‚¯Ó:הרעדה תנועת  הישוב:˙·Ï.(ÊÈ)ענין מקום  נקרא כן
.‰˙È·: בתחלתה למ ''ד במקום  בסופה Îˆ¯.(ËÈ)הה''א

יא): (לעיל יפרה משרשיו ונצר  וכן  Á¯·.כענף ÈÚËÓמדוקרי
ערבי: לשון והוא ·Â¯.חרב È·‡שהאבנים מקום הבור עומק

ויורדים : הפגרÙÎ‚¯.צוללים רב  וכן  ההרוג גוף נקרא  כן
ח): ס):Ò·ÂÓ.(עמוס  (תהלים צרינו יבוס כמו ונדרס נרמס

(Î).„Á˙: ואחד חד  טבחה:Á·ËÓ.(Î‡)מלשון מקום
(·Î).¯‡˘Â:( יח (ויקרא  בשרו שאר כמו קרוב ÔÈÂ.ענינו

בן: תשקר ÎÂ„.הוא  אם וכן הבן  בן ולנכדיהוא ולניני לי 
כא): (בראשית
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äéòùéãéakÎfh

æèéàøéìà Eéìà eçébLé E:úBëìîî Léòøî õøàä æébøî Léàä äæä eððBaúé Eæéøaãnk ìáz íN Ÿ¤ÆÆ¥¤´©§¦½¥¤−¦§¨®£¤³¨¦Æ©§¦´¨½̈¤©§¦−©§¨«¨¬¥¥²©¦§−̈
:äúéa çúô-àì åéøéñà ñøä åéøòåçé:Búéáa Léà ãBáëá eáëL ílk íéBâ éëìî-ìkèézëìLä äzàå §¨¨´¨¨®£¦−̈Ÿ¨¬©¨«§¨¨©§¥¬¦−ª¨®¨§¬§¨−¦¬§¥«§©º̈¨§©³§¨

:ñáeî øâôk øBá-éðáà-ìà éãøBé áøç éðòèî íéâøä Leáì áòúð øöðk Eøáwîëízà ãçú-àì ¦«¦§§Æ§¥´¤¦§½̈§¬£ª¦−§´Ÿ£¥¨®¤§¥¬¤©§¥−§¤¬¤¨««Ÿ¥©³¦¨Æ
:íéòøî òøæ íìBòì àøwé-àì zâøä Enò zçL Eöøà-ék äøeá÷aàëíúBáà ïBòa çaèî åéðáì eðéëä ¦§½̈¦«©§§¬¦©−¨©§´¨¨®§¨«Ÿ¦¨¥¬§−̈¤¬©§¥¦«¨¦¯§¨¨²©§¥−©©£´£¨®

:íéøò ìáú-éðô eàìîe õøà eLøéå eî÷é-ìaáëíL ìááì ézøëäå úBàáö äåäé íàð íäéìò ézî÷å ©¨ªÆÆ§¨´§½̈¤¨§¬§¥«¥¥−¨¦«§©§¦´£¥¤½§ª−§¨´§¨®§¦§©¦̧§¨¤¹¥¬
:äåäé-íàð ãëðå ïéðå øàLe§¨²§¦¬¨¤−¤§ª§¨«

i"yx
.ÂÁÈ‚˘È (ÊË) אבוט''ר וחרכין חורין דרך יביטו

בלע''ז:ÂÂ·˙È.בלע''ז: Á˙Ùפורופנשי''ר ‡Ï (ÊÈ)
.‰˙È· ימי כל להוציאם אסוריהם בית להם פתח לא

למ''ד  שצריכ' תיבה כל לביתם ללכת לפוטר' חייהם
בסופה:בתח  ה''א לה הטיל ··Â˙È.לתה ˘È‡ (ÁÈ)

עלמיה: בבית ת''י וכן Ú˙·.בקברו ¯ˆÎ (ËÈ) כיונק
כך  ומוציאו ומשרש שחופר בעליו בעיני הנתעב אילן
וחיה  בהמה כשנעשה חכמים אמרו מקברך, הושלכת
וכשחזר  מרודך אויל את הארץ עם המליכו שנים ז'
מותו  יום עד האסורין בבית וחבשו נטלו למלכותו
ולא  להמליכו הסוהר מבית מרודך אויל הוציאו כשמת
מת  לו אמרו יהרגני למלכותו ישוב אם אמר עליו קבל

מקברו: שהוציאוהו עד האמין ולא Â·Ï˘ונקבר
.·¯Á ÈÚÂËÓ ÌÈ‚Â¯‰ לבוש כמו מלוכלך בלבוש

Á¯·.הרוגים: ÈÚÂËÓ בלשון מדוקר רמחים מדוקרי
מוטען: ·Â¯.ערבי È·‡ Ï‡ È„¯ÂÈ מקום בור עמקי אל

ירדת: שם צוללים Ò·ÂÓ.שהאבנים ¯‚ÙÎ ת''י

קמינו נבוס כמו מד)מדשדש (כאן (תלים אבוסנו הרי ועל
בדמיך מתבוססת טו)כ''ה) חוצות:(יחזקאל כטיט הנדוש ,

.‰¯Â·˜· Ì˙‡ „Á˙ ‡Ï (Î) מלכים לשאר תשוה לא
בקברך : ˘Á˙.לנוח Íˆ¯‡ ÈÎ ועמך עבודה ברוב

לכל  להובדא ואמר בדניאל שמפורש כמו חנם הרגת
להשליכך  בזיון בך ונהגו שנאוך לכך בבל חכימי

ÌÈÚ¯Ó.מקברך: Ú¯Ê ÌÏÂÚÏ ‡¯˜È ‡Ï ילקו בניך ואף
יתחברו  כי רבים ימים אחריך יתקיימו ולא בעוניך

לזה: זה ויאמרו וישחיתום שונאיך ‰ÂÈÎ(Î‡)עליהם
.Á·ËÓ ÂÈ·Ï הארץ ותמלא ארץ, וירשו יקומו לבל

כמו  דבבין בעלי יונתן תירגם וכן ומציקים שונאים
כח) א' תבל (שמואל פני ומלאו לפתור יש ועוד ערך, ויהי

הרס  ועריו כמדבר תבל שם למעלה שאמרנו כלפי ערים
למקומן  הערים יושבי ויחזרו זרעו וכלה ואמר חזר

עיירות: תבל פני Â˘‡¯.ומלאו (·Î):שארית.ÔÈ בן
אביו: במלכות בלשצר ÎÂ„.מושל זה נין הבן. בן

ושתי: זו ונכד

cec zcevn
(ÊË).ÍÈ‡Â¯ויתבוננו אליך  יביטו בשאול  אותך הרואים

בכ  אליך אשרלהסתכל  האיש שזהו היתכן ויאמרו הלב וונת 
בחייו: הארץ מרגיז  ˙·Ï.(ÊÈ)היה Ì˘שם המיושב  מקום 

כמדבר: בעברתו:ÂÈ¯ÚÂ.לשממה  הרס  עצמו ערי  Á˙Ùאף ‡Ï
.‰˙È·:לביתם ללכת אסיריו התיר ··Â˙È.(ÁÈ)לא  ˘È‡ כל

בקברו: בכבוד שכב נשלכתÂ‡˙‰.(ËÈ)אחד  אתה  אבל
ארז''ל  כי להלן לזרקו המחוטב ענף שעוקרין כמו מקברך 
הארץ עם המליכו החיות עם  שנים לשבעה נ''נ  שנטרד  בשעה 
בבית וחבשו נטלו למלכותו וכשחזר בנו  מרודך  אויל את 
מרודך  אויל את  הוציאו כשמת מותו יום עד  האסורים
האמין ולא  יהרגני למלכותו ישוב  אם אמר  קבל  ולא להמליכו

מקברו : שהוציאוהו עד  ‰¯ÌÈ‚Â.שמת  ˘Â·Ï מלוכלך בלבוש 
הלכלוך : מרוב  חרב מדוקרי  הרוגים לבוש ‡·Èכמו Ï‡ È„¯ÂÈ

.¯Â·המלבושים יפשטו  לא המאוס לגודל  כי  הנרמס הפגר כגוף  הבור  בעמקי כאלה במלבושים יורדים הלכלוך  מרוב אשר ר''ל
ולקלס: ללעג  נ''נ פגר  יגררו  כזה שבמלבוש  ואמר ˙Á„.(Î)מעליהם  ‡Ïבדבר העכו''ם למלכי שוה  להיות כאחד  תהיה  לא

בכבוד : לנוח  ˘Á˙.הקבורה  Íˆ¯‡ ÈÎ:מקברו שהוציאוהו עד  מאד  פחד ‰¯‚˙.ולזה ÍÓÚחכימי לכל להובדא ואמר כמ''ש 
ב ): (דניאל ÂÎÂ'.בבל ‡¯˜È ‡Ïז יכרת  במהרה כי נ''נ מזרע  אלו לומר רב  לזמן  יקרא לא מרעים זרע שהם  (Î‡)רעו:בניו

.ÂÈÎ‰:נ ''נ לבני מטבח  הכינו  זל''ז יאמרו ÂÓÂ˜È.האומות Ï·:הארץ עריםÂ‡ÏÓÂ.לרשת  תבל  פני ימלאו זרעו  כשיוכרת ואז
ערים : ימלאו  שמעתה אמר  לכן הרס ועריו  למעלה  שאמר מהם :È˙Ó˜Â.(Î·)ולפי להפרע  ÂÎÂ'.אקים ¯‡˘Â Ì˘ישאר לא

הבן: בן ולא  בן  ולא בשרו משאר  מי ישאר ולא  עליו נזכר  שמו  להיות משלו מה

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÁÈ‚˘È:הלב בכוונת  הבטה  עניןÂÂ·˙È.ענין

ג): (מ ''א  בבוקר  אליו ואתבונן כמו רב בעיון הסתכלות 
.ÊÈ‚¯Ó:הרעדה תנועת  הישוב:˙·Ï.(ÊÈ)ענין מקום  נקרא כן
.‰˙È·: בתחלתה למ ''ד במקום  בסופה Îˆ¯.(ËÈ)הה''א

יא): (לעיל יפרה משרשיו ונצר  וכן  Á¯·.כענף ÈÚËÓמדוקרי
ערבי: לשון והוא ·Â¯.חרב È·‡שהאבנים מקום הבור עומק

ויורדים : הפגרÙÎ‚¯.צוללים רב  וכן  ההרוג גוף נקרא  כן
ח): ס):Ò·ÂÓ.(עמוס  (תהלים צרינו יבוס כמו ונדרס נרמס

(Î).„Á˙: ואחד חד  טבחה:Á·ËÓ.(Î‡)מלשון מקום
(·Î).¯‡˘Â:( יח (ויקרא  בשרו שאר כמו קרוב ÔÈÂ.ענינו

בן: תשקר ÎÂ„.הוא  אם וכן הבן  בן ולנכדיהוא ולניני לי 
כא): (בראשית
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áë éìùîfiÎd

ä:íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwò Cøãa íéçt íépöåðçøeñé-àì ïé÷æé-ék íb Bkøã ét-ìò øòpì C ¦¦´© −¦§¤´¤¦¥®¥¬©¹§À¦§©¬¥¤«£´Ÿ© −©©©¦´©§®©¬¦«©¹§¦À«Ÿ¨¬
:äpnîæ:äåìî Léàì äBì ãáòå ìBLîé íéLøa øéLòçBúøáò èáLå ïåà-øö÷é-(øåö÷é) äìåò òøBæ ¦¤«¨¨−¦§¨¦´¦§®§¤¬¤¹¤À§¦´©§¤«¥´©©−§¨¦§¨¨®¤§¥−¤¤§¨´
:äìëéè:ìcì Bîçlî ïúð-ék Cøáé àeä ïéò-áBèé:ïBì÷å ïéc úaLéå ïBãî àöéå õì Løbàéáäà ¦§¤««©−¦´§Ÿ̈®¦«¨©−¦©§´©¨«¨´¥«¥ −§¥¥´¨®§¹¦§ÀŸ¦´§¨«Ÿ¥¬

:Cìî eäòø åéúôN ïç áì-øäè-(øåäè)áé:ãâá éøác ólñéå úòã eøöð äåäé éðéòâééøà ìöò øîà §¨¥®¥¬§¹¨À̈¥¥¬¤«¤¥¥´§−¨¨´§¨®©©¹§©¥À¦§¥¬Ÿ¥«¨©´¨−¥£¦´
:çöøà úBáçø CBúa õeçáãé:íL-ìté-(ìåôé) äåäé íeòæ úBøæ ét äwîò äçeLåèäøeL÷ úìeà ©®§¬§¹ŸÀ¥«¨¥«©¨´£−ª¨¦´¨®§¬§¹À̈¦¨¨«¦ −¤¤§¨´

:epnî äp÷éçøé øñeî èáL øòð-áìáæè:øBñçîì-Cà øéLòì ïúð Bì úBaøäì ìc ÷Lòæéðæà èäE §¤¨®©¥¬¤¹À̈©§¦¤¬¨¦¤«´Ÿ¥«−̈§©§´®Ÿ¥¬§¹¨¦À©§©§«©¬¨§§À
:ézòãì úéLz Eaìå íéîëç éøác òîLe−§©¦§¥´£¨¦®§¹¦§À¨¦¬§©§¦«

i"yx
(‰).ÌÈÁÙ ÌÈˆלג)כמו ובאו (במדבר בצדיכם לצנינים

הוצן כ''ג)עליך פחים (יחזקאל צנים ולסטים, גדודים ל'
מוכני' יסורים כלומר דרכיו המעקש בדרכי טמונים הם

Ì‰Ó.לו: ˜Á¯È Â˘Ù ¯ÓÂ˘ ינצל מעשיו שמיישר
ÚÏ¯.(Â)מהם: ÍÂÁ ותחנכהו לנער שתלמד מה לפי

ממנה: יסור לא יזקין כי גם לרע: אם לטוב אם בדברים
(Ê).ÏÂ˘ÓÈ ÌÈ˘¯· ¯È˘Ú לתלמיד צריך הארץ עם

לעולם: ÏÂÚ‰.(Á)חכם Ú¯ÂÊ.ÔÂ‡ ¯ˆ˜È זריעתו לפי
משכורתו: קבלת יהיה פעולתו לפי Ë·˘Âקצירתו

.‰ÏÎÈ Â˙¯·Ú יש לו, והולך כלה שלו השבולת קנה
והולך (סא''א)אומרים כלה אדם בני שרודה חמתו שבט

יכולתו: את שמפסיד לפי ıÏ.(È)לו הרע:‚¯˘ יצר
(‡È).·‰Â‡:חן ששפתיו מי שפתיו. חן לב ¯Â‰Úטהר
.ÍÏÓ:ומחבבו אוהבו ‡¯È(È‚)הקב''ה ÏˆÚ ¯Ó‡

.ıÂÁ·:תורה ללמוד אצא ÈÙ(È„)איך ‰˜ÂÓÚ ‰ÁÂ˘
.˙Â¯Ê:גלולים עובדי ‰'.פי ÌÂÚÊ שונאו שהקב''ה מי

בה: ונכשל מלפניו:ÌÂÚÊ.נופל „Ï(ÊË)נזוף ˜˘ÂÚ
.ÂÏ ˙Â·¯‰Ï:עושר.¯È˘ÚÏ Ô˙Â ממונו שנותן סוף

בא: הוא למחסור ואך העשירי' ‡ÍÊ(ÊÈ)לעו''ג Ë‰
.ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÚÓ˘:שהוא כל מחכם תורה ללמוד

.È˙Ú„Ï ˙È˘˙ Í·ÏÂ תלמוד לא רשע רבך ואם
ממעשיו:

cec zcevn
(‰).ÌÈÁÙ ÌÈˆעקש בדרך נמצאים  יקושים ופחים קוצים 

השומר אבל  בפח וילכד  בקוצים יתייסר  דרכיו המעקם  ר''ל 
עליו ולא ופחים מצנים ירחק הנה העקש מדרך וסר נפשו

להוליכוÍÂÁ.(Â)יהיו: בשנים  הנער את והרגל התחל 
וכשיהיה הרבה ואם מעט  אם  חכמתו דרך  לפי ה ' בעבודת
לב יתן כי ממנה יסור לא  יזקין כי גם אז ה' בעבודת מורגל

ההוא : המעשה כשרון  בדעתÈ˘Ú¯.(Ê)להשכיל העשיר 
שהלוה כמו ר ''ל  מלוה לאיש לוה  עבד  וכן הדעת בעניי ימשול

החכמה: בדבר  משאלותם להם יספיק כי על הדעת בעניי החכם ימשול  כן  מחסורו די  לו לוה כי על  להמלוה  מוכנע  הוא 
(Á).Ú¯ÂÊ:המעשה לפי  הגמול כן  שזרע  המין יקצור  הנה מה  דבר  הזורע Â˙¯·Ú.כמו  Ë·˘Âורודה מכה  שהיה חמתו  שבט 

היכולת: יפסיד ר''ל  יכלה  הנה ÔÈÚ.(Ë)בה  ·ÂË יבורך עוד ואם לדל  מלחמו נתן  הלא  כי מה' יבורך  יפה בעין לעני הנותן
לו: בתתו לבבו ירע ולא יותר  עוד  ישפיע  ıÏ.(È)בנכסיו ריב:‚¯˘ לחרחר הלץ  דרך  כי המריבה  ויצא הלץ  את ממך  גרש 

.˙Â·˘ÈÂ:הכל ישבות מחרחר וכשאין זה  את  זה לבזות ויריבו למשפט  יגשו ריב כשיהיה כי  וקלון  דין יבוטל ‡Â‰·.(È‡)אז 
דרך  כן כי מכבדו  המלך  הנה ידבר בדעת כי על  שפתיו באמרי  חן שיש מי את ויאהב און סיג מבלי לב טהר איש שאוהב  מי

כאלה: אנשים לאהוב  ‰'.(È·)המלך  ÈÈÚידבר אשר הבוגד עצת דברי לקלקל  ויעוות  הדעת אנשי בשמירת ישגיח  המקום 
להם: יוכל  לא  הדעת אנשי ÏˆÚ.(È‚)ללכוד  ¯Ó‡לאמר מלבו ויבדה  מלאכתו לעשות  ביתו מפתח יצא לא  העצלות בעבור

שם: המצויים  הלסטים  מן  נרצח  אהיה  הרחובות  ובתוך  נפשי ויטרוף  בחוץ הארי הנופל ˘ÁÂ‰.(È„)הלא  אשר עמוקה כחפירה
ממנה : לפרוש  מאוד  יקשה אשר המינות  היא זרות  פי בפתוי  הנלכד  הוא כן  לעלות לו קשה ‰'.בה ÌÂÚÊעליו זעם  שה' מי 

וכזביו: הדבר סכלות  להבין הפתוי  בתחלת עיניו יאיר לא כי  בה נכשל הוא במיתתו ˜˘Â¯‰.(ÂË)וחפץ  ˙ÏÂ‡הוא דבוק 
האולת: את  ממנו ירחיק  המייסר שבט אבל  בלבו קשורה כאלו  האולת „Ï.(ÊË)במעשה  ˜˘ÂÚהעשיר אין כי על בהווה דבר 

ידו: חזקה כי הימנו  לגזול  ÂÏ.מניח  ˙Â·¯‰Ï:הונו יתרבה  שבזה È˘ÚÏ¯.בחושבו Ô˙Â:לעשיר מתן הנותן ÂÒÁÓÏ¯.וכן Í‡
והמקום עשרו  מחסר בעצמו לעשיר מתן ובתת שלו את עוד  יאבד הגזל  כי בעשרו  חסרון אם כי  יתרון יבוא  לא  אלה בשתי

ההוא : במתן ה ' מצות  עשה  לא כי החסרון ימלא התורהÍ·ÏÂ.(ÊÈ)לא לדעת שים לבך גם כי בלבד  האוזן שמיעת לא  ר ''ל 
ולזכרה: להבינה

oeiv zcevn
(‰).ÌÈˆבצדיכם ולצנינים כמו לג):קוצים ÍÂÁ.(Â)(במדבר

חנכו ולא כמו בו לעמוד שעתיד  לדבר התחלה ענין (דברים הוא

Â˙¯·Ú.(Á)כ'): Ë·˘Âוהזעם העברה  על שבט לשון הושאל
אפי שבט אשור י):וכן  כמוÂ·˘ÈÂ˙.(È)(ישעיה הביטול  ענין

נוגש  יד):שבת כמו˘ÁÂ‰.(È„)ויעקם:ÛÏÒÈÂ.(È·)(שם בור 
עשו  ט'):בשחת  זר:Â¯Ê˙.(תהלים כעס:ÌÂÚÊ.מל' ענץ

(ÊÈ).˙È˘˙זרע אלהים  לי שת כמו ד):תשים (בראשית

     

                 
        

 
           

     
              

           

                     
                    

                 
                       

                        
                     

 
                        

                     

 

       

           
         

       

        
         

         
         

         
         

         
          

          
           

        
         

          
         

         
          
         

         
         

         
         

        
          

          
        

  

        

         
        

        
          

        
         

          
          

         
          

           
         

          
  

        

            
       
           

                   
            

           
           

             
             
            

              
     

        
         

         
         

          
        

          
          

            
          

   



קמי ak wxt ilyn - miaezk

áë éìùîfiÎd

ä:íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwò Cøãa íéçt íépöåðçøeñé-àì ïé÷æé-ék íb Bkøã ét-ìò øòpì C ¦¦´© −¦§¤´¤¦¥®¥¬©¹§À¦§©¬¥¤«£´Ÿ© −©©©¦´©§®©¬¦«©¹§¦À«Ÿ¨¬
:äpnîæ:äåìî Léàì äBì ãáòå ìBLîé íéLøa øéLòçBúøáò èáLå ïåà-øö÷é-(øåö÷é) äìåò òøBæ ¦¤«¨¨−¦§¨¦´¦§®§¤¬¤¹¤À§¦´©§¤«¥´©©−§¨¦§¨¨®¤§¥−¤¤§¨´
:äìëéè:ìcì Bîçlî ïúð-ék Cøáé àeä ïéò-áBèé:ïBì÷å ïéc úaLéå ïBãî àöéå õì Løbàéáäà ¦§¤««©−¦´§Ÿ̈®¦«¨©−¦©§´©¨«¨´¥«¥ −§¥¥´¨®§¹¦§ÀŸ¦´§¨«Ÿ¥¬

:Cìî eäòø åéúôN ïç áì-øäè-(øåäè)áé:ãâá éøác ólñéå úòã eøöð äåäé éðéòâééøà ìöò øîà §¨¥®¥¬§¹¨À̈¥¥¬¤«¤¥¥´§−¨¨´§¨®©©¹§©¥À¦§¥¬Ÿ¥«¨©´¨−¥£¦´
:çöøà úBáçø CBúa õeçáãé:íL-ìté-(ìåôé) äåäé íeòæ úBøæ ét äwîò äçeLåèäøeL÷ úìeà ©®§¬§¹ŸÀ¥«¨¥«©¨´£−ª¨¦´¨®§¬§¹À̈¦¨¨«¦ −¤¤§¨´

:epnî äp÷éçøé øñeî èáL øòð-áìáæè:øBñçîì-Cà øéLòì ïúð Bì úBaøäì ìc ÷Lòæéðæà èäE §¤¨®©¥¬¤¹À̈©§¦¤¬¨¦¤«´Ÿ¥«−̈§©§´®Ÿ¥¬§¹¨¦À©§©§«©¬¨§§À
:ézòãì úéLz Eaìå íéîëç éøác òîLe−§©¦§¥´£¨¦®§¹¦§À¨¦¬§©§¦«

i"yx
(‰).ÌÈÁÙ ÌÈˆלג)כמו ובאו (במדבר בצדיכם לצנינים

הוצן כ''ג)עליך פחים (יחזקאל צנים ולסטים, גדודים ל'
מוכני' יסורים כלומר דרכיו המעקש בדרכי טמונים הם

Ì‰Ó.לו: ˜Á¯È Â˘Ù ¯ÓÂ˘ ינצל מעשיו שמיישר
ÚÏ¯.(Â)מהם: ÍÂÁ ותחנכהו לנער שתלמד מה לפי

ממנה: יסור לא יזקין כי גם לרע: אם לטוב אם בדברים
(Ê).ÏÂ˘ÓÈ ÌÈ˘¯· ¯È˘Ú לתלמיד צריך הארץ עם

לעולם: ÏÂÚ‰.(Á)חכם Ú¯ÂÊ.ÔÂ‡ ¯ˆ˜È זריעתו לפי
משכורתו: קבלת יהיה פעולתו לפי Ë·˘Âקצירתו

.‰ÏÎÈ Â˙¯·Ú יש לו, והולך כלה שלו השבולת קנה
והולך (סא''א)אומרים כלה אדם בני שרודה חמתו שבט

יכולתו: את שמפסיד לפי ıÏ.(È)לו הרע:‚¯˘ יצר
(‡È).·‰Â‡:חן ששפתיו מי שפתיו. חן לב ¯Â‰Úטהר
.ÍÏÓ:ומחבבו אוהבו ‡¯È(È‚)הקב''ה ÏˆÚ ¯Ó‡

.ıÂÁ·:תורה ללמוד אצא ÈÙ(È„)איך ‰˜ÂÓÚ ‰ÁÂ˘
.˙Â¯Ê:גלולים עובדי ‰'.פי ÌÂÚÊ שונאו שהקב''ה מי

בה: ונכשל מלפניו:ÌÂÚÊ.נופל „Ï(ÊË)נזוף ˜˘ÂÚ
.ÂÏ ˙Â·¯‰Ï:עושר.¯È˘ÚÏ Ô˙Â ממונו שנותן סוף

בא: הוא למחסור ואך העשירי' ‡ÍÊ(ÊÈ)לעו''ג Ë‰
.ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÚÓ˘:שהוא כל מחכם תורה ללמוד

.È˙Ú„Ï ˙È˘˙ Í·ÏÂ תלמוד לא רשע רבך ואם
ממעשיו:

cec zcevn
(‰).ÌÈÁÙ ÌÈˆעקש בדרך נמצאים  יקושים ופחים קוצים 

השומר אבל  בפח וילכד  בקוצים יתייסר  דרכיו המעקם  ר''ל 
עליו ולא ופחים מצנים ירחק הנה העקש מדרך וסר נפשו

להוליכוÍÂÁ.(Â)יהיו: בשנים  הנער את והרגל התחל 
וכשיהיה הרבה ואם מעט  אם  חכמתו דרך  לפי ה ' בעבודת
לב יתן כי ממנה יסור לא  יזקין כי גם אז ה' בעבודת מורגל

ההוא : המעשה כשרון  בדעתÈ˘Ú¯.(Ê)להשכיל העשיר 
שהלוה כמו ר ''ל  מלוה לאיש לוה  עבד  וכן הדעת בעניי ימשול

