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zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל  הוראת פי הפעם 1על עוד ולזרז להזכיר המקום כאן – מעשה" בשעת . . "ומזרזין דמזכירים
גרמא: שהזמן דלקמן הענינים אודות

. בפנים נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיום – שראיתי הדפוסים בכל – שבועות" ליל ב"תיקון א)
בלב". ואחד בפה אחד .

כלל. מובן אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיום שחסר לזה (נוסף כי נכון. אינו דעתי, עניות ולפי

עצמו: בפני הנדפס יצירה דספר הוצאות וכמה בכמה שהוא כמו להיות, oeyll,וצריך zerx 'b .zpn`p ..."
"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy ,oeyll zeaeh 'b .ala cg`e dta cg` xacnde oiylnde rx xeaic.

בחביבותא  "אנן רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקון" לענין: ומענין
פסוקים. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא תליא

כבזהר: `izadוצ"ל aizke ,mkz` 'd zad`n aizke ,jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"
"'d xn` mkz`2.

רז"ל  מאמר פי על – פעמים כמה כמדובר הפרשה 3ב) את קורין היו בני לישראל, הקב"ה "אמר
כשם  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים אתם כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאת
הקטני  גם וטף, נשים אנשים ישראל, עם כל בנוכחות היתה הראשונה בפעם הדברות עשרת שאמירת

ושנה, שנה בכל תורה מתן בזמן הזאת הפרשה קריאת בעת אשר להשתדל כדאי – קטנים

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר עלֿידי הוא תורה מתן אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבים

– יום בכל צדקה בנתינת הרגילים zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi ,df zereayd bg axra.
קודש  שבת ערב בכל כו'5ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
(2– ואילך שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיין

אלו. פסוקים ג' ביאור
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

אורחים 5) הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכם ד"פרש אף
לן  יגלה ד"ה שם א. רא, דא"ח עם סידור ב. פח, (זח"ב כביו"ט

ואילך). ג רג, –
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיין
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,zereayd bgc 'a mei .c"qa
l"yz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ לאמר האּלה הּדברים ּכל את ,1אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּתֹורה  ּבלּקּוטי הּזקן אדמֹו"ר ּבזה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּומדּייק

ּבּמדּבר  הּתֹורה 2ּפרׁשת ׁשּנתינת הענין מהּו , ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

(ׁשהיּו ּוברקים וקֹולֹות ּברעׁש היתה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָליׂשראל

הּדּברֹות) לעׂשרת ּבּמדרׁש3הכנה וכדאיתא , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ

ּכּוּלֹו העֹולם ּכל את רּוחֹות 4ׁשהרעיׁש ּומארּבע , ְְִִֵֶֶַַָָָ

יֹוצא  הם 5הּקֹול הּדּברֹות עׂשרת הרי ּדלכאֹורה, , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

הּדּברֹות  ׁשּבעׂשרת ּפי על ואף ּפׁשּוטים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָּדברים

ּפה  ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב הּתֹורה ּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָנכלל

ּבירּוׁשלמי  ּׁשּתלמיד 6(ּכדאיתא מה ּכל ּגם ּכֹולל ,( ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

לחּדׁש עתיד אבל 7ותיק ּבהעלם, רק זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּפׁשּוטים. ּדברים הּדּברֹות ּבעׂשרת נאמרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָּבגלּוי

הם  ּבגיּלּוי, ּכן ּגם ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָוהרי

ׁשּבגלּוי, הּדּברֹות) (עׂשרת האּלה להּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהכנה

מהּו להבין צרי ּכן ואם ּפׁשּוטים. ּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשהם

כּו'. ּוברקים וקֹולֹות הרעׁש ְְְִִַַַָָענין

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂב) מה לכל 8ּבהקּדים הוי' קרֹוב ¿«ְְְֲִֶַַָָָָָ

באמת, יקראּוהּו אׁשר לכל ְְְֱֲִֶֶֶָָֹקֹוראיו

קרֹוב  ּתחיּלה ּׁשאֹומר מה מּובן אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָּדלכאֹורה

אׁשר  לכל אֹומר ּכ ואחר קֹוראיו, לכל ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹהוי'

ׁשאין  והיינּו, באמת, קֹוראיו,יקראּוהּו לכל זה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ּומּובן  ּדוקא. באמת יקראּוהּו אׁשר לכל רק ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

הענין  ׁשּיׁשנֹו היינּו, הענינים, ׁשני ּכאן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּזה

הּמעלה  ּגם ויׁשנֹו קֹוראיו, לכל הוי' ְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָּדקרֹוב

באמת. יקראּוהּו אׁשר ּדכל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַָֹהמיּוחדת
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א.1) כ, ג.2)יתרו יטֿיח.3)טו, שם, טז. יט, יתרו ב.4)ראה לג, ברכה שמעוני וילקוט כב 5)ספרי תיקון תקו"ז ראה

א). (מו, פל"ו תניא ט. פ"ה, שמו"ר ב). ע'6)(סד, במילואים טז חלק שלימה תורה וראה ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

וש"נ. ואילך. וש"נ.7)רג .20ֿ21 הערות 252 ע' חי"ט שיחות לקוטי ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה תהלים 8)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהר  תורה מתן בעת שנאמרו הדברות לעשרת המקדים בפסוק בתורה, נאמר

סיני:

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ בעשרת להלן האמורים «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆
Ó‡Ï1˜Èi„Óe¯הדברות  ÈËewÏaושואל, Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ‰Êa ≈…¿«≈»∆«¿«»≈¿ƒ≈

¯a„na ˙L¯t ‰¯Bz2, הנקראת »»»««ƒ¿»
תורה, מתן זמן השבועות, לחג בסמוך

ÔÈÚ‰ e‰Ó הפנימית והמשמעות «»ƒ¿»
העובדה ‰Bz¯‰של ˙È˙pL∆¿ƒ««»

Ï‡¯NÈÏתורה מתן ‰È˙‰במעמד ¿ƒ¿»≈»¿»
בתורה שמסופר BÏB˜Â˙כפי LÚ¯a¿««¿

˙¯NÚÏ ‰Î‰ eÈ‰L) ÌÈ˜¯·e¿»ƒ∆»¬»»«¬∆∆
(˙B¯ac‰3‡˙È‡„ÎÂ וכמובא , «ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

Ïk ˙‡ LÈÚ¯‰L L¯„na«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»
Blek ÌÏBÚ‰4,:בספרי כמובא »»

תורה  ליתן הקדושֿברוךֿהוא "כשנגלה

על  כולו העולם את הרעיש לישראל,

אֿל  המים על ה' קול שנאמר יושביו,

אומות  ששמעו כיוון הרעים, הכבוד

אצל  כולם נתקבצו הקולות את העולם

אנחנו  כמדומים לו אמרו בלעם,

להם  אמר עולמו, את מאבד שהמקום

המים  עוד יהיה ולא נאמר כבר  והלא

אמר  מהו, הזה הקול לו: אמרו למבול.

אלא  עוז ואין יתן, לעמו עוז ה' להם

אמרו  ותושיה. עוז עמו שנאמר תורה,

בשלום", עמו את יברך ה' כן אם לו:

˙BÁe¯ Úa¯‡Óeֿמזרחֿמערב ≈«¿«
הקדושֿברוךֿ‰ÏBwצפוןֿדרום  של «

ובמדרש ,BÈ5ˆ‡הוא  בספרי כמובא ≈
(בפרשת  הכתוב על שמעוני ילקוט

בא": מסיני ה' "ויאמר הברכה) וזאת

לישראל, תורה ליתן המקום כשנגלה

מארבע  אלא נגלה אחד מרוח לא

מסיני  ה' ויאמר שנאמר נגלה, רוחות

מהר  הופיע למו משעיר [וזרח וגו' בא

ואיזהו  קודש], מרבבות ואתה פארן

יבוא" מתימן אלוקה רביעית, רוח

הזקן  אדמו"ר «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,ושואל
Ì‰ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ È¯‰¬≈¬∆∆«ƒ¿≈

ÌÈËeLt ÌÈ¯·c מובנים ואפילו ¿»ƒ¿ƒ
תרצח". ו"לא תגנוב" "לא כמו NÚaL¯˙מאליהם Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¬∆∆

‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz‰ Ïk ÏÏÎ ˙B¯ac‰«ƒ¿ƒ¿»»«»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

‡˙È‡„k)כמובאÈÓÏLe¯Èa6„ÈÓÏzM ‰Ó Ïk Ìb ÏÏBk ,( ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ≈«»«∆«¿ƒ
LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â7 ואם מסיני, למשה ניתן זה שגם הדורות כל במשך »ƒ»ƒ¿«≈

על  אלא הדברות בעשרת המפורשים הפשוטים הדברים על רק מדובר לא כן

את  להרעיש ראוי שבשבילם פשוטים לא דברים גם הכוללת כולה  התורה כל

מארבע  יצא שהקול וכדי העולם,

העולם, בכל רעש להיות צריך הרוחות

מקום  Ê‰מכל È¯‰ דברי שכל ¬≈∆
הדברות  בעשרת נכללים ̄»˜התורה

e¯Ó‡ ÈeÏ‚a Ï·‡ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¬»¿»∆∆¿
ÌÈ¯·c ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa«¬∆∆«ƒ¿¿»ƒ
˙BÏBw‰ È¯‰Â .ÌÈËeLt¿ƒ«¬≈«
,ÈelÈ‚a Ôk Ìb eÈ‰L ÌÈ˜¯·e¿»ƒ∆»«≈¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Ï ‰Î‰ Ì‰≈¬»»¿«¿»ƒ»≈∆
,ÈeÏ‚aL (˙B¯ac‰ ˙¯NÚ)¬∆∆«ƒ¿∆¿»
Ì‡Â .ÌÈËeLt ÌÈ¯·c Ì‰L∆≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ôk במקומה הזקן אדמו"ר של השאלה ≈
ואכן e‰Óעומדת ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«

ÌÈ˜¯·e ˙BÏB˜Â LÚ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»««¿¿»ƒ
'eÎ?תורה במתן שהיו

‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿«¿ƒ«
·e˙kM8בתהילים'ÈÂ‰ ·B¯˜ ∆»»¬»»

¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿…¬∆
‰¯B‡ÎÏc ,˙Ó‡· e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆¿ƒ¿»
‰lÈÁz ¯ÓB‡M ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«∆≈¿ƒ»

הפסוק  של הראשון ̃«¯B·בחציו
,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ומשמע ¬»»¿»¿»

מי  לכל קרוב שהקדושֿברוךֿהוא

הכלל, מן יוצא ללא אליו, שקורא

Ck ¯Á‡Âהכתוב ‡ÓB¯בהמשך ¿««»≈
,˙Ó‡· e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆

‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â'ה ÏÎÏשקרוב ¿«¿∆≈∆¿»
ÂÈ‡¯B˜,הכלל מן יוצא ‡l‡ללא ¿»∆»

˙Ó‡· e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ˜«̄¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆
‡˜Âc.באמת קורא שאינו למי ולא «¿»

Ô‡k LiL ‰fÓ Ô·eÓe לאמיתו »ƒ∆∆≈»
דבר  ‰eÈÈ,של ,ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ«¿

'ÈÂ‰ ·B¯˜c ÔÈÚ‰ BLiL∆∆¿»ƒ¿»¿»¬»»
Ìb BLÈÂ ,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ בנוסף ¿»¿»¿∆¿«

יותר, ונעלה מיוחד כעניין לכך,

¯L‡ ÏÎc ˙„ÁeÈÓ‰ ‰ÏÚn‰««¬»«¿∆∆¿…¬∆
˙Ó‡· e‰e‡¯˜È שממשיך כפי במיוחד, קרוב הקדושֿברוךֿהוא שלגביו ƒ¿»∆¡∆
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ז xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ענין 9ּבזה ÔÈÚ‰Âג) הּוא האמת ענין ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ּתֹורה  אּלא אמת ּדאין ,10הּתֹורה, ְֱֵֶֶַָָָ

ּדבר  הּוא אמת ּכי, אמת, ּתֹורת היא ֱֱִִֶֶֶַַָָָׁשהּתֹורה

ויתירה  הּזמן, ּכל ּבקּיּום הּוא אּלא נפסק, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו

מּמׁש, ּבהתחלה ׁשהּוא ּכמֹו ּבּסֹוף ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָָמּזה,

ּבירּוׁשלמי  וכדאיתא ּכלל, ׁשיּנּוי ׁשּום 11ּבלי ְְְְְִִִִִִַָָ

ׁשהאֹותּיֹות  אמת, הּקּב"ה ׁשל חֹותמֹו ְֱִֵֶֶֶַָָָָּבפירּוׁש

וסֹופן, אמצעיתן האֹותּיֹות ראׁש הם ְְִִֵֶָָָָֹא'מ'ת'

היינּו, אמת, ּתיבת מצטרפת אּלּו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָּומאֹותּיֹות

ּבסֹופֹו ּבתחּלתֹו ּבׁשוה הּוא האמת ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָׁשענין

ׁשהּתֹורה  וזהּו ׁשיּנּויים. ללא ְְְְִִִֶֶֶַָָֹּובאמצעיתֹו,

ׁשיּנּויים. ּבּה ׁשאין לפי אמת, ּתֹורת ְְֱִִִִֵֵֶֶַָנקראת

ÌÚËÂ ּבחינת היא ׁשהּתֹורה לפי הּוא, הּדבר ¿««ְְִִִֶַַַָָָ

ּדהּנה, מׁשּתּנה. ּבלּתי עצם וכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָעצם,

ׁשּיׁש ּדכיון ׁשיּנּוי, ּבֹו ׁשּיהיה ּבהכרח האֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָענין

ּדככל  ּבהכרח הרי הּמאֹור, ׁשהּוא מקֹור, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָלֹו

ּבתֹוקף  הּוא הרי הּמאֹור אל יֹותר קרֹוב ְֲֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

למקֹורֹו הּקרֹוב ּגׁשמי ּבאֹור הן הּוא ּדכן ְְְְִִֵֵֵַַָיֹותר,

למקֹורֹו קרֹוב ׁשהּוא רּוחני ּבאֹור והן ְְְְְִִִֵֶַָָּבגׁשמּיּות,

הרי  עצמֹו ּבהּמאֹור ׁשּבהיֹותֹו ועד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָּברּוחנּיּות,

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּגדֹול, הכי ּבתֹוקף וכן 12הּוא . ְְְְֲִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא  האֹור, ׁשּבענין נעלית הכי ּבדרּגא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָהּוא

ּומּזה  לסֹופֹו, ּתחּלתֹו ּבין ׁשיּנּוי ׁשּיׁש הּקו, ְְִִִֵֵֶֶַַָאֹור
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יח. וד"ה 9)קמה, השבועות דחג ב' דיום ה' קרוב ד"ה גם וראה ואילך. פשס"א ח"ב תער"ב המשך ראה - לקמן הבא בכל

המאמרים  (ספר תשל"א דאחש"פ ונחה ד"ה ואילך). רלח ע' ואילך; רלא ע' תשי"ח המאמרים (ספר תשח"י - לך שלח

ואילך). קצד ע' ע"ב.10)תשל"א ריש ה, ברכות גם וראה א). (נ, תכ"א תקו"ז ב. פתיחתא איכ"ר ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

ה"א.11) פ"א פל"ג.12)סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚9˙Ó‡‰ ÔÈÚ ,‰p‰c מעלה , שיש נאמר כך שעל ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«»¡∆

באמת  הקדושֿברוךֿהוא אל בקורא ÔÈ‡cמיוחדת ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿≈
‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡10, ובתלמוד) ז"ל חכמינו בדברי מקומות בכמה כמובא ¡∆∆»»

ומוסר  חכמה תמכור, ואל קנה "אמת במשלי הכתוב זה בהקשר הובא ירושלמי

Bz¯˙ובינה") ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ«
¯·c ‡e‰ ˙Ó‡ ,Èk ,˙Ó‡¡∆ƒ¡∆»»

˜ÒÙ BÈ‡L לעולם‡e‰ ‡l‡ , ∆≈ƒ¿»∆»
,ÔÓf‰ Ïk Ìei˜a,לנצח קיים ¿ƒ»«¿«

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ שדבר בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
אלא  לעד, קיים אלא נפסק לא אמיתי

כיוון  נחלש לא גם ÛBqaהוא ‡e‰L∆«
העניין ÏÁ˙‰a‰בסוף ‡e‰L BÓk¿∆««¿»»

העניין  ÌeLבראש ÈÏa ,LnÓ«»¿ƒ
ÏÏk ÈepÈL,סוף ועד מתחילה ƒ¿»

‡˙È‡„ÎÂכמובאÈÓÏLe¯Èa11 ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
Le¯ÈÙa ז"ל חכמינו BÓ˙BÁמאמר ¿≈»

˙Bi˙B‡‰L ,˙Ó‡ ‰"aw‰ ÏL∆«»»¡∆∆»ƒ
Ì‰ '˙'Ó'‡˙Bi˙B‡‰ L‡¯ של ≈…»ƒ

בי"ת  ÔÙBÒÂ,האל"ף Ô˙ÈÚˆÓ‡'א ∆¿»ƒ»¿»
בסוף  ות' באמצע מ' בראש,

el‡ ˙Bi˙B‡Óe'א'מ'ת˙Ù¯ËˆÓ ≈ƒ≈ƒ¿»∆∆
˙·Èz המילה,eÈÈ‰ ,˙Ó‡ וכיוון ≈«¡∆«¿

מאותיות  מצטרפת "אמת" שהמילה

זו  הרי ובסוף באמצע בתחילה, שמקומן

ÂLa‰הוכחה ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¡∆¿»∆
הבדל  BÙBÒaללא B˙lÁ˙aƒ¿ƒ»¿

ÌÈÈepÈL ‡ÏÏ ,B˙ÈÚˆÓ‡·e אלא ¿∆¿»ƒ¿…ƒƒ
כמו  ובאמצע בסוף שווה בתוקף הוא

לכך e‰ÊÂבהתחלה. הפנימי הטעם ¿∆
,˙Ó‡ ˙¯Bz ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈«¡∆

ÌÈÈepÈL da ÔÈ‡L ÈÙÏ היא אלא ¿ƒ∆≈»ƒƒ
התוקף. בכל עניין ובכל זמן בכל

ÈÙÏ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
.‰pzLÓ ÈzÏa ÌˆÚ ÏÎÂ ,ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰L וכדברי ∆«»ƒ¿ƒ«∆∆¿»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«∆

אין  "והעצם תשכ"ט): בשלום פדה המתחיל דיבור (מאמר אחר במקום הרבי

שכל  בדבריֿאלקיםֿחיים מקומות בכמה המובא החוקרים כלשון שינויים, בו

משתנה"). בלתי ‰‡B¯עצם ÔÈÚ ,‰p‰c והתפשטות הארה שהוא ¿ƒ≈ƒ¿«»
עצמו, העצם לא אבל והמהות, ÈepÈLמהעצם Ba ‰È‰iL Á¯Î‰a ולא ¿∆¿≈«∆ƒ¿∆ƒ

בשווה, מאיר האור הדרגות ובכל האופנים ÂÈÎcBÏבכל LiL Ô לאור ¿≈»∆≈
¯B‡n‰ ‡e‰L ,¯B˜Ó,האור בא ÏÎÎcשממנו Á¯Î‰a È¯‰ »∆«»¬≈¿∆¿≈«ƒ¿»

‡e‰L האור¯B‡n‰ Ï‡ ¯˙BÈ ·B¯˜ האור ‰e‡מקור È¯‰ ∆»≈∆«»¬≈

B¯B˜ÓÏ ·B¯w‰ ÈÓLb ¯B‡a Ô‰ ‡e‰ ÔÎc ,¯˙BÈ Û˜B˙a¿∆≈¿≈≈¿«¿ƒ«»ƒ¿
˙eiÓL‚a אבוקה ואור נר באור כמו למקורו יותר קרוב שהאור שככל ¿«¿ƒ

eiÁe¯a˙וכד', B¯B˜ÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L ÈÁe¯ ¯B‡a Ô‰Â וגם ¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿¿»ƒ
יותר, ובחוזק בתוקף הוא למקורו יותר קרוב שהאור ככל »¿ÚÂ„ברוחניות

BÓˆÚ ¯B‡n‰a B˙BÈ‰aL∆ƒ¿¿«»«¿
מקורו בתוך נמצא האור ≈¬‰¯Èכאשר

האור  במקורו, שבהיותו זה עם יחד

הרי למקורו, לחלוטין ‰e‡בטל
שם  ÏB„b,מאיר ÈÎ‰ Û˜B˙a¿∆¬ƒ»

כאשר  מאיר שהאור מכפי שאת ביתר

למקורו  מחוץ מתפשט «¿»B·Ók‡¯הוא
‡Èza12 ענין" שם: לשונו (וזה ««¿»

לבדו  והוא האמיתי... יתברך יחודו

כמו  ממש ותחתונים בעליונים הוא

בראשית... ימי ששת קודם לבדו שהיה

אצלו  בטלים הנבראים שכל מפני

הדיבור  אותיות כביטול ממש במציאות

מהות  הוא ושורשן במקורן והמחשבה

בחינותיה  עשר שהן ועצמותה הנפש

בהם  שאין כו' ודעת בינה חכמה

שמתלבשות  קודם עדיין אותיות בחינת

לזה  גשמי משל המחשבה... בלבוש

במקורו  השמש ואור זיו ביטול מעניין

שגם  שברקיע השמש כדור גוף הוא

ואורו  זיוו ודאי ומתפשט מאיר שם

והארתו  מהתפשטותו שאת וביתר

בטל  הוא ששם אלא העולם בחלל

אינו  וכאילו במקורו במציאות

כלל..."). ‰e‡במציאות ÔÎÂ¿≈
ÔÈÚaL ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈∆¿ƒ¿«
,Âw‰ ¯B‡ ‡e‰L ,¯B‡‰»∆««
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

מאיר  סוף האין היה הראשון הצמצום

מו  ונבראים עולמות לבריאת ואפשרות מקום נתינת הייתה ולא גבלים בגילוי

הגדול  אורו את וסילק סוף האין האור את צמצם שהקדושֿברוךֿהוא ולאחר

אור  והאיר חזר לבריאה, ואפשרות מקום נתינת ונוצרה  כביכול, הצד, על

הראשון  הצמצום אחרי ההארה תחילת שהוא זה ואור כקו, דק אור מצומצם,

שהוא  כיוון זה, נעלה באור וגם האור, שבעניין נעלית הכי בדרגא הוא ולכן

מובן  העצם, ולא בוLiLאור BÙBÒÏגם B˙lÁz ÔÈa ÈepÈL ∆≈ƒ≈¿ƒ»¿
רחוק  כשהוא ובסופו רב אורו למקורו, קרוב עדיין כשהוא שבתחילתו,

מועט, אורו הקו fÓe‰ממקורו לאור בסופו הקו אור דומה שאינו מכך ƒ∆
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l"yz'dח ,zereayd bgc 'a mei

ׁשיּנּויים  יׁש וכן ּבאמצעיתֹו, ּגם ׁשיּנּוי ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָמּובן

חּיים  ּבעץ וכמבֹואר ׁשּבֹו, ודרּגא ּדרּגא 13ּבכל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

מעלה  לעׂשֹות הּוא הּקו המׁשכת ענין ְְְֲִֶַַַַַַַָָָׁשּכל

הּוא  ּומּטה ּדמעלה הּפירּוׁש והרי ְְֲֵֵַַַַַָָָּומּטה,

זה  וענין כּו'. ּומדריגתן ּבמעלתן ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמחּוּלקין

לא  הּוא לס ֹופֹו) ּתחּלת ֹו ּבין חיּלּוק יׁש ְְְִִֵֵֶָֹ(ׁשּבאֹור

ּדאף  מּקיף, ּבאֹור ּגם אּלא ּפנימי, ּבאֹור ְְְְִִִֶַַַַָרק

לכאֹורה  ּכן ואם מקֹום, ּבכל נמׁש מּקיף ְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשאֹור

ּבאֹור  ּגם ּבאמת הּנה מּׁשיּנּויים, למעלה ְְְֱִִִִֵֶֶַַָהּוא

חּיים  ּבעץ ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשיּנּויים, יׁש 14מּקיף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

העליֹון  העיּגּול חצי ּבין הפרׁש יׁש עיּגּול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּבכל

הּׁשיּנּוי  על ונֹוסף כּו'. הּתחּתֹון העיּגּול חצי ְְֲִִִֵַַַַָָּובין

עצמֹו,15ּבהּפעּוּלה  ּבהאֹור ּגם ׁשיּנּוי יׁש , ְְְְִֵַַַָָ

ּגם  ׁשיּנּוי יׁש ּבהאֹור, הּׁשיּנּוי ּבגלל ְְְְִִִֵַַַַַָָואדרּבה,

האֹור  ענין ׁשּכללּות לפי הּוא זה וכל ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבהּפעּוּלה.

(ּכּנזּכר  הּמאֹור ׁשהּוא מקֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבאֹופן ְְִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּוא  ׁשענינֹו האֹור ּבחינת ׁשאפיּלּו ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלעיל),

ּבֹו יׁש הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור הּמאֹור, ִֵֵֵֶַַָָָּגיּלּוי

מׁשּתּנה, אינֹו העצם ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשיּנּויים.

מה  העיּקר יׁשנֹו ׁשהּוא, מקֹום ׁשּבכל ְְְְִֶֶֶַַָָָָוהיינּו,

ּכל  והּגיּלּוי האֹור אין ּכאׁשר וגם עצמי, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא

הּוא  העצם ׁשהרי ּכלל, ּומיעּוט ׁשיּנּוי זה אין ,ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָּכ

ׁשהּמיעּוט  והיינּו, כּו', מתמעט אינֹו וזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהעיּקר ,

נֹוגע  זה אין אבל ׁשּבֹו, ּבהאֹור הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָוריּבּוי

העצם. ׁשהּוא ְִֶֶֶָָלעיּקרֹו

Ô·eÈÂ ּבחינת ּבין מההפרׁש מׁשל ּפי על זה ¿«ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מעצם  אֹור הּוא ׁשחכמה ורצֹון, ְְְֵֶֶֶָָָָָחכמה

ּבחינת  הּוא הרצֹון ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנפׁש,
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ב.13) ענף ויושר) עגולים (דרוש א פ"ג.14)שער אבי"ע) דרושי (שער מב שער ד. ענף תער"ב 15)שם המשך גם ראה

פמ"א. ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙ÈÚˆÓ‡aבתחילתו Ìb ÈepÈL LiL Ô·eÓ לא בסופו השינוי שהרי »∆≈ƒ«¿∆¿»ƒ

הוא  בסופו והמיעוט והשינוי הדרגתיים, הם השינויים אלא אחת בבת נעשה

באמצעו, ולמיעוט לשינוי b¯c‡בהמשך ÏÎa ÌÈÈepÈL LÈ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒ¿»«¿»
BaL ‡b¯„Â,הקו ÌÈiÁבאור ıÚa ¯‡B·ÓÎÂ13ÔÈÚ ÏkL ¿«¿»∆¿«¿»¿≈«ƒ∆»ƒ¿«

˙BNÚÏ ‡e‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¬
,‰hÓe ‰ÏÚÓ שהאור עוד כל כי «¿»«»

לא  בגלוי, האיר גבול הבלי סוף האין

אור  יש שבו מעלה של מושג היה

כי  מועט אור יש שבו ומטה מרובה

פחות  או יותר שייך לא גבול בבלי

‰hÓe ‰ÏÚÓc Le¯Èt‰ È¯‰Â«¬≈«≈¿«¿»«»
Ô˙ÏÚÓa ÔÈ˜leÁnL ‡e‰∆¿»ƒ¿«¬»»

'eÎ Ô˙‚È¯„Óe ומדריגת ומעלת «¿≈»»
מרוממת  ויותר נעלית יותר המעלה

המטה. ממדריגת

¯B‡aL) ‰Ê ÔÈÚÂ המאיר ¿ƒ¿»∆∆¿
מהעצם  elÈÁ˜ומתפשט LÈ הבדל ≈ƒ

B˙lÁzבתוקפו  ÔÈa אורו שם ≈¿ƒ»
מועט BÙBÒÏמרובה  אורו )שם ¿

ÈÓÈt ¯B‡a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ אור …«¿¿ƒƒ
הוא  שבו הדבר בפנימיות המתלבש

הנשמה  הארת אופן (בדוגמת מאיר

באב  פנימית בהתלבשות שהיא רי בגוף

האור ‡l‡הגוף), תחילת בין ההבדל ∆»
קיים  B‡a¯אפילו Ìbלסופו «¿

ÛÈwÓ ¯B‡L Û‡c ,ÛÈwÓ«ƒ¿«∆«ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa CLÓ בכל ומאיר ƒ¿»¿»»

הרצון  כוח למשל (כמו בשווה מקום

באברים  מלובש שאינו שבנפש

מסוים  לאבר שייך ואינו בפנימיות

B‡ÎÏ¯‰דוקא), Ôk Ì‡Â למרות ¿ƒ≈ƒ¿»
'עצם' ולא 'אור' ‰e‡היותו

,ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓÏ תמיהה זו אין ¿«¿»ƒƒƒ
ÛÈwÓכי  ¯B‡a Ìb ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆«¿«ƒ

מאיר  הוא כללי שבאופן למרות

גם  זאת בכל בשווה, השונות בדרגות

a˙pL‡¯בו  BÓÎe ,ÌÈÈepÈL LÈ≈ƒƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈiÁ ıÚa14ÏebÈÚ ÏÎaL אף ¿≈«ƒ∆¿»ƒ

מכל  וסוף, תחילה לו שאין פי על

אלא  דרגה באותה הם העיגול חלקי כל לא ÈˆÁמקום ÔÈa L¯Ù‰ LÈ≈∆¿≈≈¬ƒ
'eÎ ÔBzÁz‰ ÏebÈÚ‰ ÈˆÁ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÏebÈÚ‰ גם ולכן »ƒ»∆¿≈¬ƒ»ƒ««¿

החכמה  מעל הוא והכתר דרגות, חילוקי יש מקיפים) (אורות ב'עיגולים'

וכו'. הבינה מעל leÚt‰a‰והחכמה ÈepÈM‰ ÏÚ ÛÒBÂ15 של ¿»««ƒ¿«¿»

ב'עיגולים', השונות BÓˆÚהבחינות ¯B‡‰a Ìb ÈepÈL LÈ דומה שאינו ≈ƒ«¿»«¿
התחתון, שבחלקו לאור העיגול של העליון בחלק ÏÏ‚aהאור ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ¿«

LÈ ,¯B‡‰a ÈepÈM‰באור הדרגות מהבדלי והבדלים ÈepÈLכתוצאה «ƒ¿»≈ƒ
‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .‰leÚt‰a Ìb«¿«¿»¿»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿«»
‡e‰L ,¯B˜Ó BÏ LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»∆

(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ¯B‡n‰ ואילו «»«ƒ¿»¿≈
של  והארה התפשטות רק הוא האור

שינויים  אין אכן במאור ולכן המאור

נעלות, הכי בדרגות גם באור, אבל כלל

עליון  של מושגים בו ויש שינויים יש

דרגות, וחילוקי »¿ÚÂ„ותחתון
BÈÚL ¯B‡‰ ˙ÈÁa elÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿»

‡e‰ ורק ‰B‡n¯,אך ÈelÈbƒ«»
,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L∆»≈≈«»
כולו  אלא עצמו מצד עניין שום לו ואין

זה  אור אפילו למקורו, Baביטול LÈ≈
ÌÈÈepÈL ממש העניין אותו ואיננו ƒƒ

סופו. ועד Ôkמתחילתו ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÌˆÚ‰ עצמו,‰pzLÓ BÈ‡ »∆∆≈ƒ¿«∆

‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎaL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿»»∆
בו  ונמצא שמאיר מצב וכל עניין ובכל

תמיד הרי עצמו ‰wÈÚ¯העצם BLÈ∆¿»ƒ»
ÈÓˆÚ ‡e‰M ‰Ó אין ובזה «∆«¿ƒ

‰‡B¯שינויים, ÔÈ‡ ¯L‡k Ì‚Â¿««¬∆≈»
,Ck Ïk ÈelÈb‰Â יש כאשר היינו ¿«ƒ»»

ההארה  בעניין משמעותיים הבדלים

מקום  מכל כך, כל מתגלה אינו והאור

העצם ÈepÈLלגבי ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ
ÌˆÚ‰ È¯‰L ,ÏÏk ËeÚÈÓeƒ¿»∆¬≈»∆∆

‰ÊÂ ,¯wÈÚ‰ ‡e‰ עצמו העצם »ƒ»¿∆
'eÎ ËÚÓ˙Ó BÈ‡ שאינו בכך ≈ƒ¿«≈

כך, כל ËeÚÈn‰Lבגילוי ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«ƒ
ÈeaÈ¯Â גילוי מעט בין וההבדל ¿ƒ

גילוי  BaL,להרבה ¯B‡‰a ‡e‰¿»∆
Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ במידת ההבדל ¬»≈∆≈«

משמעות  לו אין «B¯wÈÚÏ¿ƒההארה
ÌˆÚ‰ ‡e‰L ורק אך הבדל וזה ∆»∆∆

שלו. ההארה מידת לגבי

‰Ê Ô·eÈÂ שההבדלים לעיל האמור ¿«∆
העצם על משפיעים לא הגילוי ומידת L¯Ù‰‰Óבאופן ÏLÓ Èt ÏÚ«ƒ»»≈«∆¿≈

,ÔBˆ¯Â ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ÔÈa הוא ביניהם ‰e‡שההבדל ‰ÓÎÁL ≈¿ƒ«»¿»¿»∆»¿»
¯B‡ והארה התפשטות ‰LÙpגילוי, ÌˆÚÓ,עצמה הנפש Ó‰ולא ≈∆∆«∆∆«

ÔÈ‡MÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa Ôk.עצמה הנפש של עניין ∆≈≈¿ƒ«»»¿ƒ«»∆∆
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ט xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ּדכׁשם  ׁשיּנּויים, יׁש ׁשּבׁשניהם היֹות ועם ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָהעצם.

מחמרּיּות  ׁשּמּופׁשט רּוחני ׂשכל יׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבּׂשכל

ׂשכל  ועד יֹותר, נמּו ׂשכל ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָוגׁשמּיּות,

יׁש ּברצֹון, אפנים ּכּמה יׁש כן ּכמֹו ְְֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבמעׂשה,

לעׂשּיה  הּׁשּיי רצֹון ויׁש רּוחני, לדבר ְְֲִִֵַַַָָָָָָָרצֹון

ּבמקֹום חיּלּוקים יׁשנם כן ּוכמֹו עמידת ּבפֹועל , ְְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבראׁש, ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ׁשּיׁשנֹו ּבאדם, ְְִֶֶֶָָָָָָָָֹהרצֹון

ּברגל, ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ויׁשנֹו ּבגיּלּוי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּמאיר

ּתנּועֹות  ידי על נראה ורק ּבגיּלּוי, מאיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו

אל  הרצֹון מׁשּתּווה לכאֹורה ּכן ואם כּו', ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהרגלים

יׁש מקֹום, מּכל ׁשיּנּויים, יׁש ׁשּבׁשניהם ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּׂשכל

החיּלּוק  וׂשכל, ּדבחכמה ּביניהם, ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהפרׁש

הּוא  מעׂשי לׂשכל רּוחני ׂשכל ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָוהּׁשיּנּוי

ּדק  ׂשכל וזה ּגס, ׂשכל ׁשּזה עצמֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבהּׂשכל

רק  הּוא החיּלּוק ּברצֹון, ּכן ּׁשאין מה ִֵֵֶַַַָָָּופׁשּוט,

הרצֹון, ענין ּבעצם אבל הרצֹון, לגיּלּוי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבנֹוגע

הּוא  הרצֹון ׁשל ענינֹו ּדעיּקר ּכלל, התחּלקּות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאין

ּבכל  ּבׁשוה הּוא ׁשּבהרצֹון והּתֹוקף ְְְְֶֶֶֶַַָָָָהּתֹוקף,

רק  הּוא והחיּלּוק  הרצֹון, ּבא ׁשּבהם ְְִִֶֶַַַָָָָָהּפרטים

ענין  אינֹו הרצֹון ׁשל ענינֹו ועיּקר ׁשּבֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבהּגיּלּוי 

זה  וכל ׁשיּנּוי. אין ּובזה הּתֹוקף, אּלא ְִִֵֶֶֶֶַַָָָהּגיּלּוי,

הּנפׁש, עצם מרּוצת הּוא הרצֹון ׁשענין לפי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּוא

מרּוצה, ׁשל ּבתנּועה הּוא הּנפׁש ׁשעצם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָוהיינּו,

לזּולתֹו, אֹו זה לדבר  רצֹון ּבין חיּלּוק אין ְְְִֵֵֵֶָָָָָולכן

להׂשּכיל  הּוא ׁשענינֹו וׂשכל, חכמה ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמה

הּוא  הרי ולכן מהּנפׁש, ּגיּלּוי זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָכּו',

ּכּנזּכר  כּו', הּגיּלּוי אֹופן לפי ּומתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמׁשּתּנה

ְֵלעיל.

BÓÎe,אמת ּתֹורת ׁשּנקראת ּבּתֹורה הּוא כן ¿ְֱִֵֵֶֶַַָ

ּבחינת  להיֹותּה ׁשיּנּויים, ּבּה ְְִִִִֵֶַָָׁשאין

ּבּתֹורה, חיּלּוקים ׁשּיׁש ּפי על אף ּדהּנה, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהעצם.