החכמה: בדבר  משאלותם להם יספיק כי על הדעת בעניי החכם ימשול  כן  מחסורו די  לו לוה כי על  להמלוה  מוכנע  הוא 
(Á).Ú¯ÂÊ:המעשה לפי  הגמול כן  שזרע  המין יקצור  הנה מה  דבר  הזורע Â˙¯·Ú.כמו  Ë·˘Âורודה מכה  שהיה חמתו  שבט 

היכולת: יפסיד ר''ל  יכלה  הנה ÔÈÚ.(Ë)בה  ·ÂË יבורך עוד ואם לדל  מלחמו נתן  הלא  כי מה' יבורך  יפה בעין לעני הנותן
לו: בתתו לבבו ירע ולא יותר  עוד  ישפיע  ıÏ.(È)בנכסיו ריב:‚¯˘ לחרחר הלץ  דרך  כי המריבה  ויצא הלץ  את ממך  גרש 

.˙Â·˘ÈÂ:הכל ישבות מחרחר וכשאין זה  את  זה לבזות ויריבו למשפט  יגשו ריב כשיהיה כי  וקלון  דין יבוטל ‡Â‰·.(È‡)אז 
דרך  כן כי מכבדו  המלך  הנה ידבר בדעת כי על  שפתיו באמרי  חן שיש מי את ויאהב און סיג מבלי לב טהר איש שאוהב  מי

כאלה: אנשים לאהוב  ‰'.(È·)המלך  ÈÈÚידבר אשר הבוגד עצת דברי לקלקל  ויעוות  הדעת אנשי בשמירת ישגיח  המקום 
להם: יוכל  לא  הדעת אנשי ÏˆÚ.(È‚)ללכוד  ¯Ó‡לאמר מלבו ויבדה  מלאכתו לעשות  ביתו מפתח יצא לא  העצלות בעבור

שם: המצויים  הלסטים  מן  נרצח  אהיה  הרחובות  ובתוך  נפשי ויטרוף  בחוץ הארי הנופל ˘ÁÂ‰.(È„)הלא  אשר עמוקה כחפירה
ממנה : לפרוש  מאוד  יקשה אשר המינות  היא זרות  פי בפתוי  הנלכד  הוא כן  לעלות לו קשה ‰'.בה ÌÂÚÊעליו זעם  שה' מי 

וכזביו: הדבר סכלות  להבין הפתוי  בתחלת עיניו יאיר לא כי  בה נכשל הוא במיתתו ˜˘Â¯‰.(ÂË)וחפץ  ˙ÏÂ‡הוא דבוק 
האולת: את  ממנו ירחיק  המייסר שבט אבל  בלבו קשורה כאלו  האולת „Ï.(ÊË)במעשה  ˜˘ÂÚהעשיר אין כי על בהווה דבר 

ידו: חזקה כי הימנו  לגזול  ÂÏ.מניח  ˙Â·¯‰Ï:הונו יתרבה  שבזה È˘ÚÏ¯.בחושבו Ô˙Â:לעשיר מתן הנותן ÂÒÁÓÏ¯.וכן Í‡
והמקום עשרו  מחסר בעצמו לעשיר מתן ובתת שלו את עוד  יאבד הגזל  כי בעשרו  חסרון אם כי  יתרון יבוא  לא  אלה בשתי

ההוא : במתן ה ' מצות  עשה  לא כי החסרון ימלא התורהÍ·ÏÂ.(ÊÈ)לא לדעת שים לבך גם כי בלבד  האוזן שמיעת לא  ר ''ל 
ולזכרה: להבינה

oeiv zcevn
(‰).ÌÈˆבצדיכם ולצנינים כמו לג):קוצים ÍÂÁ.(Â)(במדבר

חנכו ולא כמו בו לעמוד שעתיד  לדבר התחלה ענין (דברים הוא

Â˙¯·Ú.(Á)כ'): Ë·˘Âוהזעם העברה  על שבט לשון הושאל
אפי שבט אשור י):וכן  כמוÂ·˘ÈÂ˙.(È)(ישעיה הביטול  ענין

נוגש  יד):שבת כמו˘ÁÂ‰.(È„)ויעקם:ÛÏÒÈÂ.(È·)(שם בור 
עשו  ט'):בשחת  זר:Â¯Ê˙.(תהלים כעס:ÌÂÚÊ.מל' ענץ

(ÊÈ).˙È˘˙זרע אלהים  לי שת כמו ד):תשים (בראשית
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מבררת  יעבור. ואל שיהרג מרוצח, נלמד עריות שגילוי מבואר בברייתא ב: עמוד פב דף

ïìהגמרא: àðî ,déôeb çöBøå:הגמרא מבארת יעבור. ואל àéä.שיהרג àøáñ §¥©¥§¨¨§¨¨¦
àeääcאדם,àáøc dén÷ì àúàc וéàøec éøî éì øîà ,déì øîà מושל - §©§¨¨§©¥§¨¨¨©¥¨©¦¨¥¨¦

עלי, ציוה àéðìôìעירי déìè÷,פלוני את הרוג -àì éàåתהרגנוCì àðìéè÷- ©§¥¦§¨§¨§¦Ÿ¨¦§¨¨
לעשות. עלי מה שואל אני לפיכך אותך. déìאהרוג øîà,רבאìBè÷z àìå Cìè÷ð ¨©¥¦§§¨§Ÿ¦§

שכן אחרים. תהרוג ולא יהרגך -éôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàî ראית מה - ©¨¦§¨¨¦¨¨§¥
יותר, אדום שדמך éôèלומר ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc חברך דם שמא - ¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

של  שמא חברך, מנפש יותר ליוצרך ונאה חביבה שנפשך לך מנין כלומר, יותר. אדום

סבור  שאתה משום היא כך, על לשאול שבאת הסיבה בודאי שהרי יותר. חביבה חברך

אין  אבל נידחים. תורה איסורי ששאר כשם נפש, פקוח מפני נדחה רציחה איסור שאף

בעשיית  כאשר אלא נפש פיקוח מפני איסורים התורה התירה שלא כיון דומה, זה

מן  יותר המקום לפני חביבה ישראל של שנפשם לפי נפשות, הצלת יש העבירה

התורה. התירה לא מישראל, נפש תיאבד העבירה תיעשה אם שאף כאן, אבל המצוות.

שהריחה': 'עוברה המשנה בדין מעשה מביאה äøaeòהגמרא àéää,מעוברת - ©¦¨¨
àçøàc.לאכלו העובר והתאווה הכפורים, ביום תבשיל שהריחה -éaøc dén÷ì eúà §¨§¨¨§©¥§©¦

נפש. פקוח משום לאכול, לה מותר האם eäìלשאלו øîà,רביdì eLBçì eìéæ- ¨©§¦§¨
באוזנה לה ולחשו àeäלכו éøetéëc àîBéc כשתשמע אולי היום, הכפורים שיום - §¨§¦¥

להתאפק. dìתוכל eLeçì,באוזנה לה לחשו -àLéçìéàå,הלחישה את וקיבלה - §¨§¦§¦¨
מתאוותו. העובר פסק על déìòרבי÷éøהיינו האמור הפסוק את עובר אותו על - ¨¥£¥

הנביא ה)ירמיהו א ézòãé(ירמיהו ïèaá Eøvà íøèa''Bâå E מרחם ּתצא ּובטרם §¤¤¤¨§©¤¤§©§¦§ְֵֵֵֶֶֶֶ

ואכן, .'הקּדׁשּתיdpéî ÷ôðממנה נולד -,ïðçBé éaø.'לה קדוש שהיה ְְִִַ¨©¦¨©¦¨¨
המעוברת: לאשה ללחוש ניסו שם שאף נוסף, eúàמעשה ,àçøàc äøaeò àéää©¦¨¨§¨§¨¨

àLéçìéà àìå ,dì eLBçì eäì øîà ,àðéðç éaøc dén÷ì את קיבלה לא - §©¥§©¦£¦¨¨©§§¨§Ÿ¦§¦¨
למאכל. להתאוות המשיך שהעובר היינו חנינא÷éøהלחישה, זה,déìòרבי עובר על - ¨¥£¥

הפסוק את א. עמוד פג ד)דף נח íçøî'(תהלים íéòLø eøæ' נעשו הרחם מן כבר - Ÿ§¨¦¥¨¤
ואכן, שבשמים. לאביהם ומנוכרים זרים éøétהרשעים øöà éàúaL dpéî ÷ôð- ¨©¦¨©§©¨©¥¥

וימכרם  השער שיפקע כדי הזול, בשער בשוק פירות הרבה קונה שהיה הפירות. אוגר

לעשותו. שאסור דבר ביוקר, לעניים כך אחר

במשנה: ïéàé÷a.שנינו ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç דינים חילוקי מביאה הגמרא ¤©£¦¦©¦§¦¦
éàpé,בענין: éaø øîà ה éøöאם øîBà äìBçC,חוליו יגבר שמא חושש כי לאכול, øîBàאני àôBøå שéøö Bðéà,C יסתכן ולא ¨©©¦©©¤¥¨¦§¥¥¥¨¦

יאכל, לא äìBçìאם ïéòîBL.אותו àîòèומאכילים éàî,הרופא דעת נגד לחולה BLôð'משוםשומעים úøî òãBé áì' §¦©¤©©£¨¥¥©¨©©§
י) יד הגמרא:(משלי מקשה אחר. אדם מכל יותר במצבו מרגיש אדם של ליבו -àèéLt שהרי פיו, על החולה את שמאכילים §¦¨

הגמרא: מתרצת להקל. נפשות àîéúcספק eäî שה לומר, סבור תהא שמא -éôè déì íé÷ àôBø החולה של במצבו מבין - ©§¥¨¥¦¥§¥
ממנו, ïìיותר òîLî à÷.לו ושומעים במצבו, חש החולה שאף ¨©§©¨

ה  אם ינאי: רבי øîBàממשיך àôBøשהחולהéøöC,לאכולäìBçåעצמוøîBà שéøö BðéààôBøì ïéòîBL ,C את ומאכילים ¥¥¨¦§¤¥¥¨¦§¦¨¥
àîòèהחולה. éàî שחוששים משום הקודם], [כבדין ממנו יותר מצבו את מכיר שהחולה אומרים ואין הרופא, לדברי שומעים ©©£¨

déìשמא èé÷ðc àeä àaðez ומספק לאכול, צריך שאינו אומר הוא ולכן בחוליו, מרגיש ואינו החולי, מחמת מטושטשת דעתו - §¨§¨¦¥
להאכילו. מקילים נפשות

ינאי: רבי על מקשה ïéàé÷a.במשנתינו,ïðzהגמרא ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç:הגמרא ïéàé÷a',מדייקת ét ìò' היינו §©¤©£¦¦©¦§¦¦©¦§¦¦
אבלïéàרופאים, אותו, מאכילים כן, -àì Bîöò ét ìò רבי על וקשה צריך. שאינו הרופאים סבורים אם אותו, מאכילים אין - ¥©¦©§Ÿ

המשנה: מדברי לדייק יש ועוד אותו. מאכילים אופן שבכזה שאמר ïéàé÷a',ינאי ét ìò',שנים אבל ïéàהיינו אותו, מאכילים - ©¦§¦¦¥
.àì ãçà é÷a ét ìò,צריך אומר אחד] [אפילו ורופא צריך, אינו אומר שכשחולה ינאי, רבי שאמר השני הדין על גם וקשה ©¦¨¦¤¨Ÿ

מאכילים.

i"yx

äéôåâ çöåøå :á ãåîò áô óã
ïìðî:xeari l`e bxdic .éøî

éàøåãxc ip`y xtk ly oehly .
:my÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî
éôèixynl jizrc i`n xnelk .

zeniy `le mda ige meyn `zlin
daiagy itl xac ly enrh mda
xzei mewnd iptl l`xyi ly oytp
lhaz d''awd xn` zeevnd on
yiy eiykr la` df digie devnd
dliha devnde bxdp l`xyi o`k
lr xearl mewnd ipira ahii dnl
eilr aiag jnc didi dnl ezevn

:l`xyi jxiag mcn xzeiàéää
àçøàã äøáåòmeie dgixdy .

:did mixetkdäì åùåçìdpf`a .
lkez ile` meid `ed k''deiy

:wt`zdläùéçìàåz` dlaiw .
:eze`zn xaerd wqty dyigld
íçøî íéòùø åøåæ .à ãåîò âô óã.

mdia`l exkpzpe mixf eyrp
:minyayéøéô øöàriwtdl .

oi` (:v sc a''a) `ipze mixry
lke l`xyi ux`a zexit oixve`
oiriwtny itl ytp iig `edy xac

:mixryd z`àáðåúzehy .
:eileg zngn o''eyicxehy`éô ìò

ïéàé÷át''re ,`l iwa t''r ,ixz .
i`pi 'xc `zaeiz ,`l envr

:ediiexza
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מבררת  יעבור. ואל שיהרג מרוצח, נלמד עריות שגילוי מבואר בברייתא ב: עמוד פב דף

ïìהגמרא: àðî ,déôeb çöBøå:הגמרא מבארת יעבור. ואל àéä.שיהרג àøáñ §¥©¥§¨¨§¨¨¦
àeääcאדם,àáøc dén÷ì àúàc וéàøec éøî éì øîà ,déì øîà מושל - §©§¨¨§©¥§¨¨¨©¥¨©¦¨¥¨¦

עלי, ציוה àéðìôìעירי déìè÷,פלוני את הרוג -àì éàåתהרגנוCì àðìéè÷- ©§¥¦§¨§¨§¦Ÿ¨¦§¨¨
לעשות. עלי מה שואל אני לפיכך אותך. déìאהרוג øîà,רבאìBè÷z àìå Cìè÷ð ¨©¥¦§§¨§Ÿ¦§

שכן אחרים. תהרוג ולא יהרגך -éôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàî ראית מה - ©¨¦§¨¨¦¨¨§¥
יותר, אדום שדמך éôèלומר ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc חברך דם שמא - ¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

של  שמא חברך, מנפש יותר ליוצרך ונאה חביבה שנפשך לך מנין כלומר, יותר. אדום

סבור  שאתה משום היא כך, על לשאול שבאת הסיבה בודאי שהרי יותר. חביבה חברך

אין  אבל נידחים. תורה איסורי ששאר כשם נפש, פקוח מפני נדחה רציחה איסור שאף

בעשיית  כאשר אלא נפש פיקוח מפני איסורים התורה התירה שלא כיון דומה, זה

מן  יותר המקום לפני חביבה ישראל של שנפשם לפי נפשות, הצלת יש העבירה

התורה. התירה לא מישראל, נפש תיאבד העבירה תיעשה אם שאף כאן, אבל המצוות.

שהריחה': 'עוברה המשנה בדין מעשה מביאה äøaeòהגמרא àéää,מעוברת - ©¦¨¨
àçøàc.לאכלו העובר והתאווה הכפורים, ביום תבשיל שהריחה -éaøc dén÷ì eúà §¨§¨¨§©¥§©¦

נפש. פקוח משום לאכול, לה מותר האם eäìלשאלו øîà,רביdì eLBçì eìéæ- ¨©§¦§¨
באוזנה לה ולחשו àeäלכו éøetéëc àîBéc כשתשמע אולי היום, הכפורים שיום - §¨§¦¥

להתאפק. dìתוכל eLeçì,באוזנה לה לחשו -àLéçìéàå,הלחישה את וקיבלה - §¨§¦§¦¨
מתאוותו. העובר פסק על déìòרבי÷éøהיינו האמור הפסוק את עובר אותו על - ¨¥£¥

הנביא ה)ירמיהו א ézòãé(ירמיהו ïèaá Eøvà íøèa''Bâå E מרחם ּתצא ּובטרם §¤¤¤¨§©¤¤§©§¦§ְֵֵֵֶֶֶֶ

ואכן, .'הקּדׁשּתיdpéî ÷ôðממנה נולד -,ïðçBé éaø.'לה קדוש שהיה ְְִִַ¨©¦¨©¦¨¨
המעוברת: לאשה ללחוש ניסו שם שאף נוסף, eúàמעשה ,àçøàc äøaeò àéää©¦¨¨§¨§¨¨

àLéçìéà àìå ,dì eLBçì eäì øîà ,àðéðç éaøc dén÷ì את קיבלה לא - §©¥§©¦£¦¨¨©§§¨§Ÿ¦§¦¨
למאכל. להתאוות המשיך שהעובר היינו חנינא÷éøהלחישה, זה,déìòרבי עובר על - ¨¥£¥

הפסוק את א. עמוד פג ד)דף נח íçøî'(תהלים íéòLø eøæ' נעשו הרחם מן כבר - Ÿ§¨¦¥¨¤
ואכן, שבשמים. לאביהם ומנוכרים זרים éøétהרשעים øöà éàúaL dpéî ÷ôð- ¨©¦¨©§©¨©¥¥

וימכרם  השער שיפקע כדי הזול, בשער בשוק פירות הרבה קונה שהיה הפירות. אוגר

לעשותו. שאסור דבר ביוקר, לעניים כך אחר

במשנה: ïéàé÷a.שנינו ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç דינים חילוקי מביאה הגמרא ¤©£¦¦©¦§¦¦
éàpé,בענין: éaø øîà ה éøöאם øîBà äìBçC,חוליו יגבר שמא חושש כי לאכול, øîBàאני àôBøå שéøö Bðéà,C יסתכן ולא ¨©©¦©©¤¥¨¦§¥¥¥¨¦

יאכל, לא äìBçìאם ïéòîBL.אותו àîòèומאכילים éàî,הרופא דעת נגד לחולה BLôð'משוםשומעים úøî òãBé áì' §¦©¤©©£¨¥¥©¨©©§
י) יד הגמרא:(משלי מקשה אחר. אדם מכל יותר במצבו מרגיש אדם של ליבו -àèéLt שהרי פיו, על החולה את שמאכילים §¦¨

הגמרא: מתרצת להקל. נפשות àîéúcספק eäî שה לומר, סבור תהא שמא -éôè déì íé÷ àôBø החולה של במצבו מבין - ©§¥¨¥¦¥§¥
ממנו, ïìיותר òîLî à÷.לו ושומעים במצבו, חש החולה שאף ¨©§©¨

ה  אם ינאי: רבי øîBàממשיך àôBøשהחולהéøöC,לאכולäìBçåעצמוøîBà שéøö BðéààôBøì ïéòîBL ,C את ומאכילים ¥¥¨¦§¤¥¥¨¦§¦¨¥
àîòèהחולה. éàî שחוששים משום הקודם], [כבדין ממנו יותר מצבו את מכיר שהחולה אומרים ואין הרופא, לדברי שומעים ©©£¨

déìשמא èé÷ðc àeä àaðez ומספק לאכול, צריך שאינו אומר הוא ולכן בחוליו, מרגיש ואינו החולי, מחמת מטושטשת דעתו - §¨§¨¦¥
להאכילו. מקילים נפשות

ינאי: רבי על מקשה ïéàé÷a.במשנתינו,ïðzהגמרא ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç:הגמרא ïéàé÷a',מדייקת ét ìò' היינו §©¤©£¦¦©¦§¦¦©¦§¦¦
אבלïéàרופאים, אותו, מאכילים כן, -àì Bîöò ét ìò רבי על וקשה צריך. שאינו הרופאים סבורים אם אותו, מאכילים אין - ¥©¦©§Ÿ

המשנה: מדברי לדייק יש ועוד אותו. מאכילים אופן שבכזה שאמר ïéàé÷a',ינאי ét ìò',שנים אבל ïéàהיינו אותו, מאכילים - ©¦§¦¦¥
.àì ãçà é÷a ét ìò,צריך אומר אחד] [אפילו ורופא צריך, אינו אומר שכשחולה ינאי, רבי שאמר השני הדין על גם וקשה ©¦¨¦¤¨Ÿ

מאכילים.

i"yx

äéôåâ çöåøå :á ãåîò áô óã
ïìðî:xeari l`e bxdic .éøî

éàøåãxc ip`y xtk ly oehly .
:my÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî
éôèixynl jizrc i`n xnelk .

zeniy `le mda ige meyn `zlin
daiagy itl xac ly enrh mda
xzei mewnd iptl l`xyi ly oytp
lhaz d''awd xn` zeevnd on
yiy eiykr la` df digie devnd
dliha devnde bxdp l`xyi o`k
lr xearl mewnd ipira ahii dnl
eilr aiag jnc didi dnl ezevn

:l`xyi jxiag mcn xzeiàéää
àçøàã äøáåòmeie dgixdy .

:did mixetkdäì åùåçìdpf`a .
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dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(oey`x meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ipy meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥

àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨
j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨

,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLà §¥¦¨¦¤¦§
ìàïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàdheqd ¤©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oic zialìáàeøîàíéîëç- £¨¨§£¨¦
opaxcnïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáé §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ

äéìòCøca.éaøéñBée wlegøîBàmipy jixv oi` opaxcn s` , ¨¤¨©¤¤©¦¦¥
`l` ,edeeliydìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwî ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©

øîBçå,äîeäcðàéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäL ¨¤©¦¨¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
åàìa,àììkïkL.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìoi` - §¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyn xnege lwdn cenllíàzøîàäcðadn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`p dlray dcp iabl epivnyïkLLédìøzéä- ¤¥¥¨¤¥

`eaiy miyyeg `l okle ,zlaehyk onf xg`l el zxzen didzy
,xeqi`a dilrøîàzäèBñaïéàLdìøzéämyn cenll oi` - Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

didz dzpify xxazi m` ixdy ,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy
.jxca dilr `eaiy yyg xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq`øîBàå§¥

" weqtd xne`y itk ,yyg xzei yi dheq iabl oke -íéîíéáeðâ ©¦§¦
e÷zîéBâå,el xeq`d xaca `weec mc`l zewizn yiy ,epiidc ," ¦§¨§

,`ziixad dkiynn .dilr `eai `ly on`p lrad oi` okleéaø©¦
äãeäéïî ,øîBàäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàìàïäkä, §¨¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥

øîàpL"àéáäåLéàäúàBzLàefd `ziixaay ,dyw ok m`e ." ¤¤¡©§¥¦¨¦¤¦§
eli`e ,ecal jlede on`p lrady weqtn cnl dcedi iaxy x`ean
,`xnbd zvxzn .xnege lwn ok cnly x`ean dpey`xd `ziixaa

øîàeäìì÷øîBçåàLéøalrady dcedi iax mdl xn` dligza - ¨©§©¨¤§¥¨
,xnege lwn on`pdeëøôe,xnege lwd z` el ekxte -øãäåøîà ©§©©£©¨©

eäìàø÷.weqtdn ok mdl yxce xfge - §§¨
,diipyd `ziixad lr `xnbd zl`eyéaøäãeäéeðééäàpzàn÷- ©¦§¨©§©¨©¨

md dnae ,micr jixv `l lrady weqtdn micnel ixd mdipy
,`xnbd zvxzn .miwlegàkéàeäééðéaìáàeøîà`nw `pzy - ¦¨¥©§£¨¨§

iax eli`e ,migely ipy jixv opaxcny ,'minkg exn` la`' siqed
.ef dpwz xaq `l dcedi

lecbd oic ziaa dl miyer eidy mixacd xcq z` x`az dpynd
.dze` ewydy mcew ycwnd ziaae

äðùî.eéämigilyde lradïéìòîdúBàdy`d z` -úéáìïéc ¨©£¦¨§¥¦
ìBãbämipiic cg`e miray lyíéìLeøéaL,ïéîééàîeäéìò- ©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨

`le jka dcez dlrap m`y ick ,dheqd inn dze` micigtn
,wcaidl jxhvzCøãkïéîééànLìòéãòúBLôðepivny enk - §¤¤¤§©§¦©¥¥§¨

.mc` mibxed mzecr it lry micr micigtnyøîBàådìick oiicd §¥¨
,zecedl jxc dipta geztléza,jlra zgz zipf ok`y okzi , ¦¦

yäaøäïééäNBòoke ,dxiar icil `al mxeb -äaøä÷BçNäNBò, ©§¥©¦¤©§¥§¤
äaøäúeãìéäNBò,äaøäíéðëLíéòøäïéNBòl` ,zipf ok` m`e . ©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦¦

icez `l` ,mind ziizy ici lr d`ad zleepn dzin jnvrl inxbz
,dl xne` oke .jkaéNòicez ,zipf ok` m` -ìBîLìBãbäázëpL £¦¦§©¨¤¦§©

äMeã÷adlibnd lr azkpy myd my ceak ornl -àlLäçnéìò ¦§¨¤Ÿ¦¨¤©
íénäok enk .miyer eid jky -øîBàåäéðôìíéøácíðéàLéãk ©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§¥

ìïòîBLecede e`hgy miwicvd lr ,mze` rnyzy dl ie`x oi`y - §§¨
,`xnba x`aziy itkàéädipta mrinyn -ìëåúçtLîúéaäéáà ¦§¨¦§©©¥¨¦¨

.dcezy liaya ,dzgtyn iptae -íàzecedl dy`d drpkzyd ¦
eäøîàäàîèéðà`id ixd ,dlra zgz dzpify -úøáBLdúaeúk ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨

,dzaezk z` dciqtde dzpify xaey zazek -úàöBéå.hba dlran §¥
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eäééðaøewàyn `ed mrhdy xn`p m` -cil cenrl zekixvy me ©§§©§

ke ,ezaxwd zrya oaxwdàlà áø÷ íãà ìL Bðaø÷ ïéà àéðúc§©§¨¥¨§¨¤¨¨¨¥¤¨
åéab ìò ãîBò ïk íàokle ,ezaxwd onfa epaxwl jenq cnery - ¦¥¥©©¨

.xepwip xrya zecleid zecner eidéëä éà,ok m` -énð úBáæå ïéáæ ¦¨¦¨¦§¨©¦
,my cenrl ekxhvi mzxdh oaxw z` mi`iany daf e` af mb -

,`xnbd zayiin .zclei wx dxikfd dpynd eli`eénð éëä ïéà- ¥¨¦©¦
oi`y mrhd iptn ,xepwip xrya cenrl mikixv zeafe miaf mb ok`

,my cner ok m` `l` axw mc` ly epaxwè÷ð eäééðéî àãç àpúå§©¨£¨¦©§¨©
cenrl jixvy dxtk xqegn ly zg` `nbec xikfd `pzdy `l` -

.zclei wx xikfd okle ,my
úçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà ïðaø eðz,cgia dxfra ze`vnpd - ¨©¨¨¥©§¦§¥§©©

éãkdzøéáça ñb daì àäé àlL,d`nh odn zg`y okziy - §¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,dxedh `idy zxne`e dixac lr zcner dipyd z` d`xzy jezne

.dlrapy dcez `l jkitle ,dzenk zeyrl dal dilr xabziéaø©¦
äãeäéäæ àeä íMä ïî àì øîBà`ly mrhd xwir df oi` - §¨¥Ÿ¦©¥¤

,cgia zeheq izy miwynøîà àlààø÷riayde" weqtdn cnlp - ¤¨¨©§¨
dúBàef dheq wx miwceay rnyny ,"odkddcáì,`xnbd zl`ey . ¨§©¨

àn÷ àpúåixde ,dzxaga qb dal didi `ly `xaqn z`f cnly §©¨©¨
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àéä ïBòîL,Léøãcàø÷c íòè,dxezd inrh z` yxec xy` - ¦§¦§¨¦©©¦§¨

øîà÷ íòh äîeqb dal didi `ly `xaqd z` xn`y dne - ©©©¨¨©
,dxezd ixacl mrh `ed ,dzxagaíòh äîodkd riayny dxezd ©©©

dcáì dúBà,àäé àlL éãkdzøéáça ñb daì. ¨§©¨§¥¤Ÿ§¥¦¨©©£¤§¨
,`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoerny iax oia oicl weligd dn - ©¥©§
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,dpyna epipydaì äéä íà øîBà äãeäé éaøedlbn did `l d`p ©¦§¨¥¦¨¨¦¨
àøîéîì .'eëådpynd ixacn dler -àøeäøäì Lééç äãeäé éaøc §§¥§¨§©¦§¨¨¥§¦§¨
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,`xnbd dgecàìdcedi iax zwelgna miielz `l ongp ax ixac - Ÿ
`l` ,opaxeïîçð áøc eäì úéà àîìò éleëc`veil xexal yiy - §¥¨§¨¦§§©©§¨

,dti dzin bxdidléâìôéî÷ àäa àëäå`id dn ewlgpy `l` - §¨¨§¨¨¦§§¥
,dl dti xzeid dzindøáñ øî,mixaeq opax -éãò déðBéæadéì ó ©¨©¦§¥¨¦¥

àøòvî éôèdéôeâc`lyn dfazz `ly dy`l aeyg xzei - §¥¦©£¨§¥
z` akri dfy s` micba mr lwqidl dy`d dticrn okle ,xrhvz
`idyk lwqdle zefazdl xy`n ,xzei xrhvdl dl mexbie dzind

.dl dtid dzind `id ef `linne ,dnexrøîedcedi iax -,øáñ ©¨©
éãò déôeâc àøòöódéðBéæaî éôè déì`ly dy`l aeyg xzei - ©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥

lwqidle zefazdl dy`d dticrn okle ,dfazz `lyn xrhvz
dl enxbie dzind z` eakri xy` micba mr lwqidln ,dnexr

.dl dtid dzind `id ef `linne .xzei xrhvdl
,dpyna epipyíéðáì äqeëî äúéämixegya dqkznàðz .'eëå- ¨§¨§¨§¨¦§¨¨

y `ziixaa epcnleéä íàmicba mbdì íéàð íéøBçL,ïéqëî ¦¨§¦¨¦¨§©¦
dúBàaíéøòBëî íéãâa.dfazze leepzzy liaya , ¨§¨¦§¨¦

,dpyna epipy'eëå áäæ éìk äéìò eéä.dleepl ick dpnn oixiarn ¨¨¤¨§¥¨¨§
df ixde ,z`f xnel dpynd dkxved recn ,`xnbd zl`eyàèéLt§¦¨

,mihiykzd z` dpnn mixiqnydì ìéåeðî éìeeð àzLäixdy - ©§¨©¥§©¥¨
,dleepl miyrn miyeràéòaéî éðädpnn mixiqny xnel jixv ike - ¨¥¦©§¨

,`xnbd zvxzn .zhyewn didz `ly ick mihiykzd z`eäî©
àîéúcmihiykzd z` dilr xi`ydl yiy xnel mixeaq epiid - §¥¨

y meyndì úéà éðäaéôè ïBéfaonfa mihiykz dilr eidi m`y - §¨¥¦¨¦¨§¥
xzei jka yi ,xfetne dlebn dxrye dail cbpk cr dnexr `idy

e ,oeifaéðàñî íééñå ìéèøò çéìL éLðéà éøîàãkjxcy enke - ¦§¨§¦¦§¥§¦©©§¦§¨¥§¨¥
ef dy` jk ,miilrp wx yaele mexr jledy in lr wegvl miyp`d

.adf ihiykz mr zklede zleepn dlekïì òîLî à÷epl dycig - ¨©§©¨
.adf ihiykz ila zeidl dl oeifa xzei mewn lkny dpynd

,dpyna epipyìáç àéáî Ck øçàådiccn dlrnl exyewe ixvn §©©¨¥¦¤¤
.'eëåàðeä áøî àaà éaø dépéî àòa,`ped ax z` `a` ax l`y - §§¨¦¥©¦©¨¥©¨
ìáçäèBña ákòiL eäî éøönädf ixvn lag dxiywd m`d - ¤¤©¦§¦©¤§©¥§¨

laga exywi ixvn lag oi` m`y e` ,dheqd z`wyd z` akrn
`ed dxiywl mrhd m`d ,md wtqd iccve .dze` ewyie xg`íeMî¦

eèîMé àlLàeä äéìòî äéãâamicbad ekyni `ly liaya - ¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
df itle ,dal cbpk cr odkd mze` rxwy xg`l dhn itlkìeöìöáe§¦§

ébñ énð ïè÷.witqn mb ohw laga -àîìéc Bàdxiywl mrhdy ¨¨©¦©¦¦§¨
`edøîàc íeMîøîokle ,el miccen ccen mc`y dcnay ,oldl ¦§¨©©

y oeikBì äøâç àéäìeöìöaze`pzdl d`p cba dxbg dheqd - ¦¨§¨§¦§
,enr dxzqpy in iptaéøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôìqb `edy - §¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

dareäìòîì dì øLB÷åäéccîlag df mrh itle ,dfazzy ick §¥¨§©§¨¦©¤¨

ixvnákòî,wtqd z` `xnbd zhyet .dpbzn `id ea `weecy , §©¥
déì øîà,`a` axl `ped ax -äeúéðz,epzpyna epcnl -øçàå ¨©¥§¦¨§©©

dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî CkàlL éãk äéccî äìòîì ¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ
äéìòî äéãâa eèîMéelti `ly liaya `id dxiywdy yxetn ixd , ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨

.ixvn lag `weec `le xyk lag lk ok m`e ,micbad
,dpyna epipy'eëå äàøé da úBàøì äöBøä ìëåmiypd lke §¨¨¤¦§¨¦§¤§

,`xnbd dywn .dze`xl zexzenàéL÷ àôeb àädpynd ixac - ¨¨©§¨
,mixzeqzøîày dpynd dxn` dligza -da úBàøì äöBøä ìk ¨§©§¨¨¤¦§¨

äàBø,àîìày rnyn -éLð àðL àìå éøáb àðL àìlcad oi` - ¤©§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨¨¥
oiadrya dheqd z` ze`xl xzen mlekl `l` ,miypl miyp`

eli`e .dze` mileepnyéðz øãäåy epcnl dpynd jynda -ìk ©£©¨¥¨
dúBàøì úBøzeî íéLpärnyne ,ïéà íéLðxzen miypl `weec - ©¨¦¨¦§¨¨¦¥
la` ,dheqd z` ze`xlàì íéLðà,`xnbd zvxzn .éiaà øîà £¨¦Ÿ¨©©©¥

dîbøzlky dpynd dxn`y dn ,jk dpynd ixac z` yxtp - ©§§¨
epiid ,d`xi ze`xl dvexdíéLðàdgec .miyp lr wx xn`p - £¨¦

,`xnbdàáø déì øîàiia`làäå'ìk'äàBø da úBàøì äöBøä ¨©¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤
éðz÷mby rnyne ,d`ex dvexy in lky dpyna aezk ixd - ¨¨¥

.miyp`àlà,`xnbd zvxznàáø øîàdpynd ixac zligz ok` , ¤¨¨©¨¨
yäàBø da úBàøì äöBøä ìkmlek lr dxn`p ,àìå éøáb àðL àì ¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨©§¥§Ÿ

éLð àðL,dpynd dtiqene ,úBáéiç íéLðåäúBàøìmiypd - §¨¨¥§¨¦©¨¦§¨
miiwl ,dleeipa dheqd z` ze`xl aeig mdilr yi dxfra ze`vnpy

dn z`äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå' øîàpL'äðëúnækr -il ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨
.lirlcke ,diyrn z` zeyrl e`ai `l dyper dn miypd e`xiy ici
,dheqd z` mifane mileepn eid ji` zncewd dpyna epcnly xg`l
cbpk dcn dl dyrp lkdy x`al epiptly `xnbde dpynd d`a

.dcn
äðùî.Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîamc`d z` miyiprnyk - §¦¨¤¨¨¥¨§¦

bdpzd `edy dcn dze`a enr mibdpzn ,xary dxiar lr minyn
y ,dheq iabl okle .dxiaraäøéáòì dîöò úà äèM÷ àéä- ¦¦§¨¤©§¨©£¥¨

,df cbpk ,lread ipira og `evnl ,dxiard liayaäìåeð íB÷nä- ©¨¦§¨
y oeik oke .dze` leepl dzeeiv dxezddîöò úà äúlb àéä¦¦§¨¤©§¨

äøéáòìd`xi lready ick dnvr z` dzlbe ziad gzta dayiy - ©£¥¨
,df cbpk ,dxiar dzi` xearie dze`äéìò älb íB÷nädxezd - ©¨¦¨¨¤¨

xrya dze` micinrny drya lk ipirl dlebn didzy dzeeiv
.xepwipCøiaïèaä Ck øçàå ,äléçz äøéáòa äìéçúäjxc - ©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤

jk xg`e ,lreal xya aexiwdn oey`xd dpdp jxidy `ed yinyzd
,ohadCëéôìy odkd dllwnïèaä Ck øçàå äléçz Cøiä ä÷ìz §¦¨¦§¤©¨¥§¦¨§©©¨©¤¤

,"dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza" xn`pyóebä ìk øàLe§¨¨©
èìt àìa`kde ilegd on mihlnp mpi` sebd ixa` x`y s`e - Ÿ¨©

.ohade jxid xg`l
àøîâ.óñBé áø øîà,äìéèa äcîc áb ìò óàyiprdl ewqty - ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨

mewn lkn ,oic zia zezin drax`aìéèa àì äcîayper - §¦¨Ÿ¨¦
dxiar ixaerl miinyn miccen `l` ,wqt `l dzin dze` znbeck

.oldlcke ,da eaiigzdy dzina ezeniyéðz ïëå óñBé áø øîàc§¨©©¥§¥¨¥
éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¥

mewn lkn ,zeytp ipic cer mipc `leeìèa àì úBúéî òaøà. ©§©¦Ÿ¨§
,`xnbd zl`eyàäåeìèadaiyn .zeytp ipic xak mipc oi` ixd - §¨¨§

,`xnbdòaøà ïéc àlàeìèa àì úBúéîz` yiprdl miny oic - ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§
dnec dzina yprp okle ,lha `l oic zia zezin rax`a `hegd

,oebk ,mdläìé÷ñ áéiçúpL éîdilr yperdy dxiar dyry in - ¦¤¦§©¥§¦¨
,dliwq `idBà âbä ïî ìôBð BàBzñøBc äiç.ux`l ezlitneéî ¥¦©©©¨©§¦

äôéøN áéiçúpL,ä÷éìãa ìôBð Bà,sxypeBLékî Lçð Bàqx`de ¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦
.zne miptan eze` sxeyáéiçúpL éîäâéøä,siiq -øñîð Bà ¦¤¦§©¥£¦¨¦§©

åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì.axga bexdl mkxce ,áéiçúpL éî ©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥
ä÷éðç,øäða òáBè Bà,mind jeza wpgpeúî BàékðBøñaici lr - £¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dheq(iriax meil)

úB÷éøBî äéðt.úBèìBa äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä- ¨¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨§
.zehlea dipire zewixen dipt mind z` dzeyy onfayäòì÷ àéä¦¨§¨

úà BìdøòNze`pzdl liaya lread xeara dxry z` drlwy - ¤§¨¨
,eiptaøúBñ ïäk Cëéôìrxet -Bì äúàøä àéä .døòN úà §¦¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦¤§£¨

òaöàa,dil` `eaiy el fenxl -úBøLBð äéðøBtéö Cëéôì.àéä ¨¤§©§¦¨¦§¤§¦
ìeöìéöa Bì äøâç,d`p dxebg -éøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôì ¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

äìòîì dì øLB÷å.äéccîdëéøé úà Bì äèLt àéädyrnl §¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨¤§¥¨
,dxiardúìôBð dëéøé Cëéôì.àéädñéøk ìò ezìaé÷dyrna §¦¨§¥¨¤¤¦¦§©©§¥¨
,dxiardäáö dðèa Cëéôìdpha dzave" aezky enk ,zgtpzn - §¦¨¦§¨¨¨

."dkxi dltpeíìBò épãòî ezìéëàä àéä,dxiarl ezeztl liaya ¦¤¡¦©©£©¥¨
äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì.mixery -àéäçaeLî ïéé eäú÷Lä §¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¦¦§©§©¦§¨

íéçaeLî úBñBëa,ä÷Lî ïäk Cëéôìdze`íéîäãé÷îa íéønä §§¨¦§¦¨Ÿ¥©§¤©¦©¨¦¦§¦¨
Nøç ìL.qxg ilka -äúNò àéädxiard dyrn z`øúqacbpk , ¤¤¤¦¨§¨©¥¤

`edy 'd dfíéðt da íN 'ïBéìò øúña áLé'rxtidl ick dptzn - Ÿ¥§¥¤¤§¨¨¨¦
enk ,dpnnøîàpL"óLð äøîL óàð ïéòåàì øîàìïéò éðøeNú ¤¤¡©§¥Ÿ¥¨§¨¤¤¥ŸŸ§¥¦¨¦

'Bâåz` xearl dlild zkygl dtvn s`epdy - "miyi mipt xzqe §
.epnn rxtidl eipt miyi xzqa ayei `edy 'de ,xzqa dxiardøác̈¨

øçàdzyry jk lr dcn cbpk dcnd miiwzn ji` xg` yexit - ©¥
,xzqa dxiard dyrn z` dheqdøúqa äúNò àéädf cbpk , ¦¨§¨©¥¤

éeìâa dîñøét íB÷näjkae dl ze`pwl dlra ala ozpy - ©¨¦§§¨§¨
enke ,diyrn minqxtznäìbz ïBàLîa äàðN äñkz" øîàpL¤¤¡©¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤

Búòø"('Bâå) ìä÷alr 'dl mi`epyd eiyrn z` xizqne dqknd - ¨¨§¨¨§
mirxd eiyrn z` 'd dlbny eteq ,xezqne jyga mze` dyery ici

.miaxl
zl`ey .el miccen ccen mc`y dcnay miweqtn dcnl `ziixad

,`xnbd'ïBaLç àöîì úçàì úçà'î déì à÷ôðc øçàîexaky - ¥©©§©§¨¥¥©©§©©¦§Ÿ¤§
m` ,rxtidl liaya oeaygl mi`hgd mitxhvny df weqtn epcnl

weqtd okél änì 'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'ixd ,azkp dn liaya - ¦¨§Ÿ¥§©©¨¨¦
,`xnbd daiyn .zephw zexar lr cnll jxev ea oi`äcîëì- ¦§¦¨

,dcn cbpk dcna miyprp miphw mi`hg lr mby micnel df weqtn
,zeywdl `xnbd dkiynn .`hgd oirk didi yperdyøçàîe¥©©

à÷ôðc'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'î déìcbpk dcna miyiprny §©§¨¥¦¦¨§Ÿ¥§©©
ok m` ,dcna'él änì 'äpáéøz dçìLa äàñàñdn liaya - §©§¨§©§¨§¦¤¨¨¨¦

`ziixad epnn dyxcy itk dcn cbpk dcnl jxev ea oi` ixd ,azkp
yexcl jxved df weqt ,`xnbd daiyn .dligzaøa àðpéç áøãëì§¦§©¦¨¨©

àtt,éaø øîàcïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà àtt øa àðpéç ¨¨§¨©©¦¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨¦
äneàädne` yiprn epi` -dçeléL úòL ãòdryd dribny cr - ¨¨©§©¦¨

,mlerdn ixnbl dca`nydçìLa äàñàña' øîàpLdpaixz'Bâå ¤¤¡©§©§¨§©§¨§
.oeca`l mze` glyny drya zexard lk lr 'd mze` yiprny -

,`xnbd dywnéðéàmca`n 'dy onfa wxy ,jk xnel ozip ji` - ¥¦
,mze` yiprn `ed mlerdnìL àáø øîàäåúBøeîàä úBñBk äL §¨¨©¨¨§Ÿ¨¨£

íéøöîa,miwynd xy ly enelga -änìqek .mifnex dn lr - §¦§©¦¨¨
mixeqiúúML ,úçàmixvn dzzyy -äLî éîéazeknd zxyr - ©©¤¨©¦¥Ÿ¤

.mixvnn l`xyi e`viy onfa seq mi zrixweéîéa úúML ,úçàå§©©¤¨©¦¥
äëð äòøt.mixvn z` laa jln xv`pckeap dkdy -,úçàå ©§Ÿ§Ÿ§©©
ì dãéúòLäéúBøáç íò úBzLmyiprdy ,`vnpe .giynd zenia - ¤£¦¨¦§¦©§¤¨

y s` `ed jexa yecwd`pipg iax lr dywe ,mlerd on eca`p `l
.`tt xaàîéz éëåy ,uxzl xn`z m`e -ðäeãæà Cdne`d - §¦¥¨¨¨¨§

,ixnbl dcgkp dyn onfa dziidy zixvndeäðéð éðéøçà éðäå- §¨¥©£¦¥¦§
jk xg` eayiizdy zexg` zene` lr md ,epzipy zeipyd zeknde

,`xnbd dgec .mixvnaøb ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà àéðúäå§¨©§¨¨©©¦§¨¦§¨¦¥
øáç éì äéä éøönä`ede ,ixvn xb didy eny oinipne xag il did - ©¦§¦¨¨¦¨¥

éaø éãéîìzîàáé÷òjke ,éøönä øb ïéîéðî øîà,envr lréðà ¦©§¦¥©¦£¦¨¨©¦§¨¦¥©¦§¦£¦
ïBLàø éøöî,xiibzdy ixvn -äðBLàø úéøöî éúàNðåzxeib - ¦§¦¦§¨¨¦¦§¦¦¨

,zixvnéðáì àéOàäiðL úéøöî,mixb za zixvn -ïa àäiL éãk ©¦¦§¦¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤
ìäwa àáì øzeî éða`ypidl xzene iyily xec didi ipay ick - §¦¨¨Ÿ©¨¨

gken ,ldwa `al xeq`d ixvn did oinipny jkne .dxykl
dkdyk ixnbl dcgkp `le ,mlera zniiw oiicr zixvnd dne`dy

.'d mze`àlà`xnbd dwiqn,`iyewd gknéëä øîzéà éà ¤¨¦¦§©¨¦
øîzéà,exn`p jk ,mixacd exn`p m` -øîààtt øa àðpéç éaø, ¦§©¨©©¦¦¨¨©¨¨

Cìnä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà,dne`d lyúòL ãò ¥©¨¨¦§¨¦©¤¤©§©
BçeléL,ezekln zwqtpy -äàñàña' øîàpLäpáéøú dçìLa ¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨

'Bâå.jln lr yxcpe §
àäà àtt øa àðpéç áøc àäì éðúî øîéîàz` cnl xnin` - £¥©©§¥§¨§©¦¨¨©¨¨©¨

weqtdne ,dligza `xnbd dpiady itk `tt xa `pipg iax ixac
,oldlyáéúëc éàîaezkd zpeek dn -éúéðL àì 'ä éðà ék" ©¦§¦¦£¦Ÿ¨¦¦

á÷òé éða ízàå"íúéìë àì,jk `tt xa `pipg iax yxce ,'ä éðà' §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤£¦
éúékä àì 'éúéðL àìdì éúéðLå äneàìdne` izikd `ly - Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦§¨§¨¦¦¨

mze` dkn ip`y drya `l` ,dzekdl aey izxfge mlerd zene`n
eli`e .mca`n ip`éða ízàå'ì á÷òé'íúéìë àl`xyi mr z` - §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤

e ,cinyn `le dkn ip`eðééä'ía äìëà éöç' áéúëc,l`xyia - ©§¦§¦¦©£©¤¨
yïéìk évçla` ,zelk izekn -ïéìk ïðéà ïäå. ¦©¨¦§¥¥¨¨¦

àðeðîä áø øîà,íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà- ¨©©©§¨¥©¨¨¦§¨¦¨¨¨
,ei`hg lr eyiprdlBúàñ àlîúzL ãò,eizepeer eaxiy -øîàpL ©¤¦§©¥§¨¤¤¡©

úBàìîa'''Bâå Bì øöé B÷ôñ,eize`ze eizepevx e`lnzd xy`k - ¦§Ÿ¦§¥¤§
.miyperde zexvd eilr e`eai - 'el xvi'

àtt øa àðpéç éaø Løc,íéøLéì 'äa íé÷éãö eððø" áéúëc éàî ¨©©¦¦¨¨©¨¨©¦§¦©§©¦¦©©§¨¦
äåàð"äìäú,äläz äåàð éø÷z ìà,äläz äåð àlàyxtzne - ¨¨§¦¨©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨

edelldi mixyi wxy ,'d mdl dyry dna miwicv eppx ,jk weqtd
,miwicvd md ine .epa mdy miza depaäLî äæeèìL àlL ãåãå ¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§

íäéàðBNíäéNòîa,'äéøòL õøàá eòáè' áéúëc ãåcdpay - §¥¤§©£¥¤¨¦¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨
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:l`xUi.epnî ìBãb åéçàa ïéàåixd ,Kln didW ¦§¨¥§¥§¤¨¨¦¤¤¨¨¤¤£¥

dCOA FaE milFcbA eia` xAwPW ccOW dCn¦¨¤¨©¤¦§©¨¦¦§¦©¦¨

:milFcbA `Ed xAwPW Fl Eccn.eðì éîoiprl ¨§¤¦§©¦§¦¦¨§¦§©

`NW sqFIn lFcB milFcbA xaTl dxEaw cFaM§§¨¦¨¥¦§¦¨¦¥¤Ÿ

oi`e l`xUIn lFcB `EdW dWn `N` FA wQrzp¦§©¥¤¨Ÿ¤¤¨¦¦§¨¥§¥

xFAwl ccOW dCnAW ixd ,EPOn lFcB l`xUiA§¦§¨¥¨¦¤£¥¤§¦¨¤¨©¦§

lFcB oi`W ,Fl Eccn DA lFcB i"r sqFi z ¤̀¥©¨¨¨§¤¥¨

`N` FA wQrzp `NW dWOn xEaw FcFakA¦§¨¦Ÿ¤¤Ÿ¦§©¥¤¨

'nb :d"ATd.ãøî åéðéòa:F`xFaA cxn eipir i"r ©¨¨§¥¨¨©¥¨¨©§§

.àeä 'äî ékzFxBzdl icM dX` DzF`A wWgW ¦¥¤¨©§¨¦¨§¥§¦§¨

:miYWlRA.äúðîz ïBLîL ãøiå áéúkäå`xIe ©§¦§¦§©§¦©¥¤¦§¦§¨¨©©§

,oFWnW ipirA ahiYe miYWlR zFpAn dX` mẄ¦¨¦§§¦§¦©¦©§¥¥¦§
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îà ,'íéðéò çúôaïéðç éaø .BúBàøì úBôBö íéðéò ìkL íB÷î ,eðéáà íäøáà ìL Bçúôa dì äáLéå äëìäL ãnìî ,éøcðñkìà éaø ø §¤©¥©¦¨©©¦£¤§©§§¦§©¥¤¨§¨§¨§¨¨§¦§¤©§¨¨¨¦¨¤¨¥©¦¦§©¦¨¦
,dòázLk .äéøáãì íéðéò äðúpL ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .'íðéòäå çetz' øîBà àeä ïëå ,íéðéò BîML àeä íB÷î ,éaø øîà̈©©¦¨¤§¥©¦§¥¥©©§¨¥¨©¦§¥©©§¨¦¨©¤¨§¨¥©¦¦§¨¤¨§¤§¨¨

éáà Ca ìaé÷ ànL .éðà äéeðt déì äøîà ,zà Léà úLà ànL .éðà úøBib déì äøîà ,zà úéøëð ànL ,dì øîàäøîà ,ïéLecé÷ C ¨©¨¤¨¨§¦©§¨§¨¥¦¤£¦¤¨¥¤¦©§¨§¨¥§¨£¦¤¨¦¥¨¨¦¦¦¨§¨
ìk Ba òèðå ñcøt äNòL ãnìî ,Lé÷ì Léø øîà 'òáL øàáa ìLà òhiå' .éðà äøBäè déì äøîà ,zà äàîè ànL .éðà äîBúé déì¥§¨£¦¤¨§¥¨©§¨§¨¥§¨£¦©¦©¥¤¦§¥¨©¨©¥¨¦§©¥¤¨¨©§¥§¨©¨
ïàîì àlà ,'òhiå' áéúëc eðééä ,ñcøt øîàc ïàîì àîìLa ,÷cðet øîà ãçå ñcøt øîà ãç ,äéîçð éaøå äãeäé éaø .íéãâî éðéî¦¥§¨¦©¦§¨§©¦§¤§¨©¨©©§¥§©¨©§¨¦§¨¨§©§¨©©§¥©§¦§¦©¦©¤¨§©
,'àø÷iå' éø÷éz ìà ,Lé÷ì Léø øîà ,'íìBò ìà 'ä íLa íL àø÷iå' .''Bâå Bðãtà éìäà òhiå" áéúëãk ,'òhiå' éàî ,÷cðet øîàc§¨©§¨©©¦©§¦§¦§¦©¨¢¥©©§§©¦§¨¨§¥¥¨¨©¥¨¦©¦§¥©¦§¨

àìà

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

סוטה. המקנא - פרק ראשון דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קסח
oifge` mipya cenr i sc oey`x wxtdheq

.àéø÷iå àlà:mlFr l` 'd mWA mW zFxwl zFIxAl cOl.eúLå eìëàL øçàì ãöékFNXn ¤¨©©§¦¦¥©§¦¦§¨§¥¥¨¥©§©©¤¨§§¨¦¤

:mYlk` ilXn ike mdl xnF` `Ede ,mdxa`l Fkxal oicnFr Eidúéáa äéðt äúqkL ¨§¦§¨§§©§¨¨§¥¨¤§¦¦¤¦£©§¤¤¦§¨¨¤¨§¥
.äéîç: DA xiMd `l Kkitl ,FziaA dlcBW minId lM DzF` d`x `le.õBîàlW eia` ¨¦¨§Ÿ¨¨¨¨©¨¦¤¨§¨§¥§¦¨Ÿ¦¦¨¨¨¦¤