הּבריאה  ותֹורת האצילּות ּתֹורת ׁשּיׁש ,16ּכּידּוע ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈepÈL LÈ Ì‰ÈLaL ˙BÈ‰ ÌÚÂ,דרגות ÌLÎcוהבדלי ¿ƒ¡∆ƒ¿≈∆≈ƒƒƒ¿≈

ÏÎOaL שכל של שונים ואופנים שונות רמות ¯ÈÁeקיימות ÏÎN LÈ ∆«≈∆≈≈∆»ƒ
נעלים  רוחניים ברעיונות eiÓL‚Â˙עיסוק ˙ei¯ÓÁÓ ËLÙenL∆¿»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

BÈ˙¯נחותה, CeÓ ÏÎN LÈÂ,נחותים בדברים עיסוק ÏÎNשל „ÚÂ ¿≈≈∆»≈¿«≈∆
‰NÚÓaL עיסוק שאיננו השכל ∆¿«¬∆

המלובש  שכל אלא שכליים ברעיונות

גשמית, nk‰בעשייה LÈ ÔÎ BÓk¿≈≈«»
ÌÈÙ‡ שונות LÈודרגות  ,ÔBˆ¯a √»ƒ»»≈

ÔBˆ¯ ושאיפה ¯ÈÁeונטייה ¯·„Ï »¿»»»ƒ
נעלה, רצון ¯ˆÔBשהוא LÈÂ¿≈»

ÏÚBÙa ‰iNÚÏ CÈiM‰ שהוא ««»«¬ƒ»¿«
נחות, ÌLÈרצון ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿»
ÌÈ˜elÈÁוהבדליםÌB˜Óa ƒƒƒ¿

BLiL ,Ì„‡a ÔBˆ¯‰ ˙„ÈÓÚ¬ƒ«»»»»»∆∆¿
,L‡¯a ‡e‰L ÈÙk ÔBˆ¯‰»»¿ƒ∆»…

¯È‡nLונרגשBLÈÂ ,ÈelÈ‚a ∆≈ƒ¿ƒ¿∆¿
Ï‚¯a ‡e‰L ÈÙk ÔBˆ¯‰ רצון »»¿ƒ∆»∆∆

באמצעות  אחרת פעולה או להליכה

ÈelÈ‚a,הרגל, ¯È‡Ó BÈ‡L∆≈≈ƒ¿ƒ
מרגישה  ולא מכירה לא הרגל שהרי

שבנפש הרצון כוח ¯‡‰את ˜¯Â¿«ƒ¿∆
רק  ביטוי ומקבל נראה שברגל הרצון

,'eÎ ÌÈÏ‚¯‰ ˙BÚez È„È ÏÚ«¿≈¿»«¿«ƒ
‰ÂezLÓ ‰¯B‡ÎÏ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«∆

ÔBˆ¯‰'מקיף' כוח כללי שהוא וכוח »»
ÏÎO‰ Ï‡ וכוח 'פנימי' כוח שהוא ∆«≈∆

ÌÈÈepÈLפרטי LÈ Ì‰ÈLaL∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ
אין  'עצמי' שעניין לעיל כמבואר ולא

משתנה, האור ורק שינויים «ÏkÓƒלו
ÏB„b L¯Ù‰ LÈ ,ÌB˜Ó»≈∆¿≈»

Ì‰ÈÈa השינויים דומה ואינו ≈≈∆
השונות  הרמות בין וההבדלים

לשינויים  השכל של השונים והאופנים

השונות  הרמות בין וההבדלים

הוא  הרצון, של השונים והאופנים

˜elÈÁ‰ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ·cƒ¿»¿»»≈∆«ƒ
ÈepÈM‰Â והדרגות הרמות הבדלי ¿«ƒ

ÈÁe¯ ÏÎN ÔÈa נעלהÏÎNÏ ≈≈∆»ƒ¿≈∆
ÈNÚÓ נחותÏÎO‰a ‡e‰ «¬ƒ¿«≈∆

‰fL ,BÓˆÚ במעשה הקשור השכל «¿∆∆
הוא  Òbגשמי ÏÎN,ומגושם‰ÊÂ ≈∆«¿∆

הוא  נעלה רוחני בדבר הקשור השכל

,ËeLÙe ˜c ÏÎN ומופשט עדין ≈∆«»
˜elÈÁ‰ ,ÔBˆ¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó לרצון בראש שניכר נעלה רצון בין «∆≈≈»»«ƒ

הרגל לתנועות שקשור ‰¯ˆÔBנחות ÈelÈ‚Ï Ú‚Ba ˜¯ ‡e‰ באיזה «¿≈«¿ƒ»»
ומתבטא, מתגלה הרצון עניין ובאיזה  ‰¯ˆÔB,תחום ÔÈÚ ÌˆÚa Ï·‡¬»¿∆∆ƒ¿«»»

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ סוגי בכל קיימת הרצון של העצמית והנקודה ≈ƒ¿«¿¿»
מידה, באותה בדיוק ‰Û˜Bzהרצונות ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ÏL BÈÚ ¯wÈÚc¿ƒ«ƒ¿»∆»»«∆

ותקיף, חזק הוא שהרצון העובדה

‰ÂLa ‡e‰ ÔBˆ¯‰aL Û˜Bz‰Â¿«∆∆¿»»¿»∆
‡a Ì‰aL ÌÈË¯t‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ∆»∆»

רצון ‰¯ˆÔBומתגלה  הוא אם בין »»
שברגל, רצון הוא אם ובין שבראש

˜elÈÁ‰Â ברצון השונים הסוגים בין ¿«ƒ
¯wÈÚÂ ,BaL ÈelÈb‰a ˜¯ ‡e‰«¿«ƒ∆¿ƒ«
ÔÈÚ BÈ‡ ÔBˆ¯‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆»»≈ƒ¿«

ÈelÈb‰,שלו הביטוי ‡l‡ואופן «ƒ∆»
Û˜Bz‰,שבנפש הרצון מכוח שנובע «∆

‰Ê·eהתוקף ÈepÈL.בעניין ÔÈ‡ »∆≈ƒ
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«

˙ˆe¯Ó ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ונטייה תנועה »»¿«
eÈÈ‰Â,של ,LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆¿«¿

‰Úe˙a ‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆ƒ¿»
‰ˆe¯Ó ÏL ועניין לכיוון נטייה ∆¿»

ÔÈaמסויים, ˜elÈÁ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ≈
B˙ÏeÊÏ B‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔBˆ¯ אלא »¿»»∆¿»

'ריצה' הוא שהוא, סוג מכל רצון כל

הנרצה  לדבר הנפש עצם של

ÓÎÁ‰והמבוקש, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¿»
ÏÈkN‰Ï ‡e‰ BÈÚL ,ÏÎNÂ»≈∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ

‰Ê È¯‰ ,'eÎ עצמה הנפש עצם לא ¬≈∆
רק LÙp‰Ó,וביטוי ÈelÈbאלא ƒ≈«∆∆

‰pzLÓ ‡e‰ È¯‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈ƒ¿«∆
ÈelÈb‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ˜lÁ˙Óeƒ¿«≈¿ƒ∆«ƒ

'eÎ משכל שונה אכן נעלה ושכל

ÏÈÚÏ.נחות, ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
ÔÎ BÓÎe לעניין לעיל שהוסבר כשם ¿≈

כך משתנה', בלתי ‰e‡'עצם
,˙Ó‡ ˙¯Bz ˙‡¯˜pL ‰¯Bza«»∆ƒ¿≈«¡∆

מוחלטת אמת daבהיותה ÔÈ‡L∆≈»
d˙BÈ‰Ï ,ÌÈÈepÈL היא התורה כי ƒƒƒ¿»

ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ולא האלוקות של ¿ƒ«»∆∆
מסויימת. והארה התפשטות רק

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆≈
ÌÈ˜elÈÁ שונות ורמות דרגות ƒƒ

˙¯Bz LiL Úe„ik ,‰¯Bza«»«»«∆≈«
˙eÏÈˆ‡‰ בעולם שהיא כפי התורה »¬ƒ

‰È¯a‡‰האצילות  ˙¯B˙Â16 שלמטה הבריאה בעולם שהיא כפי והתורה ¿««¿ƒ»
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l"yz'dי ,zereayd bgc 'a mei

ּתֹורה  ּבלּקּוטי ּכמֹו17וכמבֹואר הּתֹורה ׁשּיׁשנּה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ועד  הּתחּתֹון, עדן ּובגן העליֹון עדן ּבגן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא

הּוא  זה חיּלּוק הּנה למּטה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָלהּתֹורה

הּתֹורה, ענין עצם אבל ׁשּבּתֹורה, ּבהּגיּלּויים ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָרק

חד  ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא אין 18ׁשאֹורייתא , ְְְְִֵֶַַָָָ

ּגם  ּבׁשוה, הּמדריגֹות ּבכל והּוא ׁשיּנּויים, ְְְְִִֵֶַַַָָּבֹו

למ  ירדה ׁשהּתֹורה כּו'ּכמֹו ירדּתם למצרים 19ּטה, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשקר  ׁשל ּבטענֹות ׁשּנתלּבׁשה ׁשראּובן 20(ועד , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּבוּדאי  אחת ׁשּטענה ,ּכ טֹוען וׁשמעֹון ּכ ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹוען

ואדרּבה  אמת). ירידת 21אינּה ידי על ּדוקא , ְְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  אֹור ּגיּלּוי ניּתֹוסף למּטה ְִִֵַַַָָָהּתֹורה

החכמה  ּבמעין ּכדאיתא היה 22ׁשּלמעלה, ׁשּדוד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּוא  זה ׁשענין ּבהּקּב"ה, ׁשּלמעלה ּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָמחּבר

למּטה. ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ליּמּוד ידי על ְְְְִִֵֶַַַַָָָּדוקא

מתקׁשראן ÔÈÚ‰Âד) קׁשרין ּתלת ּדהּנה, הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִֵַָָָ

ּבאֹורייתא, יׂשראל ּבדא, ְְְְִֵַָָָָּדא

על  ּדרּגין וכּוּלהּו הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְְְְִִַַַָָואֹורייתא

וגליא  סתים ׁשני 23ּדרּגין ּבזה ׁשּיׁש וידּוע . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּסתים  הּוא, הראׁשֹון ּפירּוׁש ִִֵֵֵֶָָּפירּוׁשים,

והיינּו, ׁשּבּתֹורה, ּגליא עם מתחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּביׂשראל

ּבסֹוף  קׁשּור יׂשראל ּדנׁשמֹות ּופנימּיּות ְְְְְִִִִֵֶָָָֹׁשהראׁש

ׁשּבּתֹורה, האֹותּיֹות ענין ׁשּזהּו הּתֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמדריגת

רּבֹוא  ׁשּׁשים יׁש ּתיבֹות ראׁשי ׁשּיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכּידּוע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ואילך. רכ ע' תרפ"ט רעח. ואילך.17)ע' סע"ב כב, תזריע לקו"ת וראה 18)ראה כג. ור"פ פ"ד בתניא הזהר בשם הובא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א ואילך.19)זהר ב פח, תניא 20)שבת ראה

וש"נ. קמח. ע' תרצ"ב המאמרים ספר תש"ל 21)פ"ה. המאמרים (ספר ואילך ספ"ד בשלח דש"פ ישיר אז ד"ה גם ראה

ואילך). קנט ובכ"מ.22)ע' א. נא, שם ג. מז, שלח לקו"ת (ברע"מ). ב רכב, ח"ג זהר גם 23)ראה וראה א. עג, ח"ג זהר

ואילך). שע ע' תש"ל המאמרים (ספר נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי ד"ה לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האצילות, Ïaמעולם ¯‡B·ÓÎÂ‰¯Bz ÈËew17BÓk ‰¯Bz‰ dLiL ¿«¿»¿ƒ≈»∆∆¿»«»¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚a ‡È‰L העליון עדן גן נקרא שלכן שם וכמבואר ∆ƒ¿«≈∆»∆¿
הלימוד  (מקום Bz‰Ï¯‰דרקיע')'מתיבתא „ÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚·e¿«≈∆««¿¿«¿«»
,‰hÓÏ ‡È‰L BÓk אין אבל בתורה, דרגות חילוקי על מראה זה שכל ¿∆ƒ¿«»

ואין  אמת היא שהתורה לכך סותר זה

כי  שינויים, Ê‰בה ˜elÈÁ ‰p‰ בין ƒ≈ƒ∆
כפי  לתורה באצילות שהיא כפי התורה

וכו' למטה שהיא וכפי בבריאה שהיא

‰¯BzaL ÌÈÈelÈb‰a ˜¯ ‡e‰«¿«ƒƒ∆«»
העולמות, בכל שווה אינו שהגילוי

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆ƒ¿««»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡L∆«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek18,ֿוהקדוש שהתורה »«
אחד הכול Baברוךֿהוא ÔÈ‡≈

ÏÎa ‡e‰Â ,ÌÈÈepÈLƒƒ¿¿»
,‰ÂLa ˙B‚È¯„n‰ של והעצם ««¿≈¿»∆

כלל משתנה לא אפילו Ìbהתורה «
,‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L BÓk¿∆«»»¿»¿«»
בגופים  כנשמות ישראל לבני וניתנה

לטענת  רבינו משה וכמענה הזה בעולם

להם  יתן שהקדושֿברוךֿהוא המלאכים

התורה, Ìz„¯Èאת ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
'eÎ19 שעלה "בשעה הגמרא: כסיפור

לפני  השרת מלאכי אמרו למרום, משה

עולם, של ריבונו הקדושֿברוךֿהוא:

להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה

חמודה  לפניו: אמרו בא. תורה לקבל

ושבעים  מאות תשע לך שגנוזה גנוזה

העולם  שנברא קודם דורות וארבעה

מה  ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה

תפקדנו, כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש

הארץ  בכל שמך אדיר מה אדונינו ה'

לו  אמר השמים? על הודך תנה אשר

עולם, של ריבונו לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הקדושֿברוךֿהוא

מארץ  הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה

תהא  למה תורה השתעבדתם, לפרעה ירדתם למצרים להן: אמר מצרים.

) להקדושֿברוךֿהוא..." לו הודו מיד ביניכם? יש הרע יצר כדי ÚÂ„לכם?... ¿«
הזה  לעולם שירדה כפי התורה של הירידה היא גם LaÏ˙pL‰כך התורה ∆ƒ¿«¿»

¯˜L ÏL ˙BÚËa20, למקרים גם מתייחסים התורה Ô·e‡¯Lודיני ƒ¿»∆∆∆∆¿≈

,Ck ÔÚBË ÔBÚÓLÂ Ck ÔÚBË זה בטלית אוחזין "שנים למשל כמו ≈»¿ƒ¿≈»
כולה  אומר וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה, אני אומר וזה מצאתיה אני אומר

‡Á˙שלי" ‰ÚhL הצדדים אחד ‡Ó˙).של dÈ‡ È‡cÂa ∆¿»»««¿««≈»¡∆
‰a¯„‡Â21, לכך סתירה לא היא למטה התורה שירידת בלבד זו לא ¿«¿«»

להיפך  אלא שינויים אין שבתורה

‰¯Bz‰ ˙„È¯È È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿ƒ««»
¯B‡ ÈelÈb ÛÒBzÈ ‰hÓÏ¿«»ƒ≈ƒ
‡˙È‡„k ,‰ÏÚÓlL ‰¯Bza«»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰ÓÎÁ‰כמובא  ÔÈÚÓa22„ÂcL ¿«¬««»¿»∆»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰¯Bz ¯aÁÓ ‰È‰»»¿«≈»∆¿«¿»

,‰"aw‰a'תורה ב'לקוטי וכמובא ¿«»»
עליו  המלך דוד ..." הזקן: לאדמו"ר

עם  שלמעלה תורה מחבר היה השלום

ממשיך  שהיה קודשאֿבריךֿהוא

וזהו  בחכמה סוף אין אור השראת

לשמה  לשמה, בתורה עוסק פירוש

עצמה" התורה לשם Ê‰ממש ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
למעלה  שהיא כפי בתורה תוספת של

„enÈÏ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈ƒ
‰hÓÏ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ וכפי «»¿∆ƒ¿«»

להלן. עוד שיבואר

,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â אמרו „) ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ô‡¯L˜˙Óבזוהר  ÔÈ¯L˜ ˙Ïz¿»¿»ƒƒ¿«¿»

,‡˙ÈÈ¯B‡a Ï‡¯NÈ ,‡„a ‡c»¿»ƒ¿»≈¿«¿»
CÈ¯a ‡L„e˜a ‡˙ÈÈ¯B‡Â¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈb¯c ÏÚ ÔÈb¯c e‰leÎÂ ,‡e‰¿¿«¿ƒ««¿ƒ

‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò23 קשרים שלושה »ƒ¿«¿»
בתורה, ישראל בזה, זה מתקשרים

וכו  בקדושֿברוךֿהוא, לם והתורה

[בכל  וגלוי 'סתים' דרגות על דרגות

התורה  הקדושֿברוךֿהוא, השלוש,

דרגות, גבי על דרגות יש וישראל,

ודרגות  ונסתרות 'סתומות' דרגות

‰e‡,גלויות]. ÔBL‡¯‰ Le¯Èt ,ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL Úe„ÈÂ¿»«∆≈»∆¿≈≈ƒ≈»ƒ
ÌÈ˙qLוהנסתר ÈÏb‡הנעלם ÌÚ ¯aÁ˙Ó Ï‡¯NÈaL הגלוי החלק ∆»≈∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ«¿»

L‡¯‰L ,eÈÈ‰Â ,‰¯BzaLוהעיקרי הנעלה eiÓÈÙe˙החלק ∆«»¿«¿∆»…¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó ÛBÒa ¯eL˜ Ï‡¯NÈ ˙BÓLc הגלוי החלק הוא ¿ƒ¿ƒ¿»≈»¿«¿≈««»

התורה, Ï‡¯NiLשל Úe„iÎÂ ,‰¯BzaL ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ∆«»¿«»«∆ƒ¿»≈
‡Ba¯ ÌÈML LÈ ˙B·Èz ÈL‡¯ אלף מאות ‡Bi˙B˙שש »≈≈≈ƒƒƒƒ
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יי xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

לּתֹורה  נׁשמֹות 24אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשּׁשים והיינּו, , ְְְִִִִִֶַַָ

אֹותּיֹות  רּבֹוא ּבׁשּׁשים מּוׁשרׁשים ְְְִִִִִִֵָָיׂשראל

ׁשּכתּוב 25הּתֹורה  ּוכמֹו ּביׂשראל,26, לפנים וזאת ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ

הּוא  הּתֹורה, אֹותּיֹות ענין ׁשּזהּו זאת, ְְִִִִֶֶַַַָֹּדבחינת

הּוא  וכן ּדיׂשראל. הּפנימּיּות ּביׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָלפנים

ׁשּסתים  הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ּדתֹורה ְְְְְְְִִִֶַָָָּבהתקּׁשרּות

הּוא. ּברי ּדקּודׁשא ּגליא עם מתחּבר ְְְְְְִִִֵַַָָָּדתֹורה

לה  ּבנֹוגע הּוא זה ּכל ׁשּבּתֹורה,אמנם, ּגיּלּוי ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

האלקּות  ׁשּבּתֹורה ׁשּבסתים חיּלּוקים, ּבזה ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

העצם  ּבחינת מּצד אבל יֹותר. ּבגיּלּוי ְְֲִִִֵֶֶַַָָהּוא

ּגם  היא ּכ למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתֹורה,

למּטה  ּבירידתּה ּדוקא ואדרּבה, מּטה, ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָלמּטה

לעיל. ּכּנזּכר הּוא, ּברי ּבקּודׁשא החיּבּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָנעׂשה

ידי  על ׁשּגם כּו', קׁשרין ּבתלת הּׁשני ּפירּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוזהּו

עם  ּדיׂשראל ההתקּׁשרּות נעׂשית ׁשּבּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּגליא

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו הּוא, ּברי ּדקּודׁשא ְְְְִִִִֶֶַַָָסתים

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעצם

ּבסדר  ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּבחינת מּצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּדהּנה,

ׁשרק  הּוא ּבהׁשּתלׁשלּות הּסדר הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַהׁשּתלׁשלּות,

ּפנימּיּות  ונעׂשה נמׁש ׁשּבעליֹון ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָחיצֹונּיּות

מתקּׁשר  ּדאֹורייתא ּׁשּסתים מה ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלהּתחּתֹון,

ּדאֹורייתא  וגליא הּוא, ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִַַַָָָָּבגליא

מּצד  ּכן ּׁשאין מה ליׂשראל . ּפנימּיּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנעׂשה

מּסדר  למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

ׁשּבּתֹורה, אמת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

הּגליא  ידי על ּגם הּנה הּׁשּנּויים, מּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּדקּודׁשא  סתים עם יׂשראל מתקּׁשרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּבגליא  יתירה מעלה יׁש ואדרּבה, הּוא, ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּברי

ׁשּלמּטה, ּבהּתֹורה הּמעלה ּדר (על ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָּדתֹורה

ׁשּלמעלה  ּדתֹורה החיּבּור נעׂשה ידּה על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּדוקא

ּכּנ"ל). הּוא, ּברי ְְְִַַָּבקּודׁשא
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קפו.24) אופן עמוקות מגלה ד. פח, רות חדש ספר 25)זהר א'שב. ע' ח"ג נ"ך אוה"ת ד. מג, ב. מא, בהר לקו"ת ראה

וש"נ. פא. ע' תרפ"ט ז.26)המאמרים ד, רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BzÏ24ÌÈL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‡Ba¯ ÌÈMML ,eÈÈ‰Â , «»¿«¿∆ƒƒƒƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈMLa25 של הגלוי החלק הן והאותיות ¿ƒƒƒƒ«»
e˙kL·התורה, BÓÎe26 וכאן קרקע, קניית אופן (לגבי רות במגילת ¿∆»

רוחני) לעניין כרמז מתפרש ÈÁ·c˙הכתוב ,Ï‡¯NÈa ÌÈÙÏ ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
,˙‡Ê,גלוי לדבר התייחסות של לשון …

,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«»
,Ï‡¯NÈa ÌÈÙÏ ‡e‰¿»ƒ¿ƒ¿»≈
‡e‰ ÔÎÂ .Ï‡¯NÈc ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
‡L„e˜a ‰¯B˙c ˙e¯M˜˙‰a¿ƒ¿«¿¿»¿¿»

ÌÈ˙qL ,‡e‰ CÈ¯a החלק ¿ƒ∆»ƒ
הסוד  חלק aÁ˙Ó¯הפנימי, ‰¯B˙c¿»ƒ¿«≈

‡ÈÏb ÌÚ('ה'סוף) הגלוי החלק ƒ«¿»
,ÌÓ‡ .‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ»¿»

‰Ê Ïk הדרגות לגבי לעיל המבואר »∆
בתורה  Ú‚Baהשונות ‡e‰¿≈«

‰Êa LiL ,‰¯BzaL ÈelÈb‰Ï¿«ƒ∆«»∆≈»∆
הגילויבאופ  ÌÈ˙ÒaLן ,ÌÈ˜elÈÁƒƒ∆¿»ƒ

‰‡e˜Ï˙בפנימיות  ‰¯BzaL∆«»»¡…
‡e‰ התורה של הפנימי העניין

¯˙BÈ ÈelÈ‚a הנגלה בחלק מאשר ¿ƒ≈
התורה. ÈÁa˙של „vÓ Ï·‡¬»ƒ«¿ƒ«

BÓk ‰p‰ ,‰¯BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»ƒ≈¿
Ck ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L בדיוק‡È‰ ∆ƒ¿«¿»»ƒ
,‰hÓ ‰hÓÏ Ìb הירידה אחרי «¿«»«»

כלל  שינוי כל ללא למטה, גדולה הכי

d˙„È¯Èa ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â של ¿«¿«»«¿»ƒƒ»»
‰eaÈÁ¯התורה  ‰NÚ ‰hÓÏ¿«»«¬∆«ƒ

התורה  ‰e‡,של CÈ¯a ‡L„e˜a¿¿»¿ƒ
למטה  התורה לימוד ידי על שנפעל

Le¯Èt e‰ÊÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿∆≈
ÌbL ,'eÎ ÔÈ¯L˜ ˙Ï˙a ÈM‰«≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆«

‰¯BzaL ‡ÈÏb È„È ÏÚ רק ולא «¿≈«¿»∆«»
התורה  פנימיות לימוד ידי ≈¬»ÈNÚ˙על

ÌÚ Ï‡¯NÈc ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒ
,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ÌÈ˙Ò»ƒ¿¿»¿ƒ

e‰fL פנימיות עם להתקשר היכולת ∆∆
לימוד  ידי על גם האלוקות ועצמיות

שבתורה  הנגלה ÈÁa˙חלק „vÓƒ«¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰¯BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ העצם ובחינת ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
בדרגות  למטה, נמצאת התורה של

בדיוק  השתלשלות, סדר של הנמוכות

ומבאר. שממשיך וכפי השתלשלות סדר של גבוהות הכי בדרגות למעלה, כמו

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „vÓ ,‰p‰c כפי ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ««»¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה האלוקי האור והמשכת ירידת של השתלשלות' ל'סדר שירדה

˙eÏLÏzL‰a ¯„q‰ È¯‰ שמעליה מזו אחת דרגה L¯˜של ‡e‰ ¬≈«≈∆¿ƒ¿«¿¿∆«
ÔBÈÏÚaL ˙eiBˆÈÁהעליונה הדרגה של החיצוני החלק CLÓהסוף, ƒƒ∆»∆¿ƒ¿»

eiÓÈtויורד ‰NÚÂ˙ העיקר ¿«¬∆¿ƒƒ
המרכזי  e‰fLוהעניין ,ÔBzÁz‰Ï¿««¿∆∆

‡˙ÈÈ¯B‡c ÌÈ˙qM ‰Ó«∆»≈¿«¿»
CÈ¯a ‡L„e˜c ‡ÈÏ‚a ¯M˜˙Óƒ¿«≈¿«¿»¿¿»¿ƒ
‰NÚ ‡˙ÈÈ¯B‡c ‡ÈÏ‚Â ,‡e‰¿«¿»¿«¿»«¬∆

Ï‡¯NÈÏ ˙eiÓÈt סדר כלומר, ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
הקדושֿ הוא למטה מלמעלה הדרגות

הכלל  ולפי ישראל. התורה, ברוךֿהוא,

פנימיות  נעשה שבעליון שחיצוני

הסוף  שהגלייא, נמצא לתחתון,

קודשאֿבריךֿהוא  של והחיצוניות,

הפנימיות, היינו ה'סתים', להיות נמשך

הסוף  הגלוי, והחלק התורה. של

הענין  נעשה התורה, של והחיצוניות

הוא  זה וכל ישראל. נשמות של הפנימי

ב'סדר  שהיא כפי התורה לגבי

vÓ„השתלשלות' Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ«
‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

התורה ‡Ó˙עצמיות ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«¡∆
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ,‰¯BzaL∆«»∆¿«¿»ƒ»

ÌÈÈepM‰ גורמת לא למטה והירידה «ƒƒ
שינוי, שום שבתורה זו ≈p‰ƒ‰בבחינה

שלמעלה  שבתורה, זו בחינה לגבי

השתלשלות, È„Èמסדר ÏÚ Ìb««¿≈
‰¯BzaL ‡ÈÏb‰ לכאורה שהיא אף ««¿»∆«»

התורה  של והפנימיות העיקר לא

ÌÈ˙Ò ÌÚ Ï‡¯NÈ ÌÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ»ƒ
,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c גם הרי כי ¿¿»¿ƒ

מהתורה  חלק הוא התורה של זה חלק

ÏÚÓ‰עצמה LÈ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»≈«¬»
‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a ‰¯È˙È קיימת שלא ¿≈»¿«¿»¿»
התורה של ופנימיות C¯cבסתים ÏÚ)«∆∆

‰hÓlL ‰¯Bz‰a ‰ÏÚn‰ שלא ««¬»¿«»∆¿«»
למעלה, שהיא כפי בתורה קיימת

d„È ÏÚ ‡˜ÂcL שירדה כפי התורה ∆«¿»«»»
B˙c¯‰למטה  ¯eaÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿»

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿¿»¿ƒ
Ï"pk המלך דוד של התורה לימוד אופן לגבי לעיל ).כמוזכר ««
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l"yz'dיב ,zereayd bgc 'a mei

Ô·eÈÂ ּבקריאת מעלה יתרֹון ׁשּיׁש ּׁשּמצינּו מּמה ¿«ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדעם  ּבּתֹורה, העּיּון על הּתֹורה ְִִִַַַָָָאֹותּיֹות

ּתֹורה, ּבמּתן ניּתנּו ּוׁשניהם ּתֹורה, ׁשּׁשניהם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָהיֹות

אֹותּיֹות  ּבקריאת מעלה יתרֹון יׁש מקֹום, ְְֲִִִִִֵַַָָָמּכל

ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבּתֹורה. העּיּון על ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּדוקא  ּבּתֹורה, ּבהעּיּון ּגדֹולה מעלה יׁש ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבוּדאי

חכמתֹו את יֹודע הּוא הרי והעּיּון היגיעה ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעל

ּדוקא  ׁשּזהּו ּבּוריּה, על ּומבינּה הּקּב"ה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ּבאֹופן  אּלא ּבׁשטחּיּות, אינֹו הּליּמּוד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָּכאׁשר

זה  ידי על ודוקא ּבהּליּמּוד, ּומתייּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּמעּיין

הּוא  הּיחּוד ּכי הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו עם ְְִִִִֵֶַַַָָָָמתיחד

ו  ּבהבנה ּכׁשּמּׂשיג ּכמבֹואר ּדוקא כּו', הסּברה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּדוקא 27ּבּתניא  ׁשּבּתֹורה, ּבהעּיּון מעלה ועֹוד . ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

רצֹון  נקּוּדת אמיּתית אל ּבא הּוא הרי זה ידי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָעל

הּוא  ואי הּוא מה ׁשּיֹודע מצוה, ׁשּבכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָהעליֹון

הּקֹודׁש ּבאּגרת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו העליֹון, 28רצֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אי  ּבלבד ׁשּבכתב ּבּתֹורה הּליּמּוד ידי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשעל

ׁשּליּכא  ואף העליֹון, רצֹון הּוא מה לדעת ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

ּבאֹורייתא  רמיזא ּדלא ּברמז,29מידי רק זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

רצֹון  הּוא אי לדעת אפׁשר אי עדיין ְֲֲִִֵֶַַַָָָָאבל

ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה העּיּון ידי על אם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÈÂ למטה שירדה כפי התורה מעלת על לעיל eÈˆnMהאמור ‰nÓ ¿«ƒ«∆»ƒ
LiL‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜a ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È הבנת ללא אפילו ∆≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«ƒ«»

הדברים Bza¯‰תוכן ÔeiÚ‰ ÏÚ,מעמיקה הבנה ‰BÈ˙מתוך ÌÚc «»ƒ«»¿ƒ¡
Ì‰ÈML הם בעיון הנלמד התוכן וגם האותיות מידה,Bz¯‰גם באותה ∆¿≈∆»

,‰¯Bz ÔzÓa ezÈ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿¿««»
‰ÏÚÓ ÔB¯˙È LÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈ƒ¿«¬»
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«ƒ«»

עצמם Bza¯‰המילים ÔeiÚ‰ ÏÚ«»ƒ«»
ומבאר. שממשיך כפי

,‰Êa ÔÈÚ‰Â אמירת במעלת ¿»ƒ¿»»∆
התורה  של ואותיות מילים וקריאת

‰ÏÚÓ LÈ È‡cÂa ,‰p‰c¿ƒ≈¿««≈«¬»
,‰¯Bza ÔeiÚ‰a ‰ÏB„b כיוון ¿»¿»ƒ«»

‰ÚÈ‚È‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿ƒ»
ÔeiÚ‰Â של ומעמיקה טובה והבנה ¿»ƒ
‰e‡הדברים È¯‰ תורה הלומד ¬≈

‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¿»∆«»»
e‰fL ,dÈ¯ea ÏÚ dÈ·Óe¿ƒ»«¿»∆∆

המעמיקה  וההבנה «¿»Âc˜‡הידיעה
BÈ‡ „enÈl‰ ¯L‡k«¬∆«ƒ≈
ÔÙB‡a ‡l‡ ,˙eiÁËLa¿ƒ¿ƒ∆»¿∆
„enÈl‰a ÚbÈÈ˙Óe ÔÈiÚnL∆¿«≈ƒ¿«≈«¿«ƒ

היטב, להבין È„Èכדי ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈
‰Ê יגיעה מתוך ÁÈ˙Ó„הבנה ∆ƒ¿«≈

הלומד ÏLומתאחד B˙ÓÎÁ ÌÚƒ»¿»∆
„eÁi‰ Èk ,‰"aw‰ ההתאחדות «»»ƒ«ƒ

שהיא  התורה עם הלומד שכל של

הקדושֿברוךֿהוא  של ‰e‡חכמתו
‚ÈOnLk ‡˜Âc הדברים את וקולט «¿»¿∆«ƒ

¯‡B·Ók ,'eÎ ‰¯aÒ‰Â ‰·‰a«¬»»¿«¿»»«¿»
‡Èza27 שכל כל הנה ..." (ושם: ««¿»

ומקיפו  המושכל את תופס השכל הרי מושכל איזה בשכלו ומשיג כשמשכיל

וגם  והשכילו שהשיגו השכל בתוך ומלובש ומוקף נתפס והמושכל בשכלו

כשאדם  משל דרך בשכלו, ותופסו שמשיגו בשעה במושכל מלובש השכל

תופס  שכלו הרי בוריה על לאשורה בגמרא או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין

חכמתו  היא זו הלכה והנה שעה. באותה בה מלובש שכלו וגם אותה ומקיף

דרך  וכך כך ראובן שכשיטעון ברצונו שעלה הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

יהיה  ולא היה לא אם ואף וכך כך ביניהם הפסק יהיה וכך כך ושמעון משל

מאחר  מקום מכל אלו, ותביעות טענות על למשפט לבא לעולם הזה הדבר

כך  וזה כך זה יטעון שאם הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו ברצונו עלה שכך

הערוכה  כהלכה זה פסק בשכלו ומשיג יודע כשאדם הרי כך, הפסק יהיה

וחכמתו  רצונו בשכלו ומקיף ותופס משיג זה הרי פוסקים או גמרא או במשנה

אם  כי וחכמתו ברצונו ולא ביה תפיסא מחשבה דלית הקדושֿברוךֿהוא של

יחוד  והוא בהם מלובש שכלו וגם לפנינו הערוכות בהלכות בהתלבשותם

לאחדים  להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא

ופינה..."). צד מכל ממש ומיוחדים

‰ÏÚÓ „BÚÂ מיוחד BzaL¯‰,ויתרון ÔeiÚ‰a קיימת שלא מעלה ¿«¬»¿»ƒ∆«»
הבנה, ללא התורה אותיות Ê‰באמירת È„È ÏÚ ‡˜ÂcL בעיון הלימוד ∆«¿»«¿≈∆

‡e‰ È¯‰ הלומד ‡Ïהאדם ‡a ¬≈»∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ce˜ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ¿«»»∆¿

,‰ÂˆÓ ÏÎaL ההבנה ידי על רק כי ∆¿»ƒ¿»
כך  לידי מגיע האדם בעיון, והלימוד

Ú„BiL ואמיתית מדוייקת בצורה ∆≈«
ÔBˆ¯ ‡e‰ CÈ‡Â ‡e‰ ‰Ó«¿≈»
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆ƒ¿»≈

L„Bw‰ ˙¯b‡a28È„È ÏÚL ¿ƒ∆∆«∆∆«¿≈
„enÈl‰ התורה דיני Bza¯‰של «ƒ«»
·˙ÎaL תורה חומשי חמישה ∆ƒ¿»

‰Ó ˙Ú„Ï ¯LÙ‡ È‡ „·Ïaƒ¿«ƒ∆¿»»«««
‡e‰ בדיוקÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ בקיום »»∆¿

לשונ  (וזה הקודש המצוות באגרת ו

המלובש  ברוךֿהוא העליון "רצון שם:

הוא  שבכתב שבתורה מצוות בתרי"ג

ואינו  ונעלם טמיר ומכוסה מופלא

כמו  פה, שבעל בתורה אלא מתגלה

שנאמר  משל, דרך על תפילין מצוות

ידך  על לאות וקשרתם שבכתב בתורה

מאמר  והוא עיניך בין לטוטפות והיו

איך  הכתוב פירש שלא ונעלם סתום

הוא  והיכן טוטפות ומהו לקשור ומה

תורה  שפירשה עד ידך ועל עיניך בין

על  אחד בית לקשור שצריך פה שבעל

ד' ובתוכם הראש על בתים וד' היד

מעובד  מעור יהיו והבתים פרשיות

ברצועות  ומקושרים דוקא ומרובעים

בעל  שנאמרו התפילין עשיית הלכות פרטי שאר וכל דוקא שחורות עור של

המצח. ולא קודקוד זה עיניך ובין היד כף ולא דווקא הזרוע היא ידך ועל פה

גלויות  אינן תעשה לא מצוות בין עשה מצוות בין שבתורה מצוות כל וכן

שנאמר  תעשה לא כמצוות פה שבעל תורה עלֿידי אלא ומפורשות וידועות

פה  שבעל ובתורה מלאכה היא מה פירש ולא מלאכה תעשה לא בשבת

וכיוצא  כבידות וקורות אבנים טלטול ולא הידועות מלאכות ל"ט שהן נתפרש

ולא  סתומות הן תעשה לא מצוות בין עשה מצוות בין המצות כל הן בהן

פה), שבעל תורה עלֿידי אלא וידועות וגלויות kÈlL‡מפורשות Û‡Â¿«∆≈»
‡˙ÈÈ¯B‡a ‡ÊÈÓ¯ ‡Ïc È„ÈÓ29, כן ואם בתורה נרמז שלא דבר שאין ƒƒ¿…¿ƒ»¿«¿»

עצמה  שבכתב בתורה נמצא Ê‰הכול È¯‰ עצמה בתורה נמצא ¯˜שהכול ¬≈∆«
˙Ú„Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,ÊÓ¯a בלבד שבכתב התורה מתוך ¿∆∆¬»¬«ƒƒ∆¿»»««

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡e‰ CÈ‡המצוות את לקיים צריך בדיוק ‡Ìואיך Èk ≈»»∆¿ƒƒ
רק  Âc˜‡.אלא ‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÔeiÚ‰ È„È ÏÚ«¿≈»ƒ«»∆¿«∆«¿»
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יג xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ּבּתֹורה  העּיּון ידי על ׁשּדוקא לכ ונֹוסף ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּדוקא.

לעׂשּיית  ּגם נֹוגע זה הרי העליֹון, רצֹון את ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיֹודע

לדעת  ׁשּבכדי ּגדֹול), עיּלּוי ּבזה (ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמצוֹות

ההלכה  לברר צרי הּמצוה, את לקּיים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאי

עצּומה  ויגיעה עּיּון ידי על ּבא ׁשּזה ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלאמיּתתּה,

את  לקּיים אי ּבפרטּיּות יֹודע ּדוקא ׁשאז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר,

לזה, ונֹוסף העליֹון. הרצֹון אמיּתית ּכפי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהּמצוה

לענין  ּבא ּבּתֹורה והעּיּון היגיעה ידי על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה

תרס"ו  ּבהמׁש וכמבֹואר ּבענין 30הּביּטּול, ְְְְְְִִֵֶַַַָ

לֹו למחּכה למּלה 31יעׂשה ּדדחקין למאן , ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

לּה ודייקין הּוא 32ּדחּוכמתא ּבּתֹורה ׁשהעּיּון , ְְְְְִִֶַָָָָָ

אּולי  הּיראה מּפני ּדבר ּבכל מאד ׁשּמדּייק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבאֹופן

ּכאׁשר  ּובפרט העליֹון, רצֹון אמיּתת אל יבֹוא ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹלא

ׁשאז  למעׂשה, הלכה ּדין ּפסק לפסֹוק ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָצרי

ּומּזה  כּו', ועצּומה ּגדֹולה יראה עליו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָנֹופלת

ּבא  הּוא הרי ּבּתֹורה העּיּון ידי על ׁשּדוקא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמּובן

הּמעלֹות  ּכל לאחרי אמנם, כּו'. הּביּטּול ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָלתכלית

ּדֹומה הּנ זה אין ּבּתֹורה, ּבהעּיּון ׁשּיׁשנם "ל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכל  ּכי, הּתֹורה, ּבאֹותּיֹות הּקריאה ְְְֲִִִַַַַָָָלמעלת

נעלית  הכי לּמעלה (עד הּתֹורה ׁשּבעּיּון ְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָהּמעלֹות

הּביּטּול  ענין ׁשהּוא ּדחּוכמתא ּבמּלין ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָּדדחקין

ּבקריאת  אבל ׁשּלֹו, הּׂשכל הּׂשגת מּצד הם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָכּו')

אֹותן  מּמׁש קֹורא הּוא הרי הּתֹורה ֲִֵֵַַָָָאֹותּיֹות

מּזה, ויתירה הּקּב"ה. מּפי ׁשּיצאּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהּדברים

אֹותּיֹות  הּקּב"ה מדּבר עכׁשיו ּגם הּנה ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאמת

למּטה, ּבּתֹורה הּקריאה ידי על אּלּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָודיּבּורים

ׁשּנאמר  מּמׁש,33ּכמֹו ּדברי ,ּבפי ּדברי ואׂשים ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ

נאמר  זה ּוכתיב 34ׁשעל ּכאׁש, דברי כה 35הלֹוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני וכל 36ּתען , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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ואילך.30) תקטו ע' שם וראה ואילך. תקלד ג.31)ע' סד, ב.32)ישעי' קל, טז.33)זח"א נא, כט.34)ישעי' כג, ירמי'

ועוד.35) ב. סז, יתרו תו"א ראה קעב. קיט, ב.36)תהלים לח, סוכה ע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔeiÚ‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL CÎÏ ÛÒBÂ וההבנהÚ„BÈ ‰¯Bza האדם ¿»¿»∆«¿»«¿≈»ƒ«»≈«

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ לעיל,‡˙ Ê‰כמבואר È¯‰ בתורה והעיון Ú‚Bההבנה ∆»»∆¿¬≈∆≈«
˙Ú„Ï È„ÎaL ,(ÏB„b ÈelÈÚ ‰Êa LiL) ˙BÂˆn‰ ˙ÈiNÚÏ Ìb««¬ƒ««ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆ƒ¿≈»««

CÈ‡ בדיוקd˙zÈÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ,‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈi˜Ï ≈¿«≈∆«ƒ¿»»ƒ¿»≈«¬»»«¬ƒ»»
מצב, בכל לנהוג בדיוק איך ולדעת

‰fL למעשה ההלכה ÏÚבירור ‡a ∆∆»«
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚ÈÂ ÔeiÚ È„È¿≈ƒƒƒ»¬»

Ê‡L ,¯˙BÈa מתייגע כשהאדם ¿≈∆»
eiË¯Ùa˙ביותר  Ú„BÈ ‡˜Âc«¿»≈«ƒ¿»ƒ

מדוייקת  ‡˙ובצורה ÌÈi˜Ï CÈ‡≈¿«≈∆
ÔBˆ¯‰ ˙ÈzÈÓ‡ ÈÙk ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ¬ƒƒ»»

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿
,‰ÊÏ ÛÒBÂ בעיון היתרונות מלבד ¿»»∆

לעיל המבוארים ÏÚהתורה ‰p‰ƒ≈«
‡a ‰¯Bza ÔeiÚ‰Â ‰ÚÈ‚È‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿»ƒ«»»

תורה  הלומד ‰ÏehÈaהאדם ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ
שלו, העצמית והיישות המציאות של

CLÓ‰a ¯‡B·ÓÎÂ מאמרי קבוצת ¿«¿»¿∆¿≈
מסויים  בנושא העוסקים חסידות

משנת  »¿Â"Ò¯˙30ÔÈÚa¿ƒבהמשכים
בישעיה  הכתוב על הזוהר דברי

BÏ ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ31Ô‡ÓÏ , «¬∆ƒ¿«≈¿»
‡˙ÓÎeÁc ‰lÓÏ ÔÈ˜Á„c¿»¬ƒ¿ƒ»¿¿¿»

dÏ ÔÈ˜ÈÈ„Â32, שדוחקים לאלו ¿»¿ƒ»
החכמה  לדברי ומתאמצים) (מתייגעים

בהם  Bza¯‰ומדייקים ÔeiÚ‰L∆»ƒ«»
„‡Ó ˜Èi„nL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿«≈¿…

¯·c ÏÎaכך על ÈtÓומתייגע ¿»»»ƒ¿≈
Ï‡ ‡B·È ‡Ï ÈÏe‡ ‰‡¯i‰«ƒ¿»«…»∆

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙zÈÓ‡ לימוד ולכן ¬ƒ«»»∆¿
לדייק  ובמאמץ ביגיעה הוא התורה

קשורה  והיראה לטעות, ולא בדברים

הוא Ë¯Ù·eבביטול, בעיון הלימוד ƒ¿»
במיוחד בידיע  לטעות שלא ובדיוק ה

CÈ¯ˆ ¯L‡k הלומד˜BÒÙÏ «¬∆»ƒƒ¿
Ê‡L ,‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÈc ˜Òt¿«ƒ¬»»¿«¬∆∆»
‰ÏB„b ‰‡¯È ÂÈÏÚ ˙ÏÙB∆∆»»ƒ¿»¿»

'eÎ ‰ÓeˆÚÂ הוא כשהלימוד כי «¬»
החשש  למעשה הלכה פסיקת לצורך

מאד, גדול הטעות ∆fÓeƒ‰מפני
יראה  מתוך הוא בתורה שהעיון ‰ÔeiÚמהאמור È„È ÏÚ ‡˜ÂcL Ô·eÓ»∆«¿»«¿≈»ƒ