,did `iap eig` uFn`e did ceC rxGn divn`e ,Eed mig` dcEdi Kln divn`e EdirWi§©§¨©£©§¨¤¤§¨©¦£©£©§¨¦¤©¨¦¨¨§¨¨¦¨¦¨¨

:DPn witp mi`iap `nl`.úàöezî àéäied ©§¨§¦¦¨¦¦¨¦¦¥£¥

z`vFn `id ,DgxM lrA d`vFd oFWl rnWn©§©§¨¨§©¨§¨¦¥

:d`ivn oFWl rnWn.äéðîéñmiliztE FnzFg ©§©§§¦¨¦¨¤¨¨§¦¦

owgixe mFc` lW xU `EdW l`Oq `AW ,dHnE©¤¤¨©¨¥¤©¤¡§¦£¨

icMz` dMOd dPOn ceC `vi `le sxVYW §¥¤¦¨¥§Ÿ¥¥¨¦¦¤¨©©¤¤

:gln `ibA mFc`.íé÷Bçø íìà úðBéiwqr lr ¡§¥¤©©¥¤§¦©¦§¥

:miwFgx dipniq EUrPW dwgxd.ízëî ãåãì ©§¨¨¤©£¦¨¤¨§¦§¨¦¦§¨
z`vl zcnFre diE`x [`idW] dzidW DzF`l§¨¤¨§¨¤¦§¨§¤¤¨¥

:ceC dPOn.Cî àeäL:eipr.íúå:eikxcA minY ¦¤¨¨¦¤¨¨¨§¨¨¦¦§¨¨

.änz Búkîdid dMnl iE`x `EdW dlin mFwn ©¨©¨§¦¨¤¨§©¨¨¨

:FxQgl Kxvd `NW ,mlWe mYíLk à"ã ¨§¨¥¤Ÿª§©§©§§¥
.Búeðè÷aL:KlOW mcw.Búlãâa Ckxg`l ¤§©§Ÿ¤¤¨©¨¦§ª¨§©©

FzMn dOY dzidW mYkn oFWlE ,KlOW¤¨©§¦§¨¤¨§¨©¨©¨

`le FzEpzeepr xqgp `l ,FtFq cre FzNgYn¦§¦¨§©Ÿ¤§©©§§¨§Ÿ

:ziPzWp.Bì älà øLà Léàì 'Bâå äçìL àéäå ¦§©¥§¦¨§¨§§¦£¤¥¤
oipniq ixde dxd ip` LOn xn`l Fl dglW `le§Ÿ¨§¨¥Ÿ¦§£¦¨¨©£¥¦¨¦

:LNW.øîéî déì àîéúåEPOOW Fl xFn` gilXl ¤§§¥¨¥¥©©¨¦©¡¤¦¤

:eipniq EN`e dxd ip`.'åk ïéaìé ìàågFp Ff s` £¦¨¨§¥¦¨¨§©©§¦©©

dglW Kkitl ,eipR oiAlY l`e sxVl Dl did̈¨¨¦¨¥§©©§¦¨¨§¦¨¨§¨

,dNbi xaCd z` Fnvr `Ed dNbie dcFi m` ,Fl¦¤¦©¤©§¤©¨¨§©¤

:xaCd z` `id dNbY `le sxVY e`l m`eøkäa §¦¨¦¨¥§Ÿ§©¤¦¤©¨¨§©¤
.øOa:EdExVA xMdaE ,FA xrhvPW xaC eia` l` ¦¥¤¨¦¨¨¤¦§©¥§©¤¦§

.òãé àðîmixg` s` `OW ,zxArn `id EPOOW §¨¨©¤¦¤¦§ª¤¤¤¨©£¥¦

:dilr E`A.øîàiå:dxn` lFw zA.íéLeák ¨¨¤¨©Ÿ¤©¨§¨§¦
ExfbPW minElr mixaCFGn E`vIW iptNn §¨¦£¦¤¦§§¦§¨©¤¥§¦

aizkC dcEdin `N` z`vl xWt` i`e ,mikln§¨¦§¦¤§¨¨¥¤¨¦¨¦§¦

(hn ziW`xA)ixaC - miWEaM .dcEdi dix` xEB §¥¦©§¥§¨§¦¦§¥

`WcEwC iWaM icdA FnM ,KlOd zxfB ,xzq¥¤§¥©©¤¤§©£¥§¨¥§§¨

zFkxaA ,Kl dOl `Ed KixA(.i sC):diwfg iAB §¦¨¨¨¦§¨©©¥¦§¦¨

.dòãiL ïåékminW mWlE zwCv `idW DA rcIW ¥¨¤§¨¨¤¨©¨¤¦©¤¤§¥¨©¦

:dpEMzp.íéîiì íéîé õwîxifPW ,dpWl dpXn ¦§©§¨¦¥¨¦©¨¦¦¨¨§¨¨¤¨¦

:Wcg a"il zg` gNbnE did mlFrdéLéø áéø÷c ¨¨¨§©¥©©©§Ÿ¤§¨¥¥¥
.déôeb éaâìFtEBn wFgx KlWn FW`x didW §©¥¥¤¨¨Ÿª§¨¨¦

:Faxwe.Bîöòì òø çwî ç÷lL,`xw xn`w ikde §¥§¤¨©¦¨©§©§§¨¥¨¨©§¨

z`Gd [dxxVd] daSOd z` Fl gwl mFlWa`e§©§¨¨©¤©©¥¨©§¨¨©Ÿ

:KlOd wnrA xW` zaSn z` Fl aSIe ,eiIgA§©¨©©¤¤©¤¤£¤§¥¤©¤¤

.äwîò äöòxfBW mlFr Kln `EdW d"ATd lW ¥¨£ª¨¤©¨¨¤¤¤¨¤¨©

:raW zA dUrnA oM ceC lr©¨¦¥§©£¥©¤©
éððä

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

çåðadfd 'ta xn`ck .y`d oyak jezl envr z` litiy mc`l el(:gp sc n"a)oicxeid lk

inp xne`e miaxa exiag ipt oialnd ediipin cge dylyn ueg oiler mpdibl(.hp my)

i`d d`xpe cecn olpn miaxa exiag ipt oiali l`e yi` zy` wtq leraiy mc`l el gep

dil aiyg `lc(.dk sc migqt)miakek zcear ytp gewt ipta micner oi`y zexiar 'b icda

zxiarc meyn minc zekitye zeixr elibe

`l` hwp `le dxeza zyxetn dpi` mipt zpald

:zeyxetnd zexiar

úàöé.miyeak e`vi ipnn dxn`e lew za

zekn zkqn idlya(:bk sc)ikdc wiqn

:dl ixinb

áø÷ãxi`n iax dniz .diteb iabl `yix

wlga xn`c(:bw sc oixcdpq)elya`m

axwc dil `xiaq k"` `ad mlerl wlg el oi`

dizii`c dil `xiaq `le diteb iabl diyix

ixecn drayn diwq` mewn lkn iz`c `nlrl

fg` icda dil aiyg `l i`n` ok m`e mpdibc

xn`c difg`e(.bw my)l"ie oipecip `le oiig `l

:mikln `l` aiyg `lc

äéúééàãexn` `d `iyw i`e .iz`c `nlrl

wlga(.cw sc oixcdpq)`a` ikfn `xa

oi` livn icin oi`e aizkck `xa ikfn `l `a`

eyr z` wgvi `le l`rnyi z` livn mdxa`

epn `ly ediy`i oebk a`d z` livn oad la`

ely z` lhp melya`c meyn l"ie oen` z`

el dlired dpeyn dzina bxdpy dfd mlera

didy mzd xn`c miwiedic `inec eia` zltz

epnn rxtpe zxg` cere z`f ezlbleb lr aezk

car `l melya` cere eze` epn `l dzin xg`l

`a` xn`c `d xninl ivn p"` miakek zcear

oirpen oi` a`d ceak meyn epiid `xa ikfn `l

dltz la` dltz `la miryx mr ezepnln

:melya` lr lltzd cece zlren
mlerle

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

ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,'àéø÷iå' àlàBîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§
,ãöék .áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa LBãwä ìL¤©¨¨§¤¨¥§¨¥©
éëå ,íäì øîà ,Bëøáì eãîò ,eúLå eìëàL øçàì§©©¤¨§§¨¨§§¨§¨©¨¤§¦
eçaLå eãBä ,ízìëà íìBò éäìà ìMî ,ízìëà élMî¦¤¦£©§¤¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§
äáLçiå äãeäé äàøéå' .íìBòä äéäå øîàL éîì eëøáe¨§§¦¤¨©§¨¨¨¨©¦§¤¨§¨©©§§¤¨
dáLç äéðt äúqëc íeMî ,'äéðô äúqë ék äðBæì§¨¦¦§¨¨¤¨¦§¦§¨¨¤¨£¨¨
,äéîç úéáa äéðt äúqkL ,øæòìà éaø øîà ,äðBæì§¨¨©©¦¤§¨¨¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨
äpnî ïéàöBéå äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨§§¦¦¤¨
ïBæç' áéúëc ,íéàéáð .øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨§¦¦¦§¦£
øác ,éåì éaø øîàå .ãåcî ,íéëìî .'õBîà ïá eäéòLé§©§¨¤¨§¨¦¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨
.eåä íéçà äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ¤¨¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦£
éaø øîà ,déì éòaéî úàöezéî àéä 'úàöeî àåä'¦¥¦¦¥¦¨¥¥¨©©¦
àa ,ï÷çéøå ìànñ àa ,äéðîéñ eàöîpL øçàì ,øæòìà¤§¨¨§©©¤¦§§¦¨¤¨¨©¨¥§¦£¨¨
íìà úðBé ìò çvðîì' áéúëc eðééä ,ïáøé÷å ìàéøáb©§¦¥§¥§¨©§¦§¦©§©¥©©©¥¤

äòMî ,ïðçBé éaø øîà .'ízëî ãåãì íé÷çøe÷çøúpL §Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¨¨¤¦§©£
àöiL 'ízëî ãåãì' .úîléà äðBék úéNòð ,äéðîéñ¦¨¤¨©£¥§¨¦¤¤§¨¦¦§¨¤¨¨
'ízëî' øçà øác .ìkì ízå Cî äéäL ãåc äpnî¦¤¨¨¦¤¨¨¨§¨©Ÿ¨¨©¥¦§¨
,øçà øác .ìeäî àeäLk ãìBpL ,änz Búkî äúéäL¤¨§¨©¨©¨¤©§¤¨¨¨©¥
ìBãbL éî ìöà Bîöò ïéè÷ä Búeðè÷aL íLk 'ízëî'¦§¨§¥¤§©§¦§¦©§¥¤¦¤¨
ìà äçìL àéäå' .Búleãâa Ck ,äøBz ãBîìì epnî¦¤¦§¨¨¦§¨§¦¨§¨¤
àîéúå 'äøä éëðà Bl älà øLà Léàì øîàì äéîç̈¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨§¥¨
éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà ,øîéî déì¥¥©¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦
éaø íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà dì̈¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦©¦
,íéaøa Bøéáç éðt ïéaìé ìàå Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦
.eäeøOéa 'økä'a ,åéáàì øOéa 'økä'a ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà 'àð økä' .øîzî ,ïìðî§¨¨¦¨¨©¤¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¤¦¥§¨¦§©¤¦§

ða úðúkä àð økä' ¯ øOéa 'økä'a'àð' ïéà ,'àð' .éîì àð økä ¯ eäeøOéa 'økä'a ,'àåä E §©¤¦¥©¤¨©§Ÿ¤¦§¦§©¤¦§©¤¨§¦¨¥¨
ì àlàéðéò íéìòz ìàå EàøBa éðt økä Enî äLwáa déì äøîà ,äLwa ïBLøkiå' .épnî E ¤¨§©¨¨¨§¨¥§©¨¨¦§©¤§¥©£§©©£¦¥¤¦¤¦©©¥

óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa ïéðç áø øîàc eðééä ,'épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦©§§¨©©¨¦©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥
áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì eôéñBäå äëæ ,øúqa íéîL íL LcwL¤¦¥¥¨©¦©¥¤¨¨§¦©©¦§¤©¨¨¦§¦

øîàå äãBäL ïåék .àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðå äëæ ,àéñäøôa íéîL íL LcwL ,äãeäé ,'BîN óñBäéa úeãò'¥¦¥¨§¨¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨¨¨§¦§¨©§¤©¨¨¥¨¤¨§¨©
éiç ,øeàä ïî äéða éðLe øîz zìvä äzà ,äøîàå ìB÷ úa äúöé 'épnî ä÷ãö'ìL Eúeëæa ìévî éðàL Eéðaî äLïàî ,øeàä ïî E ¨§¨¦¤¦¨§¨©§¨§¨©¨¦©§¨¨¨§¥¨¤¨¦¨©¤¤£¦©¦¦§§§Ÿ¨¦¨¤¦¨©

ìàeîL øîà 'dzòãì ãBò óñé àìå' .íéLeák eàöé épnî ,äøîàå ìB÷ úa äúöé ,òãé àðî 'épnî ä÷ãö' .äéøæòå ìàLéî äéððç ,eäðéð¦§£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§¨¦¤¦§¨¨©¨§¨©§¨§¨¦¤¦¨§§¦§Ÿ¨©§©§¨¨©§¥
é àìå' àëä áéúk ,äpnî ÷ñt àì áeL dòãiL ïåék ,énà øa ìàeîL áøc déîMî énà øa ìàeîL áøc deîç ,àáñ'dzòãì ãBò óñ ¨¨£©§©§¥©©¦¦§¥§©§¥©©¦¥¨¤§¨¨Ÿ¨©¦¤¨§¦¨¨§Ÿ¨©§©§¨

Léà äéä àì íBìLáàëe' øîàpL ,ãøî BøòNa íBìLáà ,ïðaø eðz :'eëå BøòNa äàbúð íBìLáà :'óñé àìå ìBãb ìB÷' íúä áéúëe§¦¨¨¨§Ÿ¨¨©§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨©§¨¦§¨¨©¤¤¡©§©§¨Ÿ¨¨¦
ïáàa íéì÷L íéúàî BLàø øòN úà ì÷Lå Bçlâå åéìò ãáë ék çlâé øLà íéîiì íéîé õwî äéäå ,('Bâå) BLàø úà Bçlâáe 'Bâå äôé̈¤§§©§¤Ÿ§§¨¨¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©¦¨¥¨¨§¦§§¨©¤§©Ÿ¨©¦§¨¦§¤¤
íBìLáàå ,ãåã éãáò éðôì íBìLáà àøwiå' øîàpL ,BøòNa äìúð Cëéôì .da íéì÷BL éøBtéö éLðàå àéøáè éLðàL ïáà ,àðz .'Cìnä©¤¤¨¨¤¤¤©§¥§¤§¨§©§¥¦¦§¦¨§¦¨¦§¨¦§¨¤¤¡©©¦¨¥©§¨¦§¥©§¥¨¦§©§¨
åézçz øLà ãøtäå õøàä ïéáe íéîMä ïéa ïzéå äìàá BLàø [÷æçiå] æçàéå ,äìBãbä äìàä CáBN úçz ãøtä àáiå ,ãøtä ìò áëøŸ¥©©¤¤©¨Ÿ©¤¤©©¤¨¥¨©§¨©Ÿ©©¤¡©Ÿ¨¥¨©ª©¥©¨©¦¥¨¨¤§©¤¤£¤©§¨
úiìò ìò ìòéå ,Cìnä æbøéå' .åézçzî ìBàL ò÷áð äòL dúBàa ,ìàòîLé éaø éác àðz .[dé÷ñôéîì àòa àøéñôñ ì÷L] ,'øáò̈©¨©©§¦¨§¨§¦§§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨¨¦§©§¦©§¨©¦§©©¤¤©©©©£¦©

ézçú éðà éúeî ïzé éî ,[íBìLáà] éðá éða íBìLáà éða ,Búëìa øîà äëå ,jáiå øòLä,åéðt úà èàì Cìîäå' .'éðá éða íBìLáà E ©©©©¥§§§Ÿ¨©§¤§§¦©§¨§¦§¦©§¨¦¦¥¦£¦©§¤©§¨§¦§¦§©¤¤¨©¤¨¨
,Cãéàå ,ípäéb éøBãî äòáMî dé÷ñàc äòáL ,änì 'éða' éðîéæ àéðîz éðä ,'éðá éða íBìLáà íBìLáà éða ,ìBãb ìB÷ Cìnä ÷òæiå©¦§©©¤¤¨§¦©§¨©§¨§¦§¦¨¥§©§¨¦§¥§¦¨¨¦§¨§©§¥¦¦§¨§¥¥¦Ÿ§¦¨
Léø øîà ,'ç÷ì' éàî 'åéiçá Bì áviå ç÷ì íBìLáàå' .éúàc àîìòì dézééàc éøîàc àkéàå ,déôeb éaâì déLéø áéø÷c éøîàc àkéà¦¨§¨§¦§¨¦¥¥§©¥¥§¦¨§¨§¦§©§¥§¨§¨§¨¥§©§¨¨©©¥¤§©¨©¨©¨©¥
,íìBò ìL Bkìî ìL äweîò äöòa ,àtt øa àðéðç éaø øîà ,''Bâå Cìnä ÷îòa øLà úávî úà' .Bîöòì òø çwî ç÷lL Lé÷ì̈¦¤¨©¦¨©§©§¤©¤¤£¤§¥¤©¤¤§¨©©¦£¦¨©¨¨§¥¨£¨¤©§¤¨

áéúëã

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

סוטה. המקנא - פרק ראשון דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,"àéø÷iå" àlàLBãwä ìL BîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§¤©¨
¯ áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa.'d mya zexwl mcnil,ãöék ¨§¤¨¥§¨¥©

eúLå eìëàL øçàìozpy dzyne lk`ndn mdxa` ly eigxe` §©©¤¨§§¨
e ,mdl¯ Bëøáì eãîò,el zecedl,ízìëà élMî éëå ,íäì øîà ¨§§¨§¨©¨¤§¦¦¤¦£©§¤

ixd,ízìëà íìBò éäìà ìMîok m`eéîì eëøáe eçaLå eãBä ¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§©§§¦
íìBòä äéäå øîàLmlerd z` `xay ,`ed jexa yecwdl - ¤¨©§¨¨¨¨

`na.exn
xn`p .xnze dcedi dyrna mitqep miweqt x`al zxfeg `xnbd

,"äéðô äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøéå",`xnbd zl`ey ©¦§¤¨§¨©©§§¤¨§¨¦¦§¨¨¤¨
m`däúqëc íeMîz` xnzdáLç äéðtdcedi,äðBæìoi` ixde ¦§¦§¨¨¤¨£¨¨§¨

.odipt zeqkl zepefd jxc,øæòìà éaø øîàweqtd yexit oi` ¨©©¦¤§¨¨
m` lr dcedi dze` d`xy zra dipt dzqky meyn dpefl daygy

oeiky `l` ,jxcd¯ äéîç úéáa äéðt äúqkLdcedi,d`x `le ¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
m` lr dzidyk dxikd `l okl ,eziaa dzidy minid lka dze`

,drepv dzidy epivne .dpefl dayge jxcdøa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©
äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨

øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî äpnî ïéàöBéådzeripv zekfay , §§¦¦¤¨§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨
,`xnbd zx`an .mi`iape mikln dpnn e`vie dzkf ,ding ziaa

dpnn e`viíéàéáð,,"õBîà ïá eäéòLé ïBæç" áéúëcs`eíéëìî §¦¦¦§¦£§©§¨¤¨§¨¦
dpnn e`viãåcî.drxfn didyúøBñî äæ øác ,éåì éaø øîàå ¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨¤¨¤

,eðéúBáàî eðéãéayõBîà,diryi ia`äéöîàå,dcedi jlníéçà §¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦
¯ eåäuen`e ,cec rxfn did divn`e ,mig` eidixd ,`iap did eig` £

.miklne mi`iap xnzn e`viy
,dtixyl xnz z`ved zece` weqta xn`p"dgly `ide z`ven `id

' xn`p recn ,`xnbd zl`ey ."'ebe xn`l ding l`'úàöeî àåä¦¥
,d`ivn oeyl rnzyny¯ úàöezéî àéä,dgxk lra d`vedy ¦¦¥

déì éòaéî.xnel weqtl did -,øæòìà éaø øîàdxezd dxn` ¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨
y ,dyxcl 'z`ven'äéðîéñ eàöîpL øçàìmiliztd ,mzegd - §©©¤¦§§¦¨¤¨

,dcedi dl ozpy ,dhnde¯ ìànñ àa,mec` ly xy,ï÷çéøåick ¨©¨¥§¦£¨
mec` z` zekdl cizrd cec dpnn `vii `le xnz sxyizy,eàä
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zl`ey .dgty eyexity gken `l` ,mewn lka dxezd oeylk 'dci'

,`xnbdøîàc ïàîìez` dglyy,dúçôLy dywàa zøîà àä §©§¨©¦§¨¨¨¨§©§¨
ò÷ø÷a ïèáçå ìàéøábzvxzn .dgty dgly cvik ok m`e ,ezne ©§¦¥©£¨¨§©§©

,`xnbdàãç dì øéiLc`ly zg` dgty dl xi`yd l`ixab - §©©¨£¨
meyn ,dzn¯ dãeçì í÷éîì àkìî úác àçøBà åàìcdkxc oi` §¨§¨§©©§¨§¥©§¨

dcal jldzdl jln za ly,zl`ey .dgty dze` z` dglye
,`xnbdøîàc ïàîìez` dglyyáBzëéì ,dãéaezkzy - §©§¨©¨¨¦§
dxezddãé,`xnbd zvxzn .mewn lka dxezd oeylkà÷ àä ¨¨¨¨

ïì òîLîeprinydl ,'dn`' xn`p jkl -éáeaøzLéà áaøzLéàc ©§©¨§¦§©§©¦§©§¥
.daizl ribdl lkezy ick daxd zen`l dci dkx`zdy qp dyrp -

øî øîàcyexeyg` ly ehiaxy aeaxy iablàöBî äzà ïëå , §¨©©§¥©¨¥
df qp dyrpyäòøt úa ìL dúnàa,dkx`zpyàöBî äzà ïëå §©¨¨¤©©§Ÿ§¥©¨¥
íéòLø épéLa,ekx`zpy oyad jln ber ly eipiy -épL' áéúëc §¦¥§¨¦¦§¦¦¥

àlà zøaL éø÷éz ìà Lé÷ì Léø øîàå ,'zøaL íéòLø§¨¦¦©§¨§¨©¥¨¦©¦§¥¦©§¨¤¨
äzáaéøL.eipiy ekx`edy - ¤¦©§¨

","ãìiä úà eäàøzå çzôzåexn`p recn ,`xnbd zl`ey ©¦§©©¦§¥¤©¤¤
ixd ,'ed`xze'.déì éòaéî àøzå,daiyneéaøa éñBé éaø øîà ©¥¤¦¨¥¥¨©©¦¦§©¦

,àðéðç`l` ,clil qgizn epi` 'ed`xze' xn`py dnäúàøL £¦¨¤¨£¨
.Bnò äðéëLxn`p weqtd jynda,"äëa øòð äpäå"zl`ey §¦¨¦§¦¥©©Ÿ¤
recn ,`xnbdweqtd zligzadéì éø÷dyn `xwp -'ãìé'xn`py ¨¥¥¤¤

jynda eli`e ,'clid z` ed`xze'déì éø÷å' dyn `xwp -,'øòð §¨¥¥©©
,daiyne .lecb didy rnyneøòðk BìB÷å ãìé àeä ,àðzmlerl - ¨¨¤¤§§©©

clik eixai`a ohw did,lyk wfg elew didy itl 'xrp' mb `xwp j`
,xrp¯ ïk íà ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøácdidy jixacl ¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨¦¥

e ,mc` ipa x`yn dpeyn elewy `vnp ,ezeclia xrpk elewBúéNò£¦
ezaygd -eðéaø äLîìl iel `edyíeî ìòa`ed leqte ,elewa §Ÿ¤©¥©©

,`xnbd zvxzn .xiyd zcearlàlà,xrp `xwpy dn ,yxtl yi jk ¤¨
íéøeòð úteç Bnà Bì äúNòL ãnìîezeida,äáézaoeik §©¥¤¨§¨¦©§¦©¥¨

yBúteçì äkæà àì ànL ,äøîàeztega szzydl -. ¨§¨¤¨Ÿ¤§¤§¨
","äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå,`xnbd zl`eyàðî ©©§Ÿ¨¨©Ÿ¤¦©§¥¨¦§¦¤§¨

äòãéipa mb ixd ,`ed mixard icliny diza drci okidn - ¨§¨

,daiyne .xe`il eklyed mixvnd,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàoeik ¨©©¦¦§©¦£¦¨
ìeäî BúBà äúàøLxn`py dne .`ed l`xyin ik dpiad,'äæ' ¤¨£¨¨¤

,dzòcî àlL äàaðúpL ãnìî ïðçBé éaø øîàzernynde ¨©©¦¨¨§©¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦©§¨
y ,dixaca'äæ'dyn -ìôBð,xe`ilìôBð øçà ïéàåo`kn xe`il ¤¥§¥©¥¥

.jli`eøîàc eðééäåxn`y edfe -,øæòìà éaøicaer i`iap iabl §©§§¨©©¦¤§¨¨
,miakekíëéìà eøîàé éëå" áéúëc éàîmiakek icaerdeLøã ©¦§¦§¦Ÿ§£¥¤¦§

epenk"íéâäîäå íéôöôöîä íéðòãéä ìàå úBáàä ìàmipkny - ¤¨Ÿ§¤©¦§Ÿ¦©§©§§¦§©©§¦
y epiid 'oitvtvn' ,i`pb oeyla mdi`iap z`¯ ïéôBöyiy mi`ex ¦

,oniqïéôBv äî ïéòãBé íðéàåy epiid 'mibdn'e ,df oniqaíébäî- §¥¨§¦©¦©§¦
,mpexba lew mi`iven.íébäî äî íéòãBé ïðéàå`xnbd zx`ane §¥¨§¦©©§¦

xifbd dlha recnyk dligzay ,deàø,mipipbhvi`dìL ïòéLBnL ¨¤¦¨¤
ä÷Bì àeä íéna ìàøNémina zewll cizr -eøæâå eãîò ,yìk' ¦§¨¥©©¦¤¨§§¨§¨

,'eäëéìLz äøàéä ãBliä ïaä.oriyedl lkei `le dwli ok`y ick ©¥©¦©§Ÿ̈©§¦ª
jkleäLîì deéãLc ïåék,xe`il dyn jlyedy xg`l -,eøîà ¥¨§©§©§Ÿ¤¨§

àðîéñ àeää ék ïðéæç àì eze ,df oniq xzei mi`ex eppi` -eìha Ÿ£¦©¦©¦¨¨©¦
eäéézøéæâìj` .edekilyz dxe`id celid oad lk zxfb z` elha - ¦§¥§©§

y ,`xnbd zx`aníäåmipipbhvi`d -ïéòãBé ïðéàyexit oi`y §¥¥¨§¦
`l` ,mina ypriy mzii`xìòL`hgä÷Bì àeä äáéøî éî`ly ¤©¥§¦¨¤

enke .ux`l qpkiänä' áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàc§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦¥¨
,'eáø øLà äáéøî éîedn,'änä'mda xaecy el` mdy rnyny ¥§¦¨£¤¨¥¨

`l` ,xakäòøt éðéðâèöéà eàøL,mina zewll dyn cizryeòèå ¤¨¦§©§¦¥©§Ÿ§¨
mina ypriy exaqy,zewll cizry ,`ed oekpd mzi`x yexit j`

drxt ipipbhvi` e`xy mind md - 'dnd' edfe ,daixn in `hg lr.
äLî øîà÷c eðééäåici lry oeik -jilydl dxfbd dlha dyn §©§§¨¨©Ÿ¤

dyn xn` okl ,xe`il miclepdéìâø óìà úBàî LL'xy` mrd ¥¥¤¤©§¦
eaxwa ikp`,'Bâåy epiid 'ilbx' xn`py dnìàøNéì äLî ïäì øîà §¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥
ù ,éìéáLaelhiae iziwl xaky mixvnd exaq mina iziidy oeik ¦§¦¦

e ,mzxifbíëlek ízìvð.mzxifbn ¦©§¤§¤
.xe`il dyn jlyed mei dfi`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

íBiä BúBà ,øîà àtt øa àðéðç éaøxe`il dyn jlyedy ©¦£¦¨©¨¨¨©©
a,äéä ïñéða ãçàå íéøNòjkitleéðôì úøMä éëàìî eøîà ¤§¦§¤¨§¦¨¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥

,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwäy ie`x ikeøîBì ãéúòL éî ©¨¨¦¤¨¦¤¨¦©
äæ íBéa íiä ìò äøéL,seq mi zrixw mei `edy oqipa `"k -ä÷ìé ¦¨©©¨§¤¦§¤

äæ íBéa.íBiä BúBà ,øîà àðéðç øa àçà éaødyn jlyedy §¤©¦©¨©£¦¨¨©©
a ,xe`il,äéä ïåéña äMLjkitleéðôì úøMä éëàìî eøîà ¦¨§¦¨¨¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥

øäî äøBz ìa÷ì ãéúòL éî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨¦¤¨¦§©¥¨¥©
,äæ íBéa éðéñ,oeiq 'ea dzid dxezd zlaw ixdyäæ íBéa ä÷ìé. ¦©§¤¦§¤§¤

,`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLaxe`il jlyedyäMLa ¦§¨¨§©§¨©§¦¨
,ïåéñaok m`éçøé 'â dì úçkLîweqta xn`py dn oaen - §¦¨©§©©¨©§¥

eze` dkilydy cr ezcil mein miyceg dyly eze` dpitvdy
oeik ,xe`ilúî øãàa äòáLa ,øî øîàc,dynøãàa äòáLáe §¨©©§¦§¨©£¨¥§¦§¨©£¨

ïåéña äML ãòå øãàa äòáMîe ,äLî ãìBðmd.éçøé àúìz ¨Ÿ¤¦¦§¨©£¨§©¦¨§¦¨§¨¨©§¥
øîàc ïàîì àlàxe`il edekilydyéëéä ,ïñéða ãçàå íéøNòa ¤¨§©§¨©§¤§¦§¤¨§¦¨¥¦

,dì úçkLî.miyceg dyelyn zegt md oqip `"k cr xc` 'fn ixd ©§©©¨
,`xnbd zvxznäðL dúBàdpy ,xe`il dyn jlyedyúøaeòî ¨¨¨§¤¤

¯ äúéäxn`y dne ,oey`x xc`a clep dyne ,mixc` ipy da eidy ¨§¨
`l` ,minly miycg 'b mpi` ,'miycg dyly eptvze'ìL Baeø¤

ïBLàø,oey`x xc` seq cr xc` 'fn epiid oey`xd ycegd -Baeøå ¦§
¯ ïBøçà ìLoqip `"k cr oqip '`n epiid iyilyd ycegdéòöîàå , ¤©£§¤§¨¦

¯ íìL.'a xc` yceg lk epiid ipyd ycegd ¨¥
ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å êìàä äòøt úa ìà Búçà øîàzå"©Ÿ¤£Ÿ¤©©§Ÿ©¥¥§¨¨¦¨¦¨¥¤¤¦

úiøáòä,`xnbd zl`ey ,"clid z` jl wipizeàðL éàîe ¨¦§¦Ÿ©§¨
úBiøáòî,zeixardn `wec zwpin dl `iazy dl dxn` recn - ¥¦§¦

daiyne .zeixvnd on wpizy drxt za dvtg `ly rnynyãnìî ,§©¥
¯ eäeøéæçäLedeaaeq dligzìk ìò äLîìmiypdúBiøönä ¤¤§¦§Ÿ¤©¨©¦§¦

ïlek,eze` ewipiy ick÷ðé àìåwepil mikqd `l -,y meynøîà ¨§Ÿ¨©¨©
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קעח

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

,`xnbd zvxzn .miqin ixy epin l`xyi lr ixdyéaø éác àðz̈¨§¥©¦
,ïBòîL éaøa øæòìà,drxt lr epiid - 'eilr eniyie'ãnìî ¤§¨¨§©¦¦§§©¥

ïaìî eàéáäL,mipald z` mixviin eay qetc -äòøôì Bì eìúå ¤¡¦©§¥§¨§©§Ÿ
éðà ñéðèñéà íäì øîàL ìàøNiî ãçàå ãçà ìëå ,Bøàeöa- §©¨§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤¨©¨¤¦§§¦£¦

,dk`ln zeyrl leki ipi`e ip` wpetnñéðèñéà íeìk Bì eøîà̈§§¦§§¦
äòøtî øúBé äzàdk`lnd ziiyra `ed s` szzynd.dyxc itl ©¨¥¦©§Ÿ

,yexcl `xnbd dtiqen ef(íéðáì) íéNnL øác ¯ 'íéqî éøN', ¨¥¦¦¨¨¤¥¦§¥¦
.dceara zeixad z` miyne libxnd xac did drxtl elzy oalnd

weqtd lr le`yl yi dfa `veikíúBpò] ,"íúìáña Búpò ïòîì"§©©©Ÿ§¦§Ÿ¨©¨
[déì éòaéî,x`al yi `l` ,íúBìáña ¯ äòøôì ¯ BúBpò ïòîì ¦¨¥¥§©©©§©§Ÿ§¦§¨

ìàøNécl`xyi s` jkn d`vezky ick drxt z` epir mixvnd - §¦§¨¥
.cearle leaql mnky ehi

ìàeîLe áø ,"äòøôì úBðkñî éøò ïáiå"weqtd xe`iaa ewlgp, ©¦¤¨¥¦§§§©§Ÿ©§¥
ãçmdnïäéìòa úà úBðkñnL ,øîàdceard ici lry - ©¨©¤§©§¤©§¥¤

mixvnd epkzqd ,mixr mze`a l`xyi z` mixvnd eciardy
,mia reahlúBðkñînL øîà ãçåzelclcn -ïäéìòa úàlry - §©¨©¤§©§§¤©§¥¤

.mdiqkpn l`xyi mepwexy mixvnl mxbp ef dcear ici,øî øîàc§¨©©

ïkñîúî ïéðáa ÷ñBòä ìkepay xn`py dna .zeipr icil `a - ¨¨¥§¦§¨¦§©§¥
,"ññîòø úàå íút úà",zg` xir `l` mixr izy el` oi` ¤¦Ÿ§¤©©§¥

ewlgpeíBúét øîà ãç ,ìàeîLe áø`eddîL,xird lyänìå ©§¥©¨©¦§¨§¨¨
,ññîòø dîL àø÷ðoeikññBøúî ïBLàø ïBLàøLzvw lk - ¦§¨§¨©©§¥¤¦¦¦§¥

.ltp aeye edepae exfge ,ltepe hhenzn did ,mipea eidyøîà ãçå§©¨©
dîL ññîòø,xird ly,íBúét dîL àø÷ð änìåoeikïBLàøL ©©§¥§¨§¨¨¦§¨§¨¦¤¦

BòìBa íBäz ét ïBLàø.dnc`a rlap did ,mipea eidy zvw lk - ¦¦§§
,"õøôé ïëå äaøé ïk BúBà epòé øLàëå",`xnbd zl`eyeaø ïk §©£¤§©¥¦§¤§¥¦§Ÿ¥©

.déì éòaéî eöøt ïëå,`xnbd zvxznçeø ,Lé÷ì Léø øîà §¥¨§¦¨¥¥¨©¥¨¦©
ïzøOáî Lãwämkzvr lirez `l mixvnl zxne`e ,l`xyil ©Ÿ¤§©©§¨

`l` ,l`xyi z` hrnl."õøôé ïëå äaøé ïk"¥¦§¤§¥¦§Ÿ
á éðtî eö÷éå""ìàøNé éðoeyln `ed 'evewie' ,`xnbd zyxec , ©¨ª¦§¥§¥¦§¨¥

,miveweéäL ãnìîl`xyiíäéðéòa ïéîBcmixvnd ly,íéöB÷k §©¥¤¨¦§¥¥¤§¦
mdipir eli`k mdl dncp did miaxe mixt l`xyiy mze`xay

.mivew mi`iln mtebe
ìàøNé éða úà íéøöî eãáòéå"©©£¦¦§©¦¤§¥¦§¨¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות הרב שלמה שי' המכונה ד"ר עהרמאן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מד' מרחשון, בו מזכיר ע"ד מלאת לו שבעים וחמש שנים לאריכות ימים 

ושנים טובות.

ובזה  והפצתה,  היהדות  להחזקת  בפעולותיו  ימשיך  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  אשר  רצון  ויהי 

גם בהסיוע שלו להפצת מעינות החסידות, בהדרכים דסיוע למוסדותיהם בארצנו הקדושה ת"ו גם 

בפאריז ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור. 

וע"פ מנהג קדמונים, ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד אמירת הקאפיטל תהלים המתאים 

למספר שנותיו של אדם )ז.א. שמעונת הבר מצוה מתחילים לאמר המזמור י"ד שבתהלים ובכל שנה 

שלאחרי זה המזמור שלאחר זה(.

הנה יהי רצון שבימיו ובימינו יקוים היעוד שבמזמור שהתחיל )יתחיל( לאומרו, נודע ביהודה 

אלקים בישראל גדול שמו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ככתוב לאחרי זה, ויהי 

בשלם סכו ומעונתו בציון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובענינים הפרטים והכללים גם יחד.

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

,åézçzîltep didy oeik ey`x zexry jezgl lki `l okle ¦©§¨
ya.le`

.melya` zena mixen`d miweqtd jynd z` x`al dtiqen `xnbd
weqta xn`p ,epa zen zece` cecl ericed xy`kæbøéå",cxgie - ©¦§©

øòLä úiìò ìò ìòéå ,Cìnä,xird xry ziilr lr -äëå ,Cáiå ©¤¤©©©©£¦©©©©©¥§§Ÿ
éðà éúeî ïzé éî ,[íBìLáà] éðá éða íBìLáà éða ,Búëìa øîà̈©§¤§§¦©§¨§¦§¦©§¨¦¦¥¦£¦

ézçúE,jnewna zn ip` iziide i`eeld -."éðá éða íBìLáàxn`pe ©§¤©§¨§¦§¦
,my cerèàì Cìîä"ådqik -Cìnä ÷òæiå ,åéðt úàa,ìBãb ìB÷ §©¤¤¨©¤¨¨©¦§©©¤¤¨

,"éðá éða íBìLáà íBìLáà éða,`xnbd zl`ey"éða" àéðîz éðä §¦©§¨©§¨§¦§¦¨¥§©§¨§¦
,"ipa" dlind z` cec xn`y minrtd zpeny -¯ änì.mxn` recn ¨¨

,zayineäòáL,minrt ray -dé÷ñàcjk ici lr cec edlrdy - ¦§¨§©§¥
Cãéàå ,ípäéb éøBãî äòáMî,ztqepd mrtde -éøîàc àkéà ¦¦§¨§¥¥¦Ÿ§¦¨¦¨§¨§¦

¯ déôeb éaâì déLéø áéø÷clre ,etebn wegx jlyen ey`x didy §¨¦¥¥§©¥¥
.etebl ey`x z` cec axiw "ipa" ezxin` iciéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦

éúàc àîìòì dézééàc.`ad mlerl e`iad jk ici lry - §©§¥§¨§¨§¨¥
,weqta xn`påéiçá Bì áviå ç÷ì íBìLáàå"wnra xy` zavn z` §©§¨¨©©¥¤§©¨

,`xnbd zl`ey ,"'ebe jlndç÷lL Lé÷ì Léø øîà ,"ç÷ì" éàî©¨©¨©¥¨¦¤¨©
melya`åîöòì òø çwîseq z` df itl yexcl `xnbd dkiynne . ¦¨©§©§

,weqtdøa àðéðç éaø øîà ,"'Bâå Cìnä ÷îòa øLà úávî úà"¤©¤¤£¤§¥¤©¤¤§¨©©¦£¦¨©
,àttepiid "jlnd wnra",íìBò ìL Bkìî ìL äweîò äöòa ¨¨§¥¨£¨¤©§¤¨
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קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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òébäL ãò ø÷aä úcòñ äëLîð íà íB÷î-ìkîe äòáNì àlL 'â ìëàé ìàå äòáNì úBcòñ 'á ìëàiL¤Ÿ©§ª§¨§¨§©Ÿ©¤Ÿ§¨§¨¦¨¨¦¦§§¨§ª©©Ÿ¤©¤¦¦©

ì d÷ìçé äìBãb äçðî ïîæøàaúpL Bîk ïBænä úëøa ÷ñôä éãé ìò íézL31úéðL ìëàiLk òaNé éøäL §©¦§¨§¨§©§¨¦§©¦©§¥¤§¥¦§©©¨§¤¦§¨¥¤£¥¦§©§¤Ÿ©¥¦
ïézîäì ïéà älçzëì ìáà ãiî[`iéøäL 'â äcòñ íei÷ ìéáMa äìBãb äçðîì Ceîñ ãò ø÷aä úcòñ íò ¦¨£¨§©§¦¨¥§©§¦¦§ª©©Ÿ¤©¨§¦§¨§¨¦§¦¦§ª¨¤£¥

ç"ôø ïîéña øàaúpL Bîk úBöç ãò úBðòúäì øeñà33. ¨§¦§©©£§¤¦§¨¥§¦¨
ì äð÷ìçéL Bì áBè ø÷aa ìëàéLk óà íB÷î-ìkîe)íéøîBà LiL éôì ïBænä úëøa ÷ñôä éãé ìò íézL[ai ¦¨¨©§¤Ÿ©©Ÿ¤¤§©§¤¨¦§©¦©§¥¤§¥¦§©©¨§¦¤¥§¦

Bîk äìòîìe äçðnä ïî àeä 'â äcòñ ïîfL íéøîBàäk øwòäL óàå 'â äcòñ úáBç éãé äæa àöBiL¤¥¨¤§¥©§ª¨§©¤¨¦¨§¨§¦¤§©§ª¨¦©¦§¨§©§¨§
øàaúpL35óà eæ àøáñ éôì äðîé÷éL ø÷aa äðîé÷éL áBè dpîæa dîé÷ì äîa Bì ïéàL ïåék íB÷î-ìkî ¤¦§¨¥¦¨¨¥¨¤¥©¤§©§¨¦§©¨¤§©§¤¨©Ÿ¤¤§©§¤¨§¦§¨¨©

:(ììk äðîé÷é àlL äîî øwò dðéàL¤¥¨¦¨¦©¤Ÿ§©§¤¨§¨
ה  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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dkld ixe`ia
ïéúîäì ïéà [àé שאין - בצמצום מזון לו שיש היינו -

מנחה  זמן ועד מחצות סעודתו שימשיך כדי די בו
בתענית  ימתין ולא מיד יאכל לכך .32גדולה,

íéøîåà ùéù [áé סעודת לחלק זו דעה על לסמוך אין -

הדחק בשעת אפילו שבתות הבוקר או  יו"ט, ערב (כגון
שלישית החורף) סעודה יאכל לא כשבכלֿאופן ורק ,

פירות) אפילו לו שאין סעודת (כגון לחלק לו אומרים
זו  דיעה על שסומך משום לא אבל לשניים, .34הבוקר

zetqede mipeiv
ג.31) סעיף לעיל
כרחך 32) על בסופו): ב כ, (דף יט סי' נחמיה דברי שו"ת

אם  כי לו שאין עני גבי אם כי אמורים המ"א דברי שאין
מקום  בכל הנזכר פרס אכילת כדי (היינו סעודות ב' מזון
בה  יתמהמה לא כזו וסעודה ביצים), כ"ד או כ"ג שהוא
ולא  שעה, מחצי יותר שהוא גדולה מנחה עד חצות מקודם
כיֿאם  גדולה מנחה זמן עד סעודתו שימשיך משכחת
אין  שכתב המ"א (ולשון אסור וזה חצות אחר שיתחיל
רבינו  מוח"ז לכן כ"כ מדוקדק אינו חצות אחר עד להמשיך

ע"ש). כו' להמתין אין וכתב הלשון שינה ז"ל
שאסור 33) ששית שעה סוף לאכול למהר צריך א: סעיף

לשום  מתכוין אינו אם אפילו חצות עד בשבת להתענות
דבר  הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת שנמנע אלא תענית

מצוה.
גבי 34) ומכלֿמקום :(38 (עמ' יט סי' נחמיה דברי שו"ת

ז"ל  רבינו מוח"ז העתיק סעודות ב' מזון כיֿאם לו שאין מי
לו  שאין במי מיירי כי... שם המ"א דברי ס"ה רצ"א בסי'
מדכתב  ומ"מ כו' פירות לא אף כלל סעודות ב' ממזון יותר
ברירא  לא זה שגם משמע עגולה חצאי בב' זה רבינו מוח"ז
גם  לו אין דאם תמ"ד בסי' סיים מדלא נמי וכדמשמע לי'

ג"כ  די"ל והיינו שחרית, סעודה אז יחלק עכ"פ פירות
קודם  ג' בסעודה כלל מצוה שום דאין קיי"ל גמור דבהחלט
בפירות  אף כלל אחר בענין אפשר לא אם אף זמנה,
כו'... המצוה קיים לא רצ"א דסי' הטוש"ע לשון וכמשמעות
חשש  משום בחינם כן לעשות נכון אינו ממילא ע"כ אשר
נראה  שמ"מ אלא עכ"פ... התוס' עפי"ד שא"צ ברכה

וכו'. בזה נסתפק ז"ל רבינו שמוח"ז
וודאי  כי ג' סעודה בזמן פירות נמי דאיכא היכא אבל
סעודת  לחלק שהצריך המ"א ד' תמ"ד בסי' השמיט דבכוונה
וע"ש  וכנ"ל... חנם בשא"צ חשש בזה יש וממילא הבוקר...
כו' שהעיקר ואף כו' לו טוב שכ' ז"ל רבינו מוח"ז לשון
שיקיימנה  טוב בזמנה לקיימה בזה לו שאין כיון מ"מ

כלל. יקיימנה שלא ממה זו לסברא
איזה  הי' ואם כלל קיום זה אין הדין שמעיקר מבואר
גם  ואף כלל. ממנו חיובא פקע לא ודאי לקיימה אפשריות
שאין  כיון בבוקר לעשותה כלל חיוב עליו אין לו שאין עתה
יקיימנה  כו' טוב מהיות ע"ד שמ"מ אלא כנ"ל כלל בזה נ"מ
לכתחילה  יוכל אונס במקצת דגם נאמר ואיך כו'. זו לסברא

אתמהה. י"ח ולצאת בבוקר לעשותה
ב.35) סעיף לעיל

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

שיוציאן · שיודע אע"פ בחצר מזונות לפניו ליתן ומותר
ירצה  אם שם לאכלן רשות לו שיהיה והוא לחוץ
הוא  יעשה שלא כדי ממש לידו הוא יתן לא ומכלֿמקום

הנכרי  שאז מידו יטול הנכרי אלא היחיד מרשות העקירה
על  מניח אם שמותר לומר צריך ואין העקירה העושה הוא

משם. נוטל והנכרי שלחן גבי על או קרקע גבי
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מזונות  שהם או שם לאכלן בידו הרשות אין אם אבל
לאכלן  לו אפשר שאי שיוציאן מרובים הדבר וניכר שם

שידוע  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם וכן לחוץ
לו  כנותן שנראה מפני לפניו ליתן אסור שיוציא הוא וניכר
ישראל  בשביל ולא להנאתו שמוציא ואף להוציא מנת על
הישראל  לו נותנו מוציא שהוא זה שדבר כיון מכלֿמקום

ש"ז: בסי' שנתבאר מטעם אסור משלו

אלא ‚ לפניו ליתן התירו לא בפנים כשעומד ואפילו
שדרך  חפצים שאר לא אבל בחצר לאכלם שיתכן מזונות

להוציא. מנת על לו כנותן שנראה מפני להוציאן

של  חפצים אבל ישראל של בחפצים אמורים דברים במה
להוציא  מנת על לו כנותן שנראה שאף לו ליתנם מותר נכרי
אלא  הישראל בשביל מוציא שאינו כיון כלום בכך אין
בפירוש  לומר ואפילו ישראל של אינו והחפץ עצמו בשביל

שם. שנתבאר כמו מותר שלך בחפצים מלאכתך עשה

אסור  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם ומכלֿמקום
שהרואה  העין מראית מפני שלו חפצים אפילו לפניו ליתן
משא"כ  ישראל של חפץ שהוא סבור לו נותן שישראל
יוצא  אותו והרואה רואים שם שאין בחצר לפניו כשנותן
ולא  שלו חפץ שמוציא סבור הוא בידו וחפץ ישראל מרשות

הישראל. של

אסור  ישראל של חפץ שהוא הוא האמת אם (ומכלֿמקום
כדי  לו שנתנו ויחשדוהו להרואים האמת יודע ִַָשמא
האמת  יודע אם נכרי של בחפץ משא"כ בשבילו ִַָלהוציאו

כלל): חשד כאן אין לרואים

לישראל „ ממושכן שהוא אלא נכרי של חפץ הוא ואפילו
בסי' (כ"מ הנכרי פדאו אפילו ישראל של כחפץ דינו
להנכרי  מקום ייחד אם ואפילו יום מבעוד מכירה) גבי רנ"ב
שיבא  למחר עד משכונו שם להניח רשותו בתוך יום מבעוד
העין. מראית משום בשבת ליטלו להניחו אסור משם ויטלנו

ייחד  לא אפילו להקל יש שאז אלם הוא שהנכרי כן אם אלא
נכרי  כגון שלום דרכי משום בו שיש במקום וכן מקום לו
אפילו  או לו לתת מותר ישראל מאכל אחר ושלח שחלה
להוציא  כגון מצוה לצורך הדין והוא נכרי ע"י לו לשלוח
מפני  תמ"ד בסי' שיתבאר כמו בפסח מביתו חמץ
שאין  אומרים שיש ועכשיו שבות הוא נכרי ע"י שהשליחות
הוא  שמ"ה בסי' כמ"ש כרמלית אלא הרבים רשות לנו
בסי' שנתבאר כמו מצוה לצורך והתירוהו דשבות שבות
אלם  בנכרי הדין והוא שלום דרכי מפני הדין והוא ש"ז
כיון  ממש הנכרי ליד יתן שלא ליזהר צריך ומכלֿמקום
בזה: ליזהר צריך נכרי של בחפצים ואפילו זה בלא שאפשר

מלבוש ‰ הוא אם בשבת לנכרי משכון להחליף מותר
וגם  ומתן משא זה אין כי מלבוש דרך הנכרי ויוציאנו
בשבת  ללבשו צריך הישראל אם זה בענין מותר בישראל
ובלבד  ג"כ מותר המשכון ונוטל המעות מביא הנכרי ואם
ולא  בעצמו המשכון יקח שהנכרי וטוב עמו יחשוב שלא
הביא  ואם ונותן כנושא נראה יהא שלא כדי הישראל בו יגע

בו: גם יגע לא אחר משכון לו

Â מתירין יש נכרי פלטר של פת לאכול שנוהגים במקומות
עיר  היא אם היום שנאפית פת אפילו בשבת ממנו ליקח
הנכרים  בשביל נאפית היא הסתם מן שאז נכרים שרובה
נכרי  מדין אותה לאסור אין כן ואם הישראל בשביל ולא
מדין  אותה לאסור אין וגם ישראל בשביל מלאכה העושה
שהן  השמשות בבין עיסה או קמח היתה אם אפילו מוקצה
מתוך  בה אומרים אין ש"ח בסי' שנתבאר כמו מוקצין
לפי  כולה השבת לכל הוקצית השמשות בבין שהוקצית
מאליו  ראוי ונעשה שניתקן בדבר אלא כן אומרים שאין
דבר  כל אבל משחשכה מאליו שכבה נר כגון משחשכה
ראוי  ונעשה בשבת תיקונו שנגמר דהיינו אדם בידי שגמרו
השמשות  בבין אפילו כלל מוקצה משום בו אין אדם ידי על
בבין  כלל דעתו ממנו מקצה שאינו מפני ראוי אינו בעודו
לתקנו  הוא שבידו כיון בשבת ממנו מליהנות השמשות
דין  לו אין נכרי שביד הקמח כגון ביום בו ראוי ולעשותו
ראוי  ולעשותו לאפותו הוא שבידו מפני בשבת כלל מוקצה
לכל. מוכן זה הרי בעליו להנכרי מוכן שהוא וכיון ביום בו

בו  אין אדם בידי שגמרו דבר כל אמרו שלא אומרים ויש
כדי  תיקונו מלאכת שהתחלת בדבר אלא מוקצה משום
נכרי  כגון בשבת ונגמרה השבת קודם היתה ראוי  לעשותו
אין  טוב ביום וגמרו טוב יום מערב כלי לעשות שהתחיל
בסי' שנתבאר כמו אדם בידי וגמרו הואיל נולד משום בו
מבעוד  בתנור שנתנה דהיינו לאפותה שהתחיל פת (וכן רנ"ב

השמשות  שבבין אף בה יום אין עדיין ראויה היתה לא
ידי  שעל תיקונה מלאכת שהתחלת פת אבל מוקצה) משום
בה  יש בשבת היתה אפייתה מלאכת דהיינו ראוי נעשית כך
אבל  השמשות בבין עיסה או קמח היתה אם מוקצה משום
אין  בשבת ונאפית ונטחנה השמשות בבין תבואה היתה אם
בסי' שיתבאר כמו ביו"ט נולד משום ולא מוקצה משום בה

תקי"ז.