˙ÈÏÎ˙Ï ‡a ‡e‰ È¯‰ ‰¯Bza לשיא.'eÎ ÏehÈa‰ «»¬≈»¿«¿ƒ«ƒ
,‰¯Bza ÔeiÚ‰a ÌLiL Ï"p‰ ˙BÏÚn‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÌÓ‡»¿»¿«¬≈»««¬««∆∆¿»¿»ƒ«»

לעיל, ‰Bz¯‰,כמבואר ˙Bi˙B‡a ‰‡È¯w‰ ˙ÏÚÓÏ ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿«¬««¿ƒ»¿ƒ«»
והבנה, עיון ללא (Ú„אפילו ‰¯Bz‰ ÔeiÚaL ˙BÏÚn‰ Ïk ,Èkƒ»««¬∆¿ƒ«»«
˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÏÚnÏ הזוהר מדברי לעיל ÔÈlÓaהאמורה ÔÈ˜Á„c ««¬»¬ƒ«¬≈¿»¬ƒ¿ƒƒ

ÏÎO‰ ˙‚O‰ „vÓ Ì‰ ('eÎ ÏehÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‡˙ÓÎeÁc¿¿¿»∆ƒ¿««ƒ≈ƒ««»««≈∆
,BlL כל ולכן הלומד, האדם של ∆

רק  הם והביטול, היראה וגם המעלות,

וההשגה  ההבנה למידת בהתאם

יותר, ולא שלו «¬‡·Ïהשכלית
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜a כפי ƒ¿ƒ«ƒ«»

בתורה  אמורות ‰e‡שהמילים È¯‰¬≈
ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ LnÓ ‡¯B˜≈«»»«¿»ƒ

‰"aw‰ ÈtÓ e‡ˆiL והפעולה ∆»¿ƒƒ«»»
מידת  מה הבדל ללא בשלימות נפעלת

שלו. fÓ‰,ההבנה ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‰p‰ ˙Ó‡aL שהאדם התורה דברי ∆∆¡∆ƒ≈

ובמילים  באותיות וקורא חוזר

דברים  רק אינם בתורה המקוריות

בעבר  הקדושֿברוךֿהוא' מפי 'שיצאו

מזו  יתירה ÂÈLÎÚאלא Ìb בשעה ««¿»
אותיות  את וקורא אומר שהאדם

‡Bi˙B˙התורה  ‰"aw‰ ¯a„Ó¿«≈«»»ƒ
el‡ ÌÈ¯eaÈ„ÂמחדשÈ„È ÏÚ ¿ƒƒ≈«¿≈

BÓk ,‰hÓÏ ‰¯Bza ‰‡È¯w‰«¿ƒ»«»¿«»¿
¯Ó‡pL33ֿשהקדושֿברוך בישעיה ∆∆¡«

אומר, EÈÙa,הוא È¯·c ÌÈN‡Â»»ƒ¿»«¿ƒ
,LnÓ È¯·c את אומר וכשהאדם ¿»««»

ממש  ה' דבר זה הרי התורה אותיות

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL34 בירמיה‡BÏ‰ ∆«∆∆¡«¬
L‡k È¯·„ ‰Î לדבר גם והכוונה …¿»ƒ»≈

אומר  שיהודי בעת כעת שנאמר ה'

אלו, בתהילים È˙Îe35·אותיות ¿ƒ
מבקש  המלך ÈBLÏשדוד ÔÚz««¿ƒ

,E˙¯Ó‡ תורה הלומד דברי שיהי ƒ¿»∆
‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk36, ¿∆«««≈

דברי  וכעניין אור': ב'תורה (וכמבואר

ניתן  זה וכוח בפיך, שמתי אשר

מפיהם  היוצאת הלכה להיות לישראל

מסיני  למשה שנאמרה ממש ה' דבר

בעשרת  התורה קבלת בזמן ניתן

נאמרה  שכבר מה לאמר הדברות

להיות  האדם אצל נפרד נעשה הדבור שאין יתברך אליו ביטול בחי' דהיינו

שהתורה  אמרתך לשוני תען שכתוב כמו רק שלו, הוא כאילו עצמו מפי יוצא

וכדברי  אומר") שהוא מה האומר אחר כעונה תען שלשוני אלא אמרתך היא
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l"yz'dיד ,zereayd bgc 'a mei

וׁשֹונה  קֹורא הּקּב"ה ּבּתֹורה וׁשֹונה ְְֵֵֶֶַַַָָָהּקֹורא

אֹותּיֹות 37ּכנגּדֹו קריאת ידי ׁשעל והיינּו, , ְְְְְְִִֵֶֶַַַ

ׁשּבעל  ּבּתֹורה והן ׁשּבכתב ּבּתֹורה הן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,

הּקּב"ה, ידי על הּתֹורה אֹותּיֹות מתחּדׁשים ְְְִִִֵֶַַַַָָָּפה,

הוה  לׁשֹון הּתֹורה, נֹותן ׁשאֹומרים ּומה 38וזהּו , ְְְִֵֶֶֶַַָֹ

ּכאן  אף ּובזיע ּוברתת ּוביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּלהּלן

האֹותּיֹות 39כּו' ּבקריאת יׁשנּה זֹו ׁשּמעלה ,ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ידי  ׁשעל ׁשּבּתֹורה), ּבהעּיּון (ולא ּדוקא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה

מּפי  האּלה הּדברים עּתה ּגם יֹוצאים זֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָקריאה

מּמׁש. ּתֹורה ּבמּתן ּכמֹו ְְַַַַָָָָהּקּב"ה

e‰ÊÂ ּגליא ידי ׁשעל לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם ¿∆ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

סתים  עם יׂשראל מתקּׁשרים ְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשּבּתֹורה

ענין  הּוא ׁשּבּתֹורה ּגליא ּכי, הּוא, ּברי ְְְְְִִִֶַַַָָָּדקּודׁשא

ּבהם  הּקריאה ידי ׁשעל ׁשּבּתֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

ּגם  וזהּו הּוא. ּברּו סֹוף אין עצמּות ּגיּלּוי ְְְִִֵֶַַָָנמׁש

נמׁש ידּה ׁשעל אמת, נקראת ּׁשהּתֹורה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָמה

ׁש מּמׁש,העצם ּבהתחלה ׁשהּוא ּכמֹו ּבּסֹוף הּוא ְְֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכמרּוּמז  ּדוקא, לאֹותּיֹות ׁשּיי זה ענין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

האֹותּיֹות  ראׁש ׁשהם אמת, ּדתיבת ְֱִִֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּיֹות

לעיל). (ּכּנזּכר וסֹופן ְְְְִִֵֶַָָָָאמצעיתן

ממּוּצע eÏÏÎe˙ה) היא ׁשהּתֹורה ּבזה, הענין ¿»ְְִִֶֶַָָָָָ

הממּוּצעים  ׁשאר ּכמֹו ְְְִֵֶַָָׁשאינֹו

כּו', מפסיק ׁשהממּוּצע  הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבסדר

היא  הּתֹורה אּלא האֹור, חיצֹונּיּות רק ְְִִִִֶַַָָָָונמׁש

ּבחינת  נמׁש ידּה ׁשעל המחּבר, ממּוּצע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבחינת

הּתֹורה  אֹותּיֹות ידי ׁשעל  לעיל וכאמּור ְְְְִֵֵֶַַַָָָָהעצמּות.

סתים  ּבחינת לֹוקחים ׁשּבּתֹורה) הּגליא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ּבחינת

ׁשּבסתים  ּפי על ואף הּוא. ּברי ְְְְְִִִֶַַָָּדקּודׁשא

מאׁשר  יֹותר ּבגלּוי אלקּות מאיר ְְְֱֲִֵֵֵֶַָָֹּדאֹורייתא

ידּוע  הרי ׁשּבּתֹורה, ׁשם 40ּבּגליא הּבעל מאמר ְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

ּבכּוּלֹו, ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה העצם ּגאֹון, סעדיה הרב ּבׁשם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָטֹוב

על  מקֹום, ּומּכל כּו', מתעּלם ׁשהּוא ּכמֹו היינּו (ּבמקצתֹו) העצם מקצת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדענין
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תתרלד.37) רמז איכה יל"ש פי"ח. תדבא"ר ועוד.38)ראה א. כג, תזריע שם.39)לקו"ת יתרו תו"א וראה א. כב, ברכות

פער"ב.40) פר"ד. ח"א תער"ב המשך וש"נ. רכז. סימן הוספות קיא. סימן תשס"ד) (קה"ת, טוב שם כתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במדרש  ז"ל Bza¯‰חכמינו ‰BLÂ ‡¯Bw‰ ÏÎÂ זמן ובכל מקום בכל ¿»«≈¿∆«»

‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ אלו התורה Bc‚k37ÏÚLאותיות ,eÈÈ‰Â , «»»≈¿∆¿∆¿¿«¿∆«
‰¯Bza Ô‰Â ·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰ ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜ È„È¿≈¿ƒ«ƒ«»≈«»∆ƒ¿»¿≈«»

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÌÈLcÁ˙Ó ,‰t ÏÚaL מחדש È„Èונאמרים ÏÚ ∆¿«∆ƒ¿«¿ƒƒ«»«¿≈
ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ ,‰"aw‰ בנוסח «»»¿∆∆¿ƒ

התורה  ÔBLÏברכות ,‰¯Bz‰ Ô˙B≈«»¿
‰Â‰38,,עבר לשון Óe‰ולא …∆«

Ôl‰l ישראל בני תורה, מתן בעת ¿«»
ה' דבר את È·e¯‡‰שמעו ‰ÓÈ‡a¿≈»¿ƒ¿»

'eÎ Ô‡k Û‡ ÚÈÊ·e ˙˙¯·e39 ¿∆∆¿ƒ««»
בכל  יהודי כל ידי על התורה בלימוד

ומתחדש  חוזר ה' דבר זמן, ובכל מקום

BÊ ‰ÏÚnL הדברים נתינת של ∆«¬»
מחדש  «¿∆dLÈמהקדושֿברוךֿהוא
˙Bi˙B‡‰ ˙‡È¯˜a המילים ƒ¿ƒ«»ƒ

ÔeiÚ‰a ‡ÏÂ) ‡˜Âc ‰¯BzaL∆«»«¿»¿…¿»ƒ
‰‡È¯˜ È„È ÏÚL ,(‰¯BzaL∆«»∆«¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯·c‰ ‰zÚ Ìb ÌÈ‡ˆBÈ BÊ¿ƒ««»«¿»ƒ
BÓk ‰"aw‰ ÈtÓ ‰l‡‰»≈∆ƒƒ«»»¿

.LnÓ ‰¯Bz ÔzÓa¿««»«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈

הסעיף ÈÏb‡בתחילת È„È ÏÚL∆«¿≈«¿»
הנגלה ÌÈ¯M˜˙Óחלק ‰¯BzaL∆«»ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ˙Ò ÌÚ Ï‡¯NÈ הפנימיות ƒ¿»≈ƒ»ƒ
‰e‡והנסתר  CÈ¯a ‡L„e˜c אף ¿¿»¿ƒ

'סתים  עם ההתקשרות אופן שלכאורה

'סתים  ידי על הוא דקודשאֿבריךֿהוא'

BzaL¯‰דאורייתא, ‡ÈÏb ,Èkƒ«¿»∆«»
,‰¯BzaL ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»ƒ∆«»

Ì‰a ‰‡È¯w‰ È„È ÏÚL קריאת ∆«¿≈«¿ƒ»»∆
ידי  על (ולא דווקא האותיות ואמירת

וההבנה) ÈelÈbהעיון CLÓƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈»

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
,˙Ó‡ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰M כיוון ∆«»ƒ¿≈¡∆

d„È ÏÚL התורה ידי CLÓעל ∆«»»ƒ¿»
‡e‰L ÌˆÚ‰ העצםBÓk ÛBqa »∆∆∆«¿

,LnÓ ‰ÏÁ˙‰a ‡e‰L כל ללא ∆««¿»»«»
בה  שאין האמת עניין שזהו שינויים,

Ê‰שינויים, ÔÈÚ ÌbL המשכת של ∆«ƒ¿»∆
שינויים ללא Bi˙B‡Ï˙העצם CÈiL«»»ƒ

˙Bi˙B‡a Êne¯Ók ,‡˜Âc«¿»«¿»»ƒ
L‡¯ Ì‰L ,˙Ó‡ ˙·È˙c¿≈«¡∆∆≈…

˙Bi˙B‡‰ בי"ת האל"ף בראש שהיא א' שהיא ‡Ô˙ÈÚˆÓהאות מ' האות »ƒ∆¿»ƒ»
בי"ת  האל"ף בי"ת ÔÙBÒÂבאמצע האל"ף בסוף שהיא ת' (kÊpk¯האות ¿»«ƒ¿»

.(ÏÈÚÏ¿≈
ÚveÓÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe שנמצאת ‰) דרגה ¿»»ƒ¿»»∆∆«»ƒ¿»

לזו  ממנה שלמעלה זו בין 'באמצע'

'ממוצע' והיא ממנה ≈∆BÈ‡Lשלמטה
¯„ÒaL ÌÈÚveÓÓ‰ ¯‡L BÓk¿¿»«¿»ƒ∆¿≈∆
ÚveÓÓ‰L ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆«¿»

'eÎ ˜ÈÒÙÓ שלמעלה הדרגה בין «¿ƒ
ממנו, שלמטה לדרגה «¿CLÓÂ¿ƒממנו

ממנו שלמטה לדרגא ̄»˜ממנו
‰¯Bz‰ ‡l‡ ,¯B‡‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»∆»«»
¯aÁÓ‰ ÚveÓÓ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»«¿«≈
ישראל, לנשמות הקדושֿברוךֿהוא בין

CLÓ d„È ÏÚL ישראל לנשמות ∆«»»ƒ¿»
חיצונית  הארה לא בתורה העוסקות

נמשך אלא ‰eÓˆÚ˙בלבד ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿
האלוקות. ÏÈÚÏשל ¯eÓ‡ÎÂ¿»»¿≈

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ«»
(‰¯BzaL ‡ÈÏb‰ ˙ÈÁa)¿ƒ«««¿»∆«»

ÌÈÁ˜BÏ,גלייא בחינת את רק לא ¿ƒ
אלא האלוקות של »ÈÁa¿ƒ˙החיצוניות,

ÌÈ˙Ò והפנימיות L„e˜c‡העצם »ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡Â .‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿««ƒ

ÌÈ˙ÒaL והנסתר הפנימיות חלק ∆¿»ƒ
˙e˜Ï‡ ¯È‡Ó ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»≈ƒ¡…
‡ÈÏba ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÈeÏ‚a¿»≈≈¬∆««¿»

‰¯BzaL מדובר הסוד בתורת שהרי ∆«»
הנגלה  בחלק ואילו אלוקות ענייני על

(ואפילו  גשמיים עניינים על מדובר

לעיל), כמבואר שקר, של ≈¬‰¯Èטענות
Úe„È40·BË ÌL ÏÚa‰ ¯Ó‡Ó »««¬««««≈

,ÔB‡b ‰È„ÚÒ ·¯‰ ÌLa¿≈»«¿«¿»»
ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰»∆∆¿∆«»≈

B˙ˆ˜Óa למעשה מהעצם, חלק ¿ƒ¿»
BleÎa ÒÙBz ‰z‡ רק ולא «»≈¿

‰ÌˆÚבמקצתו, ˙ˆ˜Ó ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ¿»»∆∆
‡e‰L BÓk eÈÈ‰ (B˙ˆ˜Óa)¿ƒ¿»«¿¿∆

,'eÎ ÌlÚ˙Ó במקצת ו'תפיסה' ƒ¿«≈
ולא  נעלם שהעצם כפי פירושה העצם

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
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העצם. ּכל ּבזה ׁשּיׁש ּבכּוּלֹו, ּתֹופס אּתה זה ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָידי

למעלה  ׁשּזהּו ּדתֹורה, העצם מּצד הּוא זה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָוכל

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּבחינת

ׁשּמּצד  ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהחכמה

ּדתֹורה  העצם מּצד ורק ׁשיּנּויים, יׁש זֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדרּגא

הרי  ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל למעלה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכפי

האמת, ּבחינת ׁשּזהּו מּׁשיּנּויים, למעלה ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָהּוא

כּו'. ּבהתחלה ּכמֹו ּבּסֹוף ְְֶַַַָָׁשהּוא

ÌÓ‡ על ּבּתֹורה, הענינים ׁשני ׁשּיׁשנם ּכיון »¿»ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּביניהם, ׁשּייכּות ׁשּיׁש לֹומר צרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּכרח

עם  מּמׁש חד נעׂשית החכמה ּבחינת ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָוהיינּו,

ּבּתניא  הּזקן רּבינּו ׁשּמבאר ּוכפי ּבׁשם 41הּקּב"ה, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

החכמה ׁשּמדריגת סֹוף מֹורֹו, ּׁשאין מה היא ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

הּוא  לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד הּוא הּוא ְֱֶֶֶַָָָּברּו

ענין  יׁשנֹו החכמה  ׁשּבבחינת והיינּו, זּולתֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואין

מּמׁש. סֹוף אין אֹור עם וההתאחדּות ְְֲִִִֵַַַַָהּביּטּול

נפׁש נקראת ׁשהּנפׁש האדם, ּבנפׁש ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּוכמֹו

ּגֹודל  על מֹורה ׁשּזה החכמה, ׁשם על ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׂשּכלת,

הּנפׁש עצם עם החכמה ּבחינת ׁשל .42הּיחּוד ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפנימּיּות  אּבא ּדפנימּיּות הענין ּבדּוגמת ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָוזהּו

ּבחינת 43עּתיק  יׁשנֹו החכמה ּבבחינת ּגם ולכן, . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

הּתֹורה  ׁשל .44האמת ֱֶֶַָָ

e‰ÊÂ לכל קֹוראיו לכל הוי' קרֹוב ּׁשּנאמר מה ¿∆ְְְֱֲֶֶַַָָָָָֹ

קאי  קֹוראיו ּדכל באמת, יקראּוהּו ְְְֱֲִֵֶֶֶָָָָאׁשר

האֹותּיֹות  לקריאת רק הּׁשּיכים אּלּו על ְִִִִֵַַַַַַָָּגם

ׁשּלֹו הּפנאי מּצד (אם ׁשּבּתֹורה הּגליא) ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָ(ּבחינת

יׁש מקֹום ּומּכל כּו'), אחרת סיּבה מּצד ִִִֵֶֶַַָָָאֹו

ידי  ׁשעל באמת, יקראּוהּו ּדאׁשר הענין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאצלם
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המשכלת' 'נפש BÓ¯‰דווקא ‰fL∆∆∆
„eÁi‰ Ï„Bb ÏÚ ההתאחדות «∆«ƒ

העמוקה  ÈÁa˙הפנימית ÏL∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰שבנפש ÌˆÚוהשכל ÌÚ «»¿»ƒ∆∆

LÙp‰42 למעלה בנמשל, וכך «∆∆
היא  החכמה ספירת באלוקות,

עם  ביותר ועמוקה פנימית בהתאחדות

האלוקות. Ó‚e„a˙עצמיות e‰ÊÂ¿∆¿¿«
‡a‡ ˙eiÓÈÙc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt43 בתורת כמבואר ¿ƒƒ«ƒ
העומק  אבא, פנימיות בחינת הסוד,

כלי  היא החכמה, ספירת של והפנימיות

העומק  עתיק", "פנימיות לגילוי

יומין" "עתיק בחינת של והפנימיות

מהספירות  שלמעלה הכתר שבמדריגת

שבספירת  הביטול מצד (וזאת,

ÈÁ·a˙החכמה). Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ירדה שהתורה כפי «»¿»

החכמה  בבחינת ¿∆BLÈונתלבשה
˙Ó‡‰ ˙ÈÁaוהעצםÏL ¿ƒ«»¡∆∆
‰¯Bz‰44. «»

e‰ÊÂ הדברים פנימיות פי Ó‰על ¿∆«
¯Ó‡pM בתהילים'ÈÂ‰ ·B¯˜ ∆∆¡«»¬»»

¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿…¬∆
,˙Ó‡· e‰e‡¯˜È ובתחילת ƒ¿»∆¡∆

שלכאורה  השאלה נשאלה המאמר

כי  לתחילתו סותר הכתוב סיום

קוראיו  לכל הוי' קרוב נאמר בתחילה

דוקא  היא שהקרבה נאמר ובהמשך

הוא  והביאור באמת, שיקראוהו לאלה

È‡˜ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎc מכווןÏÚ Ìb ¿»¿»»≈««
˙‡È¯˜Ï ˜¯ ÌÈÎiM‰ el‡≈««»ƒ«ƒ¿ƒ«
(‡ÈÏb‰ ˙ÈÁa) ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿ƒ«««¿»
È‡t‰ „vÓ Ì‡) ‰¯BzaL∆«»ƒƒ««¿«

BlL עיון של ללימוד זמן לו אין כי ∆
‡ˆÌÏוהבנה LÈ ÌB˜Ó ÏkÓe ,('eÎ ˙¯Á‡ ‰aÈÒ „vÓ B‡ƒ«ƒ»«∆∆ƒ»»≈∆¿»

˙Ó‡· e‰e‡¯˜È ¯L‡c ÔÈÚ‰ אמירת שלהם, התורה לימוד וגם »ƒ¿»«¬∆ƒ¿»∆¡∆
באמת', יקראוהו 'אשר נחשב בלבד ‰ÈÂ',האותיות ·B¯˜ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆»¬»»

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



l"yz'dטז ,zereayd bgc 'a mei

האמת  ּבחינת היא ׁשהּתֹורה לפי הוי', קרֹוב ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָזה

.45כּו'

ּבּגליא p‰Â‰ו) העצם ּכל נמׁש ׁשּבּתֹורה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעֹולם  הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, ְְֵֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

עלמא  ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ),46(ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

עצמּותֹו ּבחינת נמׁש ּתחּתֹונים ּבענינים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָׁשּדוקא

על  ּדוקא היא הּיׁש ּׁשהתהּוּות מה ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּומהּותֹו,

הּוא  ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְֲִֵֶַַַַָידי

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

לבּדֹו הּוא ולכן וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִֵֶַַָָָָָעיּלה

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכחֹו

לּיׁש קֹודמת אחרת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש

יׁש47הּזה  נעׂשה הּנברא ּׁשהּיׁש מה וזהּו , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּתֹורה 48האמיּתי  ידי על נמׁש זה וענין . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מקֹום ּבכל ׁשּנמׁש אמת, ּתֹורת ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנקראת

ּבארּוּכה. לעיל ּכּנזּכר כּו', מׁשּתּנה ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

אלקים e‰ÊÂז) וידּבר ּתֹורה ּבמּתן ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֱִֵֶַַַַַָָֹ

ּדהּנה, לאמר. האּלה הּדברים ּכל ְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹאת

ּדיּבּור  אֹותּיֹות רק זה הרי ּבגלּוי ּׁשּׁשמעּו ְְֲִִֵֶֶַַָָמה

ּדוקא  ׁשּׁשּייכים ּפׁשּוטים ּדברים ורק ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהעליֹון,

ואת  אבי את ּכּבד ּכמֹו הּגׁשמי, הּזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם

ואם 49אּמ ׁשאב למּטה, ּבעֹולם ּדוקא ׁשּׁשּיי , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לכם  אלקי19יׁש הוי' אנכי הּציּוּוי ׁשּגם ועד ,50, ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

למּטה  ּדוקא ׁשּיי האמּונה, מצות ענין ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

ּבאֹופן  זה הרי למעלה ׁשהרי ּבגּופים, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָּבנׁשמֹות

האמּונה, ענין ּבזה ׁשּיי ולא מּמׁש, ראּיה ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

כן, ּפי על ואף האמּונה. ענין ׁשּיי למּטה ְְְְֱִִֵַַַַַַָָָָורק

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו העצמּות, נמׁש ּדוקא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה

ׁשל  ענין אינֹו ׁשּפירּוׁשֹו אלקים, וידּבר ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכאן

העצמּות  ּתגּבֹורת אּלא וצמצּום, ,51ּגבּורה ְְְְְִִֶֶַָָָ
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(המו"ל).45) קצת ואילך.46)חסר סע"א קסא, ע"ב).47)זח"ב ריש (קל, כ סימן לאדהאמ"צ 48)אגה"ק ביאוה"ז ראה

ספר  מנחם (תורת פ"ד תשי"א לגני באתי ד"ה קצט). ע' תרס"א המאמרים (ספר תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ג . מג, בשלח

ועוד. ואילך). ט ע' ח"א לגני באתי יב.49)המאמרים כ, כה.50)יתרו מצוה חינוך א. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ב. כ, יתרו

ואילך. ב מד, להצ"צ תקסט.51)סהמ"צ ע' עטר"ת המאמרים ספר א'פא. ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ˙Ó‡‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙÏ45 לימוד של אופן בכל ולכן ¿ƒ∆«»ƒ¿ƒ«»¡∆

לעיל  כמבואר האלוקות, עצמות עם מתחברים האותיות, באמירת גם התורה,

באריכות.

CLÓ ‰¯BzaL ÌLk ‰p‰Â (Â למטה ‰ÌˆÚמלמעלה Ïk ¿ƒ≈¿≈∆«»ƒ¿»»»∆∆
BzaL¯‰שבאלוקות  ‡ÈÏba««¿»∆«»

,‡˜Âcבאריכות לעיל BÓkכמבואר «¿»¿
È¯‰L) ÌÏBÚa ‡e‰ ÔÎ בריאת ≈»»∆¬≈

באופן  הזוהר, כדברי הייתה, העולם

e·¯‡של  ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ƒ¿««¿«¿»¿»
‡ÓÏÚ46 הביט הקדושֿברוךֿהוא »¿»

בנייה) בתכניות המביט (כבנאי בתורה

העולם), את «¿»∆ÂcL˜‡וברא
ÌÈBzÁz ÌÈÈÚa גשמיים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ

בעולם CLÓוחומריים  ומתגלה ƒ¿»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa של ¿ƒ««¿«

בעצמו, גם e‰fLהקדושֿברוךֿהוא ∆∆
על  הפנימי והביאור »Ó‰הטעם

Li‰ ˙ee‰˙‰M הגשמית המציאות ∆ƒ¿««≈
B˙e‰Ó È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»«¿≈«

ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ הבורא ¿«¿∆««¬ƒ
B˙e‡ÈˆnL ‡e‰ Ce¯a של »∆¿ƒ

BÈ‡Âהבורא  B˙eÓˆÚÓ ‡e‰≈«¿¿≈
ÏeÏÚ תוצאה‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó סיבה »≈≈∆ƒ»
ÌBÏLÂ,ומקור  ÒÁ BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«¿»

לו  שקדם דבר שום ואין קדמון הוא כי

ושלום ‰e‡חס ÔÎÏÂ הבוראBc·Ï ¿»≈¿«
שום  ללא היא עצמו שלו שהמציאות

קודם  B¯·Ï‡מקור BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿
LÈ גשמית ÒÙ‡Âמציאות ÔÈ‡Ó ≈≈«ƒ»∆∆

ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰«¿»«»¿ƒ
˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÈÒÂ ‰lÈÚƒ»¿ƒ»«∆∆∆∆

‰f‰ LiÏ47 לאין הנברא בין והיחס «≈«∆
שבאין  כזה הוא אותו שמהווה האלוקי

שמהווה  עניין ושום דבר שום קיים לא

(כמבואר  היש למציאות ישיר מקור

התהוות  בין ההבדל שזה בחסידות

כמו  ותוצאה, סיבה ועלול, עילה בדרך

שבשכל  מהשכל מידות 'הולדת' למשל

יש  להתהוות למידות, ומקור שורש יש

התהוות  שהיא (אלוקי) מאין (גשמי)

שמהווה  דבר שום אין שבאין באופן

היש), למציאות LÈמקור ‰NÚ ‡¯·p‰ Li‰M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«≈«ƒ¿»«¬∆≈
ÈzÈÓ‡‰48 עצמות אמיתית, מציאות שהוא האלוקי מהאיין מתהווה הוא כי »¬ƒƒ

מעצמותו. שמציאותו Ê‰האלוקות ÔÈÚÂ האלוקות עצמות המשכת של ¿ƒ¿»∆
CLÓpLבעולם ,˙Ó‡ ˙¯Bz ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ È„È ÏÚ CLÓƒ¿»«¿≈«»∆ƒ¿≈«¡∆∆ƒ¿»

האמת  BÓkעניין ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿
‡e‰Lושורשו BÈ‡Âבמקורו ∆¿≈

'eÎ ‰pzLÓ למטה יורד כשהוא גם ƒ¿«∆
ke¯‡a‰.ביותר, ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈«¬»

ÔzÓa ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Ê¿∆«∆»¿««
‰¯Bz המאמר את הפותח בפסוק »

ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ
‰Ó ,‰p‰c .¯Ó‡Ï ‰l‡‰»≈∆≈…¿ƒ≈«

eÚÓMM תורה מתן בעת ישראל בני ∆»¿
˙Bi˙B‡ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÈeÏ‚a¿»¬≈∆«ƒ

של  Â¯˜המילים ,ÔBÈÏÚ‰ ¯eaÈcƒ»∆¿¿«
ÌÈÎÈiML ÌÈËeLt ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ∆«»ƒ
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc«¿»»»«∆««¿ƒ
˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak BÓk¿«≈∆»ƒ¿∆

En‡49ÌÏBÚa ‡˜Âc CÈiML , ƒ∆∆«»«¿»»»
ÌÎÏ LÈ Ì‡Â ·‡L ,‰hÓÏ19, ¿«»∆»»≈≈»∆

למלאכים  רבינו משה של המענה

לעיל  ÌbLשהובא „ÚÂ אפילו ¿«∆«
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ÈeeÈv‰50, «ƒ»…ƒ¬»»¡…∆

,‰eÓ‡‰ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«»¡»
מהדברים  נעלה יותר עניין והוא

העולם  למציאות המתייחסים הפשוטים

הוא  גם Âc˜‡למטה, CÈiL«»«¿»
,ÌÈÙe‚a ˙BÓLa ‰hÓÏ¿«»ƒ¿»¿ƒ

‰Ê È¯‰ ‰ÏÚÓÏ È¯‰L הידיעה ∆¬≈¿«¿»¬≈∆
באלוקות  ÏLוההכרה ÔÙB‡a¿∆∆

LnÓ ‰i‡¯ האלוקות למעלה שהרי ¿ƒ»«»
בגילוי, ÔÈÚהיא ‰Êa CÈiL ‡ÏÂ¿…«»»∆ƒ¿«

‰hÓÏ ˜¯Â ,‰eÓ‡‰ שהאלוקות »¡»¿«¿«»
בהעלם  ‰‡eÓ‰.היא ÔÈÚ CÈiL«»ƒ¿«»¡»

Ú Û‡Â‰Êa ,ÔÎ Èt Ï בהאמונה ¿««ƒ≈»∆
‰eÓˆÚ˙,למטה  CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿»»«¿

¯a„ÈÂ Ô‡k ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»»«¿«≈
BLe¯ÈtL ,ÌÈ˜Ï‡ שם של ¡…ƒ∆≈

כאן  ÏL'אלוקים' ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿»∆
ÌeˆÓˆÂ ‰¯e·b המשמעות כמו ¿»¿ƒ¿

אחרים, במקומות 'אלוקים' שם של
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יז xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ּובדברים  הּדיּבּור ּבאֹותּיֹות למּטה ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּנמׁש

את  הרעיׁש ּתֹורה ּׁשּמּתן מה וזהּו ּדוקא. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּפׁשּוטים

עֹוד  ׁשאין נרּגׁש ׁשהיה העֹולם, ּבחללֹו52ּכל אף , ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

עֹולם  ּתגּבֹורת 53ׁשל ּבחינת מּצד היה ׁשּזה , ְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבכל  וגֹו' אלקים וידּבר ידי על ׁשּנמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹהעצמּות

מאֹות  (ׁשׁש הּדּברֹות ׁשּבעׂשרת הענינים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרטי

ׁשהם  אֹותּיֹות, הּתֹורה 54ועׂשרים ּכל ּכללּות ְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבפנים 55ּכּוּלּה ׁשּפנים זה ידי על נעׂשה זה וכל .( ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עּמכם  הוי' ּדקּודׁשא 55ּדּבר ׁשהּפנימּיּות והיינּו, , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּדיׂשראל  הּפנימּיּות נעׂשה הּוא סתים 56ּברי עם ּדיׂשראל ההתקּׁשרּות ׁשּזֹוהי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וחּיּות ּכח ,אלקי הוי' ּדאנכי הענין ונעׂשה הּוא, ּברי ּובאֹופן 57ּדקּודׁשא , ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

חד  ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא אֹורייתא ּתֹורה 58ׁשּיׂשראל מּמּתן נמׁש זה וענין . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

כל  וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד לקּיּום זֹוכים זה ידי ועל ּכּוּלּה. הּׁשנה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבכל

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי יחּדיו מּמׁש.59ּבׂשר ּבקרֹוב , ְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
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לט.52) ד, י.53)ואתחנן רמז יהושע רסט. רמז יתרו שמעוני ילקוט כח. פ"ב, רבה סע"א.54)דברים שטז, של"ה ראה

וש"נ. .110 ע' חכ"ט שיחות לקוטי ד.55)וראה ה, ע'56)ואתחנן ואתחנן אוה"ת ד. צג, מסעי ב. יח, במדבר לקו"ת ראה

ואילך). 273 ע' תרצ"ז המאמרים (ספר תרצ"ז תקפ), ע' עטר"ת המאמרים (ספר עטר"ת בפנים פנים ד"ה ראה 57)קצג.

ע"ג. ריש עג, בלק ג. מ, שלח א.58)לקו"ת עג, זח"ג ה.59)ראה מ, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ של במובן ‰eÓˆÚ˙'גבורה' ˙¯Ba‚z51‰hÓÏ CLÓpL , ∆»ƒ¿∆»«¿∆ƒ¿»¿«»

ÔznM ‰Ó e‰ÊÂ .‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„·e ¯eaÈc‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿∆«∆««
,ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ LÈÚ¯‰ ‰¯Bz מה השאלה נשאלה המאמר ובתחילת »ƒ¿ƒ∆»»»

והביאור  זה רעש של מכךעניינו כתוצאה היה שהרעש Lb¯הוא ‰È‰L∆»»ƒ¿»
העולם BÚ„בכל ÔÈ‡L52 מציאות ∆≈

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא »‡Ûמלבד
ÌÏBÚ ÏL BÏÏÁa53‰È‰ ‰fL , «¬»∆»∆∆»»

˙eÓˆÚ‰ ˙¯Ba‚z ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«ƒ¿∆»«¿
ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ È„È ÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈«¿«≈¡…ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎa 'B‚Â¿¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ

˙B¯ac‰ ˙¯NÚaL) בהן שיש ∆«¬∆∆«ƒ¿
הכול  ÌÈ¯NÚÂבסך ˙B‡Ó LL≈≈¿∆¿ƒ

Ì‰L ,˙Bi˙B‡54Ïk ˙eÏÏk ƒ∆≈¿»»
dlek ‰¯Bz‰55 תרי"ג היינו «»»

דרבנן  מצוות ז' ועוד התורה ).מצוות
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬»«¿≈∆
'ÈÂ‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈtL∆»ƒ¿»ƒƒ∆¬»»

ÌÎnÚ55˙eiÓÈt‰L ,eÈÈ‰Â , ƒ»∆¿«¿∆«¿ƒƒ
‰e‡ה'סתים' CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

˙eiÓÈt‰ ‰NÚ'וה'סתים «¬∆«¿ƒƒ
Ï‡¯NÈc56È‰BfL , ¿ƒ¿»≈∆ƒ

ÌÈ˙Ò ÌÚ Ï‡¯NÈc ˙e¯M˜˙‰‰ וההעלם L„e˜c‡הפנימיות «ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿¿»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡c ÔÈÚ‰ ‰NÚÂ ,‡e‰ CÈ¯a עצמיות 'אנכי', ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿»¿»…ƒ¬»»¡…∆

שלך  ה'אלוקים' נעשה E˙eiÁÂהאלוקות, EÁk57,יהודי כל ÔÙB‡·eשל …¬¿ƒ¿¿∆
ידי  על ישראל, נשמות עם האלוקות עצמיות של וההתקשרות וההתאחדות

כזה  באופן היא ≈«¿Ï‡¯NiL∆ƒהתורה,
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»¿¿»¿ƒ

Á„נעשים  ‡lek58 אחד כולם »«
ממש.

‰¯Bz ÔznÓ CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚÂ .dlek ‰M‰ ÏÎa¿»«»»»¿«¿≈∆

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ האמור ƒ¿ƒ«ƒ
e‡¯Âבישעיה 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»

¯Na ÏÎ האדם בני Èkכל ÂÈcÁÈ »»»«¿»ƒ
¯ac 'ÈÂ‰ Èt59, השלימה בגאולה ƒ¬»»ƒ≈

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"א 

ברוקלין.

 הרב הנו"נ אי"א וכו' 

מוה"ר קלמן נחום שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו, ושבעתי רצון מהתעסקותו בעניני הכלל במחנו הט', ומטובו למסור 

פ"ש וברכה לכל אלו שהשתתפו כבר וישתתפו מכאן ולהבא אתו עמו, אשר השי"ת יצליחם כל אחד 

ואחד בהמצטרך להם ויוכלו לבשר בשורות טובות בזה.

בחבילה בפ"ע שלוחה לכ' ספר השיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח 

בעת רצון, כמו בסעודה שלישית דש"ק או ביומי דפגרא וכיוצא בזה, ימצא אופן המתאים איך לזכות 

את הרבים בשיחות הקדש המודפסים בה, אשר יש בשם ענינים המתאימים לפני כל סוג וסוג מתחיל 

בתורתנו תורת  ובפרט  קו האמת  וכידוע שזהו מענין  עד הפשוט שבפשוטים,  הגדולים  מן הלומדים 

אמת, שהאמת צריך להיות מבריח מן הקצה אל הקצה וכמבואר בקצרה בתניא ספי"ג.

המשך בעמוד טכ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡N1'ּגֹו הם ּגם גרׁשֹון ּבני ראׁש הּנה 1את . »…ְְִֵֵֵֵֶַֹ

ּבסֹוף  ּׁשּכתּוב למה ּבהמׁש ּבא זה ְְְְֵֶֶֶַָָָּפסּוק

הּקֹודמת  ּגֹו',1הּפרׁשה קהת ּבני ראׁש את נׂשא ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבני  ראׁש את נׂשא ּכאן נאמר לזה ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּובהמׁש

כּו' קהת ּבני על ׁשּצּויתי (ּכמֹו הם ּגם ).1גרׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבּמדרׁש הם,1ואיתא ּגם הּכתּוב ׁשאמר מהּו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשהם  ׁשנּיים, גרׁשֹון ּבני מנה ׁשּלכ ּתאמר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּבני  ׁשאף הם, ּגם ּכתב כּו', קהת מּבני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּפחּותים

ׁשהקּדימֹו אּלא קהת, ּבני ׁשל ּבהם ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָגרׁשֹון

זה  ועל כּו'. הּתֹורה ּכבֹוד ּבׁשביל ּכאן ְְְִִֶַַַָָָהּכתּוב

וגרׁשֹון 6נאמר  ּבקהת מדּבר מּפנינים, היא יקרה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּתֹורה, ׁשּׁשם הארֹון, טֹוען קהת ׁשהיה לפי ְְִֵֶֶַָָָָָָָכּו',

את  נׂשא אמר ׁשּבתחּלה לגרׁשֹון, הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהקּדימֹו

ראׁש את נׂשא אֹומר ּכ ואחר קהת, ּבני ְְְֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁש

ּומבֹואר  מּפנינים. היא יקרה הוי וגֹו', גרׁשֹון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵָָָּבני

ּתֹורה  ּבלּקּוטי נׂשיאּות 7ּבזה נאמר קהת ׁשּבבני , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(ׁשהם  הם ּגם נׂשא נאמר גרׁשֹון ּובבני ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹראׁש,

נׂשיאת  נאמר לא מררי ּובבני קהת), לבני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹטפלים

ׁשהם  מדריגֹות, ׁשלׁש ּכאן ׁשּיׁש והיינּו, ְְְֵֵֵֶֶַַָָֹֹראׁש.