הוא  כן אם אלא האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
לשאול  לו אפשר שאי יחידי בכפר שדר כגון הדחק שעת
או  מילה ברית סעודת כגון מצוה לצורך או מחבירו פת

המתירים. על לסמוך יש אזי המוציא ברכת לצורך

לו  שיתן שבת מערב להפלטר מעות ליתן אסור ומכלֿמקום
לאכול  ואסור ישראל לצורך אופה הוא שאז בשבת הפת

שיתבאר: כמו שיעשו בכדי שבת למוצאי עד מהפת

Ê שאין מדברים לעצמו שבישל נכרי אבל בפת זה (וכל
לדברי  מוקצה משום בהם אין נכרים בישולי משום בהם
ראויים  היו ולא חיין נאכלים שאינן פירות הן אפילו הכל
בין  שהוקצה מתוך אומרים שאין לפי השמשות בין כלל
אותו  שמקצה בדבר אלא כולה השבת לכל הוקצה השמשות
ועשאה  שטחנה תבואה כגון בידים ודחאו מדעתו האדם
כמו  אדם של כרחו בעל מוקצה שהוא בדבר לא אבל קמח

ש"י): בסי' שנתבאר

Á מלאכות משאר בהן וכיוצא (ובישול) באפייה זה וכל
נכרי  סחטן שאם פירות מסחיטת חוץ בתלוש הנעשות
הוא  אם לערב עד לישראל המשקים אסורים לעצמו אפילו
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קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בסי' שנתבאר כמו מאליהן זבים היו אם אסורים שהיו בענין
סחיטת  ע"י לישראל הבאים המשקין אלו שגם לפי ש"כ
מפני  מאליהן שזבו משקין על שגזרו הגזרה בכלל הם נכרי

מאליהן. הזבין כמו ממילא להישראל באים אלו שגם

בענין  הוא אפילו לעצמו מהמחובר פירות שליקט נכרי וכן
מערב  אומר הנכרי את ששמע כגון מוקצה משום בהם שאין
בישולן  שנגמר פירות והן אלו פירות אלקוט למחר שבת
שי"ח  בסי' שנתבאר כמו במחובר אפילו להן מועלת שהכנה
הגזרה  בכלל שהם לפי לערב עד לישראל אסורים אעפ"כ
שכ"ב  בסי' שנתבאר כמו מאליהן הנושרים פירות על שגזרו
הנושרים  כמו ממילא להישראל באים אלו פירות שגם

מאליהם.

או  מאליו שנתלש מחובר כל אפילו אלא בלבד פירות ולא
כגון  זו גזרה בכלל הוא אדם מאכל שאינו אע"פ נכרי ע"י
בהם  שאין בענין הוא אפילו מהמחובר עשבים שליקט נכרי
לרעות  שיכולים בהמות לישראל שיש כגון מוקצה משום
משום  אסורים אעפ"כ לו מוכנים הם והרי אלו בעשבים שם
בהם  להשתמש לישראל אסור ולכן הנושרים פירות גזרת
ולכן  הנושרים בפירות להשתמש שאסור כמו תשמיש שום
ביום  בו לו ראוים שאינן כיון בטלטול ג"כ אסורים הם
שפירות  כמו מוקצים הם והרי תשמיש שום בהם להשתמש

זה. מטעם מוקצה דין להם יש הנושרים

מאליהן  שנשרו או לעצמו הנכרי שתלשן עצים ואפילו
תק"ז. בסימן שיתבאר כמו זו גזרה בכלל הם ביו"ט

לישראל  אסורים לעצמו עוף או חיה או דגים שצד נכרי וכן
תקט"ו: בסי' שיתבאר כמו ביו"ט

Ë משאר אחת שעשה או ובישל אפה או צד או ליקט אם
צריך  ונכרים ישראל בשביל או ישראל בשביל מלאכות
לעשות  לנכרי יאמר שמא גזרה שיעשו בכדי לערב להמתין
אחרים  ואפילו מיד שבת במוצאי לו מוכן שיהא כדי בשבת
שכל  כן להמתין צריכים בשבילם המלאכה נעשית שלא
החמירו  ישראל בשביל תורה של איסור מלאכת שנעשית
אבל  לאחרים בשבילו שנעשה מי בין לחלק שלא חכמים
מותר  ישראל בשביל סופרים דברי של איסור נעשה אם
בסי' יתבאר שיעשו בכדי ושיעור שיתבאר כמו מיד לאחרים

תקט"ו:

È בשביל שליקטן שידוע או ישראל בשביל ליקטן אם ספק
בו  אסורות לאו או היום נלקטו אם ידוע ואין ישראל
דברי  ספק שהוא ואע"פ שיעשו בכדי לערב וגם ביום
לו  שיש דבר והוא הואיל להקל בו הולכין אין סופרים
זה  שאיסור שכיון מיד מותר שלערב אומרים ויש מתירין
בשבת  לו לעשות לנכרי לומר יבא שלא קנס כעין אלא אינו
כסברא  והעיקר מתירין לו שיש אע"פ בספיקו החמירו לא

הראשונה.

אמר  שהנכרי בכגון אלא הקילו לא האחרונה סברא לפי ואף
לבית  והלך בשבת פירות לו ליתן שבת מערב לישראל
אלו  פירות ליקט שמא להסתפק יש שאז לו ונתן הנכרי
פירות  על שבת מערב בדעתו והיה ישראל בשביל בשבת

פירות  לו ללקוט בדעתו היה שמא או בשבת לו ללקטם  אלו
ו  ואח"כ אחרים אחר לנכרי או לעצמו ליקטם אלו פירות

אבל  בזה כיוצא כל וכן אצלו כשבא לישראל ונתנם נמלך
שרובה  בעיר למכור שהביא או לישראל דורון שהביא נכרי
ואח"כ  לעצמו מתחלה ליקטן שמא להקל תולין אין ישראל
כך  לשם מתחלה ליקטן הסתם מן אלא לכאן להביאן נמלך
שנכרי  לפי שבת מערב ליקטן שמא להקל לתלות אין וכן
מן  להביא מתכוין הוא הסתם מן למכור או דורון המביא
ביו"ט: צידה לענין וכן היום שליקט מאותן ומביא המשובח

‡È מחוץ שהובא אלא ומחובר צידה חשש בו שאין דבר
מותר  אחר לנכרי או לעצמו הנכרי הביאו אם לתחום
באכילה  אסור לישראל הביאו ואם ביום בו אפילו לישראל
גזרה  שיעשו בכדי ולערב בשבילו שהובא למי ביום בו
לאכול  כדי בשבת לתחום מחוץ לו להביא לנכרי יאמר שמא
בו  אפילו מותר לאחרים אבל מיד לערב או ביום בו ממנו
החמירו  ולא סופרים מדברי הוא התחומין שאיסור לפי ביום
בשבילו  הובא שלא למי אף לאסור דבריהם בשל כך כל
לו  אין כי לטלטלו לו מותר בשבילו שהובא מי אף ולכן
רק  ביום בו לאחרים לאכילה ראוי והוא הואיל מוקצה דין
שהניחו  ממקום אמות לד' חוץ לטלטלו שלא ליזהר שצריך
או  בשדה כגון לדירה מוקף שאינו במקום הניחו אם הנכרי
לא  אמות ב' אחד טלטלו שאם דהיינו מעורבת שאינה בעיר
בכל  ת"א בסי' שיתבאר כמו אמות מב' יותר הב' יטלטלנו

לתחום. חוץ נכרי שהוציאו דבר

למי  אף באכילה מותר לתחום מחוץ בספינה הובאה ואם
טפחים  מעשרה למעלה הספינה הלכה אם בשבילו שהובא
ת"ד  בסי' שיתבאר כמו טפחים מי' למעלה תחומין שאין
כן  אם אלא אמות לד' חוץ לטלטלו שלא ליזהר שצריך רק
טפחים  מי' למטה היה ולא שבת מערב בספינה היה
שהוא  זה מקום של התחום לתוך שהגיע עד השבת משנכנס

שם: שיתבאר כמו עתה בו

·È הובא שלא למי מותר לתחום מחוץ שהבא אע"פ
אדם  בני לב' דברים ב' הביאו אם מכלֿמקום בשבילו
במה  הוא נהנה עכ"פ שהרי זה עם זה להחליף אסורים
את  לו חבירו נותן כן ידי שעל לתחום מחוץ לו שהובא

חליפיו:

‚È צריך אין שיעשו בכדי להמתין שצריך מקום כל
אם  כגון השבת ביום המביא ששהא בכדי אלא להמתין
מפני  בשבת היום על שעות בג' רחוק ממקום לו הביא
להמתין  צריך אינו הבאתו מיהר ולכן סוס על רכב שהוא
ג' שימתין די אלא ברגל לשם הליכה כדי שבת למוצאי
אלא  במרוצה כך כל רכב לא שמא לחוש צריך ואין שעות
בלילה. לרכוב דרך אין הסתם מן כי שבת בליל הרבה רכב

אם  אבל הביא מקום מאיזה כשיודע אמורים דברים במה
שימתין  די קרוב ממקום שהביאו ואפשר כלל יודע אינו
שצריך  ממה חוץ לתחום מחוץ הבאה בכדי שבת למוצאי
במינו  שיש דבר הוא אם צידתו או בלקיטתו לשהות

תקט"ו. בסי' שיתבאר כמו צידה מחוסר או במחובר
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c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

מחוץ  הבאה בכדי להמתין שצריך מקום שבכל אומרים ויש
הבאה  בכדי להמתין שצריך במקום לומר צריך ואין לתחום
החשבון  מן עולה שבת מוצאי ליל אין יותר רחוק ממקום
שאין  לפי ראשון ביום למחר זה שיעור להמתין וצריך
יש  וא"כ לתחום חוץ רחוק ממקום בלילה להביא רגילות
כדי  בשבת לו להביא לנכרי יאמר כך מפני שמא לחוש
זה. שיעור שישהה אחר שבת מוצאי בליל לו מוכן שיהיה

להקל  יש יו"ט לענין אבל שבת לענין לדבריהם לחוש ויש
אורחים  לצורך להקל יש שבת לענין ואף הראשונה כסברא
בכדי  להמתין שצריך במקום אבל מצוה סעודת שאר או
דגים  צד או פירות שליקט נכרי כגון התחום מתוך הבאה
והבאה  צידה או לקיטה בכדי להמתין וצריך התחום בתוך
לו  עולה הלילה הרי התחום בתוך וצד שליקט מקום מאותו

הכל: לדברי החשבון מן

„È שהובא למי אסור לתחום מחוץ הובא אם ספק הוא אם
לתחום  מחוץ הבאה בכדי שבת למוצאי עד בשבילו
כזה  שבאיסור ולהאומרים מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
בשבת  לעשות לנכרי לומר יבא שלא קנס כעין אלא שאינו
למעלה  כמ"ש מתירין לו שיש אע"פ בספיקו החמירו לא
אפילו  בשבילו שהובא למי אפילו באכילה מותר כאן אף

הראשונה: כסברא שהעיקר נתבאר וכבר ביום בו

ÂË השרוי נכרי אבל בעיר עמו שרוי שאינו בנכרי זה וכל
מחזיקים  אין בעיר עמו המצויים ופירות בעיר עמו

הביאן שמא לומר אנו מספק אדרבה כי לתחום מחוץ
בתים  ב' לנכרי יש אם ואפילו היו וכאן נמצאו כאן אומרים
שהביא  להקל תולין התחום בתוך ואחד לתחום חוץ אחד
והולך  הקרוב בית מניח אינו הסתם מן כי התחום מתוך
לתחום  חוץ בתים ב' לו יש אם אבל הרחוק מבית להביא
חוץ  שהם הבתים לרוב לחוש יש התחום בתוך ואחד

לתחום:

ÊË טפחים י' עמוק שהוא מבור לבהמתו מים שמילא נכרי
שהוציא  ונמצא הרבים ברשות העומד טפחים ד' ורחב
מהם  להשקות לישראל מותר הרבים לרשות היחיד מרשות
שאין  והוא בשבילו כלל נתכוין לא שהנכרי כיון בהמתו
ירבה  שמא גזרה אסור מכירו הוא אם אבל מכירו הנכרי

מהם. הוא גם ישקה אם בשבילו גם לדלות הנכרי

אסור  ישראל בהמת לצורך מילא אם מכירו אינו ואפילו
אחר  תשמיש אפילו אלו במים להשתמש לאחרים אפילו
תורה  של באיסור שנעשה שכל כלים והדחת רחיצה כגון
שנעשה  מי בין חכמים חלקו לא ישראל לצורך נכרי ע"י
או  בכרמלית העומד מבור מילא אם אבל לאחרים בשבילו
מותר  כרמלית שהוא הנהר מן הרבים לרשות מים שהביא
אלא  אינו הכרמלית שאיסור בשבילו הובא שלא לאחר

סופרים. מדברי

לנכרי  לומר לכתחלה אפילו היתר העולם נהגו ועכשיו
כרמלית  דרך השבת צורך שהם דברים שאר או שכר להביא
הם  חשובים שבת שצרכי לומר זכות עליהם שלמדו ויש
בסי' שנתבאר כמו דשבות שבות בו שהתירו מצוה  כדבר
וגם  הנכרי ליד הכלי ליתן שלא להזהר הם וצריכים ש"ז

מעות  ליתן שלא וגם שם שנתבאר כמו מידו ליקח שלא
בשכר  אלא להקל אין (ומכלֿמקום תקי"ז בסי' כמ"ש לנכרי
אפשר  שאי גמור צורך בשבת הצריכים מהדברים בו וכיוצא
כל  צריך שאין דברים אבל קצת בדוחק אלא בלעדם להיות
אינן  בהם וכיוצא יתירים תבשילים ומיני פירות כגון כך

רס"א): בסי' שנתבאר כמו מצוה דבר נקראים

ÊÈ מאכיל בהמתו לצורך מהמחובר עשבים נכרי ליקט
שלא  בפניה שעומד דהיינו בהמתו את ישראל אחריו
בכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שם דרך אלא לנטות תוכל
בטלטול  אסורים אלו עשבים ואף בטלטול האסור דבר

מכי  אם אבל מכירו הנכרי שאין והוא למעלה אסור כמ"ש רו
שמא  גזרה בשבת מהם שתאכל כדי בפניה לעמוד אפילו לו
אבל  מהם יאכילנה אם בהמתו בשביל ללקוט הנכרי ירבה
שהנכרי  כיון שיעשו בכדי להמתין צריך אין שבת למוצאי
גזרה  משום אלא בשבת איסורו ואין עצמו לצורך ליקט

בשבילו: ירבה שמא

ÁÈ בשבילו ירבה שמא בו לחוש שיש דבר בכל הדין וכן
לעצמו  בישל או שצלה נכרי כגון מכירו הוא אם
זה  בדבר כיוצא וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים
אבל  אחד מבשביל יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך
נר  שהדליק כגון בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר
וכבש  אחד שבנר מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו

מותר: מכירו אפילו לכל יספיק אחד

ËÈ ישראל שלצורך בפירוש אומר אם מכירו שאינו אע"פ
מוכיחים  מעשיו אם כן אומר אינו אפילו או עושה הוא
בבית  נר שהדליק כגון עושה הוא ישראל שלצורך
אסור  כלום ממנו נהנה ולא הנכרי לו והלך בו שהישראל

לאורו: להשתמש

Î לבהמת (גם) והאכיל (לבהמתו) עשבים נכרי ליקט אם
ליקט  הסתם שמן ואע"פ בידו למחות צריך אין ישראל
נכרי  כל כי כלל זה בליקוט איסור אין ישראל לצורך גם
שיודע  עצמו לטובת הוא מתכוין בודאי מעצמו דבר העושה
יהיו  שלא ובלבד רנ"ב בסי' שנתבאר כמו יפסיד שלא
מטעם  הפקר של או הנכרי של אלא הישראל של עשבים
ישראל  לבהמת שמאכיל במה איסור אין (וגם שם שנתבאר
ממה  ליהנות לישראל שאסור שאף בשבילו שליקט מעשבים
כמו  עצמו לטובת שנתכוין אע"פ בשבילו הנכרי שעשה
לא  מזה נהנה ממש גופו אין כאן מכלֿמקום שם שנתבאר
שתאכל  כדי בפניה עומד עצמו הוא כן אם אלא חכמים גזרו
לטובת  בזה שמתכוין כיון מאכילה שהנכרי מה על לא אבל

עצמו).

(שאין  מקרה דרך כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
שמא  כי ישראל בשביל גם שליקט בבירור ידוע הדבר
אם  אבל ישראל) לבהמת ליתן נמלך ואח"כ לעצמו ליקטן
הוא  שבודאי (שכיון בידו למחות צריך כן לעשות רגיל
מהם  הנכרי שמאכיל מה על אף חכמים גזרו בשבילו ליקטן

ישראל): לבהמת

ישראל  בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק
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dxez ihewl

äèîì 'úé åúåäìà êéùîäì àåä ø÷éòä êà
úéìëú à÷åã åäæù ,íéðåúçúá äøéã åì úåéäì

.äàéøáä
עולם  בריאת שתכלית רז"ל שאמרו מה ידוע
דירה  לו להיות הקב"ה ש"נתאוה הוא הזה
הגשמי  הזה שעולם רצה שהקב"ה בתחתונים",
עבודת  עיקר ולפיכך יתברך, לשכינתו דירה ייעשה
יתברך  אלקותו "להמשיך הוא אדמות עלי האדם
הממשיכים  הענינים באותם לעסוק היינו למטה",
תענוג  הגורם הוא זה ודבר ב"תחתונים", השכינה
נשלמה  שבכך (מאחר הקב"ה אצל כביכול
דירה  לו להיות הקב"ה של ותשוקתו "תאוותו"

בתחתונים).

åãåáë õøàä ìë àìîù ïðåáúäìå ãéîú øåëæì
,äæá êéøàäìå.ïåéìò âåðòú åäæå

צריך  בזה כן על הבריאה, תכלית שזוהי מאחר
האדם. התעסקות עיקר להיות

לזכור  שצריך ומחשבתו, במוחו - כל קודם
"מלא כיצד באריכות ולהתבונן הארץ תמיד כל

יתברך. כבודו מלא הגשמית הלזו שבארץ כבודו",

ית' אחדותו בענין להתבונן האדם שעל היינו
מחוץ  מציאות שום אין שבאמת האמיתית,
שגם  כבודו", הארץ כל ש"מלא מאחר לאלקות,
ממנו  נפרד דבר שום אין התחתונה הלזו בארץ
שמצד  אחד", ב"הוי' הפנימי הפירוש (שזהו יתברך

אלקות). עם חד" "כולא הכל הוי' שם

ית' לו דירה עושה גופא ועלֿידיֿזה
שעצם  התניא, בספר בארוכה וכמבואר בתחתונים,
אשר  האמיתי, ה' ב"יחוד והאמונה ההתבוננות
שהוא  - מלבדו" עוד אין מתחת בארץ אפילו
כלא  קמי' וכולא כו' הלזו הארץ כל "מלא יתברך
הזה  במקום גם כו' הוא לבדו והוא ממש חשיב
דירתו  היא "זו - הזה" עולם בו שנברא

בתחתונים".

"תענוג  גורמות בזה וההתבוננות זו ואמונה
העליון".

.'åë ã"çàá êéøàîä ìëå
בקריאת  הכוונה שעיקר חז"ל אמרו זה מטעם

באחד, המאריך "כל - "אחד" בתיבת צ"ל שמע
מורה  "אחד" תיבת כי - ושנותיו" ימיו לו מאריכין

יתברך אחדותו גילוי חז"ל בעולם על וכמאמר ,
הקב"ה  על קאי אל"ף אות - אח"ד אותיות בפירוש
ואות  וארץ, רקיעים ז' - ח' אות עולם, של אלופו
גילוי  - אח"ד ענין וזהו העולם; רוחות ד' - ד'
שכל  עד וארץ, רקיעים ז' תוך הקב"ה של אחדותו

יתברך. כבודו מלאים יהיו העולם רוחות ד'

הענין: ועומק

אין  ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד האמת, לפי
אלקות, עם חד" "כולא שהכל בלעדו, מציאות שום
נפרד  עצמו בפני למציאות העולם שנראה ומה
שהקב"ה  וההסתר, ההעלם מצד הוא מאלקות
לבדו  ש"הוא האמת תתגלה שלא עצמו את הסתיר

זולתו". ואין הוא

יתברך  לו "להיות הבריאה כוונת היתה וזו
על  ישראל שבני רצה שהקב"ה בתחתונים", דירה
אחדותו  ויגלו הזה ההסתר את יסירו עבודתם ידי
שיהי' כך הזה, בעולם למטה גם האמיתית יתברך

אחד". ש"הוי' כולו העולם בכל ניכר

ענין של הפנימי התוכן באחד,האריכות וזהו
"אחד", תיבת אמירת בעת לכוונה רק הכוונה שאין

לזכור ש"צריך כל תמידאלא שמלא ולהתבונן
רואה  שהאדם ודבר דבר ש"בכל עד כבודו", הארץ

ית'". הבורא אחדות לבו אל ישים

úåöîå äøåú é"ò àåä ,äëùîää àåä êéà êà
.àëìîã ïéøáà ç"îø íäù

יתברך  שכינתו ומגלים ממשיכים אכן איך אך
ידי  על זה הרי - כולו העולם בכל למטה בפועל

ומצוות. תורה

דמלכא", אברין "רמ"ח נקראות המצוות כי
שכמו  לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו שהטעם
הנפש  כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
ממילא  בדרך נמשך הגוף מאברי אחד וכשמושכים
בכל  כך ההוא, בהאבר שמלובש הנשמה כח גם
המצוה  ובקיום אלקי, אור מלובש ומצוה מצוה
הן  ההיא, במצוה המלובש האלקי האור נמשך
שבו  הגשמי בדבר וכן המצוה, את המקיים באדם

המצוה. נעשית
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מעשיות  מצוות קיום ידי שעל ונמצא,
למטה. אלקות ממשיכים

.ä"á÷ä ìù åéúåîù äøåúä ìëå
למטה, אלקות נמשך התורה לימוד ידי על וכן
שמותיו  הן כולה התורה שכל חז"ל אמרו שלכן
דכשם  הוא, ה"שם" לענין שהקשר הקב"ה, של
לקוראיו, פונה הוא בשמו לאדם שקוראים ידי שעל
למטה. הקב"ה "נמשך" התורה לימוד ידי על כך

äëìä øîåàùë ,èåéãä åìéôà ãçà ìë ìåëé äæå
.äåöî äæéà äùåòùë åà 'åë äãâàå

מסברת  ממש להיפך היא שהאמת ונמצא
העבודה. ענין עיקר מהו ה"עולם"

הוא  בעבודה המעלה עיקר העולם סברת שלפי
בלבו, להקב"ה אהבה מעט עכ"פ מרגיש כשהאדם
ביטויים  הם המצוות ומעשה התורה לימוד ואילו
ודביקות  להתקשרות בפועל) (במעשה חיצוניים

בהשי"ת;

העולם  בבריאת השי"ת כוונת האמת, לפי אבל
נעשה  שעי"ז למטה, אלקות ימשיך שהאדם היא
ע"י  אלא אינה זו והמשכה יתברך, לו דירה העולם
הדיוט  אדם כן, ואם המצוות, וקיום התורה לימוד
לומד  אבל בלבו, לה' אהבה שום מרגיש שאינו
מקיים  וכן אגדה) דברי אפילו או (הלכה תורה
אלקות  בפועל המשיך מעשיו ע"י הרי - מצוה
שפעל  מה להרגיש מסוגל אינו שהוא (אף למטה
"כוונת  את בכך השלים ובמילא מעשיו), ידי על

הבריאה".

ונתעורר  ה' בגדלות שהתבונן האדם ואילו
כ  עשה "לא אבל יתברך, אליו אהבה לום"ברגשי

העיקר. את החסיר הרי -

åúåéç ìà 'úé åúåäìà êéùîäì ïéåëéù ãáìáå
÷áãéå ãçàúéù åîò 'ä ÷ìç éë ,ìòîî å÷ìçå
,ìë ïéòì 'úé åúåäìà äìâúéå ,ú"éùä íò å÷ìç

.'éåä ãåáë äìâðå åàøé ïéòá ïéò éë øîàîë
שכוונתו  מהדיוט), (אפילו נדרש זה עכ"פ אך
להמשיך  כדי תהי' המצוות וקיום התורה בלימוד
וכן  השי"ת, עם תתאחד שנפשו עד בנפשו אלקות
יתברך  לו שיהי' עד העולם בכל אלקות לגלות -

בתחתונים. דירה

פירוש:

נמשך  המצוות וקיום התורה לימוד ידי על
שהיא כפי נשמתו הארת לתוך מלובשת אלקות

גופו ומקיים באברי תורה לומד הוא (שעלֿידם
מקיימים  שבהם הגשמיים בדברים וכן מצוות),
משך  זמן כל ועבודתנו מעשינו ידי ועל המצוות;
תורה  (עלֿידי למטה אלקות להמשיך הגלות
ית' כבודו לעתידֿלבוא סוףֿסוף יתגלה ומצוות),

כולו. העולם בכל כל לעין

אלקות  להמשיך האדם עבודת שגם ונמצא,
המצוות) וקיום התורה לימוד ידי (על נפשו בתוך
- השי"ת עם ההתאחדות בתכלית נעשה שעי"ז -
דירה  ית' לו לעשות זו תכלית לשם ג"כ היא
בגילוי  היא יתברך שאחדותו ידי על כי בתחתונים,
גשמיים, בגופים למטה שהם כפי ישראל בבני
כולו. העולם בכל יתברך אחדותו לגלות ביכולתם

שאינו  מהדיוט (אפילו אדם מכל נדרש וזה
בלבו), בוערת ה' אהבת להיות לכך להגיע יכול
זו, תכלית לשם מצוות ומקיים תורה שלומד לכוין

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות
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דרך ÔÈ·‰ÏÂ(ב) להבין יש תחלה הנה הדברים ביאור
ובשורש  הקליפות בהשתלשלות פרט
שחוזרים  ואיך ולמטה למעלה ומעמדם מחצבם

כידו  דקדושה בסטרא במ"א ונכללים מבואר דהנה ע
טוב  רובו דבריאה נוגה נוגה בקליפת מדרגות ג' שיש
ונוגה  רע וחציה טוב חציה דיצי' ונוגה רע ומיעוטו

בנוגה  אמר איך לכאורה ולפ"ז כו' רע רובו דעשיה
שבה  הרע חלק גם דמשמע לטוב כולה דמתהפכת
הטוב  חלק גם דהיינו לרע כולה דמתהפכת ולפעמים
שבה  הטוב שחלק הנ"ל ממוצע בחי' משא"כ כו' שבה
בחי' דגם משום הוא הענין אך כו' לקדושה מתהפך
הטמאות  קליפות דג' הגמור הרע כמו אינו דנוגה הרע
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לו  יש דנוגה הרע ובחי' כלל ותיקון עליה להם שאין
כו'. ולפעמים לטוב דמתהפך אמר ולזה ועליי' בירור
לג' נוגה בין ההפרש כללות ידוע הנה הדברי' ושורש
דברי' בין ההפרש כמו שהוא הטמאות קליפות
כידוע  הדברים וביאור לגמרי. האסורי' לדברי' המותרי'
שתאות  איסור לתאות היתר תאות בין ההפרש שזהו
הכרת  זה ידי שעל הטמאות קליפות מג' שהן איסור
מיתה  ונקרא חיים באלקים משרשה הנפש תכרת
שבודאי  גופניות ממיתה יותר הרבה וקשה ברוחניות
חיי  מפרידת הרבה קשה האלקי רוחני חיי אור פרידת
לפניך  נתתי ראה מ"ש בהקדים זה ויובן ובשרי גשמי
בחיים  ובחרת הרע ואת המות את הטוב ואת החיים את
זה  וטוב שחיים וידוע בחיים יבחר לא מי פליאה וזה
האלקית  הנשמה של הרוחניות חיי בחי' על קאי
חד  וכל חוצבה מקור בשרש האלקי אור חיי שתחיה
דאצי' (דמל' בחיים נפשנו השם כמו שרשו לפום
דכל  חיי פי' וכמ"כ בפרט אלקי ניצוץ כל חיות שורש
רבים. וכה"ג חייך הוא כי חיינו צור כידוע) ישראל בית
אור  כמו רק זה שאין ידוע זה אלקי חיות ענין וביאור
את  שמכיר בתפלה באלקות הנפש התפעלות וחיות
קלעפט  עס (בל"א ונפש לב בכל אחריו ונמשך בוראו
שלו  בעצמיות המתפעל כמו ולב) מוח דער קוועלט אונ
מזה  שיחיה עד הגשמית נפשו בחיי המגיע בדבר
ידוע  כלל דרך והנה זייער) לעבט עס לעבדיג (בל"א

בהשגות  הרגיל גם העיתים שרוב אמת למבקשי
כמו  רק ממש בחיות מזה יחיה לא אלקות וידיעות
הדבר  שיהיה אע"פ ולב במוח יעבור בעלמא העברה
עס  (בל"א וכלל כלל חיות מזה לו אין וחזק מוסכם
ניט  קוועלט אונ ניט זיך קלעפט עס זאך דיא טויט איז
לו  ואין ממנו רחוק הזה האלקי שהענין לו ודומה כו')
ויתמרמר  פרעמד) (זייער וכלל כלל עמו וחיבור שייכות
מלך  פני מאור ירחק זה מה ועל זה מה ביותר נפשו
ואתם  נאמר שהרי הוא בנפשו כי ידע ולא כו' חיים
הדבקים  אתם פי' כולכם חיים אלהיכם בה' הדבקים
שמי  ממילא ומובן ממש מזה שחיותם חיים נקר' בה'
של  ההמשכה שהוא (קלעפ) הנקרא הדביקות לו שאין
מות. הנקרא הוא החיים והיפך כלל חיים לו אין הנפש

הא  מדריגות ב' בזה יש האלקי אמנם בחיי חי שאינו '
לפרקים  שהרי עוד יחיה שלא לגמרי שמת לא אבל
זו  שעה אלא גמור בחיות חיים באלקים נפשו תדבק
הבא  זהו הנה כלל יחיה לא העיתים לרוב בה וכיוצא
מדרגות  חלוקי בזה ויש לבד היתר תאוות מצד רק
העדר  רק לגמרי המות בחי' עושה אינו וכללותו שונות
איסור  תאוות רק עושה אינו ממש והמות לבד החיים
ורצון  בהרהור ואם וכל מכל לגמרי ימות במעשה אם
שאינם  הרשעים אבל לחיות ויוכל ימות לא עמוק
(כמשי"ת  ממש מתים קרוים בחייהם תשובה עושין

בסמוך):
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ במשנה משארז"ל י"ל קנין ענין ביאור בתוס'
ובשטר  בכסף דרכים בשלש נקנית האשה
אחריות  להם שיש נכסים במשנה א' וכן ובביאה,
בחי' היא אשה והנה ובחזקה, בשטר בכסף נקנין
כנס"י  על שקאי כו' גדולה אשה ושם וכמ"ש כנס"י
איש  זאת, לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת וכמ"ש
דהיינו  ה', אש בחי' היא ואשה י' אש בחי' הוא
מבחי' נמשך נש"י בכללות שיש ותשוקה אש הרשפי
הוא  שלהם אש שהרשפי הוי' בחי' שהוא י' אש
מ"ש  וזהו מלחמה, איש ה' וכמ"ש הוי' שם מבחי'
בכסף  נקנית זו ואשה י"ה, שלהבת אש רשפי רשפי'
שתוכל  וכדי יחיד לשון שקנין דהיינו ובביאה בשטר
אלו, דברים שלשה ע"י הוא בעלה עם להתייחד
בממכ"ע  סוכ"ע המשכת שיהי' שכדי הוא ולמעלה

זהו  כנס"י מקור ושכינתי' קודב"ה יחוד בחי' שהוא
מלשון  א' קנין אברהם מדריגת הוא כסף כי כסף, ע"י
היא  והתשוקה האהבה אך אהבה, בחי' נכספת נכסוף
וע"י  אביך שנק' החכ' מדריגת שהוא אביך לבית רק
הטיפה  כי חכ' בחי' שהוא היחוד ממשיכי' זו אהבה
בצל  הכסף בצל וכמ"ש החכ', מוח מבחי' נמשכת
ובשטר  כו', חכ' מבחי' ממשיכי' כסף שע"י החכ',
שע"י  התורה אותיות בחי' שהוא אותיות בחי' הוא
ואתא  וכמ"ש אלקות, גילוי בחי' ג"כ ממשיכים
אלקות, המשכת שהם שאלוני האותיות קדש, מרבבו'

כו',וזה  נראה אינו שבגלות ראינו לא אותותינו מ"ש ו
והנה  כו', לעינינו נראים שאינם רק ישנם מ"מ אבל
רק  זהו מ"מ אבל אלקות, גילוי ממשיכים שע"י אף
טבעת  למשל וכמו לבד קידושין שנק' מקיף בבחי'
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קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

לו  יש דנוגה הרע ובחי' כלל ותיקון עליה להם שאין
כו'. ולפעמים לטוב דמתהפך אמר ולזה ועליי' בירור
לג' נוגה בין ההפרש כללות ידוע הנה הדברי' ושורש
דברי' בין ההפרש כמו שהוא הטמאות קליפות
כידוע  הדברים וביאור לגמרי. האסורי' לדברי' המותרי'
שתאות  איסור לתאות היתר תאות בין ההפרש שזהו
הכרת  זה ידי שעל הטמאות קליפות מג' שהן איסור
מיתה  ונקרא חיים באלקים משרשה הנפש תכרת
שבודאי  גופניות ממיתה יותר הרבה וקשה ברוחניות
חיי  מפרידת הרבה קשה האלקי רוחני חיי אור פרידת
לפניך  נתתי ראה מ"ש בהקדים זה ויובן ובשרי גשמי
בחיים  ובחרת הרע ואת המות את הטוב ואת החיים את
זה  וטוב שחיים וידוע בחיים יבחר לא מי פליאה וזה
האלקית  הנשמה של הרוחניות חיי בחי' על קאי
חד  וכל חוצבה מקור בשרש האלקי אור חיי שתחיה
דאצי' (דמל' בחיים נפשנו השם כמו שרשו לפום
דכל  חיי פי' וכמ"כ בפרט אלקי ניצוץ כל חיות שורש
רבים. וכה"ג חייך הוא כי חיינו צור כידוע) ישראל בית
אור  כמו רק זה שאין ידוע זה אלקי חיות ענין וביאור
את  שמכיר בתפלה באלקות הנפש התפעלות וחיות
קלעפט  עס (בל"א ונפש לב בכל אחריו ונמשך בוראו
שלו  בעצמיות המתפעל כמו ולב) מוח דער קוועלט אונ
מזה  שיחיה עד הגשמית נפשו בחיי המגיע בדבר
ידוע  כלל דרך והנה זייער) לעבט עס לעבדיג (בל"א

בהשגות  הרגיל גם העיתים שרוב אמת למבקשי
כמו  רק ממש בחיות מזה יחיה לא אלקות וידיעות
הדבר  שיהיה אע"פ ולב במוח יעבור בעלמא העברה
עס  (בל"א וכלל כלל חיות מזה לו אין וחזק מוסכם
ניט  קוועלט אונ ניט זיך קלעפט עס זאך דיא טויט איז
לו  ואין ממנו רחוק הזה האלקי שהענין לו ודומה כו')
ויתמרמר  פרעמד) (זייער וכלל כלל עמו וחיבור שייכות
מלך  פני מאור ירחק זה מה ועל זה מה ביותר נפשו
ואתם  נאמר שהרי הוא בנפשו כי ידע ולא כו' חיים
הדבקים  אתם פי' כולכם חיים אלהיכם בה' הדבקים
שמי  ממילא ומובן ממש מזה שחיותם חיים נקר' בה'
של  ההמשכה שהוא (קלעפ) הנקרא הדביקות לו שאין
מות. הנקרא הוא החיים והיפך כלל חיים לו אין הנפש

הא  מדריגות ב' בזה יש האלקי אמנם בחיי חי שאינו '
לפרקים  שהרי עוד יחיה שלא לגמרי שמת לא אבל
זו  שעה אלא גמור בחיות חיים באלקים נפשו תדבק
הבא  זהו הנה כלל יחיה לא העיתים לרוב בה וכיוצא
מדרגות  חלוקי בזה ויש לבד היתר תאוות מצד רק
העדר  רק לגמרי המות בחי' עושה אינו וכללותו שונות
איסור  תאוות רק עושה אינו ממש והמות לבד החיים
ורצון  בהרהור ואם וכל מכל לגמרי ימות במעשה אם
שאינם  הרשעים אבל לחיות ויוכל ימות לא עמוק
(כמשי"ת  ממש מתים קרוים בחייהם תשובה עושין

בסמוך):
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ במשנה משארז"ל י"ל קנין ענין ביאור בתוס'
ובשטר  בכסף דרכים בשלש נקנית האשה
אחריות  להם שיש נכסים במשנה א' וכן ובביאה,
בחי' היא אשה והנה ובחזקה, בשטר בכסף נקנין
כנס"י  על שקאי כו' גדולה אשה ושם וכמ"ש כנס"י
איש  זאת, לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת וכמ"ש
דהיינו  ה', אש בחי' היא ואשה י' אש בחי' הוא
מבחי' נמשך נש"י בכללות שיש ותשוקה אש הרשפי
הוא  שלהם אש שהרשפי הוי' בחי' שהוא י' אש
מ"ש  וזהו מלחמה, איש ה' וכמ"ש הוי' שם מבחי'
בכסף  נקנית זו ואשה י"ה, שלהבת אש רשפי רשפי'
שתוכל  וכדי יחיד לשון שקנין דהיינו ובביאה בשטר
אלו, דברים שלשה ע"י הוא בעלה עם להתייחד
בממכ"ע  סוכ"ע המשכת שיהי' שכדי הוא ולמעלה

זהו  כנס"י מקור ושכינתי' קודב"ה יחוד בחי' שהוא
מלשון  א' קנין אברהם מדריגת הוא כסף כי כסף, ע"י
היא  והתשוקה האהבה אך אהבה, בחי' נכספת נכסוף
וע"י  אביך שנק' החכ' מדריגת שהוא אביך לבית רק
הטיפה  כי חכ' בחי' שהוא היחוד ממשיכי' זו אהבה
בצל  הכסף בצל וכמ"ש החכ', מוח מבחי' נמשכת
ובשטר  כו', חכ' מבחי' ממשיכי' כסף שע"י החכ',
שע"י  התורה אותיות בחי' שהוא אותיות בחי' הוא
ואתא  וכמ"ש אלקות, גילוי בחי' ג"כ ממשיכים
אלקות, המשכת שהם שאלוני האותיות קדש, מרבבו'

כו',וזה  נראה אינו שבגלות ראינו לא אותותינו מ"ש ו
והנה  כו', לעינינו נראים שאינם רק ישנם מ"מ אבל
רק  זהו מ"מ אבל אלקות, גילוי ממשיכים שע"י אף
טבעת  למשל וכמו לבד קידושין שנק' מקיף בבחי'
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

בבחי' נמשך אינו אבל מקיף בבחי' רק שאינו קידושין
פנימית  המשכה בחי' הוא ביאה אבל ממש, פנימי'
היחוד, עיקר הוא ששם א' קנין בהמ"ק ענין וזהו
אליך  אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל וכמ"ש
בתוכך  ושכנתי בא הנני כי כתי' וכן ביאה, שנק' כו'
משה  קבלה בפנימי' התורה קבלת שעיקר ולפי כו',
אתך  ודברתי שם לך ונועדתי וכמ"ש בבהמ"ק דוקא

בבחי' הוא קנין בחי' שהוא היחוד שעיקר נמצא כו',
ושכינתי' קודב"ה יחוד עיקר שזהו לפי א' קנין ישראל
דוקא  בבהמ"ק הוא והיחוד בממכ"ע, סוכ"ע המשכת
זהו  ותורה ואברהם כו', הגילוי עיקר הוא ששם לפי
כסף  בחי' שהוא אברהם ע"י זהו היחוד שיהי' כדי
התורה  אותיות בחי' שהוא שטר וע"י אהבה בחי'

כו'. אחד קנין תורה

mipipw dyng
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â רק שור, פני מבחי' ג"כ שרשו שבאדם נה"ב
ע"י  ולכן שור, שבפני אדם פני מבחי' שהוא
שבפני  אדם פני לבחי' מתעלה שבאדם נה"ב בירור
ופני  כתי' והנה הקרבנות. מעילוי יותר גבוה שזהו שור
הד' כל כוללת אדם פני שבחי' שנמצא לארבעתן אדם
כאילו  הוא יצרו את זובח שהאדם ע"י ולכן חיות.
שמקריבין  הקרבן ע"י כי כולם, הקרבנות כל הקריב
את  שזובח ע"י אבל אחד, פרט רק הוא בהמה קרבן
כל  שכולל לארבעתן שהוא אדם פני מבחי' שהוא יצרו
כולם  הקרבנות כל הקריב כאלו הוא עי"ז לכן חיות הד'
גבור  איזהו דאבות פ"ד א' כמשנה ארז"ל והנה כו'.
מגבור, אפים ארך טוב הפסוק והביאו יצרו את הכובש
א"א, מבחי' ממשיך עי"ז יצרו את שכובש שע"י והיינו
שאין  אלא עוד ולא אמרו ולכן יגמה"ר, בחי' והיינו
הציבור  תפילת שע"י שכמו והיינו נמאסת, תפילתו
את  שכובש ע"י היחיד כמו"כ מדה"ר, י"ג ממשיכי'
את  מואס הקב"ה אין ולכן יגמה"ר, ממשיך עי"ז יצרו

כו'. הציבור תפילת כמו תפילתו
‰‰Â ואני אומרים אנו שבת של המנחה בתפילת

שלכאו' חסדיך, ברוב אלקי' רצון עת לך תפלתי
דשם  שנודע חסדיך ברוב אלקי' לומר שייך איך צ"ל
בחי' שהוא נאמר ואיך וגבורה דין בחי' הוא אלקי'
אית  דהנה הוא הענין אך חסדיך. ברוב גם ומה חסד
חסד  ואית עולם חסד דאקרי חסד אית חסד, ואית חסד
שהוא  עולם חסד בחי' שלגבי והיינו חסד, רב דאקרי
מנגד  הוא אלקי' שם הנה ההשתל' שבסדר החסד בחי'
בחי' אבל החסד, מדת שכנגד והגבו' הדין בחי' שהוא
ההשתל' סדר מבחי' שלמעלה החסד בחי' הוא חסד רב
בשבת  ולכן כו'. אלקי' דשם הגבורות נמתקי' משם
ע"ק  בחי' רעוין דכל רעוא בחי' התגלות שאז במנחה
אלקי' שם שגם חסדיך ברוב אלקי' אז אומרי' לכן
ואני  פי' וזהו מע"ק. שנמשכי' החסדי' ע"י מתבסם
אזי  רצון עת בחי' שהוא שבת של מנחה בזמן תפלתי

כו'. חסדיך ברוב הוא אלקי' גם

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`

.[a"l ,(xnera b"l axr) xda t"y] c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

של זו  תכונה כיצד נ"ע, הרבי  מפרט הבאות בשורות
בבריאה: האלקי ברצון אף קיימת הרצון 

äìòîìåהבורא בהנהגת -úååäúää ìëù סדר של

áåúëùההשתלשלות åîëå ïåöøäî àåä23õôç øùà ìë
ïéà äéä íåìùå-ñç ÷ìúñî ïåöøä äéä íà äðä ,äùò 'ä

,'åë éøîâì ñôàåהוא ההתהוות כל ששורש  כיון -
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ו.23. קלה, תהילים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

- הרצון  שבהסתלקות  כפי הרי הבורא, של מהרצון
- הרצון בהסתלקות כך מאומה, נשאר לא - במשל

הבריאה. מכל מאומה נשאר היה  לא - בנמשל
íìòä äùòðù íâä íééîéðô úåøåàä ÷åìéñáãידי ֿ על

÷úöסילוקם øàùð íå÷î-ìëîמהם כפיåë'.רושם  -
האדם, נפש של במשל לעיל ïéðòáשנתבאר òåãéëåמה

בזוהר  24åäééðîשנאמר ÷ìúñú úðà ãëãכגופא אשתארו
נשמתא המתלבשיםåë'בלא העליונים האורות כאשר  -

כגוף ישארו האורות ללא הכלים מהם, יסתלקו  בספירות
נשמה, åë',ללא íìòäá øàùð íå÷î-ìëîãגם כלומר, -

אלא לגמרי , מסתלקים ואינם מהאורות רושם נשאר אז
בכוחות כשעוסקים זה וכל העלם. בבחינת  שהם

רושם. נשאר הרי  מסתלקים הם כאשר שגם  הפנימיים,
äæä øîàî ìò øçà íå÷îá áåúëù åîëå25,שכוונת

שאף הוא האורות , בהסתלקות שנשאר במה הזוהר
הכלים) מצד רק (ולא  רושם יש גופא .26באורות 

íéçéôñä ïéðò åäæù øîåì ùé íâהפנימי האור -
הוא הסתלקותו, לאחר אף בעולם רושם המשאיר

בגשמיות, ספיחים שיש  כמו הספיחים . לענין בדומה
יחודים יש  ברוחניות כך מעצמה, הגודלת התבואה שזו

מעצמם. כביכול הנעשים  øäæáעליונים àúéàã27ìò
÷åñô28÷éãöì òåøæ øåàהוא "זרוע" øåàשהלשון

éà÷å ,øáë òøæðùמדבר הפסוק -àððâã úåìâä ïîæ ìò
,àúðéâá ìéòà àìבא לא ֿ הוא) ֿ ברוך (הקדוש שהגנן -

בישעיה שמצינו (וכפי  כרם29לגן  בדוגמת הם שבנ"י 
הגנן  שאז  הבית לזמן בניגוד  ֿ הוא) הקדוש ֿברוך של (גן )

בגינה, נמצא ֿ הוא, ֿ ברוך הקדוש  -íðùé íå÷î-ìëîå
'åë øáë òøæðù øåàäî ïäå úåìâä ïîæá íâ íéãåçé כמו

זמן  הרבה שנזרעו  מדברים  ספיחים גדלים שלפעמים
הגלות בזמן שנעשים עליונים יחודים יש כך קודם,

הבית. בזמן שנזרעו אורות מאותם åîëåששרשם
êøåàá øçà íå÷îá áåúëù(באריכות)30.

לאחר  שגם  הפנימיים, באורות רק שייך זה וכל
מהם. והארה רושם נשאר ïë-ïéàù-äîהסתלקותם 

ìèáúî ìëä äéä íåìùå-ñç ÷ìúñî äéä íà ïåöøä
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אליהו).24. (פתח זוהר התיקוני הקדמת

אליהו.25. פתח בפירוש דא"ח עם בסידור באריכות ראה
לשונו: וזה כתב ב) (לה, מקץ פ' אור ובתורה מקומות. ובכמה
ediipn wlzqz zp` cke edil` gztc xn`na y"n t"r oiprd la`
'ek `tebk 'it` ze`ivn mdl yi ji` l"pk dywc .'ek `tebk ex`zy`
`"k dnypdn ezeedzd oi`y r"ta ze`ivn el yi sebd mc`a `nlya
wlzqz zp` ck k"`e .lkd jnn ixd dlrnl ok oi`y dn .'ek `"e` zethn
zewlzqd l"x oi` wlzqz 'itc uexizd j` .odl ze`ivn mey yi ji` .'ek
mc`a enk zephwc oigen x`ype .zelcbc oigen zewlzqd wx ixnbl
epiid seq oi` xe`n r"ta yxy odl yi `teb 'wpd milkd ik mbe .oyiyk
dlrnl eyxyy xe`d oda yalzn k"g`y wx .ihn `le ihn zpigan
mb k"r .zelcbe zephw dfa yie .`teba `znypk ezeyalzde ef zpigan
r"ta yxy odl yi ixdy `tebk milkd ex`zy` zelcbc oigend wlzqda
xi`n zelcbc oigene xe`dyk dpigad iabl ef zpiga jexr oi`y itl wx

.`znyp `la `tebk 'wp jkl .oda
ג): נב, ויקרא (הוספות תורה לקוטי exn`yוראה dn `ed f"cre

xe`d mlrzpy l"x .ediipin wlzqz zp` cke edil` gztc xn`na f"za
`ltene dqekn zeidl xzzqne dbyde dyalde ielib zpigaa zeidn
n"cr oaeie .a"te `"t yiy` yey t"r xe`iaa z"wla dfn y"nre .mlrpe
dt lra dze` rceie `zkqn efi` cnly oebk .ielibe mlrd oipr mc`a
c"r ahid x`a exey`le ewnerl day zelkyde zexaqe dipipr lk mr
`id if` da xacne ayegyk dpde .`qtewa gpnc o`nk 'il ince l"fx`y
`zkqna wiqrc `pcira j` .ielib zpigaa exeacae ezaygna dielb
izixg` `zkqna miyaeln exeace ezaygne elky if` xy` izixg`
`zkqnd dze` oiprn f` ayeg epi`e ixnbl lha ayeiy zra e` .`idd
elkyn `idd 'qnay dlkyd oipr wlzqp f` ixd .el dxexad dpey`xd
xnel `"` k"tr`e .llke llk mda zilbzn dpi`e exeaice ezaygnne
aeygi dpnn xacl dvxie xefgiy skiz ixdy elkya llk z`vnp dpi`y
`qtewa gpnc o`nk 'il 'inc `dc mihxtd lka zenilya dpnn xacie
elv` dpyi da wiqr `lc `pcira mby xnel gxkda oky oeike .l"pk
daygnde lkyd zeize`a zyalzne dxi`n dpi`y wx .elkya zenilya
`idy oexkfd gena dwewg `idy `l` .da wiqrc `pcira enk xeacde

zpigan dlrnl envra `edy enk lkyd `ede .dnkgd gen zpiga
cenrl devn okle .lkyd zeize`n dlrnl mb epiidc zeize`a zelbzd
dnkgd gena mipt lk lry iptn dxeza wqer epi`y drya s` g"z ipta
edf `vnpe .owf ipt zxcde t"r dfn y"nre dxezd my dwewg ely oexkfde
lkyd zeize` zpigaa xi`dln wlzqny lkyd zewlzqde mevnv zpiga
.mewnl mewnn zewlzqd df oi`e dnkgd zenvra llkp `"k daygnde
.cg` mewna mlek daygnd zeize`e lkyd zeize`e dnkgd ixd ik
wiqrc `pcira ef `zkqn ly dfd lkyd k"` .y`xay gena mpkyn
`edy enk .y`xay gena epiid didy mewna epyi ok mb izixg` `zkqna
zeize`a ielbdn wlzqpy epiide mevnv oipr edf k"tr`e .da wqery zra
zpigaa dyrp if`e zeize` zpigan dlrnly dnkgd mvra llkp zeidl

.'ek lkyde daygnd zeize`n mlrd
מצד 26. רק הוא שהרושם בפשטות, לפרש ניתן היה לכאורה

לא  כך מפרשים היינו אם אך לגמרי. הסתלק האור ואילו הכלים,
לבאר  רוצה זה בפרק שהרי לענייננו. הראיה לכאורה מובן היה
הרצון  כח שבהסתלקות הרצון, לכח הפנימיים הכוחות בין ההבדל
נשאר  הפנימיים הכוחות בהסתלקות ואילו מאומה, נשאר לא
תסתלק  אנת "כד הזוהר ממאמר שמביא הראיה מה כן ואם רושם,
הכלים  בחינת זה נשמתא" בלא "כגופא שנשאר מה באם מנייהו",
הגבול" מ"כח עצמו בפני שרש להם שיש בגלל והוא בלבד,
הפנימיים  בכוחות שנשאר למה ראיה זה אין הרי שבאיןֿסוף,

האורות)? (ענין עצמם
גופא  באורות שאף (כבפנים) הזוהר בדברי כוונתו לפרש יש ולכן
בלשון  בפשטות שמשמע וכפי הכלים) מצד רק (ולא רושם יש
הראשון). (באופן הקודמת בהערה שהובא אור בתורה המאמר של

ואילך.27. ע"ב סוף קסו, ב' חלק תרומה, פ'

יא.28. צז, תהילים

ואילך.29. א ה,

כו'30. להבין ד"ה צדק הצמח של למאמר הכוונה כנראה
וראה  ההשתטחות. בספר נדפס - גננא ההוא בה עאל לא גנתא

התשי"ט. בשבט יו"ד שיחת



קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

- הרצון  שבהסתלקות  כפי הרי הבורא, של מהרצון
- הרצון בהסתלקות כך מאומה, נשאר לא - במשל

הבריאה. מכל מאומה נשאר היה  לא - בנמשל
íìòä äùòðù íâä íééîéðô úåøåàä ÷åìéñáãידי ֿ על

÷úöסילוקם øàùð íå÷î-ìëîמהם כפיåë'.רושם  -
האדם, נפש של במשל לעיל ïéðòáשנתבאר òåãéëåמה

בזוהר  24åäééðîשנאמר ÷ìúñú úðà ãëãכגופא אשתארו
נשמתא המתלבשיםåë'בלא העליונים האורות כאשר  -

כגוף ישארו האורות ללא הכלים מהם, יסתלקו  בספירות
נשמה, åë',ללא íìòäá øàùð íå÷î-ìëîãגם כלומר, -

אלא לגמרי , מסתלקים ואינם מהאורות רושם נשאר אז
בכוחות כשעוסקים זה וכל העלם. בבחינת  שהם

רושם. נשאר הרי  מסתלקים הם כאשר שגם  הפנימיים,
äæä øîàî ìò øçà íå÷îá áåúëù åîëå25,שכוונת

שאף הוא האורות , בהסתלקות שנשאר במה הזוהר
הכלים) מצד רק (ולא  רושם יש גופא .26באורות 

íéçéôñä ïéðò åäæù øîåì ùé íâהפנימי האור -
הוא הסתלקותו, לאחר אף בעולם רושם המשאיר

בגשמיות, ספיחים שיש  כמו הספיחים . לענין בדומה
יחודים יש  ברוחניות כך מעצמה, הגודלת התבואה שזו

מעצמם. כביכול הנעשים  øäæáעליונים àúéàã27ìò
÷åñô28÷éãöì òåøæ øåàהוא "זרוע" øåàשהלשון

éà÷å ,øáë òøæðùמדבר הפסוק -àððâã úåìâä ïîæ ìò
,àúðéâá ìéòà àìבא לא ֿ הוא) ֿ ברוך (הקדוש שהגנן -

בישעיה שמצינו (וכפי  כרם29לגן  בדוגמת הם שבנ"י 
הגנן  שאז  הבית לזמן בניגוד  ֿ הוא) הקדוש ֿברוך של (גן )

בגינה, נמצא ֿ הוא, ֿ ברוך הקדוש  -íðùé íå÷î-ìëîå
'åë øáë òøæðù øåàäî ïäå úåìâä ïîæá íâ íéãåçé כמו

זמן  הרבה שנזרעו  מדברים  ספיחים גדלים שלפעמים
הגלות בזמן שנעשים עליונים יחודים יש כך קודם,

הבית. בזמן שנזרעו אורות מאותם åîëåששרשם
êøåàá øçà íå÷îá áåúëù(באריכות)30.