ּדנׂשיאת  הענין ׁשעיּקר וזהּו הּקּוין, ׁשלׁשת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד

הארֹון, נֹוׂשאי ׁשהיּו קהת, ּבבני נאמר ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹראׁש

האמצעי  ּבּקו היא הּתֹורה ּכי הּתֹורה, וקו 8ׁשּׁשם , ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

הּקּוין. מּׁשני למעלה הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָהאמצעי

לעיל LÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עם זה 9לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ּתֹורת  ׁשּנקראת הּתֹורה מעלת ְֲִֵֶַַַַָאֹודֹות

ּתֹורה  אּלא אמת אין האמת 10אמת, ענין ּכי, , ְֱֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָ
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ואילך).1) רחצ ע' תש"ל המאמרים (ספר השבועות דחג ב' דיום אלקים וידבר ד"ה - שלפניו למאמר המשך הוא זה מאמר

כב.2) ד, ב).3)פרשתנו (ד, במדבר עה"פ.4)ס"פ (בסופה).5)פרש"י ב פ"ו, טו.6)במדב"ר ג, ב.7)משלי כא, פרשתנו

ג. ובכ"מ.8)כג, ב. שטז, תרומה תו"ח המאמרים 9)ראה (ספר ואילך פ"ג השבועות דחג ב' דיום אלקים וידבר בד"ה

ואילך). רחצ ס"ע א).10)תש"ל (נ, תכ"א תקו"ז ב'. פתיחתא איכ"ר ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבנו: למשה אומר הקדושֿברוךֿהוא השבוע, בפרשת נאמר

‡N1ותמנה תפקוד ‚¯ÔBLהיינו Èa L‡¯ אבינו ‡˙ יעקב בן לוי בן »…∆…¿≈≈¿
'Bb Ì‰ Ìb2‰Ê ˜eÒt ‰p‰ גרשון . בני את לספור הציווי a‡ובו «≈ƒ≈»∆»

˙Ó„Bw‰ ‰L¯t‰ ÛBÒa ·e˙kM ‰ÓÏ CLÓ‰a3 במדבר פרשת ¿∆¿≈¿«∆»¿«»»»«∆∆
'Bb ˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N»…∆…¿≈¿»

גרשון, של ÊÏ‰אחיו CLÓ‰·e¿∆¿≈»∆
Èa L‡¯ ˙‡ ‡N Ô‡k ¯Ó‡∆¡«»»…∆…¿≈
EÈ˙ÈevL BÓk) Ì‰ Ìb ÔBL¯‚≈¿«≈¿∆ƒƒƒ

לכן  ˜‰˙מניין ÏÚקודם Èa «¿≈¿»
'eÎ4‡˙È‡Â כך ). על ומובא ¿ƒ»

L¯„na5·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰Ó , «ƒ¿»«∆»««»
¯Ó‡z ‡lL ,Ì‰ Ìb בטעות «≈∆……«

ÌÈiL ÔBL¯‚ Èa ‰Ó CÎlL∆¿»»»¿≈≈¿¿ƒƒ
כיוון  ראשונים, שנימנו קהת בני אחרי

Ì‰L גרשון ÈaÓבני ÌÈ˙eÁt ∆≈¿ƒƒ¿≈
,'eÎ את ˜‰˙ לשלול כדי לכן, ¿»

הזו  בני k˙·הטעות מניין לגבי »«
‰Ì,גרשון  Ìb ללמדÈa Û‡L «≈∆«¿≈

Èa ÏL Ì‰a ‡ˆBik ÔBL¯‚≈¿«≈»∆∆¿≈
לא ˜‰˙ גרשון בני של והחשיבות ¿»

קהת, בני של מהחשיבות פחותה

Ô‡k ·e˙k‰ BÓÈc˜‰L ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«»»
לבני  קודמים קהת בני שכאן והסיבה

היא  ‰Bz¯‰גרשון „B·k ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .'eÎ6 על במשלי ¿«∆∆¡«

התורה  של והמעלה ««¿È˜¯‰החשיבות
,ÌÈÈtÓ ‡È‰ כי המדרש ואומר ƒƒ¿ƒƒ

ÔBL¯‚Âהכתוב  ˙‰˜a ¯a„Ó¿«≈ƒ¿»¿≈¿
ÔÚBË ˙‰˜ ‰È‰L ÈÙÏ ,'eÎ¿ƒ∆»»¿»≈

את  ÌMLנושא ,ÔB¯‡‰ בארון »»∆»
‰e˙k·נמצאת BÓÈc˜‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ«»

קהת  lÁ˙aL‰את ,ÔBL¯‚Ï¿≈¿∆ƒ¿ƒ»
¯Ó‡ במדבר פרשת ‡˙בסוף ‡N »«»…∆

Ck ¯Á‡Â ,˙‰˜ Èa L‡…̄¿≈¿»¿««»
¯ÓB‡ נשוא פרשת בתחילת כאן ≈

ÔBL¯‚ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N»…∆…¿≈≈¿
ÈÂ‰ ,'B‚Â מכאן ‰È‡למדנו ‰¯˜È ¿¡≈¿»»ƒ

ÌÈÈtÓƒ¿ƒƒ.התורה 
‰¯Bz ÈËewÏa ‰Êa ¯‡B·Óe7 ¿»»∆¿ƒ≈»

הזקן, ˜‰˙לאדמו"ר È·aL∆ƒ¿≈¿»
L‡¯ ˙e‡ÈN ¯Ó‡ כלשון ∆¡«¿ƒ…

קהת", בני ראש את "נשא לעיל שצוטט Ó‡¯הכתוב ÔBL¯‚ È··eƒ¿≈≈¿∆¡«
המאמר  את הפותח הנזכר, (בפסוק Ì‰ Ìb ‡N נשיאת בהם נאמר ואמנם »…«≈

למדים  הם" "גם הכתוב מלשון אבל גרשון Ì‰Lראש, È·Ïבני ÌÈÏÙË ∆≈¿≈ƒƒ¿≈
È¯¯Ó È··e יעקב ˜‰˙), בן לוי של השלישי הבן Ó‡¯אחיהם, ‡Ï ¿»ƒ¿≈¿»ƒ…∆¡«

eÈÈ‰Â,כלל  .L‡¯ ˙‡ÈN¿ƒ«…¿«¿
Ô‡k LiL ומררי גרשון קהת, בבני ∆≈»

˙B‚È¯„Ó LÏL,ראש נשיאות של »…«¿≈
הדרגה הדר  קהת, בני של העיקרית גה

שאין  והדרגה גרשון בני של הטפלה

מררי, בני של כלל ראש נשיאות בה

Ì‰L בנשיאות הללו הדרגות שלוש ∆≈
‰ÔÈewראש  ˙LÏL „‚k קו בני ¿∆∆¿…∆««ƒ

וקו  (מררי) השמאל קו (גרשון), הימין

ומבאר, שממשיך כפי (קהת), האמצעי

e‰ÊÂ כך על הפנימי wÈÚL¯הטעם ¿∆∆ƒ«
¯Ó‡ L‡¯ ˙‡ÈNc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«…∆¡«
È‡NB eÈ‰L ,˙‰˜ È·aƒ¿≈¿»∆»¿≈

ÌML ,ÔB¯‡‰ נמצאת בארון »»∆»
Âwa ‡È‰ ‰¯Bz‰ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ«»ƒ««

ÈÚˆÓ‡‰8, ב'תורת שמבואר וכמו »∆¿»ƒ
(פרשת  האמצעי לאדמו"ר חיים'

תורה  שהוא ידוע הקוין "וג' פקודי):

בשיר  בעבודה לויים וגמ"ח, ועבודה

החסד  חסדים וגמילות השמאל], [בקו

קו  והתורה בכוהנים, הוא הימין שבקו

וכמו  ישראל, בחינת שהוא האמצעי

בישראל"), שם ותורה »¿Â˜Âשכתוב
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ במדריגה »∆¿»ƒ¿«¿»

ÔÈew‰ ÈMÓ ושמאל ימין של ƒ¿≈««ƒ
ימין  בין משלב הוא מעלתו (ובגלל

ושמאל).

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ על ·) כאן האמור ¿≈¿«≈∆
האמצעי  בקו שהיא התורה ÌÚƒמעלת

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó9 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈
שנאמר  אלוקים' 'וידבר המתחיל דיבור

השבועות  חג ‡B„B˙בהתוועדות
˙¯Bz ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ«¬««»∆ƒ¿≈«

,˙Ó‡ ז"ל חכמינו ‡ÔÈכמאמר ¡∆≈
‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡10, לכך והסיבה ¡∆∆»»

'תורת  נקראת היא שהתורה Èkƒ,אמת'
Ba ÔÈ‡L ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡∆∆≈
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ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא ׁשיּנּויים, ּבֹו ׁשאין 11הּוא ְְִִִִִִֵֶַָ

אמת  ׁשּתיבת אמת, הּקּב"ה ׁשל חֹותמֹו ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָּבענין

אֹות  וסֹופּה האֹותּיֹות, ראׁשית א', ּבאֹות ְְִִִֵָָָָָּתחּלתּה

אמצע  מ', אֹות ואמצעּה האֹותּיֹות, אחרית ְְְֲִִֶֶַַָָָת',

הּוא  האמת ׁשענין מרּוּמז ׁשּבזה ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָהאֹותּיֹות,

סֹוף  עד הּמדריג ֹות ּכל מראׁשית מׁשּתּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינֹו

העצמּות  ּבהמׁשכת הּוא זה וענין הּמדריגֹות. ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּכל

ראׁש ּבין חיּלּוק יׁש וגיּלּויים ּבאֹורֹות ּכי, ְְְִִִִֵֵַָֹּדוקא,

ּבראׁשית  ׁשהּוא ּכפי האֹור ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶָלסֹוף,

ּכן  ּׁשאין מה כּו', ּבסֹופֹו ׁשהּוא לכפי ְְִִֵֵֶֶַַַהּקו

והּסֹוף  ׁשהראׁש ּבאֹופן היא העצם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹהמׁשכת

וזהּו מּמׁש. ההתחלה ּכמֹו הּוא ׁשהּסֹוף ְְְִֶֶַַַַָָָָׁשוים,

הּוא  ידּה ׁשעל אמת, ּתֹורת היא ֱִֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ׁשענין  ּדמּזה להֹוסיף, ויׁש כּו'. העצם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשכת

מּוכח, ּדאמת, ּבהאֹותּיֹות נרמז העצם ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָהמׁשכת

ׁשל  ענינם (ׁשּזהּו ּבּכלים ּגם נמׁש זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשענין

מתלּבׁשת  ׁשהּתֹורה ּכפי ׁשּגם היינּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהאֹותּיֹות),

למעלה. ׁשהיא ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבכלים

הּוא e‡È·e¯ג) ׁשּקו 12הענין ידּוע ּדהּנה , ≈ְְִִֵֶַַָָָ

ּכּנ"ל) הּתֹורה, היא (ׁשּבֹו ְִִֶֶַַַָָָהאמצעי

עד  המׁשכתֹו ׁשּמתחּלת ּבזה הּקּוין, מּׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחלּוק

ידּוע  ּדהּנה מּמׁש. אחד ּכדבר הּוא סּיּומֹו ְְִִֵֶַַָָָָָסֹוף

(ּבקו  נצח חסד חכמה הם הּקּוין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּׁשלׁשת

ּדעת  הּׂשמאל) (ּבקו הֹוד ּגבּורה ּבינה ְְְִִַַַַַָָָֹהּימין)

האמצעי) (ּבּקו יסֹוד א 13ּתפארת חיּלּוק . יׁשנֹו  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

עם 14ּביניהם  נצח, חסד חכמה הּימין, שּבקו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ענין  להיֹות יכֹול מקֹום, מּכל הּקו, ּבאֹותֹו ְְְֱִִִַַַָָָָהיֹותם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈepÈL,תמיד ואמיתי נכון ÈÓÏLe¯Èa11כמובא È‡„k˙‡והוא ƒƒƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

˙·ÈzL ,˙Ó‡ ‰"aw‰ ÏL BÓ˙BÁ ÔÈÚa המילהd˙lÁz ˙Ó‡ ¿ƒ¿«»∆«»»¡∆∆≈«¡∆¿ƒ»»
˙Bi˙B‡‰ ˙ÈL‡¯ ,'‡ ˙B‡a,בי"ת האל"ף מאותיות הראשונה האות »≈ƒ»ƒ

dÙBÒÂ אמת המילה ‰‡Bi˙B˙של ˙È¯Á‡ ,'˙ ˙B‡ האחרונה האות ¿»«¬ƒ»ƒ
בי"ת, האל"ף אותיות ««¿∆¿dÚˆÓ‡Âשל

היא  אמת המילה של האמצעית האות

˙Bi˙B‡‰ ÚˆÓ‡ ,'Ó ˙B‡ שהיא ∆¿«»ƒ
בי"ת, האל"ף אותיות ∆«∆ÊaL‰באמצע

מורכבת  'אמת' שהמילה בכך

של  והסוף האמצע מההתחלה,

‰‡Ó˙האותיות  ÔÈÚL Êne¯Ó¿»∆ƒ¿«»¡∆
˙ÈL‡¯Ó ‰pzLÓ BÈ‡L ‡e‰∆≈ƒ¿«∆≈≈ƒ
Ïk ÛBÒ „Ú ˙B‚È¯„n‰ Ïk»««¿≈«»

˙B‚È¯„n‰ כמו נשאר תמיד אלא ««¿≈
שהוא.

‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ המשכת של ¿ƒ¿»∆
שאין  כזה באופן אלוקות והתגלות

ובין  העניין ותחילת ראשית בין הבדל

שווה  אחד עניין והכל וסופו אמצעו

והתגלות ÎLÓ‰a˙הוא  הארת ¿«¿»«
˙eÓˆÚ‰ האלוקות Âc˜‡,של »«¿«¿»

ÌÈÈelÈ‚Â ˙B¯B‡a ,Èk הארות ƒ¿¿ƒƒ
והתפשטות  הארה שהם והמשכות

העצם, ולא elÈÁ˜מהמקור LÈ≈ƒ
דרגות  ¯‡Lהבדלי ÔÈa ותחילת ≈…

ונעלה גדול האור ששם ¿ÛBÒÏההארה
מועט  האור ששם ההארה וסיום

‰‡B¯ומצומצם, ‰ÓBc BÈ‡L∆≈∆»
Âw‰ ˙ÈL‡¯a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ««
,'eÎ BÙBÒa ‡e‰L ÈÙÎÏƒ¿ƒ∆¿
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

האיןֿסוף  אור היה הראשון הצמצום

מקום  נתינת היתה ולא בגילוי מאיר

ל  ונבראים ואפשרות עולמות בריאת

שהקדושֿברוךֿהוא  ולאחר מוגבלים,

את  וסילק האינסופי האור את צמצם

נוצרה  כביכול, הצד, על הגדול אורו

כקו, דק אור מצומצם, אור והאיר חזר ואז לבריאה ואפשרות מקום נתינת

נעלית  הכי בדרגא הוא הראשון הצמצום אחרי ההארה תחילת שהוא זה ואור

שינויים, יש העצם, ולא אור שהוא כיוון זה, נעלה באור גם אך האור, שבעניין

הקו, בסוף שהוא כפי לאור הקו בראשית שהוא כפי האור דומה »Ó‰ואינו
ÌÈÂL ÛBq‰Â L‡¯‰L ÔÙB‡a ‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¿»«»∆∆ƒ¿∆∆»…¿«»ƒ

דרגות, הבדלי ביניהם LnÓואין ‰ÏÁ˙‰‰ BÓk ‡e‰ ÛBq‰L ללא ∆«¿««¿»»«»
שינוי. d„Èכל ÏÚL ,˙Ó‡ ˙¯Bz ‡È‰ ‰¯Bz‰L e‰ÊÂ ידי על ¿∆∆«»ƒ«¡∆∆«»»

‰ÎLÓ˙התורה  ‡e‰ והתגלותÌˆÚ‰ האלוקות כי eÎ'של «¿»«»∆∆
בתורה. עצמותו את ו'הכניס' נתן הקדושֿברוךֿהוא

ÔÈÚL ‰fÓc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ אין בו שרק «¿»«»∆∆

אלא  והסוף שינויים האמצע ההתחלה,

Ó‡c˙,שווים, ˙Bi˙B‡‰a ÊÓ¯ƒ¿»¿»ƒ∆¡∆
Ìb CLÓ ‰Ê ÔÈÚL ,ÁÎeÓ»∆ƒ¿»∆ƒ¿»«

ÌÈÏka והתגלות הארת כל שכן «≈ƒ
אורות  של בדרך היא אלוקית

וקולטים  המכילים בכלים המתלבשים

האור  ÏLאת ÌÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿»»∆
˙Bi˙B‡‰,הדיבור שאותיות כשם »ƒ

שבאמצעותם  הכלים הם המילים,

השכל), או הרגש ומתבטא מתגלה

‰¯Bz‰L ÈÙk ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ∆«»
מופשט  אלוקי אור היא שבמקורה

מדרגה  ירדה התורה אבל מכלים,

והיא  ÌÈÏÎaלדרגה ˙LaÏ˙Ó וגם ƒ¿«∆∆¿≈ƒ
מלובשת  שהתורה כפי זו, בדרגה

ÂLa‰בכלים, ‡È‰ È¯‰ באותה ¬≈ƒ¿»∆
מעלה  ובאותה BÓkדרגה LnÓ«»¿
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L שירדה קודם ∆ƒ¿«¿»

של  העניין זה כי בכלים, להתלבש

שינויים  בו שאין העצם ושל האמת

כמבואר  אחריתו, עד העניין מראש

לעיל.

‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚12, ≈»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ÂwL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆«»∆¿»ƒ
(Ï"pk ,‰¯Bz‰ ‡È‰ BaL)∆ƒ«»««

˜eÏÁ ושונהÔÈew‰ ÈMÓ »ƒ¿≈««ƒ
השמאל  וקו הימין קו ∆«Êa‰האחרים,

B˙ÎLÓ‰ ˙lÁ˙nL הכי בדרגות ∆ƒ¿ƒ««¿»»
BÓeiÒגבוהות  ÛBÒ „Ú בדרגות «ƒ

נמוכות  ‡Á„הכי ¯·„k ‡e‰¿»»∆»
LnÓ האמת אודות לעיל כמבואר «»

שינויים. בה Úe„Èשאין ‰p‰c הסוד ‰ÔÈewבתורת ˙LÏML,האמורים ¿ƒ≈»«∆¿…∆««ƒ
בספירות  שהם כפי ואמצע שמאל (Â˜aימין, Áˆ „ÒÁ ‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»∆∆∆«¿«

„BÒÈ ˙¯‡Ùz ˙Úc (Ï‡ÓO‰ Â˜a) „B‰ ‰¯e·b ‰Èa (ÔÈÓi‰«»ƒƒ»¿»¿««¿…««ƒ¿∆∆¿
(ÈÚˆÓ‡‰ Âwa)13Ì‰ÈÈa ˜elÈÁ BLÈ C‡ .14,ÔÈÓi‰ Â˜a˘ , ««»∆¿»ƒ«∆¿ƒ≈≈∆∆¿««»ƒ

,Âw‰ B˙B‡a Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,Áˆ „ÒÁ ‰ÓÎÁ שלושת שכל למרות »¿»∆∆∆«ƒ¡»¿««
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l"yz'dכ ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

ׁשאינֹו מי ּגם ׁשהרי החכמה, ענין ּבלא ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחסד

ּבגבּורה  הּוא וכן חסד. לעׂשֹות יכֹול חכמה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבעל

ענין  ּבלא ּגם הּגבּורה ענין להיֹות יכֹול ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּובינה,

ּכל  הּנה האמצעי , ּבּקו ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבינה.

קׁשּורים  ויסֹוד) ּתפארת (ּדעת ׁשּבֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָהּפרטים

ּכמאמר  ּדעת, ּבלא רחמים ׁשאין 15ּומאּוחדים, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹ

מּׁשּום  עליו, לרחם אסּור ּדעה ּבֹו ׁשאין מי ְִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

וכן  ּבזה, זה קׁשּורים (רחמים) ותפארת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּדעת

הּדעת, מֹוח עם ׁשּקׁשּור היסֹוד, ּבענין ְְְִִֶַַַַַַָהּוא

וכמבֹואר 16ּכמאמר  לדעת. אּלא קיּׁשּוי ּגם 17אין ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

ּגֹו' יֹוסף יעקב ּתֹולדֹות אּלה ׁשּיעקב 18ּבענין , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹ

זה  קׁשּורים יסֹוד, ׁשענינ ֹו ויֹוסף ּתפארת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָׁשענינֹו

הּגּוף  ּבצּיּור ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו כּו'. זה ְְִִֶֶַַעם

הם  ּוׂשמאל) (ימין והרגליים ׁשהּידים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפׁשטּות,

הּגּוף  ּכן ּׁשאין מה מּזה, זה מחּוּלקים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאברים

התחּלקּות  ּבֹו ניּכר לא האמצעי) (קו ְְְְִִִֶַַַָָָֹעצמֹו

קו  על האמצעי קו מעלת וזֹוהי כּו'. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאברים

ענין  את ּבגלּוי רֹואים ׁשּבֹו הּׂשמאל, וקו ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹהּימין

(יסֹוד) סֹופֹו ועד (ּדעת) ׁשּמּתחּלתֹו הּׁשּנּוי, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהעּדר

קו  ּכי הּוא, הּדבר וטעם אחד. ּדבר ְִֶַַַַַָָָָָֹהּכל

(ׁשּלא  הּכתר ּפנימּיּות עד עֹולה ּדוקא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעי

הּכתר) ּבחיצֹונּיּות ׁשּׁשרׁשם הּקּוין ,19ּכׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(ּפנימּיּות  מּמׁש העצם המׁשכת הּוא ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוהיינּו

וזֹוהי  (ּכּנ"ל). ּבׁשוה מקֹום ּבכל ׁשהּוא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָהּכתר),

האמ  ּבּקו ׁשהיא הּתֹורה מעלת ׁשעֹולה ּגם צעי, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

כּו'. הּכתר ּפנימּיּות ְִִֶֶַַעד

ּבּזהר 20יּובן Ê·e‰ד) ּׁשּכתּוב מה עיּלאה 21ּגם היכלא היא ּדאֹורייתא »∆ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

אין  ׁשעצמּות היכל ּבחינת היא ׁשהּתֹורה כּו', הּוא ּברי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדקּודׁשא

ּוכמֹו ּבֹו. ּדר לתׁשמיׁשי 22סֹוף ׁשהן חיצֹונּיֹות היכלֹות יׁש הּמל ּבהיכלֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם, ׁשם ּבא עצמֹו הּמל ואין ּגוונא, ּוכהאי ׁשּולחנֹו למאכל ּכמֹו ,ְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמל

הּדּוגמא  היא וכן ּבקביעּות. ׁשם ּדר הּמל ׁשעצמּות ּפנימּיֹות היכלֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
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א.15) צב, סנהדרין א. לג, ב.16)ברכות נג, הצ"צ 17)יבמות ולאדמו"ר ואילך) א (עו, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך. ב. שפה, ויחי אוה"ת ואילך). קסח ע' ב.18)(ח"א לז, ח"א 19)וישב תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

ואילך).20)שם. תשדמ (ס"ע פשס"ג ח"ב תער"ב המשך א.21)ראה ר, בינה 22)ח"ב אמרי ד. עו, דא"ח עם סידור ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משותף, ותוכן עניין ויש קו באותו הם ונצח חסד חכמה «ÏkÓƒהבחינות

,ÌB˜Ó אלא ממש אחד דבר הבחינות שלושת אין BÈ‰Ï˙עדיין ÏBÎÈ »»ƒ¿
È¯‰L ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡Ïa Ìb „ÒÁ‰ ÔÈÚ במידות שרואים כפי ƒ¿««∆∆«¿…ƒ¿««»¿»∆¬≈

אדם  ÓÎÁ‰בני ÏÚa BÈ‡L ÈÓ Ìb היא והבנה בשכל שלו והרמה «ƒ∆≈««»¿»
הוא  גם נמוכה, BNÚÏ˙רמה ÏBÎÈ»«¬

‰È·e ‰¯e·‚a ‡e‰ ÔÎÂ .„ÒÁ∆∆¿≈ƒ¿»ƒ»
השמאל, ÔÈÚשבקו ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿«

¯e·b‰‰ במידותÔÈÚ ‡Ïa Ìb «¿»«¿…ƒ¿«
Âwa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰Èa‰«ƒ»«∆≈≈««

Ïk ‰p‰ ,ÈÚˆÓ‡‰ שלוש »∆¿»ƒƒ≈»
˙¯‡Ùz ˙Úc) BaL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆««ƒ¿∆∆

ÌÈ„Áe‡Óe ÌÈ¯eL˜ („BÒÈÂ זה ƒ¿ƒ¿»ƒ
¯ÌÈÓÁבזה, ÔÈ‡L מידת היא ∆≈«¬ƒ

Ó‡Ók¯התפארת  ,˙Úc ‡Ïa15 ¿…««¿«¬«
Úc‰הגמרא  Ba ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈≈»

ÌeMÓ ,ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡»¿«≈»»ƒ
(ÌÈÓÁ¯) ˙¯‡Ù˙Â ˙ÚcL∆««¿ƒ¿∆∆«¬ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ,‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL¿̃ƒ∆»∆¿≈
ÌÚ ¯eLwL ,„BÒÈ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿∆»ƒ

¯Ó‡Ók ,˙Úc‰ ÁBÓ16 הגמרא ««««¿«¬«
ÈeMÈ˜ ÔÈ‡ מידת עם (שקשור ≈ƒ

B·ÓÎÂ‡¯היסוד) .˙Ú„Ï ‡l‡17 ∆»¿««¿«¿»
החסידות  ÔÈÚaבתורת Ìb«¿ƒ¿«

של  הפנימית ∆≈‡l‰המשמעות
'Bb ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz18, ¿«¬…≈

,˙¯‡Ùz BÈÚL ·˜ÚiL∆«¬…∆ƒ¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ¯eL˜ ,„BÒÈ BÈÚL ÛÒBÈÂ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

.'eÎ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆
Ûeb‰ ¯eiˆa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«¿ƒ«

˙eËLÙa עשר את (המסמל ¿«¿
אליהו'), ב'פתח כנאמר הספירות,

ÔÈÓÈ) ÌÈÈÏ‚¯‰Â ÌÈ„i‰L∆«»«ƒ¿»«¿«ƒ»ƒ
ÌÈ¯·‡ Ì‰ (Ï‡ÓNe¿…≈≈»ƒ
ÔÈ‡M ‰Ó ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜leÁÓ¿»ƒ∆ƒ∆«∆≈
(ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) BÓˆÚ Ûeb‰ Ôk≈««¿«»∆¿»ƒ
ÌÈ¯·‡ ˙e˜lÁ˙‰ Ba ¯kÈ ‡Ï…ƒ»ƒ¿«¿≈»ƒ

'eÎ.אחד עניין ÏÚÓ˙והכל È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
Â˜Â ÔÈÓi‰ Â˜ ÏÚ ÈÚˆÓ‡‰ Â«̃»∆¿»ƒ«««»ƒ¿«

BaL ,Ï‡ÓO‰ דווקא האמצעי בקו «¿…∆
¯cÚ‰ ÔÈÚ ˙‡ ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ƒ¿»∆ƒ¿«∆¿≈
„ÚÂ (˙Úc) B˙lÁznL ,ÈepM‰«ƒ∆ƒ¿ƒ»««¿«
.„Á‡ ¯·c Ïk‰ („BÒÈ) BÙBÒ¿«…»»∆»

¯·c‰ ÌÚËÂ בקו אחד שדווקא דבר הכול אלא שינויים אין האמצעי ¿«««»»
¯˙k‰ ˙eiÓÈt „Ú ‰ÏBÚ ‡˜Âc ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ Èk ,‡e‰ הבחינה ƒ«»∆¿»ƒ«¿»∆«¿ƒƒ«∆∆
מהספירות  שלמעלה עליון' 'כתר שבבחינת עמוקה והיותר …∆(lL‡הפנימית

ÔÈew‰ ÈLk,השמאל וקו הימין קו בדרגות ÌL¯MLהאחרים, ומקורם ƒ¿≈««ƒ∆»¿»
הוא מהספירות eiBˆÈÁa¿ƒƒ˙שלמעלה

(¯˙k‰19BaL eÈÈ‰Â בקו , «∆∆¿«¿∆
דווקא  ‰ÎLÓ˙האמצעי ‡e‰«¿»«

והשראת  של ‰ÌˆÚוהתגלות »∆∆
(eiÓÈt˙האלוקות  LnÓ«»¿ƒƒ

‡e‰L ,(¯˙k‰ מאיר העצם «∆∆∆
ÌB˜Óומתגלה  ÏÎa הכי מהדרגה ¿»»

תחתונה  הכי הדרגה עד עליונה

Ìb È‰BÊÂ .(Ï"pk) ‰ÂLa¿»∆««¿ƒ«
Âwa ‡È‰L ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ«¬««»∆ƒ««
„Ú ‰ÏBÚL ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆∆«

'eÎ ¯˙k‰ ˙eiÓÈt התורה ולכן ¿ƒƒ«∆∆
לעיל. כמבואר אמת', 'תורת נקראת

Ô·eÈ ‰Ê·e („20‰Ó Ìb »∆«««
¯‰fa ·e˙kM21‡˙ÈÈ¯B‡c ∆»«…«¿«¿»

‡L„e˜c ‰‡lÈÚ ‡ÏÎÈ‰ ‡È‰ƒ≈»»ƒ»»¿¿»
,'eÎ ‡e‰ CÈ¯a של העליון ההיכל ¿ƒ

היינו  «»∆Bz‰L¯‰הקדושֿברוךֿהוא,
˙eÓˆÚL ÏÎÈ‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«≈»∆«¿

Ba ¯c ÛBÒ ÔÈ‡ לעיל וכאמור ≈»
ומהות  עצמות נמצאת שבתורה

BÓÎe22˙BÏÎÈ‰aהאלוקות. ¿¿≈»
˙BiBˆÈÁ ˙BÏÎÈ‰ LÈ CÏn‰«∆∆≈≈»ƒƒ
BÓk ,CÏn‰ ÈLÈÓL˙Ï Ô‰L∆≈¿«¿ƒ≈«∆∆¿
‡ÂÂb È‡‰Îe BÁÏeL ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«¿»¿««¿»

a‡וכדומה, BÓˆÚ CÏn‰ ÔÈ‡Â¿≈«∆∆«¿»
˙BÏÎÈ‰ LÈÂ ,ÌÏBÚÏ ÌL»¿»¿≈≈»
¯c CÏn‰ ˙eÓˆÚL ˙BiÓÈt¿ƒƒ∆«¿«∆∆»
‡È‰ ÔÎÂ .˙eÚÈ·˜a ÌL»ƒ¿ƒ¿≈ƒ
LiL ,‰ÏÚÓÏ ‡Ó‚ec‰«¿»¿«¿»∆≈

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



כי y`x z` `yp

עצמּות  ׁשאין חיצֹונּיים היכלֹות ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלמעלה,

ּבהעברה  אּלא ׁשם ּומתּגּלה ׁשֹורה סֹוף אין ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָאֹור

הּוא  ּברי קּודׁשא עביד מאי ּבּלילה ּוכמֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָּבלבד,

אלף  עׂשר ּבׁשמֹונה וׁשט ׁשּלֹו קל ּכרּוב על ְְְִֵֶֶֶַַָָָָרֹוכב

האֹור 23עלמין  ׁשּגיּלּוי ּדאצילּות, היכלֹות ׁשהן , ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

והעברה, ׁשיטה ּבבחינת רק הּוא ּבהם סֹוף ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאין

ׁשהּוא  זאת (ועֹוד ּבלבד הארה ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהיא

ּפנימי  היכל היא ּתֹורה אבל לילה). ְְְֲִִִִֵַַָָָָּבחינת

ּבקביעּות. ּבֹו ּומתּגּלה ׁשֹורה סֹוף אין ְְְִִִֵֶַַָָׁשעצמּות

ּדכיון  הּתֹורה, ׁשּבלּמּוד הּמעלה ּגֹודל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוזהּו

ּבּתֹורה, ּומתּגּלה ׁשֹורה סֹוף אין אֹור ְְִֵֶַַַָָָׁשעצמּות

ׂשכלם  ׁשּמקּׁשרים הּתֹורה, עּיּון ידי על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהרי

עצמּות  עם מתאחדים הּתֹורה, ּבחכמת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָוחכמתם

ּגם  וכמבֹואר הּתֹורה, נֹותן סֹוף, אין ְְֵֵַַַָָאֹור

יחּוד 24ּבּתניא  נעׂשה הּתֹורה ליּמּוד ידי ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

ּגם  הּוא וכן כּו'. ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין ְְִִֵֵֶַָָנפלא

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ואדרּבה, הּתֹורה, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבקריאת

הּתֹורה 9לעיל  אֹותּיֹות ּבקריאת מעלה ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יׁש הּתֹורה ׁשעּיּון ּדאף הּתֹורה, עּיּון על ְֲִִִֵֶַַַַָָאפיּלּו

וכמבֹואר  נפלאה, מעלה יעׂשה 25ּבֹו ּבענין ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

לֹו ּדחּוכמתא 26למחּכה ּבמיּלין ּדדחקין אינּון , ְְְְְְֲִִִִִֵַָָ

לּה רק 27ודייקין ׁשּיי זה הרי מקֹום, מּכל , ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

קריאת  ידי על ּכן ּׁשאין מה האדם, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלׂשכל

ּכי  מּזה, נעלית לדרּגא מּגיעים הּתֹורה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאֹותּיֹות

ּתען  מלמעלה, ׁשּניּתנּו ּכמֹו הם הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָאֹותּיֹות

אמרת הּקֹורא 28לׁשֹוני אחר ּכעֹונה ידי 29, ועל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
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ואילך). א (סט, פמ"בֿמג הק"ש ב.23)שער ג, תקטו 25)פ"ה.24)ע"ז ע' שם וראה ואילך. תקלד ע' תרס"ו המשך ראה

ג.26)ואילך. סד, ב.27)ישעי' קל, ח"א קעב.28)זהר קיט, ועוד.29)תהלים ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÔÈ‡L ÌÈiBˆÈÁ ˙BÏÎÈ‰≈»ƒƒƒ∆≈«¿≈∆

,„·Ïa ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ÌL ‰lb˙Óe נמשך הכול בוודאי כלומר, ƒ¿«∆»∆»¿«¬»»ƒ¿«
אבל  מהעצמות, ונשתלשלו נמשכו האמצעי בקו שאינן בחינות וגם מהעצמות

לא  עצמו שהמלך להיכלות שנמשלו העצמות, 'דירת' עיקר שאינם בדרגות

היא  העצמות המשכת לשם, בא

בהתעכבות  ולא בלבד, בהעברה

הגמרא BÓÎeובקביעות, דברי ¿
‡L„e˜ „È·Ú È‡Ó ‰ÏÈla««¿»«¬ƒ¿»

‡e‰ CÈ¯aֿהקדושֿברוך עושה מה ¿ƒ
BlLהוא  Ï˜ ·e¯k ÏÚ ·ÎB¯≈«¿«∆

ÛÏ‡ ¯NÚ ‰BÓLa ËLÂ¿»ƒ¿»»»∆∆
ÔÈÓÏÚ23Ô‰L הללו , העולמות »¿ƒ∆≈

ÈelÈbL ,˙eÏÈˆ‡c ˙BÏÎÈ‰≈»«¬ƒ∆ƒ
˜¯ ‡e‰ Ì‰a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰»≈»∆«

‰¯·Ú‰Â ‰ËÈL ˙ÈÁ·a כמו ƒ¿ƒ«ƒ»¿«¬»»
לעצור מעבר  מבלי שייט בכלי במקום

במקום, ÈÁa˙ולהתעכב ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ«
˙‡Ê „BÚÂ) „·Ïa ‰¯‡‰∆»»ƒ¿«¿…

‰ÏÈÏ ˙ÈÁa ‡e‰L זמן שאינו ∆¿ƒ««¿»
העלם  של אלא גילוי ‡·Ïשל .(¬»

ÈÓÈt ÏÎÈ‰ ‡È‰ ‰¯Bz»ƒ≈»¿ƒƒ
‰¯BL ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚL∆«¿≈»

˙eÚÈ·˜a Ba ‰lb˙Óe כמו ƒ¿«»ƒ¿ƒ
עצמו  המלך שבהם הפנימיים היכלות

בקביעות. ושוכן גר

‰ÏÚn‰ Ï„Bb e‰ÊÂ המיוחדת ¿∆∆««¬»
ÔÂÈÎc ,‰¯Bz‰ „enÏaL∆¿ƒ«»¿≈»
‰¯BL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚL∆«¿≈»

,‰¯Bza ‰lb˙Óe בתורה נמצא ƒ¿«»«»
התורה  לימוד ידי על ומאיר ומתגלה

,‰¯Bz‰ ÔeiÚ È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈ƒ«»
ÌÈ¯M˜nL התורה ÌÏÎNלומדי ∆¿«¿ƒƒ¿»

,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa Ì˙ÓÎÁÂ¿»¿»»¿»¿««»
¯B‡ ˙eÓˆÚ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ«¿
,‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÛBÒ ÔÈ‡≈≈«»

‡Èza Ìb ¯‡B·ÓÎÂ24ÏÚL ¿«¿»«««¿»∆«
'eÎ e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈ ‰NÚ ‰¯Bz‰ „enÈÏ È„È¿≈ƒ«»«¬∆ƒƒ¿»∆≈ƒ»
(וזה  עצמה התורה ובין הלומד האדם שכל בין התאחדות גורם הלימוד כי

מושכל  איזה בשכלו ומשיג כשמשכיל שכל כל הנה ..." שם: בתניא לשונו

ומלובש  ומוקף נתפס והמושכל בשכלו ומקיפו המושכל את תופס השכל הרי

שמשיגו  בשעה במושכל מלובש השכל וגם והשכילו שהשיגו השכל בתוך

בגמרא  או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין כשאדם דרךֿמשל בשכלו, ותופסו

בה  מלובש שכלו וגם אותה ומקיף תופס שכלו הרי בורייה על לאשורה

שעלה  הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו היא זו הלכה והנה שעה. באותה

הפסק  יהיה וכך כך ושמעון דרךֿמשל וכך כך ראובן שכשיטעון ברצונו

למשפט  לבוא לעולם הזה הדבר יהיה ולא היה לא אם ואף וכך כך ביניהם

של  וחכמתו ברצונו עלה שכך מאחר מכלֿמקום אלו, ותביעות טענות על

כך  זה יטעון שאם הקדושֿברוךֿהוא

כשאדם  הרי כך הפסק יהיה כך וזה

כהלכה  זה פסק בשכלו ומשיג יודע

פוסקים  או גמרא או במשנה הערוכה

בשכלו  ומקיף ותופס משיג זה הרי

הקדושֿברוךֿהוא  של וחכמתו רצונו

ברצונו  ולא ביה תפיסא מחשבה דלית

בהלכות  בהתלבשותם כיֿאם וחכמתו

בהם  מלובש שכלו וגם לפנינו הערוכות

ולא  כמוהו יחוד שאין נפלא יחוד והוא

להיות  בגשמיות כלל נמצא כערכו

צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים

ופינה...").

ÔÎÂ המעלה על לעיל שנתבאר כשם ¿≈
כך  התורה, שבעיון ‰e‡המיוחדת

˙‡È¯˜a Ìb אמירת˙Bi˙B‡ «ƒ¿ƒ«ƒ
של  a¯„‡Â‰,מילים ,‰¯Bz‰«»¿«¿«»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk9 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
השבועות  בחג שנאמר ≈∆LiLהנזכר

˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«ƒ
‰¯Bz‰ ועיון הבנה ללא ‡elÈÙגם «»¬ƒ

ÔeiÚL Û‡c ,‰¯Bz‰ ÔeiÚ ÏÚ«ƒ«»¿«∆ƒ
‰¯Bz‰ יגיעה מתוך כשהוא במיוחד «»

ÏÙ‡‰,ומאמץ  ‰ÏÚÓ Ba LÈ≈«¬»ƒ¿»»
¯‡B·ÓÎÂ25 בחסידותÔÈÚa דברי ¿«¿»¿ƒ¿«

בישעיה  הכתוב על ∆¬»NÚÈ‰הזוהר
BÏ ‰kÁÓÏ26ÔÈ˜Á„c ÔeÈ‡ , ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒ

ÔÈ˜ÈÈ„Â ‡˙ÓÎeÁc ÔÈlÈÓa¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒ
dÏ27, עצמם את שדוחקים אלה »

תורה) (דברי חכמה בדברי (מתייגעים)

בה, ‰¯Èומדייקים ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈
‰Ê בעיון התורה ¯˜לימוד CÈiL ∆«»«

Ì„‡‰ ÏÎNÏֿהקדושֿברוך של עצמותו עם השכל של התאחדות וגורם ¿≈∆»»»
התורה, נותן ‰Bz¯‰הוא ˙Bi˙B‡ ˙‡È¯˜ È„È ÏÚ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¿≈¿ƒ«ƒ«»

עיון  ללא בלבד, ואמירה Èkקריאה ,‰fÓ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»«¬≈ƒ∆ƒ
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ואומר קורא ÏÚÓÏÓ‰,שהאדם ezÈpL BÓk Ì‰ ƒ«»≈¿∆ƒ¿ƒ¿«¿»

מבקש  המלך שדוד בתהילים הכתוב וכלשון שלו, וההבנה השכל עירוב בלי

של  באופן יהיה התורה שלימוד ÈBLÏמהקדושֿברוךֿהוא ÔÚz««¿ƒ
E˙¯Ó‡28‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk וכעניין ,29, אור': ב'תורה (וכמבואר ƒ¿»∆¿∆«««≈
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l"yz'dכב ,oeiq 'h ,`yp zyxt zay

אׁשר  לכל קֹוראיו לכל ה' קרֹוב נעׂשה ְְְֲֲֶֶֶַָָָֹזה

באמת  ּתֹורה.30יקראּוהּו אּלא אמת אין , ְֱֱִֵֶֶֶֶָָָ

ּגֹו',e‰ÊÂה) הם ּגם גרׁשֹון ּבני ראׁש את נׂשא ¿∆ְְֵֵֵֶַָֹֹ

עליֹונה, הכי ּבדרּגא הם קהת ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָּדבני

ׁשּנאמר  הּתֹורה, ׁשּבֹו הארֹון, נֹוׂשאי ּבּה6להיֹותם ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה  והענין מּפנינים. היא ּדהּנה,31יקרה , ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלכן  יקר, ּדבר הם הּמרּגלּיֹות ׁשהם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּפנינים

,לּמל ׁשעֹוׂשין ועטרה ּבכתר אֹותם ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָקֹובעים

ּבבחינת  מּגיע ׁשּׁשרׁשם הּמצוֹות ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָוזהּו

ּבלבד, מּקיף ּבבחינת הם הּמצוֹות א ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּכתר.