לאחר  שגם  הפנימיים, באורות רק שייך זה וכל
מהם. והארה רושם נשאר ïë-ïéàù-äîהסתלקותם 
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אליהו).24. (פתח זוהר התיקוני הקדמת

אליהו.25. פתח בפירוש דא"ח עם בסידור באריכות ראה
לשונו: וזה כתב ב) (לה, מקץ פ' אור ובתורה מקומות. ובכמה
ediipn wlzqz zp` cke edil` gztc xn`na y"n t"r oiprd la`
'ek `tebk 'it` ze`ivn mdl yi ji` l"pk dywc .'ek `tebk ex`zy`
`"k dnypdn ezeedzd oi`y r"ta ze`ivn el yi sebd mc`a `nlya
wlzqz zp` ck k"`e .lkd jnn ixd dlrnl ok oi`y dn .'ek `"e` zethn
zewlzqd l"x oi` wlzqz 'itc uexizd j` .odl ze`ivn mey yi ji` .'ek
mc`a enk zephwc oigen x`ype .zelcbc oigen zewlzqd wx ixnbl
epiid seq oi` xe`n r"ta yxy odl yi `teb 'wpd milkd ik mbe .oyiyk
dlrnl eyxyy xe`d oda yalzn k"g`y wx .ihn `le ihn zpigan
mb k"r .zelcbe zephw dfa yie .`teba `znypk ezeyalzde ef zpigan
r"ta yxy odl yi ixdy `tebk milkd ex`zy` zelcbc oigend wlzqda
xi`n zelcbc oigene xe`dyk dpigad iabl ef zpiga jexr oi`y itl wx

.`znyp `la `tebk 'wp jkl .oda
ג): נב, ויקרא (הוספות תורה לקוטי exn`yוראה dn `ed f"cre

xe`d mlrzpy l"x .ediipin wlzqz zp` cke edil` gztc xn`na f"za
`ltene dqekn zeidl xzzqne dbyde dyalde ielib zpigaa zeidn
n"cr oaeie .a"te `"t yiy` yey t"r xe`iaa z"wla dfn y"nre .mlrpe
dt lra dze` rceie `zkqn efi` cnly oebk .ielibe mlrd oipr mc`a
c"r ahid x`a exey`le ewnerl day zelkyde zexaqe dipipr lk mr
`id if` da xacne ayegyk dpde .`qtewa gpnc o`nk 'il ince l"fx`y
`zkqna wiqrc `pcira j` .ielib zpigaa exeacae ezaygna dielb
izixg` `zkqna miyaeln exeace ezaygne elky if` xy` izixg`
`zkqnd dze` oiprn f` ayeg epi`e ixnbl lha ayeiy zra e` .`idd
elkyn `idd 'qnay dlkyd oipr wlzqp f` ixd .el dxexad dpey`xd
xnel `"` k"tr`e .llke llk mda zilbzn dpi`e exeaice ezaygnne
aeygi dpnn xacl dvxie xefgiy skiz ixdy elkya llk z`vnp dpi`y
`qtewa gpnc o`nk 'il 'inc `dc mihxtd lka zenilya dpnn xacie
elv` dpyi da wiqr `lc `pcira mby xnel gxkda oky oeike .l"pk
daygnde lkyd zeize`a zyalzne dxi`n dpi`y wx .elkya zenilya
`idy oexkfd gena dwewg `idy `l` .da wiqrc `pcira enk xeacde

zpigan dlrnl envra `edy enk lkyd `ede .dnkgd gen zpiga
cenrl devn okle .lkyd zeize`n dlrnl mb epiidc zeize`a zelbzd
dnkgd gena mipt lk lry iptn dxeza wqer epi`y drya s` g"z ipta
edf `vnpe .owf ipt zxcde t"r dfn y"nre dxezd my dwewg ely oexkfde
lkyd zeize` zpigaa xi`dln wlzqny lkyd zewlzqde mevnv zpiga
.mewnl mewnn zewlzqd df oi`e dnkgd zenvra llkp `"k daygnde
.cg` mewna mlek daygnd zeize`e lkyd zeize`e dnkgd ixd ik
wiqrc `pcira ef `zkqn ly dfd lkyd k"` .y`xay gena mpkyn
`edy enk .y`xay gena epiid didy mewna epyi ok mb izixg` `zkqna
zeize`a ielbdn wlzqpy epiide mevnv oipr edf k"tr`e .da wqery zra
zpigaa dyrp if`e zeize` zpigan dlrnly dnkgd mvra llkp zeidl

.'ek lkyde daygnd zeize`n mlrd
מצד 26. רק הוא שהרושם בפשטות, לפרש ניתן היה לכאורה

לא  כך מפרשים היינו אם אך לגמרי. הסתלק האור ואילו הכלים,
לבאר  רוצה זה בפרק שהרי לענייננו. הראיה לכאורה מובן היה
הרצון  כח שבהסתלקות הרצון, לכח הפנימיים הכוחות בין ההבדל
נשאר  הפנימיים הכוחות בהסתלקות ואילו מאומה, נשאר לא
תסתלק  אנת "כד הזוהר ממאמר שמביא הראיה מה כן ואם רושם,
הכלים  בחינת זה נשמתא" בלא "כגופא שנשאר מה באם מנייהו",
הגבול" מ"כח עצמו בפני שרש להם שיש בגלל והוא בלבד,
הפנימיים  בכוחות שנשאר למה ראיה זה אין הרי שבאיןֿסוף,

האורות)? (ענין עצמם
גופא  באורות שאף (כבפנים) הזוהר בדברי כוונתו לפרש יש ולכן
בלשון  בפשטות שמשמע וכפי הכלים) מצד רק (ולא רושם יש
הראשון). (באופן הקודמת בהערה שהובא אור בתורה המאמר של

ואילך.27. ע"ב סוף קסו, ב' חלק תרומה, פ'

יא.28. צז, תהילים

ואילך.29. א ה,

כו'30. להבין ד"ה צדק הצמח של למאמר הכוונה כנראה
וראה  ההשתטחות. בספר נדפס - גננא ההוא בה עאל לא גנתא

התשי"ט. בשבט יו"ד שיחת



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

åúåîã÷ì ìëä øæåç æàù äðùä ùàøáã åäæå31כל -
למקורה, חוזרת העולם של êéùîäìהחיות íéëéøöå

,'åë úåîìåòä úååäúäå úàéøáìå äëåìîì ùãç ïåöø
,úåéðåöéçá àìå úåéîéðôá ÷ø àåä ÷åìéñäù òåãé äðä
בעולמות הבורא של והתענוג  הרצון זה ה'פנימיות', -

ותקיעתשמסתלק התפילות ֿ ידי  ועל השנה, ראש בערב
התקיעות) (עד הזה בזמן גם אך חדש, רצון  נמשך שופר
לעולמות, חיצוני  רצון  נשאר הסתלק, הפנימי שהרצון
(וכמשל להתקיים ממשיך העולם החיצוני  רצון ומאותו
את להמשיך אם הכריע לא שעדיין שלמרות מפעל בעל
עד כרגיל' 'עסקים ממשיך הוא לא, או  המפעל קיום 
ותענוג חשק עדיין לו  אין  שבפנימיות  למרות  ההכרעה ,

המפעל) קיום åìéñä÷בהמשך äéä íàù הרצון של
íåìùå-ñç.לעולמות ñôàå ïéà ìëä äéä úåéðåöéçá íâ

íöòä ïî éåìéâ úðéçáá àåä ïåöøäù éôì àåä äæ ìëå
.'åë íöòá ïéà úðéçáá àåäå שהרצון נ"ע הרבי  בדברי -

מציאות של דרגה שזוהי  הפירוש  אין בעצם", "אין  הוא
הם זה שם ועל מושג , זה אין הנבראים שלגבי אלא
אלא הנברא), היש  של 'אין' (וזה 'אין' לו קוראים
באמת, אין  שזהו ה'אין ' דרגת הוא שהרצון הוא הפירוש
האמיתי). היש של ה'אין ' (וזה העצם גילוי רק הוא כי 
שהוא כיון מאומה, נשאר לא  מסתלק כשהרצון לכן
הכוחות כמו  'יש' של מציאות ולא 'אין ' בבחינת

הפנימיים.
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יד:31. פרק הקודש אגרת תניא xi`neראה cxei dpye dpy lkae
ux`l mlern oiicr xi`n did `ly ycegne ycg xe` d`lir dnkgn
dqkzn ycgdyk d"xr lka eyxyl wlzqn dpye dpy lk xe` ik dpeilrd

zpigan oeilr ycg xe` jynp zeltzde xtey zriwz i"r k"g`e ea
dilr mixcle dpeilr ux`l xi`dl d`lir dnkg zbxcnay xzei dpeilr

dpnn mzeig milawnd mipezgzde mipeilrd zenlerd lk md.
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בנה"א  מאירים מתהו, ששרשה נה"ב תיקון  ע"י האור. ריבוי בגלל דתהו הכלים מיעוט
לעת"ל  אלקות ראיית ועד דתהו, האורות

‰p‰Â ּדבהיֹות ּדתהּו. הּכלים מעּוט סּבת יּובן ּגּופא ּבזה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
עלּֿכן  ּביֹותר, רּבּוי ּבבחינת האֹור היה ְְְִִִִֵֵַַָָָֹּדבתהּו
ׁשהאֹור  מקֹום ּבכל ּכלל ּדזה מעּוט. ּבבחינת הּכלים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהיּו
למּטה  ּבאדם רֹואים אנּו ׁשּכן ּבמעּוט, הן הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּברּבּוי,

הרגל  ּבהם ּדחלק הּנפׁש ואֹור הּגּוף חצי ּכמעט הן ים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
חלק  ׁשהּוא והראׁש לבד, ההּלּו ּכח רק ּביֹותר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּבמעּוט
ּביֹותר, הּנפׁש אֹור ּגּלּוי ׁשם הּגּוף ּבחלקי קטן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּיֹותר
החּוׁשים  ּכל וכן ּדוקא, ּבראׁש הּוא הּׂשכל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדהׁשראת
ׁשּבראׁש ּדמּפני הּנֹותנת היא א ּוׁשמיעה, ראּיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנעלים
הּוא  הּגּוף ּבחלקי עלּֿכן ּביֹותר הּנפׁש אֹור ּגּלּוי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַהּוא
ׁשם  ּברּבּוי, הּוא ׁשהאֹור מקֹום ּדבכל והינּו, יֹותר. ְְְְִִֵֶַָָָָָָקטן
ּדמׁשנה  ּוגמרא, ּבמׁשנה הּוא כן ּוכמֹו הּכלים. מעּוט ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָהּוא
ּבעלי  ׁשהרי יֹותר, אֹור יׁש ּובּה קצרים ּבדברים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהיא
היּו ּדתּנאים וכּידּוע הּגמרא, מּבעלי ּגדֹולים היּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמׁשנה
ּומי  ּדיצירה, נׁשמֹות היּו והאמֹוראים ּדבריאה ְְְְִִִִִִִִָָָָָָנׁשמֹות

מּמתניתין  ליּה פׁשיטנא ּדלא ּבּבריתא מידי הרי טז איּכא , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

קצרים, ּבדברים הּוא ּומּכלֿמקֹום הּכל, יׁש ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּבּמׁשנה
לתלמידֹו אדם יׁשנה "לעֹולם וזהּו הּנֹותנת. ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
המרּבה. את הּמחזיק מּועט ׁשּיהיה והינּו קצרה", ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבדר
רּבּוי  ּבבחינת ׁשהיּו ּדתהּו ּבאֹורֹות ּדכלֿׁשּכן יּובן ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּומּזה
ונמצא  ּדתהּו, הּכלים מעּוט סּבת היה ׁשּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹותר,
מּבחינת  ׁשּלמעלה אֹורֹות הן ּדתהּו אֹורֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹּדבחינת
העלם  ּבחינת ׁשהּוא ,חׁש נקרא זה ּומּׁשּום ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּכלים,
רק  הּוא למּטה ּבהתּגּלּות להיֹות ּׁשּיכֹול ּדמה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָלמּטה,
ּבחינת  והינּו ּבּכלים, ּבהתלּבׁשּות ׁשּבאה הארה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת
ּובהתלּבׁשּות  האֹור, מעּוט ּבבחינת ׁשהן ּדתּקּון ְְְְְִִִִִֵֶַַָאֹורֹות
ׁשהן  ּדתהּו אֹורֹות אבל למּטה. הּגּלּוי להיֹות יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכלים
זה  הרי האֹור, עצמּות ּבחינת והּוא מהּכלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלמעלה
הּבהמית  ּדהּנפׁש וידּוע למּטה. לגּבי והעלם חׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבחינת
ּונפילה, ׁשבירה ּבדר ׁשּנפל רק הּתהּו מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרׁשֹו
הּתּקּון, אל ׁשּקדּום הּתהּו מּבחינת הּוא ׁשרׁשֹו ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹאבל
את  ׁשּמתּקן האלקית ּדנפׁש העבֹודה עלֿידי ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועלּֿכן
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מהמשנה.טז. אותם לפשוט אוכל שלא במשנה) נכללו שלא התנאים (מימרות ב"ברייתא" דבר יש וכי
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ּגדֹול  עלּיה עלֿידיֿזה נעׂשה הּבהמית ּבנפׁשהּנפׁש ה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבחינת  ׁשהּוא ּדתהּו אֹורֹות מּבחינת ּבֹו ׁשּמאיר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹהאלקית
"ימי  ׁשּכתּוב וזהּו הּכלים. מּבחינת ׁשּלמעלה עצמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאֹור
ּבהמה, לׁשֹון – 'ּבהם' ׁשנה", ׁשבעים ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשנֹותינּו
לברר  ׁשנה ע' להאדם ׁשּנּתן הּבהמית הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדהינּו
נגד  הּוא ׁשנה ּדע' והּמסּפר הּבהמית. הּנפׁש את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּולתּקן

קדמאין  מלכין ז' ּבחינת מּדֹות הּברּור יז ז' ידי ועל , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ

והּוא  ראּיה, לׁשֹון עין - ׁשנה מע' נעׂשה הּבהמית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּדנפׁש
ׁשּיהיה  ּדלעתיד ראּיה ּבחינת יראּו", ּבעין עין "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָענין
ּדלעתידֿלבֹוא  אֹורֿאיןֿסֹוף. ועצמּות מהּות ְְְְִִִֵֶַַַָָּבבחינת
הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָָָּכתיב
ׁשּיראּו רק ּגׁשמי ּגּוף ּגםּֿכן יהיה לעתיד ּדהּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּדּבר",
עלֿידי  הּוא זֹו ּוראּיה אלקּות. הּוא ּדהּכל האמת ְְְֱֱִֵֶֶַַָָֹֹאת

ּדוקא.1ּבעבֹודה  עכׁשו הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ּבברּור ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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המו"ל 1) העבודה. להיות: צריך ואולי במאמר הוא כן

התהו).יז. עולם (של קדומים מלכים שבעה

•
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„Â‡ÂÂ˜ÈÈÏ ,˙"˘ ÔÒÈ ·"È ,ÏÂ„‚‰ ˙·˘
שבת  היום הרה"ק: אאמו "ר כ"ק הוד מאבי אימרה

עונג' לשבת 'וקראת ליום 63הגדול. שבת בין ההפרש .
היא  ושבת לשמחה" "מועדים הוא טוב יום הוא: טוב

הסבא  אצל הייתי הגדול . עונג  הגדול שבת 64"עונג".

להילולא  עצמו מכין הוא .65בהיכלו,
„Â‡ÂÂ˜ÈÈÏ ,˙"˘ ,Ù"Ó‰ÂÁ ˙·˘

לומר ‡. כוונתי מנהגים. הרבה היו בליובאוויטש
כיוון  אלא במנהגים, מרובה היתה שליובאוויטש
שום  בלי גם אלא בליטות בלי רק לא היה שהכל
בסדר  הזמן במשך המנהגים כל נקבעו ערעורים,

לנהוג. יש שכך הפשוט דבר זה שהיה הנהגה,

השמורה ·. את לכסות ליובאוויטש ממנהגי 
חשש  בגלל האוכל, בשעת השולחן על המונחת
מרק, או מים טיפת השמורה על תיפול שלא שרויה,

במרק. או במים מהשמורה פירורים יפלו ושלא
זצוקללה''ה ‚. הרה''ק אאמו''ר כ"ק הוד במנהגי 

לב  תשומת מתוך שרק רבים מנהגים היו זי''ע נבג''מ
אותם. רואים היו ביותר גדולה

שמורה  אוכל היה לא הרה''ק אאמו''ר כ''ק הוד
י  עם רק שרויה, חשש מצד בשר, עם או דגים ין.עם

מיוחד, חזק יין בסוג משתמש היה הראשונות בשנים
סוכר. בלי ביין רק משתמש היה השנים וכל
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יג.63) נח, ישעיה
(תרכ"ו).64) ניסן יג שלו ההילולא יום נ"ע. הצמחֿצדק אדמו"ר
זה 65) מקטע לבד הגדול שבת משיחת רשימה מצאנו לא עתה, לעת

מי  אצל נמצא ואם דחה"פ. הראשונים ימים של מהשיחות לא גם -
בכרך  ונדפיסה החסידים אוצר למערכת לשלחה רבה בבקשה מאנ"ש,

בו. תלוי הרבים וזכות והשמטות. המילואים

•
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תרצ"א  מרחשון, י"ג ב"ה

והכי  הנכבד והרה"ח הרה"ג ידידי כבוד

שי' זלמן מוהר"ש אי"א וו"ח נעלה,

וברכה! שלום

עם  אשר אני מקוה במועדו, נתקבל תשרי מח' מכתבו

הנכון, בסיסם על הישיבה עניני יעמדו לביתו צלחה בואו

הדרושה, ההצטרכות כל להם שיהי' להם יעזר והשי"ת

מהנעשה. לזמן מזמן להודיע ובבקשה

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני

יצחק. יוסף
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äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéCà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

 ֿ ּבעל לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−
:úç-éðañãëàíéîia àa ï÷æ íäøáàå §¥¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®

:ìka íäøáà-úà Cøa ýåýéåáíäøáà øîàiå ©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©´Ÿ¤©§¨À̈
-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár-ìà¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«

:éëøé úçz Eãé àðâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨¬¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«



קצי iriax ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§®̈©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



iyingקצב - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§®̈¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה ּכן, אם רמז, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּכאן

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®
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érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק
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ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

סימן  יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ
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מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:5606:0108:0408:0608:3808:4109:3509:3616:5216:4817:1917:1516:2817:25באר שבע )ח(

05:5706:0308:0408:0608:3808:4109:3509:3716:5316:4817:1717:1216:1817:22חיפה )ח(

05:5506:0008:0208:0508:3708:3909:3309:3516:5516:5017:1717:1216:1117:23ירושלים )ח(

05:5706:0208:0408:0608:3908:4109:3509:3716:5216:4717:1817:1416:2817:24תל אביב )ח(

06:3906:4908:2208:2609:0709:1109:5810:0116:3616:2717:1117:0316:1117:16אוסטריה, וינה )ח(

06:1406:0808:5608:5209:3709:3410:4710:4519:5520:0220:2420:3119:4320:43אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:3806:4708:2408:2809:0709:1210:0010:0316:4316:3417:1617:0816:1817:21אוקראינה, אודסה )ח(

06:1306:2207:5608:0008:4008:4509:3209:3516:1116:0216:4616:3715:4616:51אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2506:3408:0708:1108:5208:5709:4409:4716:2116:1216:5616:4715:5517:01אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5507:0508:3308:3709:2009:2510:1110:1416:4216:3217:1917:0916:1617:24אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4806:5808:2608:3009:1309:1810:0310:0716:3416:2417:1117:0216:0817:16אוקראינה, קייב )ח(

07:0207:1008:5008:5409:3209:3710:2510:2817:1317:0517:4417:3616:4917:49איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5408:2408:2408:5408:5409:5609:5618:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

05:5205:4708:3408:3109:1309:1010:2210:2119:2419:3019:5119:5819:1120:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3206:2509:1509:1009:5909:5511:1011:0820:2620:3320:5821:0620:1421:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3406:4108:3208:3509:1009:1310:0510:0717:0516:5917:3517:2916:4217:41ארה״ב, בולטימור )ח(

06:2606:3308:2108:2509:0009:0409:5509:5716:5216:4617:2317:1616:2917:28ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:2606:3308:2208:2509:0109:0509:5509:5816:5316:4617:2317:1716:2917:29ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:0507:1308:5809:0209:3809:4210:3210:3517:2617:1917:5717:5017:0218:02ארה״ב, דטרויט )ח(

06:3506:4008:4408:4609:1809:2010:1510:1617:3617:3118:0117:5717:1418:07ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1106:1708:1608:1808:5108:5409:4709:4917:0016:5417:2717:2216:3717:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:2906:3308:4208:4409:1509:1710:1310:1417:4017:3618:0518:0117:1918:11ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2306:3008:1808:2108:5709:0109:5109:5316:4716:4017:1817:1116:2317:23ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5006:5608:4608:4909:2409:2810:1910:2117:1717:1017:4717:4116:5317:53ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2306:3008:1708:2008:5609:0009:5009:5316:4516:3817:1617:0916:2117:21ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5505:5308:3208:3109:0409:0310:0910:0818:3718:4019:0119:0418:2119:14בוליביה, לה-פס )ח(

07:3407:4509:1009:1509:5810:0310:4810:5217:1717:0617:5417:4416:5017:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3407:4409:1009:1509:5810:0310:4810:5217:1817:0817:5517:4516:5118:00בלגיה, בריסל )ח(

05:2105:1708:0007:5808:3408:3209:4009:3918:2518:2818:4518:4918:1018:59ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1005:0607:4907:4708:2208:2009:2909:2818:0718:1118:3218:3617:5218:46ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5307:0408:2808:3309:1609:2210:0710:1016:3616:2517:1117:0216:1217:16בריטניה, לונדון )ח(

07:0707:1908:3708:4209:2809:3310:1710:2116:3716:2617:1617:0616:1317:21בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:0207:1308:3508:3909:2409:2910:1410:1816:3916:2817:1617:0616:1217:21גרמניה, ברלין )ח(

07:1507:2508:5308:5709:4009:4510:3110:3417:0316:5317:3917:3016:3617:44גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1805:1407:5807:5608:3308:3109:4009:3918:3118:3518:5018:5418:1619:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3906:4108:5708:5909:2809:3010:2810:2818:0518:0318:2918:2717:4518:36הודו, מומבאי )ח(

06:3406:3708:5308:5409:2409:2510:2310:2418:0217:5918:2618:2417:4218:33הודו, פונה )ח(

06:2706:3608:1108:1508:5508:5909:4709:5016:2716:1817:0116:5316:0217:06הונגריה, בודפשט )ח(

06:3106:3808:2608:2909:0509:0909:5910:0216:5716:5017:2717:2116:3317:32טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5006:5708:5008:5309:2709:3110:2210:2517:2717:2017:5617:5017:0318:01יוון, אתונה )ח(

06:4706:5508:3208:3609:1509:2010:0710:1016:4916:4017:2317:1516:2417:28מולדובה, קישינב )ח(



קצט לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3706:3908:5508:5609:2609:2710:2510:2618:0217:5918:2618:2417:4218:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0805:0007:5007:4408:3908:3509:5209:4919:1919:2719:5320:0319:0820:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1406:1808:2608:2708:5909:0109:5609:5817:2017:1617:4617:4216:5917:52נפאל, קטמנדו )ח(

06:4606:4609:1609:1609:4509:4510:4710:4818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

06:3106:4208:0408:0908:5308:5809:4309:4716:0815:5716:4616:3615:4116:51פולין, ורשא )ח(

05:3605:3408:1108:1008:4208:4109:4609:4618:0818:1018:3118:3417:5218:43פרו, לימה )ח(

07:2007:2909:0709:1109:5009:5410:4310:4617:2817:2018:0117:5317:0318:06צרפת, ליאון )ח(

07:3707:4609:1809:2210:0310:0810:5510:5817:3317:2318:0617:5717:0718:11צרפת, פריז )ח(

05:4105:4208:0908:0908:3908:3909:4009:4117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5307:0108:4408:4709:2509:2910:1810:2117:1117:0417:4017:3316:4717:46קנדה, טורונטו )ח(

06:3306:4208:2108:2509:0309:0809:5609:5916:4316:3517:1517:0716:1817:20קנדה, מונטריאול )ח(

06:0606:1108:1008:1208:4508:4809:4109:4316:5216:4617:2017:1416:2917:25קפריסין, לרנקה )ח(

07:5808:1109:2509:3010:1710:2311:0611:1017:2017:0818:0117:5016:5218:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:3507:4708:5809:0309:5209:5810:4010:4416:5416:4217:3317:2116:2617:37רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0307:1208:4808:5209:3209:3610:2410:2717:0516:5717:3917:3116:4017:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0907:1808:5308:5709:3709:4110:2910:3217:1417:0517:4417:3516:4917:49שוויץ, ציריך )ח(

06:1206:1408:3508:3609:0509:0610:0510:0617:5117:4918:1418:1317:3118:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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