אבל  מּקיף, ּבחינת ׁשהּוא ועטרה ּכתר ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּוכמֹו

(וכּידּוע  מּמׁש ּפנימי אֹור ּבחינת היא ְְְִִִִַַַַַָָָהּתֹורה

לּנׁשמה  לבּוׁשים נעׂשים ּׁשאין 32ׁשהּמצוֹות מה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּפנימי  אֹור ּבחינת הּמזֹון, היא הּתֹורה ),24ּכן ְְִִִִֵַַַָָ

למעלה  הּכתר, ּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָוׁשרׁשּה

ּבחיצֹונּיּות  מּגיעים ׁשהם הּפנינים ְְְִִִִִִִִֵֶַַַמּבחינת

יקר  מּפנינים, יקרה היא ׁשהּתֹורה וזהּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּכתר.

מאֹות  ׁשלׁש ּבגימטרּיא יקר ּכי, יקר, ּדבר ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹמּכל

מאֹות 33ועׂשר  ׁשלׁש ּפעמים ׁשּתי הּוא וכתר , ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹ

הּתֹורה  ולכן וחיצ ֹונּיּות, ּפנימּיּות ּדהיינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָועׂשר,

כּו'. מּיקר יקר היא הּפנימּיּות מּבחינת ְְִִִִִִִֶַַָָָָׁשהיא

צרי קהת, ּבני עבֹודת הקּדמת לאחרי ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָאמנם

יֹותר, למּטה ׁשהיא גרׁשֹון, ּבני עבֹודת ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָלהיֹות

ה  הּכּוונה ּתכלית ּדירה ּכי יתּבר לֹו לעׂשֹות יא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּדוקא  ּבּתחּתֹונים 34ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיּקר , ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

ההיּלּולא 35היתה  ּבדרּוׁשי ידי 36(ּכמבֹואר ועל .( ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
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יח.30) קמה, ג.31)תהלים כג, פרשתנו לקו"ת סע"ב.32)ראה עט, סע"ד. עה, משפטים א. טז, שרה חיי תו"א ראה

ב.33) נד, לזח"ג מלך מקדש כה. סימן י אות אור תנחומ 34)מאורי במדב"ר ראה ספ"ג. ב"ר טז. פרשתנו ג. בחוקותי א

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. וש"נ.35)פי"ג, ז. פי"ט, ואילך).36)ב"ר 111 ע' תש"י המאמרים (ספר ה'שי"ת לגני באתי המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מפיהם  היוצאת הלכה להיות לישראל ניתן זה וכוח בפיך שמתי אשר דברי

הדברות  בעשרת התורה קבלת בזמן וניתן מסיני למשה שנאמרה ממש ה' דבר

נעשה  הדיבור שאין יתברך אליו בטול בחינת דהיינו נאמרה שכבר מה לאמור

תען  שכתוב כמו רק שלו הוא כאילו עצמו מפי יוצא להיות האדם אצל נפרד

אמרתך  היא שהתורה אמרתך לשוני

האומר  אחר כעונה תען שלשוני אלא

אומר") שהוא Ê‰מה È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרב שהיהודי

התורה  לימוד ידי על איתו ומתאחד

‰NÚ נפעלÏÎÏ '‰ ·B¯˜ «¬∆»¿»
e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜¿»¿…¬∆ƒ¿»

˙Ó‡·30‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡ , ∆¡∆≈¡∆∆»
‰¯Bz'ה אל הקריאה וכאשר »

האמת, ידי על היא אליו וההתקרבות

הקדושֿברוךֿהוא  אזי התורה, היינו

הקורא. אל קרוב מצידו

Èa L‡¯ ˙‡ ‡N e‰ÊÂ (‰¿∆»…∆…¿≈
,'Bb Ì‰ Ìb ÔBL¯‚ הוספה בתור ≈¿«≈

לעיקר, ˜‰˙וטפל È·c שהציווי ƒ¿≈¿»
למנות  הציווי לפני נאמר אותם למנות

גרשון  בני ‰ÈÎאת ‡b¯„a Ì‰≈¿«¿»¬ƒ
È‡NB Ì˙BÈ‰Ï ,‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿»¿≈
,‰¯Bz‰ BaL ,ÔB¯‡‰»»∆«»

¯Ó‡pL6da לתורה È˜¯‰ביחס ∆∆¡«»¿»»
,ÌÈÈtÓ ‡È‰ שממשיך כפי ƒƒ¿ƒƒ

ומבאר.

‰Êa ÔÈÚ‰Â31,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Ì‰ ˙BiÏb¯n‰ Ì‰L ÌÈÈt‰«¿ƒƒ∆≈««¿»ƒ≈

¯˜È ¯·c,ביותר ÔÎlLונחשב »»»»∆»≈
Ì˙B‡ ÌÈÚ·B˜ את ומשבצים ¿ƒ»

המרגליות ואת ∆∆¿Îa˙¯הפנינים
e‰ÊÂ ,CÏnÏ ÔÈNBÚL ‰¯ËÚÂ«¬»»∆ƒ«∆∆¿∆

ברוחניות  ‰BÂˆn˙בנמשל ÔÈÚƒ¿««ƒ¿
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ÌL¯ML∆»¿»«ƒ«ƒ¿ƒ««∆∆

גדולה. חשיבות למצוות יש »‡Cולכן
שני  ÈÁ·a˙מצד Ì‰ ˙BÂˆn‰«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«

,„·Ïa ÛÈwÓ מתלבש ואינו חודר ואינו מלמעלה המאיר אור כמו «ƒƒ¿«
ËÚÂ¯‰בפנימיות  ¯˙k BÓÎe כפשוטוÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L מעל ¿∆∆«¬»»∆¿ƒ««ƒ

‰Bz¯‰לראש, Ï·‡ מהפנינים יותר יקרה שהיא נאמר ‰È‡שעליה ¬»«»ƒ
ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ ˙BÂˆn‰L Úe„iÎÂ) LnÓ ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«»¿«»«∆«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ

‰ÓLpÏ32¯B‡ ˙ÈÁa ,ÔBÊn‰ ‡È‰ ‰¯Bz‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¿»»«∆≈≈«»ƒ«»¿ƒ«
ÈÓÈt24 מלובשת התורה התורה, שבידיעת "ולפי ה: פרק בתניא וכמבואר ¿ƒƒ

כי  הנפש, ומזון לחם בשם נקראת לכן בתוכם, ומוקפת ושכלו האדם בנפש

שם  ונהפך ממש וקרבו בתוכו כשמכניסו הגוף את זן הגשמי שהלחם כמו

בנפש  והשגתה התורה בידיעת כך ויתקיים, יחיה ואזי כבשרו ובשר דם להיות

והיו  עמו ומתאחדת בשכלו שנתפסת עד שכלו בעיון היטב שלומדה האדם

וחיים  לנפש מזון נעשה לאחדים

ברוךֿהוא  איןֿסוף החיים מחיי בקרבה

שבקרבה  ותורתו בחכמתו המלובש

מעי... בתוך ותורתך שכתוב וזהו

המצות  הן עדן בגן הנשמות שלבושי

שעסקו  לנשמות המזון היא והתורה

והמזון  לשמה... בתורה הזה בעולם

והלבושים  פנימי אור בחינת היא

מקיפים..." של dL¯LÂ,)בחינת ¿»¿»
הוא  eiÓÈt˙התורה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ

˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,¯˙k‰«∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÚÈbÓ Ì‰L ÌÈÈt‰ רק «¿ƒƒ∆≈«ƒƒ

e‰ÊÂ .¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«∆∆¿∆
,ÌÈÈtÓ ‰¯˜È ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

¯˜È יותר ונעלה c·¯וחשוב  ÏkÓ »»ƒ»»»
LÏL ‡i¯ËÓÈ‚a ¯˜È ,Èk ,¯˜È»»ƒ»»¿ƒ«¿ƒ»¿…

¯NÚÂ ˙B‡Ó33‡e‰ ¯˙ÎÂ , ≈»∆∆¿∆∆
˙B‡Ó LÏL ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ¿…≈

,eÈÈ‰c ,¯NÚÂ הבחינות שתי »∆∆¿«¿
eiBˆÈÁÂ˙,שבכתר  ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÁaÓ ‡È‰L ‰¯Bz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»∆ƒƒ¿ƒ«
.'eÎ ¯˜iÓ ¯˜È ‡È‰ ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒƒ»»ƒ»»
˙„B·Ú ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ÌÓ‡»¿»¿«¬≈«¿»«¬«

,˙‰˜ Èa כמבואר התורה, עניין ¿≈¿»
B·Ú„˙לעיל, Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¬«

‰hÓÏ ‡È‰L ,ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿∆ƒ¿«»
,¯˙BÈ והתעסקות מגע מתוך ה' עבודת ≈

יותר  נחותים ÈÏÎz˙בדברים Èkƒ«¿ƒ
‰Âek‰ היא הבריאה כל של המטרה ««»»

‡È‰ המדרש BÏכדברי ˙BNÚÏ ƒ«¬
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

‡˜Âc34, הזה העולם שדווקא כלומר, «¿»
השכינה  והשראת אלוקות לגילוי ראוי מקום יהיה והתחתון »wÈÚc¿ƒ¯הנחות

‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL35 עץ חטא (לפני הבריאה בתחילת שהיה וכפי ¿ƒ»««¿ƒ»¿»
שעיקר  עליונים) יותר לעולמות מהעולם השכינה ועליית סילוק את שגרם הדעת

הזה  בעולם דווקא היתה השכינה ÈLe¯„aהשראת ¯‡B·Ók)«¿»ƒ¿≈
‡ÏelÈ‰‰36'כלה אחותי לגני 'באתי המתחיל (דיבור החסידות מאמרי «ƒ»

תש"י). שבט ביו"ד הריי"צ הרבי בהסתלקות Ê‰הקשורים È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
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כג y`x z` `yp

וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד לקּיּום ּבאים ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָזה

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי יחּדיו ּבׂשר מׁשיח 37כל ּבביאת , ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָ

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָצדקנּו,

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

1

2

3

4

ה.37) מ, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  והמטרה הכוונה את שמשלימים

בתחתונים' Ìei˜Ï'דירה ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ
„eÚi‰ אודות ישעיה בנבואת האמור «ƒ

העתידה  B·k„הגאולה ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿
Èk ÂÈcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

אל חבר המלחים וקציניהם בראשיהם,

האני' "משגב", לביקורם בארצות הברית

שלום וברכה!

בנועם שמעתי מחברכם האברך מר יצחק שי' גיטלזון, על דבר ביקורכם בארצות הברית, ועל 

ידו הנני לשלוח לכם ברכת "בואכם לשלום" ופ"ש ואיחולים טובים.

מובן מאליו, אשר אחת ממטרות הביקור בארה"ב או בשאר מדינות היא לרכוש כבוד ותהלה 

בעד הישוב בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן, על ידי שישמשו דוגמא וסמל מהתפתחות החיים בארה"ק 

ת"ו וייצגו לפני כל את מיטב כחות עמנו, החשוב והנעלה אשר בו.

ומהו החשוב והנעלה אצלנו לעיני כל העמים?

מאז היות עם בני ישראל לגוי, זאת אומרת מזמן מתן תורתנו - אשר מאורע זה חוגגים אנחנו 

בחג השבועות הבא עלינו לטובה בימים הקרובים - הנה הי' עם בני ישראל המעט מכל העמים, המעט 

רעיון  ברוחניות: הפצת  באיכות,  כולה  לתבל  דרך  ומורה  מופת  עצמו, שימש  זה  מזמן  בכמות. אבל 

אחדות האלקות, שמירת דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וכו' וכו'.

מאז ועד עתה, בכל דור ודור קמים עלינו, אבל למרות כל זה - עם בני ישראל חי וקיים, בה 

בשעה אשר המתקוממים עליו, אשור ובבל יון ורומי, סופם היתה כלי' ולא נשאר מהם שריד ופליט.

ברור על פי הנ"ל כי סוד קיומו של עמנו אינו תלוי בכמות כי אם באיכות. לא בכח הזרוע כי אם 

בערכים הרוחניים הנצחיים אשר ספג עמנו אל קרבו ויהיו עמו לאחדים.

ובלשון הכתוב: ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום.

והוא הדין לתכלית ביקורכם בכל מקום בואכם. ברצותכם לייצג את האפייני בחיי היהודי 

והקו העקרי של עם ישראל, אשר בזה נבדל הוא, בזה הוא מצטיין וזוהי מעלתו, הנה צריכים להעלות 

על נס ולהדגיש את הכחות הרוחניים של עם ישראל, הגברתו את הצורה על החומר. וכפתגם נביאנו: 

לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות.

בברכת חג שמח והצלחה במילוי שליחותם האמיתית ותפקידם הנפשיי בעולם זה.



כד

.l"yz'd ,oeiq 'a ,xacna t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.ÊÎ שלקחו האנגלי או הטורקי הגוי דברי על התלמידים לפני לחזור צריך אתה למה לעניננו: ובנוגע
בתורה?! ענין אודות לדבר יכול שאתה בשעה בה – מהתורה

הוא  אלא 142הדין שלהם, ערכאות לפני להביאם אסור ישראל, כדיני דנים העולם שאומות דינים שגם
חוזר  אתה ובעיקר המזלג, קצה על להם נותן אתה יהדות עניני לפועל, ובנוגע – ישראל! של ב"ד לפני

ממך! לשמוע באו הם זה בשביל לא – הגויים! דברי על

לך  ויש ב"אוניברסיטה" שלמדת גדול, חכם שאתה לתלמידים להראות שרצונך טוען שאתה ומה
יהדות, עניני מדבר אינך דבר של בסופו הרי – יהדות עניני אודות ממך לשמוע ירצו ואז וכו', "תואר"

בכדור!... לשחק יוצאים ואז הפעמון, מצלצל אחרים, ענינים מדבר שאתה דקות 55 לאחרי כי

יש  מה – אותך! יראו שכולם כדי בראש, וקופץ כיפה, חובש הנך הפגנות, עריכת אודות כשמדובר
תורה! שלך התלמידים עם שתלמד מוטב  – חוצות?! כל בראש קופץ להיות לך

כלום?! לו אומר לא אתה למה – כדבעי מתנהג לא שלך תלמיד כאשר

כלום?! לו אומר לא אתה למה – גרים! מגייר והוא זו, לבירה בעה"ב שאין שטוען תלמיד לך יש
ממנו! מתנער שאתה לו תאמר כך; יתנהג ולא ידבר שלא לו ותאמר לו תקרא –

ואמך, אביך של נשמותיהם את שיזכור מהקב"ה לבקש "יזכור", לומר הולך אתה מעט עוד לו: תאמר
לראש לכל הנה – אותם יזכור שהקב"ה רצונך ואם בעבורם. צדקה וליתן וזקנתך, `dzזקנך jixv לזכור

אותם!

אתך  נכנסים בכלל היו לא – הסבתא או הסבא בפני כאלו דברים אומר היית אילו עצמך: והגע
רוצים  היו ולא "ּפעטאך", "שוטה", אותך וקוראים אותך, ("אּפגעשמיסן") מלקים היו אלא ַָלשקו"ט,

ממך!... לשמוע

אותם, לזכור בעצמך אתה צריך – אותם יזכור שהקב"ה רצונך אם כמותם,ובכן: להתנהג ולהתחיל
שגידלנו"! גידולים "ראו לומר: יוכלו בפועל, אותם כשתפגוש שנה, ועשרים מאה לאחרי הנה ואז,

.ÁÎ שיכולים ענין אינו – מבנ"י מובדלים והם התורה, עם שייכות להם אין שגויים – זה וענין
והיושר, הצדק והיפך דמוקרטיא, היפך שהוא לטעון

בעיני – חן למצוא בדוקא שרוצים כיון אתה", "אחינו לו ואומרים ל"גלח" שבאים כאלו יש שלכן
הגוי!

ענין  כל – הגוי?! בעיני חן למצוא כך כל להוט הנך ומדוע התורה?! עם ל"גלח" יש שייכות איזו
הקדשים  בקדש שנמצא מה לגוי להראות רצה שחזקיהו מזה התחיל הבית כל 143חורבן התחילו מזה ;

–הצרות!

שלום" נתיבותי' וכל נועם דרכי ש"דרכי' תורה, ע"פ שהוא דבר שזוהי 144כי, כך, ויושר, צדק זה הרי ,
עם  שלום להיות יכול כזה באופן ורק הגויים, של מציאותם עבור גם אלא בנ"י, עבור רק לא טובה

גויים.
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בסופן.142) סנהדרין הל' רמב"ם ב. פח, גיטין
יל"ש 143) ספנ"ב. פרדר"א ואילך. יג כ, מלכיםֿב ראה

רמה). (רמז שם מלכים
יז.144) ג, משלי
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עומדים  שנה 22 ובמשך במלחמה, מלומדים שהם "דרוזים", שנקראים שבט בא"י שיש שרואים וכפי
נעלה  ענין להיות יכול שלא כך, זה, בגלל נהרגו מהם ורבים בנ"י, על להגן א"י גבולי משמר על הם
על  חשבו לא הם וגם יהודים, שיהיו אחד אף בדעת עלה ולא גויים, בתור רשומים הם ואעפ"כ, יותר;

יהודים. להיות רוצים לא הם זה;

גדול  דבר שזה (אלא ל"שרים" אותם למנות "מדלי'", להם לתת צריך – א"י על מגינים שהם כיון
צרות. מהם סובלים לא ולכן גויים, בתור אותם מחשיבים אבל להם...), למסור רוצים שלא מדי יותר

מסכים  מעשה בשעת – יהודים! שהם גויים על ולומר העולם, את להפוך והחליט מישהו שהגיע עד
בכך. רצונו אין דבר של שלאמיתו כיון זה, על יתחרט כן לאחרי אבל לכך, הגוי

במה  י"ח יצאו והלואי הצרות, כל באים מזה – חמישי"?! "גייס בתוכם להכניס יהודים צריכים מדוע
והיום! אתמול עד קרה שכבר

עליהם  לומר צריך ובמילא שם, שיתיישבו אנשים לשם להביא וצריך ריקים, שטחים שיש טוענים
יהודים. שהם

א"י?!...אבל  גבול על שעומד שלך ה"אחיין" את בסכנה תעמיד זה בגלל

לימיו  בנוגע אפילו סכנה שזוהי אמר גדול, נביא שהי' עכשיו!145עזרא, כמו יתום לדור בנוגע ומכ"ש ;

סופו  לרשעים רחמנות של ענין הנה – גויים על גם ולרחם דמוקרטי להיות שצריך טוען שאתה ומה
לצדיקים  שנעשה 146אכזריות סופו לרשעים, רחמנות של ענין אותו אלא סגולה, בדרך שבא ענין זה ואין ,

לצדיקים! אכזריות

.ËÎ:לעיל האמור מכל המורם

מדברי  לעיל האמורים הענינים פרטי ככל וגו'", כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם נאמר בנ"י על
בי'" דכולה "כרכא הענינים: כל להם יש ובמילא –147המכילתא, שר צריך מלך, יש – מלך צריך אם ;

שהם ועד העמים, משאר אחד לאף זקוקים ואינם שופט, יש – שופט צריך שר, העמים;milcaenיש מכל
לפי  להתנהג צריכים העמים כל לעמים; ישראל בין מבדיל כך לחושך, אור בין מבדיל שהקב"ה כשם

בנ"י. הנהגת לפי להתנהג צריכים ובנ"י העמים, הנהגת

לעצמם  הם שבנ"י היא האמת ואילו גמור, שקר זה הרי – יהודים שהם גויים על לומר שרוצים ואלו
הידוע  ובלשון האמת, תנצח וסוכ"ס לעצמם, הם לקוות 148וגויים רק וצריכים פניו", על ונפל ראה "אמת :

וברחמים. בחסד זה שיהי'

בתורה, שכתוב מה לשנות יכול אינו אחד אף

או – למד לא שבעה"ב והשגה, בהבנה רק הוא לרב בעה"ב בין החילוק הרב. ולא בעליֿבתים, לא
אבל, שאלה; לשאול אליו הולכים ולכן המסקנא, את כבר  ויודע  למד הרב  ואילו הלימוד , באמצע שאוחז

ש"סנדלר" דעתם כשם על עולה לא ואדרבה: התורה, את לשנות יכולים אינם למקרא" חמש "בן או
גם  כך – התורה את מקיימים ה"ה יהודים, שהם וכיון תורה, שאין או תורה שיש או התורה, את לשנות
על  "הכשר" ממנו ומבקש מישהו שבא (כיון התורה את לשנות שבכחו דעתו על שיעלה שיתכן הרב,

התורה  את לשנות ביכלתו אין מסויימת...), –קולא

במ"ת, בהם בחר שהקב"ה אלו רק  הם שיהודים

לי 44כמ"ש – ואין שלי, לבדכם אתם תאמרו "ולא רש"י: וכפירוש העמים", מכל סגולה לי "והייתם
. עמכם העולם)אחרים אומות ואילו דוקא, בכם בחרתי ו(אעפ"כ הארץ, כל לי כי הכתוב) כהמשך (אלא .
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ז. מזמור סוף (שוח"ט) תהלים

סע"ב.147) נו, חולין – חז"ל לשון
סע"א.148) קיא, סנהדרין ע"פ
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מציאות  נעשה שאז בתורה, קבע העולם בורא שהקב"ה המתאימים התנאים ע"פ שנתגיירו אלו וכן
הרמב"ם  פוסק שלכן כו', אברהם בן שנעשה ועד המשנה 149חדשה, כדברי (דלא וקורא מביא ש"הגר

נתתיך 150בביכורים  גויים המון אב לאברהם שנאמר קורא"), כולו 151ש"לא העולם כל אב הוא הרי ,
הארץ". את בניו שירשו תחילה השבועה היתה ולאברהם שכינה, כנפי תחת שנכנסין

.Ï,"תורתנו מתן "זמן השבועות, שבחג – הרבנים אגודת שהציעה כפי – בעתו ודבר נכון דבר ולכן,
זה. ענין אודות בבתיֿכנסיות ידברו

ואומרת  מכרזת קול "בת מבהיל: ענין שישנו מסודר) בסדר לבוא אח"כ (שצריך גדול בקול להכריז יש
dxez ly dpealrn zeixal mdl ie` להם "אוי לומר רק אלא התורה, מעלת לפרש צורך שאין (וכאמור, "

שהתורה  להניח ואסור התורה, את שמביישים אלו על מרה רחמנות שזוהי תורה"), של מעלבונה לבריות
עצמה). התורה מצד אלא כו', יתעלה שהוא כדי שלו, המציאות מצד לא – (וזאת תתבייש

א  שהתורה שכשם לומר, שינויים,וצריך ללא מקום בכל בתקפה היא אלא המקום, בגדרי מוגבלת ינה
והשאלה  שבחו"ל; ליהודים שבא"י יהודים בין לחלק שאין כך, המקום, בגדרי מוגבלים אינם בנ"י גם כך

בחרת" ("ובנו בבנ"י בחר כשהקב"ה מ"ת, בשעת כבר נפסקה יהודי", התורה.152"מיהו את להם ונתן (

על  ידברו השבועות שבחג הש"ק, ביום עתה, להחליט יש השבועות, חג לפני אחדים ימים ובעמדנו
יכונה. ישראל בשם אשר לכל הדברים שיגיעו ועד נשמעים, שדבריו מי כל – זה ענין

שמצינו  כפי בפועל, למעשה הטובה ההחלטה את הקב"ה מחשיב – זאת לעשות מחליטים וכאשר
כך  להתענות עליהם יקבלו כחם, לשבר שלא להתענות, רשאים ש"אינם המלחמה שאנשי לתענית, בנוגע

לכשינצלו" תעניות הכתוב 153וכך עליהם מעלה כבשרם, ובשר דם נעשה והמאכל שאוכלים בשעה וגם ,
לעיל  דובר כבר אבל תענית, של לענין בנוגע אפילו שזהו – התענו רשב"י 154כאילו של חידושו אודות

הבעש"ט  תורת וכידוע תענית, של לענין זקוקים להיות 155שלא צריכה שונאך" ל"חמור בנוגע שאפילו
עמו" תעזוב ד"עזוב באופן אלא) תעניות , של בדרך (לא .156העבודה

נאמר  שעליו ומצב למעמד מגיעים כזה באופן תעבור 157ודוקא לא וחרב גו' בארץ שלום "ונתתי
שלום  של חרב אפילו היעוד 158בארצכם", לקיום ועד וברחמים, ובחסד ואולך 159, עולכם מוטות "ואשבור

קוממיות". אתכם

***

.‡Ï ובפרקי התשובה באגרת הדיוקים וכן רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה לבאר עדיין נשאר
אבות.

ובכן:

היחידה  שמעלתם בעלמא, בריות בשם שנקראים לאלו בנוגע שאפילו – אבות בפרקי הדברים נקודת
– במשנתם חכמים קובעים זו), במעלה מכירים אינם בעצמם הם אם (ואפילו הקב"ה ע"י שנבראו היא
מעלת  להם ולבאר להקדים צורך שאין – ובמשנתם " בהם שבחר "ברוך בהקדמה: כמודגש ה', דבר
עליהם. כבר תפעל זו ואמירה תורה", של מעלבונה לבריות להם "אוי להם לומר רק צריך אלא התורה,

"שיוכלו  רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה יש זה על הנה – בעלמא" "בריות זאת בכל הם מאי, אלא
בשבת": לבוא
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ה.151) יז, לך לך
וש"נ.152) ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ס"ג.153) סתקע"א או"ח שו"ע
התוועדויות 154) – מנחם (תורת סל"ג בחוקותי ש"פ שיחת

וש"נ. .(294 ע' ריש ח"ס

יום"155) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות כש"ט ראה
שבט). כח

ה.156) כג, משפטים
ו.157) כו, בחוקותי
אֿב.158) כב, תענית
יג.159) שם,
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מציאות  נעשה שאז בתורה, קבע העולם בורא שהקב"ה המתאימים התנאים ע"פ שנתגיירו אלו וכן
הרמב"ם  פוסק שלכן כו', אברהם בן שנעשה ועד המשנה 149חדשה, כדברי (דלא וקורא מביא ש"הגר

נתתיך 150בביכורים  גויים המון אב לאברהם שנאמר קורא"), כולו 151ש"לא העולם כל אב הוא הרי ,
הארץ". את בניו שירשו תחילה השבועה היתה ולאברהם שכינה, כנפי תחת שנכנסין

.Ï,"תורתנו מתן "זמן השבועות, שבחג – הרבנים אגודת שהציעה כפי – בעתו ודבר נכון דבר ולכן,
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ואומרת  מכרזת קול "בת מבהיל: ענין שישנו מסודר) בסדר לבוא אח"כ (שצריך גדול בקול להכריז יש
dxez ly dpealrn zeixal mdl ie` להם "אוי לומר רק אלא התורה, מעלת לפרש צורך שאין (וכאמור, "

שהתורה  להניח ואסור התורה, את שמביישים אלו על מרה רחמנות שזוהי תורה"), של מעלבונה לבריות
עצמה). התורה מצד אלא כו', יתעלה שהוא כדי שלו, המציאות מצד לא – (וזאת תתבייש

א  שהתורה שכשם לומר, שינויים,וצריך ללא מקום בכל בתקפה היא אלא המקום, בגדרי מוגבלת ינה
והשאלה  שבחו"ל; ליהודים שבא"י יהודים בין לחלק שאין כך, המקום, בגדרי מוגבלים אינם בנ"י גם כך

בחרת" ("ובנו בבנ"י בחר כשהקב"ה מ"ת, בשעת כבר נפסקה יהודי", התורה.152"מיהו את להם ונתן (

על  ידברו השבועות שבחג הש"ק, ביום עתה, להחליט יש השבועות, חג לפני אחדים ימים ובעמדנו
יכונה. ישראל בשם אשר לכל הדברים שיגיעו ועד נשמעים, שדבריו מי כל – זה ענין

שמצינו  כפי בפועל, למעשה הטובה ההחלטה את הקב"ה מחשיב – זאת לעשות מחליטים וכאשר
כך  להתענות עליהם יקבלו כחם, לשבר שלא להתענות, רשאים ש"אינם המלחמה שאנשי לתענית, בנוגע

לכשינצלו" תעניות הכתוב 153וכך עליהם מעלה כבשרם, ובשר דם נעשה והמאכל שאוכלים בשעה וגם ,
לעיל  דובר כבר אבל תענית, של לענין בנוגע אפילו שזהו – התענו רשב"י 154כאילו של חידושו אודות

הבעש"ט  תורת וכידוע תענית, של לענין זקוקים להיות 155שלא צריכה שונאך" ל"חמור בנוגע שאפילו
עמו" תעזוב ד"עזוב באופן אלא) תעניות , של בדרך (לא .156העבודה

נאמר  שעליו ומצב למעמד מגיעים כזה באופן תעבור 157ודוקא לא וחרב גו' בארץ שלום "ונתתי
שלום  של חרב אפילו היעוד 158בארצכם", לקיום ועד וברחמים, ובחסד ואולך 159, עולכם מוטות "ואשבור
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יום"155) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות כש"ט ראה
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ה.156) כג, משפטים
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יג.159) שם,
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מעובדין  שלמעלה ומצב במעמד עומדים (שבו השבת דיום ההנהגה לאופן שבהתאם – השיחה המשך
ישראל  מחנה של והקירוב  הסמיכות שיעור נקבע רבינו) ממשה ה' דבר לשמוע מועד לאוהל ובאים דחול,
דיום  ומצב  המעמד נמשך בהם שגם החול, בימות גם בשבת") לבוא שיוכלו אמה ("אלפים למשכן

סי"ג).160השבת  הנ"ל (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל –

.·Ï:התורה ללימוד בנוגע הוא וכן

בזהר  שאיתא – מסופר 161ובהקדים שהרי – דתורה נגלה ע"פ גם ומוכרח שבת". איקרי חכם "תלמיד
טחין 162בגמרא  (רקיקין טחיי סאוי תלת לי' קריבו נחמן רב בר רבה לבי איקלע הונא רב בר ש"רבה

לנו  חשוב אתה (כלום מינה" לן עדיפת מי לי' אמרו דאתינא, ידעיתון הוה מי להו אמר בשומן), פניהן
הותר  כיצד נגלה: ע"פ להקשות יש ולכאורה, שתבא), יודעים היינו ולא הכננום, שבת לכבוד השבת, מן

מאכ  לו לתת שבת.להם איקרי שת"ח הנ"ל הזהר מאמר ע"פ – זה על והתירוץ שבת? לכבוד שהכינו לים

הן  ויום , יום שבכל השבוע, כל במשך גם אלא השבת, ביום רק לא להיות צריך התורה לימוד ובכן:
היום  כל במשך ההנהגה שכללות פועל התורה שלימוד ועד לתורה, עתים קביעות צ"ל בלילה, והן ביום

שהבעש"ט  כפי – התורה בשביל היא במסחר ההתעסקות שכל כך, כדי ועד תורה, ע"פ מלמד 163תהי' הי'
שצריכים  בגלל היא לכך הסיבה שמסתמא מסחר, בעניני זיך") ("קאכן בלהט שעוסקים אלו על ָזכות
התורה  לימוד פעם: נקרא שהי' כפי – ב"כולל" וללמוד לשבת שיוכל לחתן מזונות וליתן בת לחתן

חשבונות. ללא לשמה,

התורה?! בלימוד לעסוק וגם במסחר, לעסוק – קצוות שני לדרוש יכולים איך לכאורה אך

שהם  אלו שישנם והיינו, לו", בסמוך חונים והלוים ובניו ואהרן "משה רש"י: אומר זה על הנה
הרמב"ם  כמ"ש הלוים, – מועד לאוהל בנ"י בין לשרתו 164"ממוצעים" ה' את לעבוד "הובדל לוי ששבט

מועד, אוהל עם בנ"י את לחבר שפועלים אלו והם היום, כל במשך מועד באוהל נמצאים שהם וכו'",
שזהו  – מועד אוהל עם קשורים יהיו מועד, מאוהל מקום ובריחוק בחוץ בהיותם שגם בנ"י על ולפעול

ויראה. באהבה ה' עובדי שמעמידים ובתיֿכנסיות תורה, לומדי שמעמידים בתיֿמדרשות של ענינם

.‚Ï זה על להכריז המקום כאן ולכן, תמימים, תומכי ישיבת של הבית חנוכת עם גם קשור זה ענין
הפעם  .165עוד

להשיג עתה עד ההשתדלות עיקר על שנוסף – sqkוהעיקר xzei להשיג הכח בכל להשתדל ימשיכו ,
micinlz xzei לי "צר שיאמרו עד כך כל תלמידים ריבוי שיתוספו – בכמות תלמידים יותר הן לישיבה,

המקום" לי צר לחבירו אדם אמר ש"לא ומצב למעמד יגיעו [ועי"ז תלמידים 166המקום" יותר והן ,[
עשר  "בן ולאח"ז למקרא" שנים חמש מ"בן החל דרגות, כמה יש גופא התורה בלימוד שהרי – באיכות

לגמרא" עשרה חמש ו"בן למשנה" שזהו 71שנים והוראה, גמרא משנה דמקרא הענינים ד' הם ובכללות ,
לימוד  או ובשטחיות לגירסא להיות יכול גופא שהלימוד גם ומה והלוים, ובניו ואהרן משה של ענינם גם

החיים  עץ בקונטרס (כמבואר תורה 167לעיונא ד"יגדיל באופן ללימוד ועד שבזה), הענינים פרטי
אלא 168ויאדיר" להגדיל, רק (ולא תורה להגדיל אם כי להלכה, נפק"מ בהם שאין בענינים גם היינו, ,

ולהאדירה. גם)
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סג,160) (זח"ב יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום דכיון
ההנהגה  תהי' החול בימות שגם השבת יום פועל א), פח, ב.
– להלכה גם מתבטא שהדבר וכפי השבת. ליום המתאים באופן

השב  יום את "זכור ח) כ, (יתרו הפסוק על הרמב"ן ת כמ"ש
כל  "מונים ולכן יום", בכל תמיד לזוכרו בו ש"נצטוינו לקדשו",

כו'". בשבת שני בשבת, אחד שבת, לשם הימים
א.161) כט, ח"ג
(ובפרש"י).162) א קיט, שבת
התוועדויות 163) – מנחם תורת גם וראה סקס"ה. כש"ט ראה

וש"נ. .165 ע' חנ"ז
ויובל.164) שמיטה הל' סוף
שפו 165) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב ראה

ויקהל  ש"פ שיחת גם וראה הבית. בחנוכת למשתתפים – ואילך)
.(262 ע' ריש חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת סי"ג זו שנה

וש"נ.
מ"ה.166) פ"ה אבות
פכ"ט.167)
וש"נ.168) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
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כך, הישיבה, של השם את שבונים אלו הם הישיבה תלמידי שהרי בתלמידים, בעיקר תלוי זה וענין
תפקידם  את ממלאים אינם גבם על והעומדים הישיבה וראשי שהמשפיעים "תירוצים" לחפש שבמקום
בתורה, להתייגע הישיבה וראשי המשפיעים על גם יפעלו ועי"ז בתורה", "עמלים להיות עליהם כדבעי,

בתורה. יגיעתם לאחרי התלמידים אצל שיתעוררו הקושיות את לתרץ שיוכלו כדי

כו'. והזמן המקום הבית, חנוכת אודות עתה יכריזו – לעיל וכאמור

בעתם" גשמיכם ד"ונתתי ובאופן בהצלחה, הענינים כל שיהיו הבעש"ט 169ויה"ר כפירוש שעיקר 170,
אלא  כו', האחוזים עם המשכנתא את משלמים סוכ"ס הרי ובנדו"ד, ד"בעתם", הענין היא הברכה
הכסף; את שישיגו עד התשלום את לפרוע שיסכים "גביר" למצוא צריך ובינתיים בזמן... אינו שהתשלום

בזמן. החובות כל את לשלם שיוכלו – ד"בעתם" הברכה היא זה ועל

למהוי. כדבעי ויראה באהבה תורה לומדי תלמידים שיעמידו – והעיקר

היעוד  יקויים הפשוט 171ועי"ז הפירוש על נוסף כי, – שבגוף" נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן "אין
גוף" ששמו אוצר "שבאותו הנשמות הפנימי 172שיוולדו הפירוש גם ישנו שבגוף",elkiב"173, נשמות כל

של ומצב במעמד דוד oeilkשיהיו "בן ואז ויראה, באהבה התורה לימוד ע"י נעשה זה שענין להקב"ה,
ממש. בקרוב בא",

הנהלת  של רצונה מסתמא אמר: ואח"כ הבית, חנוכת ע"ד שיכריזו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
די"]. בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון שינגנו הישיבה

***

.„Ï התשובה באגרת להביאור :174בנוגע

"נגד  האדם, אל השייכות את להדגיש – היא דייקא" "נגדי במ"ש הזקן רבינו רחוקiכוונת ,"ipnn,
מרחוק שהוא שהחטא epnn,eilrובנדו"ד, lret.בשמחה להיות

ומדריגות: שלבים שני יש – מרחוק דבר של הפעולה ובאופן

מ  "סור שלילה, של באופן רק היא בזה שהפעולה מנגד", תתיצב ואתה "כמו – לראש רע",לכל
פעלה  מנגד יואב שעמידת (סי"ז) לעיל החטא כאמור שזכרון בנדו"ד, ודוגמתו דוד, ציווי על יעבור שלא

rixti `l.בשמחה ה' לעבודת

חיובי, ענין גם שיפעל אלא בלבד, מרע") ("סור שלילה של ענין רק ישאר שלא היא התכלית אמנם,
כל  בשמחה לקבל בכדי שאת ביתר החטא זכרון יועיל השמחה ש"לענין שממשיך כפי – טוב" "עשה

והשגה. הבנה תוספת שפועל כו'", לנבון "ודעת בספי"ב: הענין לסיום ועד כו'", המאורעות

יחנו": מועד לאוהל סביב "מנגד הפסוק את מביא זה ועל

בנ"י אלא wegxnחניית מועד, לאוהל לגשת יתקרבו שלא הזהירות לצורך רק לא היתה מועד לאוהל
את אצלם עוררה עצמה xweideההרחקה dlrnd lceb הוא שבמצבו לכך הסיבה שהרי מועד, אוהל של

נאמר  שעליו מקום שזהו בגלל היא לשם לגשת לו וגו'".175אסור שמה לך "ונועדתי

ויוקר  מעלת הדגשת – טוב" "עשה חיובי, בענין היא "מרחוק", ד"מנגד", הענין שפעולת מוכח ומזה
סביב "מנגד התיבות את גם הזקן רבינו מביא שלכן מועד, crenאוהל lde`l."יחנו

ד" לענין גם באים שעי"ז כל aiaqועד הסובב אור על דקאי מועד, מאוהל שלמעלה מועד", לאוהל
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כך, הישיבה, של השם את שבונים אלו הם הישיבה תלמידי שהרי בתלמידים, בעיקר תלוי זה וענין
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די"]. בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון שינגנו הישיבה

***
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ממשיכים 176עלמין  אזי ה', בעבודת יתוסף גופא ידו שעל החטא ענין את שמהפכים שעי"ז ובנדו"ד, ,
הסוכ"ע. אור

ה'ש"ת  דגלו על איש בד"ה כמבואר גו'", ד"מנגד הענין גם דדברים 177וזהו הבירורים הם ש"מנגד
שזהו לנפרד הנראה יש שהם מגיעים cbpnהתחתונים הבירור ו"ע"י מועד", שבאוהל ב"ה העצמות לאור ©

aiaq."מועד לאוהל

בפנימיות  שבאה ד"יחנו", באופן היא מועד") לאוהל ("סביב הסובב אור שהמשכת זאת, ועוד
הזקן  רבינו פתגם (וע"ד יושב 178ובהתיישבות ש"פנימי" כפי היא בסוכה שישיבתו המגיד, להרב בנוגע

בפנימיות  נמשך דסוכה שהמקיף שמע"צ כמו – ).179ב"מקיף"

שבפירוש  מרחוק", "ופרש"י הזקן רבינו מוסיף זה ועל בהעלם; להיות עדיין יכול זה ענין אמנם,
מ"ש  וע"ד בהתגלות, בא זה הרי סופרים) (דברי הוי'180רש"י לי".d`xp"מרחוק

.‰Ï,התשובה ענין ע"י נעשה זה וכל

. תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה נגאלין"והרי הן ומיד .181,

היעוד  יקויים ינחלוה 182שאז עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע אלקים "כי
"זרע  כהנים, – שמו" "אוהבי וישראל: לוי דכהן הסוגים ג' נזכרו זה שבפסוק בה", ישכנו שמו ואוהבי

ישראל  – וירשוה" שם "וישבו לוי, שבט – .183עבדיו"

דבנ"י  העשירי למנין שבאים גו'"184ועד ראש את ד"נשא באופן שיהי' הולכים 185, שבנ"י היינו, ,
הפסוק  על רש"י וכפירוש מורם, זקופה".159בראש "בקומה קוממיות": אתכם "ואולך

ורחבה", טובה "ארץ הקדושה, לארצנו עמו והולכים צדקנו, משיח פני לקבל יוצאים כזה ובאופן
ודבש" חלב זבת שנה"186"ארץ אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ,187.

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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נשא.185) ר"פ
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הזקן  רבינו פתגם (וע"ד יושב 178ובהתיישבות ש"פנימי" כפי היא בסוכה שישיבתו המגיד, להרב בנוגע

בפנימיות  נמשך דסוכה שהמקיף שמע"צ כמו – ).179ב"מקיף"

שבפירוש  מרחוק", "ופרש"י הזקן רבינו מוסיף זה ועל בהעלם; להיות עדיין יכול זה ענין אמנם,
מ"ש  וע"ד בהתגלות, בא זה הרי סופרים) (דברי הוי'180רש"י לי".d`xp"מרחוק
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. תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה נגאלין"והרי הן ומיד .181,

היעוד  יקויים ינחלוה 182שאז עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע אלקים "כי
"זרע  כהנים, – שמו" "אוהבי וישראל: לוי דכהן הסוגים ג' נזכרו זה שבפסוק בה", ישכנו שמו ואוהבי

ישראל  – וירשוה" שם "וישבו לוי, שבט – .183עבדיו"

דבנ"י  העשירי למנין שבאים גו'"184ועד ראש את ד"נשא באופן שיהי' הולכים 185, שבנ"י היינו, ,
הפסוק  על רש"י וכפירוש מורם, זקופה".159בראש "בקומה קוממיות": אתכם "ואולך

ורחבה", טובה "ארץ הקדושה, לארצנו עמו והולכים צדקנו, משיח פני לקבל יוצאים כזה ובאופן
ודבש" חלב זבת שנה"186"ארץ אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ,187.

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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(תורת 176) בהתוועדות שנאמר דגלו על איש סד"ה גם ראה
.(314 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם

(177.(107 ע' ה'ש"ת (סה"מ בסופו
וש"נ.178) רסג. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ובכ"מ.179) ד. פד, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
ב.180) לא, ירמי'
ה"ה.181) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

לוֿלז.182) סט, תהלים
וש"נ.183) .223 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד.184) ח. תשא (באבער) תנחומא
נשא.185) ר"פ
ח.186) ג, שמות
יב.187) יא, עקב

אתענין לדעת משיעורי לימוד ברבים שישנם בבית הכנסת, ובטח נהוג אצלם ג"כ תקנת כ"ק 

אדמו"ר מו"ח זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שיאמרו בכל יום אחר התפלה תהלים, כפי שנחלק לימי החדש, 

והוא ענין נוסף על השיעורים השוים לכל נפש ביחידות, והם לימוד פרשה חומש עם פרש"י בכל יום 

)ביום ראשון מהתחלת הסדרה עד שני וביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו'( ושיעור התניא כפי שנחלק 

לימות השנה )וכנדפס בהמורה שיעור(.

בפ"ש כל החבורה וברכה לטוב גשמי ורוחני המחכה לבשו"ט ואין טוב אלא תומ"צ.

המשך מעמוד זי
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מוגה  בלתי פרטית רשימה

נוהג ‡. הי' מּפאריטש הלל שר' ששמע במלח, המוציא פרוסת לטבול המנהג אודות הזכיר ַהרש"ג
(כמובא  פעמים ג' לטבול הוא המנהג  שמעתי. לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר פעמים. ז' במלח לטבול

.1בכ"מ)

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ליו"ט. שבת בין חילוק יש אם החלות, הנחת אופן אודות שאל וכן
בתו"א  ליו"ט.2מ"ש בנוגע גם בזה שידייקו ראיתי ולא לשבת, בנוגע זה הרי  –

שאל ·. יפה זלמן "אֿלי 3ר' והניגון ב"כתר", אלקינו" "הוא הניגון כמו בתפלה, הניגונים אודות
כאן 5בהלל 4אתה" אותם מנגנים לא למה זוהי 6– שחוק:) (בבת שליט"א אדמו"ר כ"ק לו ואמר ?

כאן  המסובים (וכל לנגן עליכם מצוה הנני כן, אם לו: אמר "סאלדאט", רק שהוא וכשאמר ַָאשמתכם...
לכם  ).7יעזרו

תש"ב ‚. השבועות חג בשיחת מ"ש על שאל לשמח"ת,8הרש"ג שבועות בין החילוק אודות ,
והברקים  הקולות קודמים ובשמח"ת וברקים, קולות ואח"כ תורה מתן תחילה הי' דלכאורה,9שבשבועות ,

מ"ת? קודם גם היו וברקים שהקולות משמע הכתובים בפשטות

וברקים קולות היו שבמ"ת הנ"ל, בשיחה שהכוונה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ולא zryaואמר מ"ת,
הם וברקים שהקולות בשמח"ת, (משא"כ  שמח"ת).iptlלפנ"ז

הגמרא  מדברי להעיר שנאמר 10ויש קולות, בחמשה "ניתנה בהיות 11שהתורה השלישי ביום ויהי
. וברקים קולות ויהי .הבוקר בקול יעננו והאלקים וכו' השופר קול ויהי וגו' שופר וקול כתיב . והא .12

הוו" תורה מתן דקודם קולות אותן הקולות, את רואים העם .13וכל

שליט"א „. אדמו"ר כ"ק ביאור הזכיר גודל 14הרש"ג למרות מ"ת, שלפני בלילה בנ"י שינת בענין
הדברים. למקור ושאל כו', יותר ישיגו השינה בעת נשמתם עליית שע"י שחשבו כיון למ"ת, תשוקתם
אף  – הענין לביאור ובנוגע זו. שאלה על שיתעכבו בספרים ראיתי לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ה  כו', לחלוק מתנגדים.שיכולים אצל גם הדברים נתקבלו בנדו"ד, נה

בתו"א ‰. מ"ש אודות זה 15דובר שענין – העומר" ספירת לספור התחילו ממצרים ישראל ש"בצאת
סוף  מים כרחם בעל והסיעם ממצרים, שהוציאם זה שהוא רבינו, משה ע"י הכנה 16הי' "והם – סיני להר
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ס"ב 1) הסעודות) (בעת תשכ"ו חה"ש לילות ר"ד גם ראה
וש"נ. ואילך). 4 ס"ע חמ"ז התוועדויות – מנחם (תורת

זה".2) בצד זה צ"ל הנסתר (ש"ע"פ ואילך ד סה, בשלח
.(244 ע' חי"א לקו"ש גם וראה

שליט"א 3) אדמו"ר כ"ק לו אמר באנגלית, לדבר כשהתחיל
באידיש. שידבר

הזקן 4) רבינו של ניגון שזהו הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
וש"נ). .200 ס"ע תש"ח סה"ש (ראה

אדמו"ר 5) כ"ק ואמר כאלקינו", "אין הניגון אודות גם נזכר
בברלין. בהיותו הראשונה בפעם זה ניגון ששמע שליט"א

מהוריי"צ,6) אדמו"ר אצל בזה המנהג אודות גם דובר
מודרני  שהעולם שבימינו רז"י, (ואמר בליובאוויטש – ַולפנ"ז

שמחה). בניגוני צורך יש יותר,
לכ"ק 7) רז"י הודה השבועות דחג א' יום שבסעודת לציין יש

הי' שעדיין וכשאמר הניגונים. בעידוד עזרתו על שליט"א אדמו"ר
יותר! קל יהי' שמחר שליט"א, אדמו"ר כ"ק לו אמר קשה, הדבר

(8.125 ע' תש"ב סה"ש
ימי 9) אלול, חודש הם דשמח"ת וברקים שהקולות ושם,

הסוכות. וחג יוהכ"פ עשי"ת, ר"ה, הסליחות,
ב.10) ו, ברכות
טז.11) יט, יתרו
טו.12) כ, שם
תלו).13) (אות עה"פ שלמה תורה ראה
שם 14) התוועדויות – מנחם (תורת ס"ד הנ"ל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(6 ע'
ג.15) סז, יתרו
טו,16) בשלח עה"ת בפרש"י הובא טז. בשלח תנחומא ראה

כב.
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בברלין. בהיותו הראשונה בפעם זה ניגון ששמע שליט"א
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מודרני  שהעולם שבימינו רז"י, (ואמר בליובאוויטש – ַולפנ"ז

שמחה). בניגוני צורך יש יותר,
לכ"ק 7) רז"י הודה השבועות דחג א' יום שבסעודת לציין יש

הי' שעדיין וכשאמר הניגונים. בעידוד עזרתו על שליט"א אדמו"ר
יותר! קל יהי' שמחר שליט"א, אדמו"ר כ"ק לו אמר קשה, הדבר

(8.125 ע' תש"ב סה"ש
ימי 9) אלול, חודש הם דשמח"ת וברקים שהקולות ושם,

הסוכות. וחג יוהכ"פ עשי"ת, ר"ה, הסליחות,
ב.10) ו, ברכות
טז.11) יט, יתרו
טו.12) כ, שם
תלו).13) (אות עה"פ שלמה תורה ראה
שם 14) התוועדויות – מנחם (תורת ס"ד הנ"ל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(6 ע'
ג.15) סז, יתרו
טו,16) בשלח עה"ת בפרש"י הובא טז. בשלח תנחומא ראה

כב.
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של  ומצב ממעמד קצר בזמן להגיע יכולים היו לא זאת לולי (שהרי בשבועות" התורה קבלת להיות
טומאה  שערי ממ"ט התורה).17יציאה לקבלת מוכנים להיות

מדעתו" אחד יום "הוסיף שמשה הענין בביאור שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר לזה (במענה 18ובהמשך
שמשה  שבגלל התורה), קבלת את להקדים כדי אחד, יום לגרוע לו הי' שלכאורה המסובים, א' לשאלת

למ"ת  בנ"י של תשוקתם גודל את כו',19ראה התשוקה שבענין העילוי גודל מצד – אחד יום הוסיף לכן ,
שבשתיית  מהתענוג יותר גדולה הצמאון בעת למים שהתשוקה למים, וצמא במדבר שנמצא אדם כמשל

המים.

.Â:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המלך, דוד פטירת יום אודות המסובים א' לשאלת במענה

בארוכה  פעם נתבאר ובבבלי 21שבירושלמי 20כבר בעצרת", מת ש"דוד דוד 22איתא שהסתלקות איתא
הכלל  שע"פ אף בשבת, ע"פ 23היתה מקדשין שהיו שבזמן – בשבת עצרת יחול לא פסח" בד"ו "לא

בשבת. עצרת להיות יכול הי' הראי '

הרס"ג  לדעת בזה, צ"ע עדיין התורה 24אך מן הקביעות עיקר הראי' ע"פ מקדשין שהיו בזמן שגם
גלויות). של שני ביו"ט בחו"ל, אם (כי בשבת עצרת חל הי' לא אז שגם כך, החשבון, ע"פ היא

השבועות  דחג א' ביום היתה הבעש "ט שהסתלקות גם ].25[נזכר

הראשונה  בפעם שהיתה כפי דר"ה הקביעות תהי' לא לעולם הרס"ג שלדעת גם נזכר להנ"ל 26בהמשך

ראש" אד"ו "לא (שהרי ו' ביום בפעם 23– שהיתה כפי הקביעות תהי' לא לעולם לשבועות בנוגע ועד"ז .(
לעומר  נ"א ביום – אמרה 27הראשונה התורה לספה"ע).28(שהרי החמשים ביום הוא השבועות שחג

.Ê דממהֿנפשך) הנשמה על קאי שלא – במ"ת בחרת") ("ובנו הבחירה ענין אודות אם 29דובר :
אלא  כו'), להיפך הוא הרצון אם ועד"ז בבחירה. צורך ואין אחת, אפשרות רק יש באלקות, הוא הרצון

העולם  לאומות בנ"י בין החילוק ניכר  לא שבו הגוף .30על

נשמות  היו הם (שגם האבות לגבי רבינו) משה אצל (גם מ"ת שפעל החידוש אודות דובר וכן
משה 31דאצילות  כמו ניתנה 32, שלא עד כולה התורה כל האבות שקיימו שאף – בעיקר 33) זה הי' ,

יעקב  בעבודת וכמו מילה), במצות (מלבד הגשמיים בדברים קדושה נפעלה לא ולכן הענינים, ברוחניות
התפילין  שהו"ע בזה שמבואר המקלות, החידוש 34בענין וזהו במקלות; קדושה נשארה לא שלאח"ז ,

חפצא  שנעשים בתפילין, וכמו המצוות, את מקיימים שבהם הגשמיים בדברים קדושה שנמשכת דמ"ת,
המצוה  קיום זמן לאחרי גם קדושה .35של

.Á התחתון כדור בחצי דמ"ת לענין בנוגע המסובים) א' לשאלת (במענה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
הידוע  המכתב את בלבד 36(בהזכירו הגילוי באופני הוא שהחילוק נתבאר ששם זה, אם 37בענין שאף ,(
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יתרו.17) ר"פ זו"ח ראה
רע"א.18) פז, שבת
פסחים.19) סוף ר"ן ראה
מנחם 20) (תורת סי"ט תשכ"ח דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(44 ע' חנ"ג התוועדויות –
אף 21) בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה

א. יז, חגיגה – עצרת
סע"א.22) ל, שבת
סתכ"ח.23) או"ח טושו"ע רפ"ז. קידוה"ח הל' רמב"ם
בא 24) בתו"ש בארוכה וראה פ"ו. ש"ד עולם ביסוד הובא

וש"נ. פ"ג. יג) (כרך
וש"נ.25) בשוה"ג. שם התוועדויות – מנחם תורת ראה
(תורת 26) סכ"ט דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(270 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם
וש"נ.27) רסתצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.28) טו כג, אמור
(29– מנחם (תורת ס"ו בחוקותי ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 266 ס"ע ח"ס התוועדויות
ואילך).30) סע"ב (סט, פמ"ט תניא ראה
(ע'31) בתחלתו אבות ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. יז).
ובכ"מ.32) ג. עו, משפטים תו"א ראה
וש"נ.33) ב. כח, יומא
יב.34) ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ועוד. ב. רכג, ויצא אוה"ת
וש"נ.35) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
וש"נ.36) ואילך. תצב ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
שבא"י 37) לחו"ל, א"י בין לחילוק בנוגע הידוע וע"ד

כו'. יותר בנקל היא העבודה
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גם  והזכיר העולם. בכללות פעל מ"ת והרי וחי, צומח דדומם הסוגים כל שם היו אנשים, שם היו לא
כו'.38מארז"ל  רוחות לארבע וכן כו', אנכי יוצא הדבור את ושומעין למזרח מסתכלים

בשבת  – זמן באותו העולם בכל הי' שמ"ת יתכן איך דלכאורה, להעיר, יש אך בה 39והוסיף: –
אחר  ביום הוא ששבת אוסטרליא כמו מקומות שיש .40בשעה

.Ëשבע כ"ק בבאר גם ביקר אם בא"י, לאחרונה שביקר המסובים א' אצל התעניין שליט"א אדמו"ר
אברהם  שנטע ה"אשל" שזהו אומרים שעליו העץ את ענין 41וראה להיותו מעניין, דבר שזה באמרו, ,

נצחית  היא התורה והרי בתורה, שנזכר ענין שזהו גם ומה מ"ת, פעל בו וגם מ"ת, לפני .42שהי'

•
.l"yz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` mei c"x .c"qa
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יום"‡. ב"היום מ"ש אודות שאל המנהגים 1הרש"ג חג 2ובספר בליל נעורים היו ַש"בליובאוויטש
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע והרי ב', לליל או א' לליל הכוונה אם נתפרש שלא 3השבועות",

הלילות. בב' ניעור הי' אדנ"ע) (כ"ק  שאביו

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

כולם  אם (שהרי שבדבר החידוש בגלל זה הרי אביו, הנהגת אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה
א'. בליל נעורים להיות הוא המנהג כלל שבדרך כיון זה), בסיפור קמ"ל מאי כך, נוהגים

כל ·. ישנים היו שישראל "לפי שבועות: בליל נעורים להיות המנהג לטעם בנוגע שאל הרש"ג
. אותם להעיר הקב"ה והוצרך זה"הלילה לתקן צריכים אנו לכן "תיקון 4. אמירת ע"י הוא התיקון אם ,

שבועות"? ליל

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :5ואמר

אז  שיכולים ומובן, שבועות, בליל שנעורים הענין עצם ע"י הוא מ"ת לפני שהיתה לשינה התיקון
התורה) בלימוד לעסוק צריך התורה קבלת שלפני (כמובן התורה בלימוד או מצוה של בענין לעסוק
אומרים  לא מתנגדים שאצל והראי', שבועות", ליל "תיקון באמירת דוקא לאו – שיהי' ענין באיזה

נגלה 6"תיקון" לומדים אלא בזהר 7, שמקורו – שבועות" ליל "תיקון אמירת ואילו בפרטיות 8. והסדר ,
השל"ה  ע"י שנתקן עצמו 9כפי בפני ענין הוא – קבלה ע"פ וכו'), פרשה כל וסיום מהתחלת פסוקים (ג'

המתנגדים). אצל נתקבל (שלא

וטהרה ‚. קדושה תוספת לקבל בכדי הבוקר באשמורת בשבועות לטבול המנהג אודות שאל הרש"ג
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תכ"ב 38) תקו"ז ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא ראה
פל"ו. תניא ב). (סד,

ב.39) פו, שבת
אחד 40) בזמן לראות אפשר שבטלוויזיא אמר, המסובים א'

אי  אבל שליט"א: אדמו"ר כ"ק והשיב קצהו. ועד העולם מקצה
הגיע  לא שבו במקום קודש" שבת של נר "להדליק לברך אפשר

השבת! יום עדיין
(41.1068 ע' ח"ב תשד"מ התוועדויות גם ראה
ובכ"מ.42) רפי"ז. תניא
שש"פ.1) ניסן, כא
(2.44 ע'

וש"נ.3) קפב. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה
רסתצ"ד.4) או"ח מג"א
ס"ד 5) הסעודות) (בעת תשכ"ו חה"ש לילות ר"ד גם ראה

.(6 ע' ריש חמ"ז התוועדויות – מנחם (תורת
ס"ב 6) הסעודה) (בעת תשכ"ט דחה"ש א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ  .(219 ס"ע חנ"ו התוועדויות – מנחם .(תורת
בישיבת 7) שלמד המסובים א' אצל לברר שאפשר והוסיף,

עם  גמרא שלמדו אמר (והנ"ל שבועות בליל שם עסקו במה טלז,
תוספות).

רע"א.8) צח, ח"ג רע"א. ח, ח"א
ואילך.9) ב קעט, – שלו שבועות במס'



לג l"yz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` mei c"x

גם  והזכיר העולם. בכללות פעל מ"ת והרי וחי, צומח דדומם הסוגים כל שם היו אנשים, שם היו לא
כו'.38מארז"ל  רוחות לארבע וכן כו', אנכי יוצא הדבור את ושומעין למזרח מסתכלים

בשבת  – זמן באותו העולם בכל הי' שמ"ת יתכן איך דלכאורה, להעיר, יש אך בה 39והוסיף: –
אחר  ביום הוא ששבת אוסטרליא כמו מקומות שיש .40בשעה

.Ëשבע כ"ק בבאר גם ביקר אם בא"י, לאחרונה שביקר המסובים א' אצל התעניין שליט"א אדמו"ר
אברהם  שנטע ה"אשל" שזהו אומרים שעליו העץ את ענין 41וראה להיותו מעניין, דבר שזה באמרו, ,

נצחית  היא התורה והרי בתורה, שנזכר ענין שזהו גם ומה מ"ת, פעל בו וגם מ"ת, לפני .42שהי'

•
.l"yz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

יום"‡. ב"היום מ"ש אודות שאל המנהגים 1הרש"ג חג 2ובספר בליל נעורים היו ַש"בליובאוויטש
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע והרי ב', לליל או א' לליל הכוונה אם נתפרש שלא 3השבועות",

הלילות. בב' ניעור הי' אדנ"ע) (כ"ק  שאביו

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

כולם  אם (שהרי שבדבר החידוש בגלל זה הרי אביו, הנהגת אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה
א'. בליל נעורים להיות הוא המנהג כלל שבדרך כיון זה), בסיפור קמ"ל מאי כך, נוהגים

כל ·. ישנים היו שישראל "לפי שבועות: בליל נעורים להיות המנהג לטעם בנוגע שאל הרש"ג
. אותם להעיר הקב"ה והוצרך זה"הלילה לתקן צריכים אנו לכן "תיקון 4. אמירת ע"י הוא התיקון אם ,

שבועות"? ליל

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :5ואמר

אז  שיכולים ומובן, שבועות, בליל שנעורים הענין עצם ע"י הוא מ"ת לפני שהיתה לשינה התיקון
התורה) בלימוד לעסוק צריך התורה קבלת שלפני (כמובן התורה בלימוד או מצוה של בענין לעסוק
אומרים  לא מתנגדים שאצל והראי', שבועות", ליל "תיקון באמירת דוקא לאו – שיהי' ענין באיזה

נגלה 6"תיקון" לומדים אלא בזהר 7, שמקורו – שבועות" ליל "תיקון אמירת ואילו בפרטיות 8. והסדר ,
השל"ה  ע"י שנתקן עצמו 9כפי בפני ענין הוא – קבלה ע"פ וכו'), פרשה כל וסיום מהתחלת פסוקים (ג'

המתנגדים). אצל נתקבל (שלא

וטהרה ‚. קדושה תוספת לקבל בכדי הבוקר באשמורת בשבועות לטבול המנהג אודות שאל הרש"ג
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תכ"ב 38) תקו"ז ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא ראה
פל"ו. תניא ב). (סד,

ב.39) פו, שבת
אחד 40) בזמן לראות אפשר שבטלוויזיא אמר, המסובים א'

אי  אבל שליט"א: אדמו"ר כ"ק והשיב קצהו. ועד העולם מקצה
הגיע  לא שבו במקום קודש" שבת של נר "להדליק לברך אפשר

השבת! יום עדיין
(41.1068 ע' ח"ב תשד"מ התוועדויות גם ראה
ובכ"מ.42) רפי"ז. תניא
שש"פ.1) ניסן, כא
(2.44 ע'

וש"נ.3) קפב. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה
רסתצ"ד.4) או"ח מג"א
ס"ד 5) הסעודות) (בעת תשכ"ו חה"ש לילות ר"ד גם ראה

.(6 ע' ריש חמ"ז התוועדויות – מנחם (תורת
ס"ב 6) הסעודה) (בעת תשכ"ט דחה"ש א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ  .(219 ס"ע חנ"ו התוועדויות – מנחם .(תורת
בישיבת 7) שלמד המסובים א' אצל לברר שאפשר והוסיף,

עם  גמרא שלמדו אמר (והנ"ל שבועות בליל שם עסקו במה טלז,
תוספות).

רע"א.8) צח, ח"ג רע"א. ח, ח"א
ואילך.9) ב קעט, – שלו שבועות במס'

l"yz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` mei c"x

בפע"ח  (כדאיתא הכתר תרנ"ט 10מבחי' דשנת אדנ"ע כ"ק במאמרי ונתבאר הכתר 11, המשכת דלכאורה, – (
כבר שהיתה ונשמע נעשה אמירת בעת הכתרים נתינת עם ?12בסיון dyngaקשורה

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ההמשכה  באה הבוקר באשמורת ובשבועות מקיף, בבחי' ההמשכה היתה בסיון שבחמשה כנראה
בפנימיות.

נעשה  הקדמת היתה שבו בסיון בחמשה דברֿמה לעשות שיש מצינו לא למה – היא השאלה והוסיף:
לנשמע.

נשמע"„. כנגד ואחד נעשה כנגד "אחד הכתרים לשני בנוגע שאל המסובים בכך 13א' די שלכאורה ,
דוקא? לנשמע נעשה להקדמת הוצרכו ולמה הענינים, ב' שיהיו

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :14ואמר

עי"ז רק היתה הכתרים קבלת ולכן, מהשכל, שלמעלה ענין הוא לנשמע,enicwdy"כתר" נעשה
מהשכל  שלמעלה הרצון 15שזהו"ע לבעל הביטול והו"ע  שזהו 16, "נשמע", תחילה אומרים  היו אילו אבל ;

כלל. הכתרים את מקבלים היו לא שכל, שע"פ ענין

שהו"ע  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הנשמה, ועבודת בהרגש תורה דכתר הענין מהו שאל הרש"ג
התורה. מצד אלא השכל), חביבות רק (שזוהי השכל מצד רק לא – התורה חביבות

בנ"י ‰. כבר היו לנשמע, נעשה הקדמת וע"י העומר ספירת ע"י למ"ת ההכנה שלאחרי אמר, הרש"ג
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מקיפים. כחות מצד והן פנימיים כחות מצד הן השלימות, בתכלית

העיקר. אצלו חסר עדיין עניניו, בכל מוכן הוא כשהמקבל גם

כו' קומה ובעל עשיר חכם על אלא חלה שאינה לנבואה, בנוגע לו 17וכמו שיש אדם להיות שיכול ,
הנבו  עליו תשרה לא ואעפ"כ אלו, מעלות הרמב"ם כל ובלשון מבקשין 18אה, שהם ל"אלו (בנוגע

תשרה". שלא ואפשר עליהן, שכינה שתשרה "אפשר כו'"): דעתם "שמכוונים עי"ז להתנבא"

במו"נ  הרמב"ם למ"ש בסתירה זה הרי שלכאורה אגב, בדרך הכנה 19[ולהעיר, שיעשה מי שכל ,
שיתנבא  בהכרח ].20הדרושה,

שאז  למחרת, עד העיקר, חסר הי' עדיין למ"ת, מוכנים היו מצדם שבנ"י שלמרות בנדו"ד, ועד"ז
התורה. את קיבלו

הגזירה  ביטול – דמ"ת שהענין גם מהמבואר 21[נתבאר גם כמובן היחידה, לבחי' בנוגע גם פעל –
חצות  לתיקון (בהערה וכפי 22בחסידות האדם עבודת ע"י שבאה כפי ישנו עצמית לאהבה בנוגע שגם (

כו']. מלמעלה שבאה

*

.Â שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר הרבי... של בשולחן כשיושבים בשר לאכול שקשה אמר, המסובים א'
להסתדר!... עוד אפשר זה קושי עם (בבתֿשחוק):
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חה"ש.10) שער
קפא).11) ע' תרנ"ט (סה"מ דחה"ש וראינה צאינה רד"ה
וש"נ.12) בתחלתו. חכ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
א.13) פח, שבת
תשי"ד 14) תשי"ב; דחה"ש שהקדימו בשעה ד"ה גם ראה

בתחלתו). חי"ב ואילך; 226 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.

כללי 15) ענין זה הרי שא"כ, שאמר, המסובים לא' במענה
ד"נעשה" מהענינים א' כל שגם שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר –

כללי. ענין הוא בפ"ע ו"נשמע"
ובכ"מ.16) א. יד, במדבר בלקו"ת שהקדימו בשעה ד"ה ראה
וש"נ.17) א. צב, שבת
ה"ה.18) פ"ז יסוה"ת הל'
פל"ב.19) ח"ב
(20.50 הערה 87 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה
ועוד.21) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ואילך.22) ג קנא, – דא"ח) (עם סידור ראה
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השכינה?! השראת בו שהיתה מקום – בביהמ"ק בשר הכהנים אכלו איך  לשאול: הנ"ל והוסיף

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

היא  יו"ט) שמחת משום בשר אכילת (וכן קדשים אכילת שהרי האכילה, בעצם לא – הוא הקושי
devn.'כו לשמה שלא ענין בזה יתערב שלא בזהירות – אלא תפילין, הנחת כמו ,

לה  קל שיותר לו נראה זאת שבכל אמר, הרבי,[הנ"ל של שולחנו על בשר לאכול מאשר תפילין ניח
הראשונה!...]. הפעם אצלו שזוהי בגלל זה הרי שכנראה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר

*

.Ê ואמר השבועות, דחג א' ביום הבעש"ט להסתלקות בקשר מנהגים איזה יש אם שאל המסובים א'
שליט"א: אדמו"ר כ"ק

בסיפור  או במאמר, להזכירו נוהג הי' אדמו"ר מו"ח מיוחדים.23כ"ק מנהגים היו לא זה מלבד אבל ,
"לחיים" אומרים חסידים – טבת. בכ"ד הזקן רבינו להסתלקות בנוגע מיוחדים מנהגים אין וכמו"כ
רבינו  משה להסתלקות בנוגע וגם כך. על מיוחדת הוראה שהיתה שמעתי לא אבל התוועדות, ועורכים

כו' להתענות שנוהגים שיש ועד תחנון, גם אומרים חב"ד חסידי ואצל מיוחדים, מנהגים אין אדר .24בז'

*

.Á בנגלה דברֿמה שיאמרו הראוי מן רבנים, ישנם המסובים שבין שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
.25דתורה 

לסנהדרין  בנוגע שמצינו אמר, והלה אורח, שהוא בגלל הרבנים מצעירי א' את כיבד הרבנים מזקני א'
מהזקנים  מתחילים היו כלל בדרך הנה מהצעירים, מתחילים היו שלפעמים אדמו"ר 26שאף כ"ק לו ואמר .

שלכם?!... תורה" ה"דבר זהו האם (בבתֿשחוק): שליט"א

שפוסק  העומר, לקצירת בנוגע קשה רמב"ם יש הנ"ל: ששה 27ואמר בליל בלילה להקצר ש"מצותו
זה  הרי דלכאורה – כשר" ביום קצרוהו ו"אם השבת), את שדוחה (היינו בשבת" בין בחול בין עשר

בגמרא  שנאמר הכלל קצרוהו 28היפך ש"אם (כבנדו"ד, שבת מערב לעשותה לו שאפשר מלאכה "כל :
זה  על לדבר שברצונו כיון התירוץ, לומר רוצה שאינו וסיים, השבת". את דוחה אינה כשר") ביום

תורה". ב"כינוס

מספר  דבריו את שלקח יאמרו שלא להזהר שעליו (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר
בהלכה" בזה 29"המועדים ששקו"ט ספרים לכמה .30שמציין

*

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש שאלה לו שיש אמר המסובים רש"י 31א' כופל מדוע להם", "אמור
על  ידבר שבעזה"י שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר "אמור". להם", "אמור להם", "אמור התיבות להעתיק

הש"ק 32זה  .33ביום
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ע'23) תש"ד (סה"ש ס"י תש"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה
וש"נ. .79 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .(140

וש"נ.24) ואילך. 342 ע' חט"ז לקו"ש ראה
וש"נ.25) רה. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ה"ו.26) פי"א ה"ו. פ"י סנהדרין הל' רמב"ם ראה
ה"וֿז.27) פ"ז ומוספין תמידין הל'
וש"נ.28) א. עב, מנחות
רצד.29) ע'
שהובאו 30) התירוצים על הקשה שליט"א אדמו"ר כ"ק

פרטי  זוכרים אין אבל קושיא, זו אין שבעצם ואמר ספרים, בכמה
) ).l"endהדברים

כג.31) ו, נשא
אדמו"ר 32) לכ"ק הנ"ל אמר ב', יום שבסעודת לציין יש

רצה  ולא שאלתו, את לתרץ הציע המסובים שא' שליט"א,
שליט"א. אדמו"ר כ"ק של תירוצו לשמוע שרוצה כיון לשמוע,
סתירה!... זו אין (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר כ"ק לו ואמר

התוועדויות 33) – מנחם (תורת סי"א נשא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 419 ע' ח"ס
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השכינה?! השראת בו שהיתה מקום – בביהמ"ק בשר הכהנים אכלו איך  לשאול: הנ"ל והוסיף

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

היא  יו"ט) שמחת משום בשר אכילת (וכן קדשים אכילת שהרי האכילה, בעצם לא – הוא הקושי
devn.'כו לשמה שלא ענין בזה יתערב שלא בזהירות – אלא תפילין, הנחת כמו ,

לה  קל שיותר לו נראה זאת שבכל אמר, הרבי,[הנ"ל של שולחנו על בשר לאכול מאשר תפילין ניח
הראשונה!...]. הפעם אצלו שזוהי בגלל זה הרי שכנראה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר

*

.Ê ואמר השבועות, דחג א' ביום הבעש"ט להסתלקות בקשר מנהגים איזה יש אם שאל המסובים א'
שליט"א: אדמו"ר כ"ק

בסיפור  או במאמר, להזכירו נוהג הי' אדמו"ר מו"ח מיוחדים.23כ"ק מנהגים היו לא זה מלבד אבל ,
"לחיים" אומרים חסידים – טבת. בכ"ד הזקן רבינו להסתלקות בנוגע מיוחדים מנהגים אין וכמו"כ
רבינו  משה להסתלקות בנוגע וגם כך. על מיוחדת הוראה שהיתה שמעתי לא אבל התוועדות, ועורכים

כו' להתענות שנוהגים שיש ועד תחנון, גם אומרים חב"ד חסידי ואצל מיוחדים, מנהגים אין אדר .24בז'

*

.Á בנגלה דברֿמה שיאמרו הראוי מן רבנים, ישנם המסובים שבין שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
.25דתורה 

לסנהדרין  בנוגע שמצינו אמר, והלה אורח, שהוא בגלל הרבנים מצעירי א' את כיבד הרבנים מזקני א'
מהזקנים  מתחילים היו כלל בדרך הנה מהצעירים, מתחילים היו שלפעמים אדמו"ר 26שאף כ"ק לו ואמר .

שלכם?!... תורה" ה"דבר זהו האם (בבתֿשחוק): שליט"א

שפוסק  העומר, לקצירת בנוגע קשה רמב"ם יש הנ"ל: ששה 27ואמר בליל בלילה להקצר ש"מצותו
זה  הרי דלכאורה – כשר" ביום קצרוהו ו"אם השבת), את שדוחה (היינו בשבת" בין בחול בין עשר

בגמרא  שנאמר הכלל קצרוהו 28היפך ש"אם (כבנדו"ד, שבת מערב לעשותה לו שאפשר מלאכה "כל :
זה  על לדבר שברצונו כיון התירוץ, לומר רוצה שאינו וסיים, השבת". את דוחה אינה כשר") ביום

תורה". ב"כינוס

מספר  דבריו את שלקח יאמרו שלא להזהר שעליו (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר
בהלכה" בזה 29"המועדים ששקו"ט ספרים לכמה .30שמציין

*

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש שאלה לו שיש אמר המסובים רש"י 31א' כופל מדוע להם", "אמור
על  ידבר שבעזה"י שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר "אמור". להם", "אמור להם", "אמור התיבות להעתיק
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ע'23) תש"ד (סה"ש ס"י תש"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה
וש"נ. .79 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .(140

וש"נ.24) ואילך. 342 ע' חט"ז לקו"ש ראה
וש"נ.25) רה. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ה"ו.26) פי"א ה"ו. פ"י סנהדרין הל' רמב"ם ראה
ה"וֿז.27) פ"ז ומוספין תמידין הל'
וש"נ.28) א. עב, מנחות
רצד.29) ע'
שהובאו 30) התירוצים על הקשה שליט"א אדמו"ר כ"ק

פרטי  זוכרים אין אבל קושיא, זו אין שבעצם ואמר ספרים, בכמה
) ).l"endהדברים

כג.31) ו, נשא
אדמו"ר 32) לכ"ק הנ"ל אמר ב', יום שבסעודת לציין יש

רצה  ולא שאלתו, את לתרץ הציע המסובים שא' שליט"א,
שליט"א. אדמו"ר כ"ק של תירוצו לשמוע שרוצה כיון לשמוע,
סתירה!... זו אין (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר כ"ק לו ואמר

התוועדויות 33) – מנחם (תורת סי"א נשא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 419 ע' ח"ס
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מוגה  בלתי פרטית רשימה

"פלונ ‡. "יזכור": בנוסח אור תורה בסידור מ"ש אודות שאל ברהרש"ג אחר zipeltי דלכאורה, ,"
האב? שם מזכירים מיתה

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

הכתוב  (כלשון האם שם הזכרת כי, הדבר, תמוה אצלי בזהר 1גם איתא וכן אמתך", בן עבדך "אני :2,
האב  שם את מזכירים מיתה לאחר ואילו בחיים, רק היא הפ"נ) בנוסח לכתוב נוהגים .3וכך

לי  מעיר הי' דאל"כ, אדמו"ר, מו"ח כ"ק כן נהג ומסתמא בסידור, שכתוב כפי נוהג הנני בפועל אבל
זה. על

תורה:·. למתן השבועות חג של השייכות אודות דובר

בשו"ע  הזקן רבינו מ"ש .4ע"פ להיות אפשר הי' הראי' ע"פ החדשים מקדשין שהיו ש"בזמן חג , .
. בסיון בשבעה לעומר חמשים יום שהוא בסיון,השבועות בחמשה (או) .dxez ozn meia epi`y s` אין ,

. תורה מתן ביום הזה חג תלה לא שהכתוב כלום, .בכך לעומר בחמשים רק זמן . אומרים אנו אעפ"כ .
לכאורה  משמע – התורה" נתנה בסיון ובששה בסיון, בששה לנו שהוא כיון לעומר, בחמשים תורתנו מתן

תורתנו". מתן ל"זמן השבועות חג בין שייכות שאין

בירושלמי  ממ"ש כמו 5אבל "חטא" הלשון בפסוק נאמר לא עצרת של שבקרבנות לכך הטעם בביאור
חטאתם  לא כאילו עליכם אני מעלה תורה, עול  עליכם שקיבלתם "מכיון טובים: הימים שאר בקרבנות

ש"עצרת" מוכח – התורה 6מימיכם" קבלת עם .7קשורה

כמבואר  – חסידות ע"פ הוא השבועות8וכן ש"חג לכך .הטעם בלבד אחד יום אלא בחג אינו כי .
. התורה קבלת זמן הוא כו'".השבועות מהתחלקות שלמעלה יחידה בחי' שהוא .

•
.l"yz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc 'a mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

כגיגית"‡. ההר את עליהם הקב"ה ד"כפה הענין אודות הדיבור אמר,1נסב המסובים וא' ,
כרחם), בעל התורה שקיבלו לומר מתאים לא (כי בפועל כפשוטו הכוונה שאין אומרים שבעליֿהמוסר

חיים. אינם חייהם התורה שללא להורות אלא

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :2ואמר

"מכאן  הגמרא: דברי בהמשך הדברים משמעות הוא כן הרי – כפשוטו? לפרש יכולים לא למה
באונס" "שקבלוה לאורייתא", רבה מיראה.3מודעא (גם) התורה קבלת היתה ובפשטות ,
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טז.1) קטז, תהלים
מנחם 2) תורת גם וראה שם. בנצו"ז הנסמן וראה א. פד, ח"א

וש"נ. .150 הערה 179 ע' חמ"ז התוועדויות –
וש"נ.3) .108 ע' תשמ"ח) (ברוקלין, השמות זיו ס' ראה
רסתצ"ד.4) או"ח
ה"ח.5) פ"ד ר"ה
של 6) "עצרת אודות ב) פ"ז, (שהש"ר המדרש דברי גם נזכר

חג שלאחרי (שמע"צ חג" של ל"עצרת ביחס הסוכות).פסח"
מנחם 7) (תורת סכ"ז דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(269 ע' חנ"ו התוועדויות –
סע"ד.8) קט, יתרו בהוספות תו"א
א.1) פח, שבת
ואילך.2) שסה ע' ח"ב אג"ק גם ראה
שם.3) פרש"י
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לאחרי  כו'", הר עליהם ד"כפה בענין בסיון בששה הצורך הי' מה הרש"ג, לשאלת במענה (והוסיף,
לנשמע  נעשה הקדימו בסיון בחמשה הו"ע 4שכבר הר" עליהם ש"כפה ביאור ניתוסף שבחסידות אלא ,(

ישראל" על מלמעלה הר) (שנקראת העליונה האהבה את 5"התגלות ד"ואהבת הענין להיות יוכל שעי"ז ,
אלקיך" אל 6הוי' אלקיך, יהי' ש"הוי' שלך"באופן .7קה

.·. ליליא בהאי "אצטריכו (א) מקומות: בב' בזהר שנזכר שבועות בליל הלימוד סדר אודות .דובר
דקראי" ובמדרשות דתושב"כ) (אותיות לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה באורייתא "דבעי 8למלעי (ב) ,

דבע"פ" אורייתא ליליא בהאי למלעי הסדר 9לי' הוא וכן לתושבע"פ. הקדמה היא שתושב"כ כיון –
תושבע"פ  עניני ואח"כ תושב"כ, פסוקי אומרים שתחילה שבועות, ליל .10בתיקון

הגמרא ‚. לדברי בנוגע שאל של 1הרש"ג ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו "בשעה
וכיון  נשמע, כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני לו קשרו מישראל ואחד אחד לכל השרת מלאכי

הטעם  מהו – ופירקום" חבלה מלאכי ריבוא ועשרים מאה ירדו ישראל, הכתרים 11שחטאו שלקשירת
מלאכים? ריבוא ועשרים מאה הוצרכו ולפירוקם מלאכים, ריבוא ששים מספיק הי'

כתרים  שני לקשור מלאכים ריבוא ששים יכולים היו איך היא שהקושיא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר
"אין  הרי אחד, שליחות"?12לכל שתי עושה אחד מלאך

ב' הם הכתרים שני שפירוק כיון מלאכים, ריבוא ק"כ הוצרכו הכתרים לפירוק שרק לזה, והתירוץ
אחד. ענין שהוא הכתרים שני קשירת משא"כ עונשים,

יום"„. ב"היום מ"ש אודות שאל המסובים ולכאורה,13א' ויוהכ"פ, ר"ה בדוגמת הוא השבועות שחג
בחג  יש מיוחד ענין איזה אבל התענית, ענין ישנו וביוהכ"פ התקיעות, ענין ישנו בר"ה בשלמא

השבועות?

עצמו. מצד הוא השבועות דחג שהעילוי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר

חג  לפני ההכנה הקדמת לאחרי בא זה שעילוי אלא בהכנה) צורך אין אם לשאלה במענה (והוסיף,
שבועות). ליל תיקון אמירת גם נכלל (שבה השבועות

הטעם ‰. שאולי באמרו, נשא, פרשת על במדרש הדברים אריכות גודל אודות הזכיר המסובים א'
תורה. ריבוי שיש כך, השבועות, בחג מ"ת לאחרי מיד קורין נשא שפ' מפני הוא, לכך

נשא פ' שקורין באופן היא הקביעות שנים שבכמה שליט"א, אדמו"ר  כ"ק השבועות.iptlואמר חג

ענינים  ומכל הנשיאים. לקרבנות בנוגע היא המדרש בדברי האריכות שעיקר להעיר, ויש (והוסיף:)
השני. הנשיא של לקרבנו בנוגע רק רמזים רש"י בפירוש הובאו אלו

.Â"'וגו ציון יושיע אלקים "כי התיבות על החדש הניגון שליט"א 14כשניגנו אדמו"ר כ"ק התעניין ,
ווערטער"). גלייכע ("זייער ביותר מתאימות תיבות שהם באמרו אלו, תיבות על הניגון חיבר מי

"דיינו" שיהי' בקשתו דיינו", כו' "אילו התיבות על הוא המקורי שהלחן שכיון אמר, המסובים א'
רצון. יהי כן אמן שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כו'. הצרות לכל
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ועוד.4) שם. תוס' ראה
סע"ד.5) צח, מג"א תו"א
ה.6) ו, ואתחנן
ואילך.7) סע"ב פב, תצוה תו"א
רע"א.8) ח, ח"א
רע"א.9) צח, ח"ג

ס"ב 10) הסעודה) (בעת תשכ"ט דחה"ש א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(220 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת
יעקב 11) לעין יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג תוס', גם ראה

שם.
ב.12) יח, וירא עה"ת בפרש"י הובא ב. פ"נ, ב"ר
סיון.13) גֿד
לו.14) סט, תהלים
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לאחרי  כו'", הר עליהם ד"כפה בענין בסיון בששה הצורך הי' מה הרש"ג, לשאלת במענה (והוסיף,
לנשמע  נעשה הקדימו בסיון בחמשה הו"ע 4שכבר הר" עליהם ש"כפה ביאור ניתוסף שבחסידות אלא ,(

ישראל" על מלמעלה הר) (שנקראת העליונה האהבה את 5"התגלות ד"ואהבת הענין להיות יוכל שעי"ז ,
אלקיך" אל 6הוי' אלקיך, יהי' ש"הוי' שלך"באופן .7קה

.·. ליליא בהאי "אצטריכו (א) מקומות: בב' בזהר שנזכר שבועות בליל הלימוד סדר אודות .דובר
דקראי" ובמדרשות דתושב"כ) (אותיות לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה באורייתא "דבעי 8למלעי (ב) ,

דבע"פ" אורייתא ליליא בהאי למלעי הסדר 9לי' הוא וכן לתושבע"פ. הקדמה היא שתושב"כ כיון –
תושבע"פ  עניני ואח"כ תושב"כ, פסוקי אומרים שתחילה שבועות, ליל .10בתיקון

הגמרא ‚. לדברי בנוגע שאל של 1הרש"ג ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו "בשעה
וכיון  נשמע, כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני לו קשרו מישראל ואחד אחד לכל השרת מלאכי

הטעם  מהו – ופירקום" חבלה מלאכי ריבוא ועשרים מאה ירדו ישראל, הכתרים 11שחטאו שלקשירת
מלאכים? ריבוא ועשרים מאה הוצרכו ולפירוקם מלאכים, ריבוא ששים מספיק הי'

כתרים  שני לקשור מלאכים ריבוא ששים יכולים היו איך היא שהקושיא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר
"אין  הרי אחד, שליחות"?12לכל שתי עושה אחד מלאך

ב' הם הכתרים שני שפירוק כיון מלאכים, ריבוא ק"כ הוצרכו הכתרים לפירוק שרק לזה, והתירוץ
אחד. ענין שהוא הכתרים שני קשירת משא"כ עונשים,

יום"„. ב"היום מ"ש אודות שאל המסובים ולכאורה,13א' ויוהכ"פ, ר"ה בדוגמת הוא השבועות שחג
בחג  יש מיוחד ענין איזה אבל התענית, ענין ישנו וביוהכ"פ התקיעות, ענין ישנו בר"ה בשלמא

השבועות?

עצמו. מצד הוא השבועות דחג שהעילוי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר

חג  לפני ההכנה הקדמת לאחרי בא זה שעילוי אלא בהכנה) צורך אין אם לשאלה במענה (והוסיף,
שבועות). ליל תיקון אמירת גם נכלל (שבה השבועות

הטעם ‰. שאולי באמרו, נשא, פרשת על במדרש הדברים אריכות גודל אודות הזכיר המסובים א'
תורה. ריבוי שיש כך, השבועות, בחג מ"ת לאחרי מיד קורין נשא שפ' מפני הוא, לכך

נשא פ' שקורין באופן היא הקביעות שנים שבכמה שליט"א, אדמו"ר  כ"ק השבועות.iptlואמר חג

ענינים  ומכל הנשיאים. לקרבנות בנוגע היא המדרש בדברי האריכות שעיקר להעיר, ויש (והוסיף:)
השני. הנשיא של לקרבנו בנוגע רק רמזים רש"י בפירוש הובאו אלו

.Â"'וגו ציון יושיע אלקים "כי התיבות על החדש הניגון שליט"א 14כשניגנו אדמו"ר כ"ק התעניין ,
ווערטער"). גלייכע ("זייער ביותר מתאימות תיבות שהם באמרו אלו, תיבות על הניגון חיבר מי

"דיינו" שיהי' בקשתו דיינו", כו' "אילו התיבות על הוא המקורי שהלחן שכיון אמר, המסובים א'
רצון. יהי כן אמן שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כו'. הצרות לכל
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ועוד.4) שם. תוס' ראה
סע"ד.5) צח, מג"א תו"א
ה.6) ו, ואתחנן
ואילך.7) סע"ב פב, תצוה תו"א
רע"א.8) ח, ח"א
רע"א.9) צח, ח"ג

ס"ב 10) הסעודה) (בעת תשכ"ט דחה"ש א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(220 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת
יעקב 11) לעין יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג תוס', גם ראה

שם.
ב.12) יח, וירא עה"ת בפרש"י הובא ב. פ"נ, ב"ר
סיון.13) גֿד
לו.14) סט, תהלים

.l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"כי  והניגון עבדא", "אנא הניגון לנגן צוה ואח"כ לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק
ציון". יושיע אלקים

הלוחות"‡. על ד"חרות באופן היו ששניהם (אף שניות לוחות לגבי ראשונות לוחות של )1החידוש
מיצה"ר" מ"חירות החל החירות, ענין עיקר נפעל ידם שעל זוהמתן"2– "פסקה במ"ת כמו 3(שהרי ,

בהן" שולטת ולשון אומה כל ש"אין – העולם בכל שנפעל ובאופן החטא), .4קודם

נפעלה זו חירות גם5במ"ת dlrnlnאמנם, צ"ל לזה ונוסף ;dhnd zcear,מ"ת לאחרי שהתחילה –
תלכו" ד"בחוקותי באופן התורה לימוד ע"י – הזה היום עד חקיקה 6ונמשכת מלשון גם "בחוקותי" ,7

כולה  התורה כל בהם כלולה עשה"ד על שנוסף הלוחות, ),8(כמו

לבם"– לוח על ד"חרות הענין מביטול לקדושה,9החל זאת שמהפכים באופן ללעו"ז, בנוגע שנאמר
שניות  דלוחות הענין כללות (שזהו התשובה עבודת חדא"10ע"י וברגעא חדא "בשעתא שהיא ,(11,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ולבטל 12וכפירוש לשלול מספיק שזה קער"), ("איין פני' מלשון הוא ש"שעתא"
ואל  המנוחה "אל שבאים ועד ומנוחה, מרגוע מלשון "רגע" ולעשותו ההיפך, מצד שהי' כפי הרגע

–13הנחלה"

המשנה  כפסק החירות, ענין נעשה יומין"14שעי"ז כולהו מתברכין ש"מיני' שלפנ"ז, בשבת ,15(שלמדו
לעצמו  בנוגע חירות לראש לכל – תורה" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין השבועות) חג כולל

הגוף" זה קטנה כולו.16(ב"עיר העולם בכל גם ולאח"ז בעולם, בחלקו גם ולאח"ז ,(

קוממיות" אתכם "ואולך הפרשה: בסיום למ"ש באים תלכו" ד"בחוקותי העבודה שע"י כב'17ועד ,
שבזה  הראשון"18הפירושים אדם של קומות כשתי אמה "מאתים (ב) אדה"ר), (כקומת אמה" "מאה (א) :

לתושי'" ).19("כפלים

ונעשים" נזכרים האלה "הימים כאשר יותר מודגש תמיד) (שישנו זה שמסוגלים 20וענין השנה בימי ,
להיות  – "נעשים" שיהיו מסוגל זמן זה הרי ולכן דלבא, ומעומקא בפנימיות יהי' שה"נזכרים" לכך
ולילך  דקוב"ה", עבדא "אנא – להקב"ה ולהתמסר ולשון, אומה ומכל מיצה"ר חירות של ומצב במעמד

ראשם" על עולם ו"שמחת כו'), שביררו העולם עניני כל עם (ביחד משיח .21לקראת

***
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טז.1) לב, תשא
ב.2) צז, זו"ח ואילך. סע"ב קיג, א. מ, זח"ב ראה
וש"נ.3) רע"א. קמו, שבת
ב'כב.4) ע' תשא אוה"ת וראה א. נד, עירובין
כ,5) (יתרו שופר וקול ולפידים קולות של באופן שהיתה

טו).
ופרש"י.6) ובתו"כ בחוקותי ר"פ
ובכ"מ.7) בחוקותי. ר"פ לקו"ת ראה
תורה 8) (ראה בבבלי גם – ורמז ובקיצור בירושלמי, כדאיתא

וש"נ). ואילך). רג (ע' ס"א במילואים טז כרך שלמה
א.9) יז, ירמי' ע"פ

המלכות,10) ספירת כנגד הם הראשונות שלוחות וכידוע
היא  תשובה והרי הבינה, ספירת כנגד הם האחרונות לוחות ואילו
שלישי  חלק שהיא התשובה לאגרת בנוגע גם (וכמשנ"ת בבינה
שבינה  (מלמטלמ"ע) הספירות לסדר בהתאם התניא, ספר של

.((162 ע' חל"ט לקו"ש (ראה ומלכות ז"א לאחרי באה
סע"א.11) קכט, זח"א
רל.12) ע' תרפ"ג קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ

.192 ס"ע תש"ט
ט.13) יב, ראה פ' – הכתוב לשון
מ"ב.14) פ"ו אבות
א.15) פח, ב. סג, זח"ב
ב.16) לב, נדרים
יג.17) כו, בחוקותי
וש"נ.18) א. עה, ב"ב
רפמ"ו.19) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
ונת'20) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
יא.21) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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לפני ·. השבועות מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת – הרב בדברי פותחין האמורה) הקדמה (לאחרי
ה'ש"ת  בשנת שנה, גואל 22שלשים ביאת עד להשתקע מנת על השני' בפעם הברית לארצות בואו לאחרי ,

וז"ל: צדק,

משיב  שהשי"ת אמר הבעש"ט שמורנו כפי פרטית, בהשגחה היא נברא של פסיעה שכל יודע יהודי
בשביל  הוא ברחוב המתגולל הקש כי לשני, אחד ממקום יועבר בשוק המתגולל שקש כדי חזק רוח

פרטית. בהשגחה העולם מהנהגת חלק הם בו המתגולל והקש הבוץ פרטית. כוונה

שזהו  הברית, לארצות בואו עד למקום ממקום גלגולו בענין הוא שכן אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיים
מיוחדת. שליחות ובשביל פרטית בהשגחה

במשל?‚. כ"כ האריך אדמו"ר מו"ח כ"ק מדוע להבין: צריך ולכאורה

המשניות  בפירוש וכמבואר ("אויסגערעכנט"), מחושב צ"ל מישראל אחד כל של שדיבורו – ובהקדים
וכן 23להרמב"ם  יראו שממנו אדם אצל ובפרט ביותר, במיעוט הוא הראוי שדיבור הדיבור, לסוגי בנוגע

יעשו.

הדברות, עשרת ניתנו שאז כיון – ביותר מחושב להיות שצריך השבועות, בחג לדיבור בנוגע ובפרט
כידוע  מאמרות, עשרה כנגד מכוונים הקודש"24שהם בשקל הכף עשרה "עשרה על 25בפירוש שקאי ,

הקודש"). "שקל נעשה (ועי"ז מאמרות העשרה בתוך לחדור שצריכים הדברות עשרת

נדפסו, ואח"כ הדברים את שהגי' אלא עוד ולא הנ"ל, במשל כ"כ האריך אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון
– הנמשל לגבי גם) אלא  פרטית, השגחה בענין הבעש"ט תורת להבנת רק (לא נוגע זה שענין עכצ"ל,

הברית. לארצות בואו

להבין: צריך גם

כמארז"ל  ל"קש", ולא ל"חטה" נמשלו שבנ"י עם 26מצינו זה (מדיינים) מריבים והמוץ והקש "התבן
שתבוא  עד המתינו החטים אמרו השדה, נזרעה בשבילי אומר וזה השדה נזרעה בשבילי אומר זה  זה,
ברוח, המוץ לו הלך לזרותה, הבית בעל ויצא לגורן באו השדה, נזרעה מה בשביל יודעין ואנו הגורן
אומות  כך וכו', כרי אותן ועשה החטים  את נטל ושרפו, הקש את ונטל הארץ, על והשליכו התבן את נטל
היום  שיגיע עד המתינו ישראל להם אמרו וכו', העולם נקרא ובשבילנו עיקר אנו אומרים הללו העולם

וכו'". העולם נברא מי בשביל יודעים ואנו

דוקא? ה"קש" מענין הוא המשל מדוע  מובן: אינו ועפ"ז

בזה:„. והביאור

שמצינו  כפי "לבנה", עשיית לצורך זה הרי – תכלית בשביל זה אם – כפשוטו בבוץ שמתגלגל ֵקש
ה"לבנים" שעשיית הנ"ל] בשיחה שנזכרה אמעריקא", "גלות גם כולל הגלויות, כל [מקור מצרים ֵבגלות

הטיט  עם מקש) (שמקוששים תבן שגובלין עי"ז כללות 27היא עם קשור ה"לבנה" שענין מובן ומזה ,ֵ
הגלות. שבזמן העבודה

שנאמר  אע"פ (שהרי לאבנים לבנים שבין החילוק כללות הרי 28ובהקדים לאבן", הלבנה להם "ותהי ֵֵ
משפטים  פ' אור בתורה כמבואר – ביניהם) חילוק יש זאת שמים",29בכל בידי בריאה "הן שאבנים

כל  היו שאז הבית, זמן בין החילוק הוא בעבודה ודוגמתו אדם", בני ע"י העפר מן "נעשית לבנה ֵואילו
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות דוקא האדם עבודת עיקר היא שאז הגלות, לזמן מלמעלה, .30הענינים
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(22125 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש בתחלתה היום בסעודת
ואילך).
מי"ז.23) פ"א אבות
בקו 24) הובא – ב יא, בתחלתו.זח"ג טז מאמר ומעין נטרס
פו.25) ז, נשא
ספפ"ג.26) ב"ר

ובפרש"י.27) ז ה, שמות
ג.28) יא, נח
ואילך.29) סע"ג עז,
במדב"ר 30) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
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לפני ·. השבועות מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת – הרב בדברי פותחין האמורה) הקדמה (לאחרי
ה'ש"ת  בשנת שנה, גואל 22שלשים ביאת עד להשתקע מנת על השני' בפעם הברית לארצות בואו לאחרי ,

וז"ל: צדק,

משיב  שהשי"ת אמר הבעש"ט שמורנו כפי פרטית, בהשגחה היא נברא של פסיעה שכל יודע יהודי
בשביל  הוא ברחוב המתגולל הקש כי לשני, אחד ממקום יועבר בשוק המתגולל שקש כדי חזק רוח

פרטית. בהשגחה העולם מהנהגת חלק הם בו המתגולל והקש הבוץ פרטית. כוונה

שזהו  הברית, לארצות בואו עד למקום ממקום גלגולו בענין הוא שכן אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיים
מיוחדת. שליחות ובשביל פרטית בהשגחה

במשל?‚. כ"כ האריך אדמו"ר מו"ח כ"ק מדוע להבין: צריך ולכאורה

המשניות  בפירוש וכמבואר ("אויסגערעכנט"), מחושב צ"ל מישראל אחד כל של שדיבורו – ובהקדים
וכן 23להרמב"ם  יראו שממנו אדם אצל ובפרט ביותר, במיעוט הוא הראוי שדיבור הדיבור, לסוגי בנוגע

יעשו.

הדברות, עשרת ניתנו שאז כיון – ביותר מחושב להיות שצריך השבועות, בחג לדיבור בנוגע ובפרט
כידוע  מאמרות, עשרה כנגד מכוונים הקודש"24שהם בשקל הכף עשרה "עשרה על 25בפירוש שקאי ,

הקודש"). "שקל נעשה (ועי"ז מאמרות העשרה בתוך לחדור שצריכים הדברות עשרת

נדפסו, ואח"כ הדברים את שהגי' אלא עוד ולא הנ"ל, במשל כ"כ האריך אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון
– הנמשל לגבי גם) אלא  פרטית, השגחה בענין הבעש"ט תורת להבנת רק (לא נוגע זה שענין עכצ"ל,

הברית. לארצות בואו

להבין: צריך גם

כמארז"ל  ל"קש", ולא ל"חטה" נמשלו שבנ"י עם 26מצינו זה (מדיינים) מריבים והמוץ והקש "התבן
שתבוא  עד המתינו החטים אמרו השדה, נזרעה בשבילי אומר וזה השדה נזרעה בשבילי אומר זה  זה,
ברוח, המוץ לו הלך לזרותה, הבית בעל ויצא לגורן באו השדה, נזרעה מה בשביל יודעין ואנו הגורן
אומות  כך וכו', כרי אותן ועשה החטים  את נטל ושרפו, הקש את ונטל הארץ, על והשליכו התבן את נטל
היום  שיגיע עד המתינו ישראל להם אמרו וכו', העולם נקרא ובשבילנו עיקר אנו אומרים הללו העולם

וכו'". העולם נברא מי בשביל יודעים ואנו

דוקא? ה"קש" מענין הוא המשל מדוע  מובן: אינו ועפ"ז

בזה:„. והביאור

שמצינו  כפי "לבנה", עשיית לצורך זה הרי – תכלית בשביל זה אם – כפשוטו בבוץ שמתגלגל ֵקש
ה"לבנים" שעשיית הנ"ל] בשיחה שנזכרה אמעריקא", "גלות גם כולל הגלויות, כל [מקור מצרים ֵבגלות

הטיט  עם מקש) (שמקוששים תבן שגובלין עי"ז כללות 27היא עם קשור ה"לבנה" שענין מובן ומזה ,ֵ
הגלות. שבזמן העבודה

שנאמר  אע"פ (שהרי לאבנים לבנים שבין החילוק כללות הרי 28ובהקדים לאבן", הלבנה להם "ותהי ֵֵ
משפטים  פ' אור בתורה כמבואר – ביניהם) חילוק יש זאת שמים",29בכל בידי בריאה "הן שאבנים

כל  היו שאז הבית, זמן בין החילוק הוא בעבודה ודוגמתו אדם", בני ע"י העפר מן "נעשית לבנה ֵואילו
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות דוקא האדם עבודת עיקר היא שאז הגלות, לזמן מלמעלה, .30הענינים
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(22125 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש בתחלתה היום בסעודת
ואילך).
מי"ז.23) פ"א אבות
בקו 24) הובא – ב יא, בתחלתו.זח"ג טז מאמר ומעין נטרס
פו.25) ז, נשא
ספפ"ג.26) ב"ר

ובפרש"י.27) ז ה, שמות
ג.28) יא, נח
ואילך.29) סע"ג עז,
במדב"ר 30) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

השמים" ("מן למטה מלמעלה היא שתורה לתפלה, תורה שבין החילוק זה הרי יותר –31ובכללות (
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב ("סולם למעלה מלמטה היא תפלה ואילו אבנים, –32בדוגמת (

לבנים. ֵבדוגמת

שעל  ופינקסאות" "דיפתראות היא שהתורה בתחילתו בב"ר כדאיתא מהתורה, מתחיל שהכל וכיון
וכמאמר  צבאם), וכל וארץ דשמים הענינים כל (שכוללים מאמרות בעשרה העולם את הקב"ה ברא 33ידם

בה  "כתיב עלמא", וברא באורייתא האור,34"אסתכל את וברא מלה בהאי אסתכל אור, יהי אלקים ויאמר
גם  אלא למטה), (מלמעלה האבנים ענין רק לא יש עצמה שבתורה עכצ"ל, כו'", ומלה מלה בכל וכן
כפי  היא שתושב"כ לתושבע"פ, תושב"כ בין החילוק כללות שזהו – למעלה) (מלמטה הלבנים ֵענין
"לאפשא  היא הכוונה בתושבע"פ ואילו מאומה, ממנה) לגרוע (וכ"ש בה להוסיף ואסור מלמעלה שניתנה

ת"ת 35לה" בהל' (כמבואר בתורה ולחדש להתייגע צריך אחד שכל לימוד 36, י"ח יוצא אינו ובלאה"כ ,(
התורה.

אלא  בתושבע"פ, וההבנה בתושב"כ הקריאה שזוהי ה"אבנים", בענין די שלא – בזה הענין וכללות
בתורה. לחדש היגיעה שזוהי ה"לבנים", בענין גם צורך ֵיש

המדרש" לבית הכנסת "מבית התורה, בלימוד והיגיעה העבודה ענין על גם 37ונוסף צ"ל לאח"ז הנה ,
ארץ" דרך מנהג בהן ד"הנהג הגלות 38הענין בזמן לעבודה ועד בעולם, לפעול העבודה כללות שזוהי ,

לפועל  אבל שלו, הענינים את מזה שיבנו רוצה שפרעה אלא מצרים, בגלות הלבנים בעשיית כמרומז –ֵ
מ"ש  שזהו ה"מרכבה", את מזה כמעשה39בונים רגליו הספיר".zpal"ותחת

" ר"ת ש"לבנה" גם נתיבות 40חכמה"dתיבותa"lpוזהו לל"ב מגיעים התורה בחכמת העסק ע"י כי, , ֵ
אתברירו" "בחכמה – העולם את לברר  כח יש ועי"ז .41החכמה,

ושורפין ‰. הטיט עם תבן שגובלין הלבנים, עשיית באופן העבודה ענין מרומז – יותר ֵובפרטיות
בכבשן  :27אותו

עזרא  החסידות 42האבן בתורת רבות פעמים בנין 43(שמובא כי מהאבנים, חזק הלבנים ש"בנין מבאר (ֵ
– קש או תבן עמו לערב עפר בוני "מנהג ולכן, האש", יזיקהו האבנים ובנין המים, יזיקהו העפר
הלבנה  (שהרי באש" ולא במים ימס שלא התקיף  הבנין וזהו שעמדו, עד הלבנים "ושרפו ֵֵשיעמידנו";

הכבשן  באש שנצטרפה – האש ענין את כבר הלבנה).44עברה ושלימות תוקף נעשה האש שע"י והיינו, ,ֵ

בעבודה: וענינו

שמצד  שהעפר, והיינו, העפר, עם המים חיבור פועל – ומים) (עפר הטיט עם שגובלין (קש) התבן
טורי  – הפירוד ענין על מורה כו', מפורר הוא בפ"ע עפר גוש כל וגם נפרדים, מגושים מורכב עצמו

פעולתם,45דפרודא  יפעלו שהמים ובכדי מלמעלה, שבא שהו"ע במים, צורך יש ולדבקו לחברו וכדי ,
ישראל. איש של עבודתו על שמורה ה"קש", בענין צורך יש

האהבה" את לכבות יוכלו ש"לא רבים" ה"מים – המים יזיקוה שלא לבנה נעשית תזיקנה 46ועי"ז ולא , ֵ
העולם. בעניני ("קאך") וההתלהבות החמימות תוקף – ָהאש
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לו.31) ד, ואתחנן יט. כ, יתרו
יב.32) כח, ויצא
ואילך.33) סע"א קסא, זח"ב
ג.34) א, בראשית
ב.35) יב, זח"א
וש"נ.36) ה"ב. פ"ב – לאדה"ז
וש"נ.37) בסופה. ברכות
ב.38) לה, שם
יו"ד.39) כד, משפטים

בערכו.40) קה"י ראה
יא.41) הערה 206 ע' תש"ח סה"מ סע"ב. רנד, זח"ב ראה

וש"נ.
שם.42) ושמות נח
(43186 ס"ע חל"ט התוועדויות – מנחם תורת גם .ב ראה
רמב"ם 44) (ראה בכבשן הצירוף ענין בהלכה שמצינו וכפי

ועוד). רפט"ו. ספ"א. כלים הל'
ובכ"מ.45) ספל"ג. תניא ראה
ז.46) ח, שה"ש
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הידוע  וכהלשון נסיונות, מיני כל בנ"י עברו שבה – הגלות שבזמן בעבודה יותר מודגש זה :47וענין
אלא  האש, ע"י השמימה לעלות לא – היא בזה הכוונה והרי שמך"! קידוש על ובמים באש "באנו
ית' לו לעשות – העולם בנין לפעול כזה ובאופן במס"נ, חדורים להיות גופא ובעולם בעולם, להשאר

בתחתונים. דירה

עוזרו" ש"הקב"ה עי"ז – היא הגלות בזמן העבודה על בשיחה 48והכח אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון ,
הכתוב  ובלשון סערה", "רוח שם: שמוסיף וכפי חזק", רוח משיב ש"השי"ת וחזק 49הנ"ל, גדולה "רוח :

כהר" ש"נדמה היצה"ר את לבטל – הרים" "מפרק סלעים": ומשבר הרים –50מפרק סלעים" ו"משבר ,
ממ"ש  (כמובן המים היפך שהוא הסלע  את מים").51לבטל ויצאו הך הסלע "על

.Â:הנ"ל במשל אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי אריכות טעם לבאר יש ועפ"ז

(כפי  התחתון כדור חצי – לארה"ב הגיע אדמו"ר מו"ח שכ"ק התקופה בתחילת נאמרה הנ"ל שיחה
הידוע  במכתב בחצי 52שמבאר ובפרט בעולם, לפעול ביכלתו יש איך יטען: שיהודי מקום יש ששם ,(

כו' התורה ע"י היא העולם שהתהוות לפי הוא, זה על והתירוץ התחתון, לבאר 53כדור צורך שיש כך, ,
כו'. חדשים ואותיות חדש בביאור הענינים  כל

אשר, כו', בבוץ שמתגולל הקש על פרטית דהשגחה הענין כללות אדמו"ר מו"ח כ"ק וביאר חזר ולכן
בארה"ב  עבודתו על ההסבר כבר בזה מונח לעיל, האמור .53ע"פ

***

.Ê דוקא ה"קש" ענין הדגשת ולבאר להוסיף :54ויש

זה  הרי הבנין, להעמיד כדי בעפר וקש תבן לערב הצורך אודות (ס"ה) לעיל שהאמור – ובהקדמה
ב  גם הוא שכן מוכח שמזה אלא הענינים, זה בגשמיות אין ועדיין ראי', רק זוהי אבל, הענינים. רוחניות

ו"מסובב" "מסובב", רק הוא בגשמיות הענין שהרי כך, להיות צריך שאכן הטעם מהו – הענין ביאור
ה"סיבה". על ביאור אינו

שזוהי  כו'", דומה הדבר למה "משל שלמעלה, ענין על שלמטה מענין משל שמביאים ענין בכל וכמו
הדבר. טעם בביאור צורך יש עדיין אבל למטה, כן שרואים מזה כדמוכח למעלה, הוא שכן לידע ראי' רק

.Á לעניננו :55ובנוגע

כמ"ש  – השדה" מ"עץ בנ"י על המשל השדה".56ידוע עץ האדם "כי

"אדם" בשם נקרא ישראל שאיש שאע"פ – לעליון"57ובהקדמה "אדמה ע"ש ליתן 58, כשרוצים מ"מ, ,
משל  ליתן אין בפרט), אמעריקא וגלות בכלל, (גלות הגלות בזמן ובפרט למטה, בעולם פעולתו על משל

ממנו  למעלה שהוא השדה".59מענין מ"עץ הוא המשל ולכן ,

בגמרא  הובא השדה" מ"עץ שהמשל שאע"פ הרי 60ולהעיר, – תורה שלומד חכם לתלמיד בנוגע
וכידוע  מישראל, אחד לכל שייכת במאמר 61התורה כהדיוק בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל

חלק 62המשנה  בתורתך",ep"ותן
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מלכנו".47) "אבינו נוסח ע"פ
וש"נ.48) ע"ב. ריש נב, סוכה
יא.49) יט, מלכיםֿא
א.50) שם, סוכה
דשמע"צ.51) במוסף גשם" "תפלת נוסח
וש"נ.52) ואילך. תצב ע' ח"ב שלו אג"ק
(53) קצת ).l"endחסר
וש"נ.54) יט. חוברת "רשימות" גם ראה
להבין 55) נקל שיהי' שכדי אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

רק  החידוש את יראו שאז אע"פ זו, נקודה עם להתחיל יש הענין,
לאח"ז.
יט.56) כ, שופטים פ'
וש"נ.57) רע"א. סא, יבמות
ועוד.58) רע"א. ג, של"ה ראה
עבודתו.59) ע"י מסובב בתור שבא
א.60) ז, תענית
וש"נ.61) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה
מ"כ.62) פ"ה אבות
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הידוע  וכהלשון נסיונות, מיני כל בנ"י עברו שבה – הגלות שבזמן בעבודה יותר מודגש זה :47וענין
אלא  האש, ע"י השמימה לעלות לא – היא בזה הכוונה והרי שמך"! קידוש על ובמים באש "באנו
ית' לו לעשות – העולם בנין לפעול כזה ובאופן במס"נ, חדורים להיות גופא ובעולם בעולם, להשאר

בתחתונים. דירה

עוזרו" ש"הקב"ה עי"ז – היא הגלות בזמן העבודה על בשיחה 48והכח אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון ,
הכתוב  ובלשון סערה", "רוח שם: שמוסיף וכפי חזק", רוח משיב ש"השי"ת וחזק 49הנ"ל, גדולה "רוח :

כהר" ש"נדמה היצה"ר את לבטל – הרים" "מפרק סלעים": ומשבר הרים –50מפרק סלעים" ו"משבר ,
ממ"ש  (כמובן המים היפך שהוא הסלע  את מים").51לבטל ויצאו הך הסלע "על

.Â:הנ"ל במשל אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי אריכות טעם לבאר יש ועפ"ז

(כפי  התחתון כדור חצי – לארה"ב הגיע אדמו"ר מו"ח שכ"ק התקופה בתחילת נאמרה הנ"ל שיחה
הידוע  במכתב בחצי 52שמבאר ובפרט בעולם, לפעול ביכלתו יש איך יטען: שיהודי מקום יש ששם ,(

כו' התורה ע"י היא העולם שהתהוות לפי הוא, זה על והתירוץ התחתון, לבאר 53כדור צורך שיש כך, ,
כו'. חדשים ואותיות חדש בביאור הענינים  כל

אשר, כו', בבוץ שמתגולל הקש על פרטית דהשגחה הענין כללות אדמו"ר מו"ח כ"ק וביאר חזר ולכן
בארה"ב  עבודתו על ההסבר כבר בזה מונח לעיל, האמור .53ע"פ

***

.Ê דוקא ה"קש" ענין הדגשת ולבאר להוסיף :54ויש

זה  הרי הבנין, להעמיד כדי בעפר וקש תבן לערב הצורך אודות (ס"ה) לעיל שהאמור – ובהקדמה
ב  גם הוא שכן מוכח שמזה אלא הענינים, זה בגשמיות אין ועדיין ראי', רק זוהי אבל, הענינים. רוחניות

ו"מסובב" "מסובב", רק הוא בגשמיות הענין שהרי כך, להיות צריך שאכן הטעם מהו – הענין ביאור
ה"סיבה". על ביאור אינו

שזוהי  כו'", דומה הדבר למה "משל שלמעלה, ענין על שלמטה מענין משל שמביאים ענין בכל וכמו
הדבר. טעם בביאור צורך יש עדיין אבל למטה, כן שרואים מזה כדמוכח למעלה, הוא שכן לידע ראי' רק

.Á לעניננו :55ובנוגע

כמ"ש  – השדה" מ"עץ בנ"י על המשל השדה".56ידוע עץ האדם "כי

"אדם" בשם נקרא ישראל שאיש שאע"פ – לעליון"57ובהקדמה "אדמה ע"ש ליתן 58, כשרוצים מ"מ, ,
משל  ליתן אין בפרט), אמעריקא וגלות בכלל, (גלות הגלות בזמן ובפרט למטה, בעולם פעולתו על משל

ממנו  למעלה שהוא השדה".59מענין מ"עץ הוא המשל ולכן ,

בגמרא  הובא השדה" מ"עץ שהמשל שאע"פ הרי 60ולהעיר, – תורה שלומד חכם לתלמיד בנוגע
וכידוע  מישראל, אחד לכל שייכת במאמר 61התורה כהדיוק בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל

חלק 62המשנה  בתורתך",ep"ותן
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מלכנו".47) "אבינו נוסח ע"פ
וש"נ.48) ע"ב. ריש נב, סוכה
יא.49) יט, מלכיםֿא
א.50) שם, סוכה
דשמע"צ.51) במוסף גשם" "תפלת נוסח
וש"נ.52) ואילך. תצב ע' ח"ב שלו אג"ק
(53) קצת ).l"endחסר
וש"נ.54) יט. חוברת "רשימות" גם ראה
להבין 55) נקל שיהי' שכדי אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

רק  החידוש את יראו שאז אע"פ זו, נקודה עם להתחיל יש הענין,
לאח"ז.
יט.56) כ, שופטים פ'
וש"נ.57) רע"א. סא, יבמות
ועוד.58) רע"א. ג, של"ה ראה
עבודתו.59) ע"י מסובב בתור שבא
א.60) ז, תענית
וש"נ.61) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה
מ"כ.62) פ"ה אבות

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ד"ישראל": בר"ת כמרומז בתורה, אות יש מישראל אחד שלכל לכך נוסף הוא זה ש"חלק" ומובן,
"iשyשיםxותיות`יבואl"לבקש 63תורה שייך ולא המוכן, מן כבר ישנה בתורה שלו האות שהרי –

חלקנו  "ותן פסקֿדין) (שזהו המשנה במאמר שהכוונה ועכצ"ל, עתיד, בלשון חלקנו", "ותן זה על
את  לגלות צריך שבה למעשה, להלכה לפס"ד עד וגמרא במשנה שבאה כפי לתורה – היא בתורתך"

ת"ת  בהל' הזקן רבינו וכמ"ש ס"ד), (כנ"ל בתורה שמחדש עי"ז לתיקונה 64חלקו, צריכה נפש "שכל
. בפרד"ס ההלכות לעסוק בפשטי הן התורה, מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד .

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין וכיון וסודות"; ודרשות ברמזים זה 65הן שדבר הוכחה זו הרי ,
גם  הרי שכן, וכיון לכך. הדרושים הכחות את לו נותנים ממנו זאת שמבקשים שלפני כיון ביכלתו, הוא

השדה". ד"עץ המשל נאמר עליו

שהרי  – הארץ" ו"עם חכם" "תלמיד של והגדרות חילוקים ישנם שו"ע שע"פ לכך בסתירה זה ואין
שם  (כמבואר אחר בגלגול או זה בגלגול היא חכם" "תלמיד להיות השלים 64האפשרות שלא מה שכל

או  מיד פועל לידי הדבר את להביא אם בידו והברירה אחר), בגלגול ולהשלים לתקן צריך זה, בגלגול
אחר. לגלגול זאת לדחות

המשיח, ביאת עד זמן ריבוי כשהי' – אחר לגלגול להמתין שיכולים אמורים דברים במה אמנם,
לבי  עד רב זמן נשאר ולא מאד קרוב שנמצאים עכשיו, ענינים משא"כ ריבוי ישנם [שהרי המשיח את

המשיח" "ימות של בזמן להיות נשאר 66שצריכים שלא כך, הששי, אלף סוף לפני להיות צריך זה וכל ,
חכם  תלמיד להיות אחד כל מוכרח ולכן אחר, לגלגול זאת לדחות אפשר אי המשיח], לביאת עד רב זמן

מיד.

את  לקבל וצריך חדשה מציאות נעשה ורגע רגע שבכל כיון הרי – ת"ח בדרגת כבר שנמצא מי וגם
[כמ"ש  מחדש רק 67התורה לא היא בזה הכוונה והרי בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש

רגע  בכל גם אלא יום, נמצא,68בכל מחדש], רגע בכל להיות צריכה התורה קבלת שגם מובן ומזה ,
ע"י  או השינה, ענין ע"י – בקלות... להיות שיכול (כפי הארץ עם להיות הברירה בידו יש זה שברגע

דמי  שכישן בטל יושב השדה".69היותו ל"עץ שנמשל חכם תלמיד להיות או ,(

.Ë תבואה גם (שכולל השדה" ב"עץ הקש 70והנה, (ב) (הפרי), החטה (א) כלליים: ענינים שני יש (
החטה). מתקיימת ידם (שעל והתבן

הנברא  יש של ההתאחדות על מורה – כבשרו ובשר דם שנעשה אדם, מאכל החטה, ברוחניות: וענינם
האמיתי  יש האדם 71עם עבודת על מורים והתבן הקש ואילו העליון; אדם של כבשרו ובשר דם שנעשה ,

שגובלין  עי"ז היא הלבנים שעשיית (ס"ה) לעיל כאמור העליון, אדם עם ההתאחדות נעשית ידה ֵשעל
הטיט. עם ותבן קש

בזה: ענין ועוד

בתח  הדירה בעשיית עוסק יהודי בקיום כאשר אלא) הדירה, בעשיית (לא מונח שלו התענוג אזי תונים,
שרצון  שיודע בגלל ורק הרצון מהו לו נוגע  שיהי' מבלי וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר – העליון רצון
העליון  רצון בקיום הוא שלו התענוג עיקר אבל זאת, עושה לכן בתחתונים, הדירה עשיית הוא העליון

וההתמסרות הביטול בגלל שזהו –lral הזקן רבינו שמבאר כפי מהרצון), (שלמעלה בענין 72הרצון
לנשמע  נעשה .73הקדמת
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קפו.63) אופן מג"ע
ה"ד.64) פ"א
סע"א.65) ג, ע"ז
סע"א.66) צז, (סנהדרין חז"ל ללשון הכוונה אין כלומר:

ענינים  כוללת זו תקופה שהרי המשיח", ימות אלפים "שני וש"נ)
ביאת jtiddשהם שלאחרי לתקופה היא הכוונה אלא דמשיח,

המשיח.
ק"ש.67) ברכות נוסח

תרל"ה 68) סה"מ ב. תתרכ, ו) (כרך בראשית אוה"ת ראה
ואילך. 117 ע' ה'ש"ת ואילך. רלו ע' תרס"ה ש. ע' ח"ב

וש"נ.69) תקפג. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.70) מ, ברכות ראה
ובכ"מ.71) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ובכ"מ.72) א. יד, במדבר לקו"ת ראה
א.73) פח, שבת
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שהתעסקותו  והיינו, החיצוניות, על מורה להחטה) (בערך הקש כי, – דוקא הקש בענין הרמז גם וזה
הרצון. לבעל בהביטול מונחת פנימיותו ואילו חיצוניותו, מצד רק היא בתחתונים הדירה בעשיית

של ענינם בעיקר מודגש גופא הלבנים דעשיית oazdeובעבודה ywd(ומים (עפר הטיט עם שגובלין ֵ
כי: –

גם  יש ותבן בקש ואילו צמיחה; של ענין לא אבל מקום, שינוי רק להיות יכול (טיט) ומים בעפר
וגדל. הולך הוא הרי ומקורו לשרשו מחובר שהוא זמן שכל הצמיחה, מעלת

להיות  צריכה האדם שעבודת כיון – צומח בחי' שהם והתבן, הקש בענין נרמזת האדם שעבודת וזהו
צמיחה, של באופן

דרשב"י – ההילולא יום של במאמר לבחי'74וכמשנת"ל לבוא בכדי היא למטה הנשמה שירידת
מהלך, בבחי' נעשית למטה ירידתה ע"י ודוקא עומד, בבחי' היא הרי למעלה הנשמה בהיות שהרי מהלך,

דמלכא" בגופא ד"לאשתאבא העילוי אצלה שנעשה ועד וצמיחה, עלי' של עם 75שזהו"ע חד שנעשה ,
דמלכא  –גופא

כמ"ש  ומקורו, לשרשו מחובר שהוא ע"י וגו'".76שזהו אלקיכם בה' הדבקים "ואתם

ע  לערב צריך צומח, והקש, התבן את לא אמנם, והקש שהתבן והיינו, דומם, ומים), (עפר הטיט ם
הבירורים. בעניני בהתלבשות בא אלא מקיף, באופן עצמו, בפני ענין נשאר

.È"ללבנה ש"מונין בנ"י, ע"י נעשה זה הקטן"77וכל הוא 78("המאור וכן ועליות, ירידות בו שיש , ָ
ה"לבנה", בענין עבודתם ועובדים בבנ"י), ֵגם

ס"ד)– (כנ"ל "לבנה" כמו החכמה", נתיבות "ל"ב ר"ת "לבנה" שגם –ולהעיר ֵָ

כמותה" להתחדש עתידים "הם שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את פועלים שעי"ז ובאופן 79ועד ,
המדבר" מן עולה זאת רז"ל 80ד"מי כדרשת המדבר".81, מן "עילויו

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו מהגלות, יוצאים בנ"י שכל – תשאר 82ובפשטות "לא ,
אתם"83פרסה" וזהבם ו"כספם ,84.

משיח  ע"י שתהי' כפי הלוחות") על ("חרות אמיתית חירות של באופן למתןֿתורה, הולכים וכך
משיחא. מלכא דוד צדקנו,

בעצרת  הוא דוד של ההילולא שיום שנות 85ולהעיר, ממלא ש"הקב"ה וכיון מיום , צדיקים של יהם
רות)86ליום" מגילת אז קורין (שלכן בעצרת נולד גם כך בעצרת, שנסתלק שכשם מובן הרי ונמצא 87, ,

ישראל. של גאולתן נולדה שבעצרת

והנגלה. הנראה בטוב ממש, בקרוב טפחים, מעשרה למטה – לנו תהי ' וכן

***

.‡È השבועות בחג הברית בארצות נוספת חג 88בשיחה של החידוש אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר
וז"ל: טובים, ימים שאר לגבי השבועות
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דל"ג74) דרשב"י הילולא ענין להבין ואילך ד"ה פ"ב בעומר
ואילך). 225 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת

ב.75) ריז, זח"א
ד.76) ד, ואתחנן
א.77) כט, סוכה
טז.78) א, בראשית
א).79) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
לבנה.80) קידוש נוסח ה. ח, ו. ג, שה"ש
ב'81) דיום ה"ס על ה' וירד ד"ה גם וראה עה"פ. שהש"ר

23 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ו תשכ"ז דחה"ש

ואילך).
ט.82) יו"ד, בא
כו.83) שם,
ט.84) ס, ישעי'
ה"ג.85) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי
וש"נ.86) א. יא, ר"ה
שיחת 87) גם וראה סק"ו. סתצ"ד או"ח תשובה שערי ראה

חנ"ו  התוועדויות – מנחם (תורת ס "ד דאשתקד דחה"ש ב' יום
וש"נ. .(248 ע'

(88.(104 ע' תש"ה (סה"ש ס"ג תש"ה דחה"ש א' יום שיחת
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שהתעסקותו  והיינו, החיצוניות, על מורה להחטה) (בערך הקש כי, – דוקא הקש בענין הרמז גם וזה
הרצון. לבעל בהביטול מונחת פנימיותו ואילו חיצוניותו, מצד רק היא בתחתונים הדירה בעשיית

של ענינם בעיקר מודגש גופא הלבנים דעשיית oazdeובעבודה ywd(ומים (עפר הטיט עם שגובלין ֵ
כי: –

גם  יש ותבן בקש ואילו צמיחה; של ענין לא אבל מקום, שינוי רק להיות יכול (טיט) ומים בעפר
וגדל. הולך הוא הרי ומקורו לשרשו מחובר שהוא זמן שכל הצמיחה, מעלת

להיות  צריכה האדם שעבודת כיון – צומח בחי' שהם והתבן, הקש בענין נרמזת האדם שעבודת וזהו
צמיחה, של באופן

דרשב"י – ההילולא יום של במאמר לבחי'74וכמשנת"ל לבוא בכדי היא למטה הנשמה שירידת
מהלך, בבחי' נעשית למטה ירידתה ע"י ודוקא עומד, בבחי' היא הרי למעלה הנשמה בהיות שהרי מהלך,

דמלכא" בגופא ד"לאשתאבא העילוי אצלה שנעשה ועד וצמיחה, עלי' של עם 75שזהו"ע חד שנעשה ,
דמלכא  –גופא

כמ"ש  ומקורו, לשרשו מחובר שהוא ע"י וגו'".76שזהו אלקיכם בה' הדבקים "ואתם

ע  לערב צריך צומח, והקש, התבן את לא אמנם, והקש שהתבן והיינו, דומם, ומים), (עפר הטיט ם
הבירורים. בעניני בהתלבשות בא אלא מקיף, באופן עצמו, בפני ענין נשאר

.È"ללבנה ש"מונין בנ"י, ע"י נעשה זה הקטן"77וכל הוא 78("המאור וכן ועליות, ירידות בו שיש , ָ
ה"לבנה", בענין עבודתם ועובדים בבנ"י), ֵגם

ס"ד)– (כנ"ל "לבנה" כמו החכמה", נתיבות "ל"ב ר"ת "לבנה" שגם –ולהעיר ֵָ

כמותה" להתחדש עתידים "הם שאז והשלימה, האמיתית הגאולה את פועלים שעי"ז ובאופן 79ועד ,
המדבר" מן עולה זאת רז"ל 80ד"מי כדרשת המדבר".81, מן "עילויו

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו מהגלות, יוצאים בנ"י שכל – תשאר 82ובפשטות "לא ,
אתם"83פרסה" וזהבם ו"כספם ,84.

משיח  ע"י שתהי' כפי הלוחות") על ("חרות אמיתית חירות של באופן למתןֿתורה, הולכים וכך
משיחא. מלכא דוד צדקנו,

בעצרת  הוא דוד של ההילולא שיום שנות 85ולהעיר, ממלא ש"הקב"ה וכיון מיום , צדיקים של יהם
רות)86ליום" מגילת אז קורין (שלכן בעצרת נולד גם כך בעצרת, שנסתלק שכשם מובן הרי ונמצא 87, ,

ישראל. של גאולתן נולדה שבעצרת

והנגלה. הנראה בטוב ממש, בקרוב טפחים, מעשרה למטה – לנו תהי ' וכן

***

.‡È השבועות בחג הברית בארצות נוספת חג 88בשיחה של החידוש אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר
וז"ל: טובים, ימים שאר לגבי השבועות
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דל"ג74) דרשב"י הילולא ענין להבין ואילך ד"ה פ"ב בעומר
ואילך). 225 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת

ב.75) ריז, זח"א
ד.76) ד, ואתחנן
א.77) כט, סוכה
טז.78) א, בראשית
א).79) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
לבנה.80) קידוש נוסח ה. ח, ו. ג, שה"ש
ב'81) דיום ה"ס על ה' וירד ד"ה גם וראה עה"פ. שהש"ר

23 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ו תשכ"ז דחה"ש

ואילך).
ט.82) יו"ד, בא
כו.83) שם,
ט.84) ס, ישעי'
ה"ג.85) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי
וש"נ.86) א. יא, ר"ה
שיחת 87) גם וראה סק"ו. סתצ"ד או"ח תשובה שערי ראה

חנ"ו  התוועדויות – מנחם (תורת ס "ד דאשתקד דחה"ש ב' יום
וש"נ. .(248 ע'

(88.(104 ע' תש"ה (סה"ש ס"ג תש"ה דחה"ש א' יום שיחת
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התוועדות  היא הרי לזה נוסף הנה יו"ט, שמחת משום שהיא זאת לבד – השבועות חג של ההתוועדות
מצוה  של השבועות 89שמחה בחג גם כך ל"חדר", ללכת מתחיל התינוק כאשר סעודה שעורכים כשם .

מצוה. של שמחה גם היא ההתוועדות ולכן ל"חדר", ללכת בנ"י כל התחילו

"ביום  הי' מ"ת וכן שנים, שלש בן בהיותו היא ל"חדר" התינוק שהכנסת ולהעיר, להוסיף ויש
.90השלישי"

אבינו  האב, עבור והן ל"חדר", ללכת שמתחילים (בנ"י) התינוקות עבור הן היא שהשמחה ומובן
ל"חדר". להכניסם והצליח שזכה שבשמים,

בזה: הענין וכללות

שום  לו שאין כך, וכו', ומים לחם צרכיו, כל את לו שנותנים באופן היא ל"חדר" התינוק הכנסת
וברוחניות. בגשמיות דבר שום לו חסר ולא דאגות,

וגו'" ליעקב דבריו ש"מגיד חדריו"91וכיון המלך ד"הביאני בענין גם הוא כן הנה נותן 92, שהקב"ה –
בגשמיות להם המצטרך כל כדי לבנ"י וכו', מיצה"ר  חירות – הדאגות כל את מהם ונוטל  ורוחניות,

חיל" אל "מחיל הליכה של ובאופן לבב, וטוב שמחה הרחבה, מתוך במנוחה, ללמוד ועד 93שיוכלו ,
ויאדיר" תורה "יגדיל – התורה בלימוד נעלה הכי בה"94לאופן ישוו לא שמים חפצי "אפילו ;95.

כולו  העם כל את שילמד – משיח של תורתו לקבל שהולכים את 96ועד דעה הארץ ד"מלאה ובאופן ,
מכסים" לים כמים ישראל)97ה' שבטי י"ב כנגד – י"ב פרק סוף מלכים בהלכות הרמב"ם שמביא (כפי

והשלימה. האמיתית בגאולה ויגאלנו יבוא –

***

.·Èהמלך "הביאני הכתוב כלשון – ל)"חדר" ה(הליכה לענין ר"ת xcgבנוגע ש"חדר" ידוע – יו"
gסדcיןx הנ"ל.98חמים קוין לג' שנחלקים המדות כללות שהם ,

כו'" אלי' טפלות והשאר העיקר והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות ש"כל הידוע הרי 99וע"פ ,
הדין  ענין ואילו ה"חסד", הו"ע בזה שהעיקר מובן חסד, ר"ת ח', היא ד"חדר" הראשונה שהאות כיון

לר"ה  בנוגע המבואר בדוגמת – שלאחריו לרחמים שלפניו החסד בין יצחק 100בטל (עקידת) עם שקשור ,
של באופן הגבורה נעשית ועי"ז משמאלו, ליעקב שמימינו אברהם בין שעומד החסדים,zxeabzכפי

נאמר  לך101שלכן החסדים.miwl`d"ויתן תגבורת שהו"ע ,"

.‚È שהיא הבן, אל האב אהבת שהו"ע החסד, מצד היא ל"חדר" ההליכה שכללות – בזה והענין
ל"חדר". ומכניסו מוליכו שלכן עצמית, אהבה

ורחמים: דין חסד – ענינים ג ' בזה יש ובפרטיות

של  ענין גם בזה יש אך החסד. מצד והשלימות הטוב תכלית שהם ענינים לתינוק נותנים – ב"חדר"
גם  ומה בכך, חפץ ואינו לחדר, שבכניסה המעלה את מבין אינו קטנותו מצד כי, – (דין) החסד היפך

החסד. היפך שזהו לו נדמה ולכן בהם, שחפץ ל"חדר" שמחוץ הענינים את ממנו שנוטלים

הקודש  באגרת הזקן רבינו ובלשון הרחמים, בענין צורך יש זה .102ובשביל רחמן "אב וחסיד": .
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(סה"ש 89) תש"ג אלול ח"י לשיחת שם בהנסמן גם ראה
ואילך). 142 ע' תש"ג

טז.90) יט, יתרו
ט.91) פ"ל, שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים
ד.92) א, שה"ש
ח.93) פד, תהלים
וש"נ.94) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ד.95) טו, במדבר לקו"ת וראה ע"ב. ריש ט, מו"ק
ובכ"מ.96) א. יז, צו לקו"ת ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם ראה

ט.97) יא, ישעי'
ד"ה 98) גם וראה ז. אות ח מע' למאו"א נתיב יאיר ראה

תשח"י  בוקר) (לפנות דחה"ש א' דליל נרוצה אחריך משכני
ואילך). 14 ע' חכ"ג התוועדויות – מנחם (תורת

בסופו.99) שעהיוה"א תניא
(רמז,100) בסופו התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

אֿב).
כח.101) כז, תולדות
סכ"ב.102)
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גם  צ"ל אלא החסד, ענין מספיק שלא היינו, בנו, בחינוך ובעצמו") בכבודו ("הרוחץ בעצמו שמתעסק
לתינוק  יניח שבגללם לחשבונות מקום יש החסד מצד ולכן, בהגבלה, הוא החסד כי, – הרחמים ענין

מוגבלים  שאינם הרחמים, מצד הוא פנימי חסד אבל חיצוני, חסד שזהו אלא מה"חדר", (מבחי'103לילך
של  בענינים מתחשב האב אין שלכן תכלית), אין עד מטה למטה ונמשך קץ, אין עד מעלה למעלה

החסד. ריבוי אצלו ניתוסף ועי"ז ב"חדר", ומשאירו חשבונות,

.„È:לעניננו ובנוגע

(כדאיתא  שלאח"ז הדורות כל של הנשמות כל גם נכחו ובו רבות, שנים לפני מ"ת הי' שכבר כיון
שבהכנסה 104בפרדר"א  החסד בגודל פאנאנדער") זיך ("מ'קלייבט והשגה ההבנה כבר ישנה בודאי הרי ,(ַַ

לכם" נתתי טוב לקח "כי – ובפנימיות 105ל"חדר" בשמחה התורה את מקבלים ולכן נקלטת 106, שאז ,
תורה". לעבעדיקע "א בעצמו שנעשה הלומד, האדם עם אחת מציאות ונעשית בטוב, ַהתורה

בחייך" תראה ש"עולמך ("גענוג 107ובאופן והותר די היו שכבר יסורים, ללא והנגלה, הנראה בטוב ,
משיח  חבלי עוד יהי' ולא העבר, בדור גענוג") ווי מער .108און

זקופה" "בקומה הקדושה לארצנו ד"נשא 109והולכים באופן ראש"110, ביהמ"ק 111את את ובונים ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד השלישי,

***

.ÂË.לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÊË דשבת בהתוועדות זבחים 112דובר במסכת (בגמרא רז"ל מאמר ילקוט 113אודות ובמדרש
אוה"ע 114שמעוני  מלכי וכל סופו"), ועד העולם מסוף הולך קולו ("הי' כולו העולם את הרעיש שמ"ת (

מים  של מבול לעולם, מבול הקב"ה מביא שמא לו, ואמרו בלעם אל ובאו ונתקבצו רעדה, ואחזתן זעו
שנאמר  לעמו, נותן תורה להם: ואמר אש, של מבול ואמרו 115או כולם "פתחו יתן", לעמו עוז 115"ה'

. מפיו הזה הדבר את כולם ששמעו "כיון מסיים : שמעוני (ובילקוט בשלום" עמו את יברך הלכו ה' .
למקומו"). איש איש

הגמרא  מדברי גם דכתיב 116[ולהעיר "מאי :117. ושקטה יראה ארץ דין השמעת בתחילה משמים .
ולבסוף  ובוהו) לתוהו העולם ויחזור יקבלוה, לא (שמא יראה ונשמע) נעשה ישראל שאמרו (קודם

. שקטה התורה (כשקבלוה) מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה (לפי) .
בגמרא  איתא וכן ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין, לא 118אתם תורה "אילמלא :

שנאמר  וארץ, שמים תוכן 119נתקיימו אבל, שמתי". לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם
מ"ת]. בשעת אוה"ע להנהגת בנוגע הוא הנ"ל מאמר תוכן ואילו בנ"י, ע"י התורה קבלת הוא זה מאמר
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בו 103) שאין "מי וש"נ) א. לג, (ברכות רז"ל שאמרו ואף
בשם  אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע הרי עליו", לרחם אסור דעה
מי  על הרחמנות גדולה כמה נ"ע: (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו
– מנחם תורת גם (ראה עליו" לרחם ש"אסור אומרת שהתורה

וש"נ). הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג התוועדויות
פמ"א.104)
ב.105) ד, משלי
(תורת 106) בתחלתה תשכ"ה דחה"ש יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 366 ע' חמ"ג התוועדויות – מנחם
סע"א.107) יז, ברכות
מנחם 108) תורת גם וראה ספ"ה. לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

וש"נ. .168 ע' ח"ס התוועדויות –
יג.109) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ

נשא.110) ר"פ
יגרש"111) "גרש שם על – גרשון" "בני הכתוב: והמשך

– טוב רק שנשאר כך, הבלתיֿרצויים, הענינים את א) יא, (בא
והנגלה. הנראה טוב

(112.(336 ע' שם מנחם (תורת סכ"ו במדבר ש"פ
סע"א.113) קטז,
רפו.114) רסח. רמז יתרו
יא.115) כט, תהלים
(ובפרש"י).116) א פח, שבת
ט.117) עו, תהלים
וש"נ.118) סע"ב. סח, פסחים
כה.119) לג, ירמי'
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גם  צ"ל אלא החסד, ענין מספיק שלא היינו, בנו, בחינוך ובעצמו") בכבודו ("הרוחץ בעצמו שמתעסק
לתינוק  יניח שבגללם לחשבונות מקום יש החסד מצד ולכן, בהגבלה, הוא החסד כי, – הרחמים ענין

מוגבלים  שאינם הרחמים, מצד הוא פנימי חסד אבל חיצוני, חסד שזהו אלא מה"חדר", (מבחי'103לילך
של  בענינים מתחשב האב אין שלכן תכלית), אין עד מטה למטה ונמשך קץ, אין עד מעלה למעלה

החסד. ריבוי אצלו ניתוסף ועי"ז ב"חדר", ומשאירו חשבונות,

.„È:לעניננו ובנוגע

(כדאיתא  שלאח"ז הדורות כל של הנשמות כל גם נכחו ובו רבות, שנים לפני מ"ת הי' שכבר כיון
שבהכנסה 104בפרדר"א  החסד בגודל פאנאנדער") זיך ("מ'קלייבט והשגה ההבנה כבר ישנה בודאי הרי ,(ַַ

לכם" נתתי טוב לקח "כי – ובפנימיות 105ל"חדר" בשמחה התורה את מקבלים ולכן נקלטת 106, שאז ,
תורה". לעבעדיקע "א בעצמו שנעשה הלומד, האדם עם אחת מציאות ונעשית בטוב, ַהתורה

בחייך" תראה ש"עולמך ("גענוג 107ובאופן והותר די היו שכבר יסורים, ללא והנגלה, הנראה בטוב ,
משיח  חבלי עוד יהי' ולא העבר, בדור גענוג") ווי מער .108און

זקופה" "בקומה הקדושה לארצנו ד"נשא 109והולכים באופן ראש"110, ביהמ"ק 111את את ובונים ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד השלישי,

***

.ÂË.לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÊË דשבת בהתוועדות זבחים 112דובר במסכת (בגמרא רז"ל מאמר ילקוט 113אודות ובמדרש
אוה"ע 114שמעוני  מלכי וכל סופו"), ועד העולם מסוף הולך קולו ("הי' כולו העולם את הרעיש שמ"ת (

מים  של מבול לעולם, מבול הקב"ה מביא שמא לו, ואמרו בלעם אל ובאו ונתקבצו רעדה, ואחזתן זעו
שנאמר  לעמו, נותן תורה להם: ואמר אש, של מבול ואמרו 115או כולם "פתחו יתן", לעמו עוז 115"ה'

. מפיו הזה הדבר את כולם ששמעו "כיון מסיים : שמעוני (ובילקוט בשלום" עמו את יברך הלכו ה' .
למקומו"). איש איש

הגמרא  מדברי גם דכתיב 116[ולהעיר "מאי :117. ושקטה יראה ארץ דין השמעת בתחילה משמים .
ולבסוף  ובוהו) לתוהו העולם ויחזור יקבלוה, לא (שמא יראה ונשמע) נעשה ישראל שאמרו (קודם

. שקטה התורה (כשקבלוה) מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה (לפי) .
בגמרא  איתא וכן ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין, לא 118אתם תורה "אילמלא :

שנאמר  וארץ, שמים תוכן 119נתקיימו אבל, שמתי". לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם
מ"ת]. בשעת אוה"ע להנהגת בנוגע הוא הנ"ל מאמר תוכן ואילו בנ"י, ע"י התורה קבלת הוא זה מאמר
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בו 103) שאין "מי וש"נ) א. לג, (ברכות רז"ל שאמרו ואף
בשם  אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע הרי עליו", לרחם אסור דעה
מי  על הרחמנות גדולה כמה נ"ע: (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו
– מנחם תורת גם (ראה עליו" לרחם ש"אסור אומרת שהתורה

וש"נ). הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג התוועדויות
פמ"א.104)
ב.105) ד, משלי
(תורת 106) בתחלתה תשכ"ה דחה"ש יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 366 ע' חמ"ג התוועדויות – מנחם
סע"א.107) יז, ברכות
מנחם 108) תורת גם וראה ספ"ה. לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

וש"נ. .168 ע' ח"ס התוועדויות –
יג.109) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ

נשא.110) ר"פ
יגרש"111) "גרש שם על – גרשון" "בני הכתוב: והמשך

– טוב רק שנשאר כך, הבלתיֿרצויים, הענינים את א) יא, (בא
והנגלה. הנראה טוב

(112.(336 ע' שם מנחם (תורת סכ"ו במדבר ש"פ
סע"א.113) קטז,
רפו.114) רסח. רמז יתרו
יא.115) כט, תהלים
(ובפרש"י).116) א פח, שבת
ט.117) עו, תהלים
וש"נ.118) סע"ב. סח, פסחים
כה.119) לג, ירמי'

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

עוז "ה' של השייכות עםenrlובביאור mlerdיתן" zene` כי" מהרש"א: אגדות בחדושי מבואר –
מפניהם  לעמוד יכולה אומה הי' לא לישראל התורה ניתנה שלום .120לולי נתינת היא התורה נמצא .

ישראל". עם העולם לאומות

.ÊÈ:בזה והענין

צריכים  שבעולם הענינים שכל מובן, הרי התורה, ע"י היא העולם שבריאת (ס"ד) לעיל האמור ע"פ
לעולם. קיום יש ועי"ז ופינקסאות"), ("דיפתראות ה"תכנית" כפי העולם מתנהל שאז התורה, ע"פ להיות

לבריאת  בנוגע ועאכו"כ יתקיים, שהבנין בו התלוי כל שעושה בנין, שבונה מבשרֿודם וק"ו ובמכ"ש
ע"פ  – רצונו כפי ההנהגה תהי' שכאשר באופן העולם את שברא הדבר ברור הרי הקב"ה, ע"י העולם

שלום. של באופן לעולם קיום יהי' אזי – התורה הוראת

וכמארז"ל  להתנהג, צריך איך לדעת קשה תורה שלומדים לפני יהא 121אמנם, מתי עד הקב"ה "אמר
אור  יהי אלקים ויאמר האורה, תבא באפילה, מתנהג הה"ד 34העולם אברהם זה צדק 122, ממזרח העיר מי

אחריו  וביתו ובניו אברהם – סגולה יחידי אצל רק הי' זה אור אבל האיר", אלא העיר תקרא אל ,123וגו',
מ"ת  לפני עוד תורה שלמדו שמצינו סגולה, צריך 124יחידי איך וחיפשו עולם באי ידעו לא ומלבדם ,

להתנהג.

שישנו  ידעו אזי – העולם נברא ידה שעל התורה את נותן שהקב"ה העולם אומות כששמעו ולכן,
לעולם. קיום יהי' ועי"ז להתנהג, העולם  צריך פיו שעל ענין כבר

ניתנה שהתורה תורה"i"palואע"פ אלא עוז ("אין עוז "ה' כמ"ש הוא 125, חזק הכי שהדבר היינו, ,
כו') חיים שנותנת תורה חיים", "תורת אתenrlהתורה, יברך ה' ואמרו כולם ש"פתחו וכפי enrיתן",

הקיום גם יהי' שעי"ז העולם אומות הבינו – .mdlyבשלום"

בזה  החידוש מהו דלכאורה: – למקומו" איש איש "הלכו שמעוני: בילקוט הסיום לבאר יש ועפ"ז
למקומ  איש איש ש"הלכו הוא בזה שהדיוק – למקומם?! חזרו דמ"ת הרעש מהו ששמעו ",eשלאחר

– בעולם שלום ונעשה המלחמות, סיבת שבטלה כך, מקומו, את לכבוש חבירו את שרדף באופן ולא
עצמם. העולם אומות בין גם אלא לאוה"ע, ישראל בין רק לא

וכידוע  העולם, בכל גם נמשך שמזה לבנ"י, התורה נתינת ע"י נעשה זה הברכות:126וכל נוסח בפירוש
"אלקי  הוא שהקב"ה שעי"ז העולם", מלך "מלך ep"אלקינו גם נעשה אזי בנ"י), של שלנו, (אלקה "

משלה" בכל ש"מלכותו שניכר לבנ"י,127העולם", התורה לנתינת בנוגע הוא וכן העולם. חלקי בכל ,
גו'" מדרכיו ויורנו גו' ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים ש"הלכו ועד לאוה"ע, גם נמשך .128שעי"ז

כמ"ש  בנ"י, אצל השלום שע"י – השלום לענין בנוגע הוא גם 129וכן שלום נעשה בארץ", שלום "ונתתי
חרב" גוי אל גוי ישא ש "לא אוה"ע, .130אצל

ז' מקיום ההתחלה צ"ל אוה"ע אצל גם כך התומ"צ, מקיום הענינים כל מתחילים בנ"י שאצל וכשם
בלעו" חיים רעהו את ש"איש ומצב מעמד יהי' שלא באופן החברה לחיי שנוגעים נח, בני ,131מצוות

כולו. העולם ובכל בארץ שלום נעשה ועי"ז

.ÁÈ:העולם עניני לכל התורה של לשייכות בנוגע ולהבהיר להוסיף ויש

בעולם  ענין לך ואין מהתורה, העולם עניני כל נלקחים – עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל כיון
מלבדו" עוד ש"אין כשם תורה, ללא להתקיים .132שיכול
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ב.120) כה, ביצה
ג.121) פ"ב, ב"ר
ב.122) מא, ישעי'
יט.123) יח, וירא ע"פ
ספ"א.124) ע"ז הל' רמב"ם ב. כח, יומא ראה
ועוד.125) ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר
ובכ"מ.126) ד. צא, מסעי לקו"ת ראה

יט.127) קג, תהלים
ג.128) ב, ישעי'
ו.129) כו, בחוקותי
ד.130) שם, ישעי'
מ"ב.131) פ"ג אבות
לה.132) ד, ואתחנן
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לפוליטיקאי  או לרופא ששייכים ענינים יש אבל בתורה, לחפש שצריכים ענינים שיש שאומרים ואלו
ולעשות  הרופא אצל לשאול צריך רפואה שבעניני אומרת עצמה שהתורה אלא התורה! היפך זה הרי –

בגלל אלא הרופא, צוה שכך בגלל לא – היא כן שמתנהג לכך שהסיבה והיינו, dzeeivכהוראתו, dxezdy
הרופא. כדברי לעשות

עמודי  ש"הם ממרים הל' בריש הרמב"ם כמ"ש הסנהדרין, לדברי לשמוע בתורה פס"ד שיש כשם
תעשה, בלא עובר כהוראתן עושה שאינו מי ו"כל ישראל", לכל יוצא ומשפט חק ומהם ההוראה

ושמאל"133שנאמר  ימין לך יגידו אשר הדבר מכל תסור שמאל"134לא שהוא ימין על לך אומר "אפילו ,135

לו  שאין כך על הבט מבלי הרופא, כדברי לעשות יש רפואה שבעניני בתורה פס"ד יש כמו"כ –
התורה! של פס"ד שזהו כך, הרופא, כדברי לעשות שצריך פסק סמיכה לו שיש זה כי, "סמיכה"...

לכל  בנוגע גם אלא מצוה, לקיום בנוגע רק לא האדם של דרכו את מורה שהתורה – הדברים ונקודת
במשך  בתורה חדור להיות יהודי  צריך חיינו, היא שהתורה דכיון וכיו"ב , מסחר ושתי', אכילה הענינים,

המעתֿלעת  שעות כ"ד שהרי 53כל היום 136, בשאר ואילו מהיום, חלק במשך רק חי שהוא לומר שייך לא
חי! אינו

ויש  אה"ע, או חו"מ יו"ד או"ח, בשו"ע: לעיין צריך בהם להתנהג איך לידע שכדי ענינים שיש אלא
הרופא. הוראת כפי לעשות צריך שבהם ענינים

"מודה  היום בהתחלת לומר וטהור, קדוש להיות יהודי צריך או"ח בהתחלת דין להבין שכדי וכשם
קודם  וכו', התורה ברכת לפניך", אני "מודה באמירת צורך יש כך – התורה ברכת ולברך לפניך", אני
מראה  שבזה אינםֿיהודים, עם גם במסחר בעסקו התגרין כמנהג להתנהג השו"ע הוראת לקיים שהולך
שנה  אלפי לפני רק לא – התורה את לו ונתן אותו, שברא הקב"ה, עם קשור הוא אלא לבדו, לא שהוא

היום  אלא סיני, הקב"ה"137בהר של "שבחו ומספר להקב"ה מודה ולכן לעסוק 138, הולך לאח"ז ורק ,
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג – העולם בהצלחה.38בעניני יהיו עניניו שכל בטוח להיות יכול ואז ,

כו' דרכו שמורה חזק דבר שישנו היינו, "עוז", שנקראת התורה, הוראת ע"פ מתנהגים בנ"י וכאשר
והם  בשלום", עמו את יברך "ה' אומרים העולם אומות וגם נגדם, לעמוד יכול לא אחד אף אזי –

ה  בכל השלום את כולו.ממשיכים עולם

בקרוב  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח לביאת הדרך את מכין השלום וענין
ממש.

***

.ËÈ במאמר) לעיל התורה 139דובר אותיות באמירת מעלה שיש דוקא), למטה (שניתנה לתורה בנוגע (
אמרתך" לשוני ד"תען הענין בזה שיש בתורה, העיון שאמר 140לגבי האותיות אותם ואומר שחוזר כיון ,

כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל אע"פ הנה התורה, בעיון משא"כ שינוי, ללא ,141הקב"ה,
שלו. וההשגה היגיעה באופן שתלוי "כנגדו", זה הרי

. המלות פירוש אפילו מבין שאינו (ש"אע"פ דתושב"כ לאותיות בנוגע רק לא הוא זה הרי ועילוי .
ש"אם  בתושבע"פ כמו ולא כו'", התורה ברכת מברך הארץ עם כל ולפיכך ולמדתם, מצות מקיים זה

כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין לכל 142אינו עד וכו', וגמרא משנה דתושבע"פ, באותיות גם אלא ,(
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יא.133) יז, שופטים פ'
ה"ב.134) שם
עה"פ.135) ופרש"י ספרי
וש"נ.136) .118 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.137) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.138) א. לב, ברכות
ואילך).139) 372 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת פ"ד
קעב.140) קיט, תהלים
תתרלד.141) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה
וש"נ.142) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
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לפוליטיקאי  או לרופא ששייכים ענינים יש אבל בתורה, לחפש שצריכים ענינים שיש שאומרים ואלו
ולעשות  הרופא אצל לשאול צריך רפואה שבעניני אומרת עצמה שהתורה אלא התורה! היפך זה הרי –

בגלל אלא הרופא, צוה שכך בגלל לא – היא כן שמתנהג לכך שהסיבה והיינו, dzeeivכהוראתו, dxezdy
הרופא. כדברי לעשות

עמודי  ש"הם ממרים הל' בריש הרמב"ם כמ"ש הסנהדרין, לדברי לשמוע בתורה פס"ד שיש כשם
תעשה, בלא עובר כהוראתן עושה שאינו מי ו"כל ישראל", לכל יוצא ומשפט חק ומהם ההוראה

ושמאל"133שנאמר  ימין לך יגידו אשר הדבר מכל תסור שמאל"134לא שהוא ימין על לך אומר "אפילו ,135

לו  שאין כך על הבט מבלי הרופא, כדברי לעשות יש רפואה שבעניני בתורה פס"ד יש כמו"כ –
התורה! של פס"ד שזהו כך, הרופא, כדברי לעשות שצריך פסק סמיכה לו שיש זה כי, "סמיכה"...

לכל  בנוגע גם אלא מצוה, לקיום בנוגע רק לא האדם של דרכו את מורה שהתורה – הדברים ונקודת
במשך  בתורה חדור להיות יהודי  צריך חיינו, היא שהתורה דכיון וכיו"ב , מסחר ושתי', אכילה הענינים,

המעתֿלעת  שעות כ"ד שהרי 53כל היום 136, בשאר ואילו מהיום, חלק במשך רק חי שהוא לומר שייך לא
חי! אינו

ויש  אה"ע, או חו"מ יו"ד או"ח, בשו"ע: לעיין צריך בהם להתנהג איך לידע שכדי ענינים שיש אלא
הרופא. הוראת כפי לעשות צריך שבהם ענינים

"מודה  היום בהתחלת לומר וטהור, קדוש להיות יהודי צריך או"ח בהתחלת דין להבין שכדי וכשם
קודם  וכו', התורה ברכת לפניך", אני "מודה באמירת צורך יש כך – התורה ברכת ולברך לפניך", אני
מראה  שבזה אינםֿיהודים, עם גם במסחר בעסקו התגרין כמנהג להתנהג השו"ע הוראת לקיים שהולך
שנה  אלפי לפני רק לא – התורה את לו ונתן אותו, שברא הקב"ה, עם קשור הוא אלא לבדו, לא שהוא

היום  אלא סיני, הקב"ה"137בהר של "שבחו ומספר להקב"ה מודה ולכן לעסוק 138, הולך לאח"ז ורק ,
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג – העולם בהצלחה.38בעניני יהיו עניניו שכל בטוח להיות יכול ואז ,

כו' דרכו שמורה חזק דבר שישנו היינו, "עוז", שנקראת התורה, הוראת ע"פ מתנהגים בנ"י וכאשר
והם  בשלום", עמו את יברך "ה' אומרים העולם אומות וגם נגדם, לעמוד יכול לא אחד אף אזי –

ה  בכל השלום את כולו.ממשיכים עולם

בקרוב  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח לביאת הדרך את מכין השלום וענין
ממש.

***

.ËÈ במאמר) לעיל התורה 139דובר אותיות באמירת מעלה שיש דוקא), למטה (שניתנה לתורה בנוגע (
אמרתך" לשוני ד"תען הענין בזה שיש בתורה, העיון שאמר 140לגבי האותיות אותם ואומר שחוזר כיון ,

כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל אע"פ הנה התורה, בעיון משא"כ שינוי, ללא ,141הקב"ה,
שלו. וההשגה היגיעה באופן שתלוי "כנגדו", זה הרי

. המלות פירוש אפילו מבין שאינו (ש"אע"פ דתושב"כ לאותיות בנוגע רק לא הוא זה הרי ועילוי .
ש"אם  בתושבע"פ כמו ולא כו'", התורה ברכת מברך הארץ עם כל ולפיכך ולמדתם, מצות מקיים זה

כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין לכל 142אינו עד וכו', וגמרא משנה דתושבע"פ, באותיות גם אלא ,(
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יא.133) יז, שופטים פ'
ה"ב.134) שם
עה"פ.135) ופרש"י ספרי
וש"נ.136) .118 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.137) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.138) א. לב, ברכות
ואילך).139) 372 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת פ"ד
קעב.140) קיט, תהלים
תתרלד.141) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה
וש"נ.142) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

מסיני  למשה שנאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד כפי 143מה סגנון באותו הם אלו אותיות אמירת שגם –
בפיו. הי' ה' שדבר התנא מסגנון לשנות ואין כו', ואיחור בקדימה מדוייק שהוא הקב"ה, ע"י שנאמרו

.Î:עתה לדבר רוצים שאודותה הנקודה עם קשור זה וענין

אדם" התורה "זאת – באדם גם ישנם בתורה, שיש שבגוף 144החילוקים פרט כל מחי' התורה שהרי –
תורה". לעבעדיקע "א שנעשה עד ַהאדם,

חלק  בין החילוק הוא באדם דוגמתו – בתורה לעיון התורה אותיות אמירת בין לעיל האמור והחילוק
הגוף, וכללות שבפה להדיבור והשגה, הבנה השכל, שזהו) האדם, של ענינו (עיקר נמצא שבו הגוף

שבראש. השכל לגבי דומם בבחי' שהוא

רמ"ח  כנגד שהם תעשה, לא מצוות ושס"ה עשה מצוות (רמ"ח התורה למצוות בנוגע יותר: ובפרטיות
גידים  ושס"ה שאר 145אברים לכל בנוגע ועד"ז בראש, התלויות מצוות שיש חרדים בספר מבואר – (

בפרטיות). אותם שמונה (כפי ברגל התלויות למצוות עד האדם, שבציור האברים

הביטול: ענין אמיתית מודגש שבהם – דוקא ברגל התלויות במצוות מיוחדת חביבות ויש

עצמו. הנאת גם בזה יש – התורה לימוד ובפרט והשגה, הבנה עם הקשורה מצוה מקיים יהודי כאשר

חז"ל  במדרשי כיון 146[וכמסופר חדתא, תוספתא שמצא בגלל מאירות פניו שהיו אבהו ר' אודות
פניו" תאיר אדם ואמרה 147ש"חכמת מאירות, שפניו ישראל מחכמי א' שראתה מטרונה אודות וכן ,

האדם  על פועל התורה שלימוד מובן, ומזה כו'", בך אית הנאה) (שגורמים מילין תלת מן "חדא שבודאי
כו']. מסויימים מענינים רק כזה תענוג להיות יכול גוי של ההשגה שלפי גדול, תענוג

וכהלשון  הבורא, רצון קיום מלבד נוסף דבר שום בזה אין עול, קבלת מצד רק שנעשה בענין משא"כ
בלקו"ת  עצים".148הידוע לחטוב נצטוינו "אילו :

.‡Î ענין זה הרי – הרגל עם הקשורות אלו ובפרט עול, קבלת עם  הקשורות המצוות בין והנה,
ובפר  טירחא, של ענין בזה שיש האדם, ערך לפי רחוק מקום עכ"פ או בכמות, רחוק למקום ט ההליכה

הטירחא. היפך צ"ל שבו ביו"ט

ביחד  "לחיים" יאמרו – ב"תהלוכה" שהשתתפו אלו כל הנה .149ולכן,

מ"ש  בהם שיקויים בחוקותי6ויה"ר .eklz"150"אם

על המורה לשון יותר מתאים הי' שלכאורה הוא התורה,zpadולהעיר, הענין אך "תלכו". הלשון ולא
שעמל אמת", "תורת מדגישה שבזה עמלים – "שתהיו תלכו", ד"בחוקותי הפירוש (שזהו בתורה אמיתי

כו'.)6בתורה" הטבע שינוי על שמורה ("תלכו"), ההליכה ענין שישנו עי"ז הוא

הכתוב  כהמשך העולם, טבע את הקב"ה משנה טבעו, את משנה שהאדם יתן 151וע"י השדה "ועץ :
אילני שאפילו פירות wxqפריו", לעשות ,152עתידין

קוממיות" אתכם "ואולך היעוד לקיום שבאים צדקנו.17ועד משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
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ע 143) חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה 252.ראה '
יד.144) יט, חוקת
ב.145) קע, זח"א
ה"א.146) פ"ח שבת ירושלמי
א.147) ח, קהלת
א.148) מ, שלח
אדמו"ר 149) כ"ק ביקש מהתהלוכה שכשחזרו לציין יש

תלכו" בחוקותי "אם שע"י חדקוב), הרב (ע"י למסור שליט"א
יקויימו  אזי בתורה", עמלים "שתהיו כהפירוש גם כולל כפשוטו,

קוממיות". אתכם "ואולך עד הכתובים, שבהמשך הברכות כל
ס"ב 150) ה"ּפאראד") (בעת בעומר ל"ג שיחת גם ַַראה

ח"ס ( התוועדויות – מנחם 215).תורת ע'
ד.151) כו, בחוקותי
עה"פ.152) ופרש"י תו"כ



l"yz'dמח ,zereayd bgc 'a mei zgiy

.·Î שבתורה ההוראה שענין מובן, התורה, ע"י היא העולם שבריאת (ס"ד) לעיל האמור ע"פ
הוראה  מלשון ב 153("תורה" גם אלא לבנ"י, בנוגע רק לא הוא אחרת ) הוראה אין שהרי לאוה"ע, נוגע

כולו, העולם את ברא ידה שעל בתורה, בעצמו העולם בורא שנותן ההוראה מלבד בעולם להתנהג כיצד
דידהו. מצוות לז' ששייך התורה בחלק – היא לאוה"ע בנוגע התורה שהוראת אלא אוה"ע. גם כולל

בנ"י: אצל מאשר יותר עוד קיומם, עצם עם קשור המצוות ז' שקיום בניֿנח אצל שמצינו וזהו

החיים; דהיפך לעונש עד קל מעונש התומ"צ, קיום העדר על העונשים בענין חילוקים יש בנ"י אצל
החיים. היפך הוא מצוה כל קיום העדר על היחידי העונש אוה"ע, אצל ואילו

בזה  "חיינו 154וההסברה הם התומ"צ בנ"י אצל דוקא שהרי הדברים, היפך להיות הוצרך דלכאורה –
בא  העונש אלא המצוה, קיום העדר על סגולי עונש זה אין ב"נ אצל כי, – ב"נ אצל ולא ימינו", ואורך 
ההליכה  ע"י בעולם ענינו לפעול כדי היא ב"נ של מציאותו שכל דכיון עצמו, המצוה קיום העדר מצד

מציאותו  מתבטלת ממילא ובדרך בעולם, לעשות מה לו אין זאת, עושה כשאינו הנה ה', .155בדרך

.‚Î השיחה ,156המשך

עכצ"ל – ב"נ, מצוות ז' לקיים שיוכלו בשביל הוא שלימודם שאף אוה"ע, אצל התורה ללימוד בנוגע
כדמוכח  המצוות), לקיום הכשר בתור רק (לא עצמו התורה לימוד מעלת גם בנ"י) אצל (כמו אצלם שיש

הגמרא  "שנאמר 157מדברי תורה: הלומד לנכרי לוים 158בנוגע כהנים גו', האדם אותם יעשה אשר
האדם  אלא נאמר, לא (המתגייר 159וישראלים נכרי שאפילו למדת הא הרי160, בתורה ועוסק ככהן ) הוא

" נעשים התורה לימוד שע"י בנ"י כמו שאינו (אלא ובתוס'mcewגדול" כה"ג,161לכה"ג"), נקט "להכי :
דכתיב  ודרשי'162משום מפנינים, היא ויוקר 163יקרה מעלת שזוהי – כו'" ולפנים לפני הנכנס מכה"ג

dxezd 164מצ"ע.

הצריכות  הלכות ללמוד "חייבות ורק ת"ת, במצות שאינם שאף לנשים, בנוגע – גופא בנ"י אצל ועד"ז
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(בשם 153) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

וש"נ.154) .150 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
סכ"ז.155) לקמן גם ראה
שיתקיים 156) שהכריזו תורה" בה"כינוס השתתפות בתור

הבע"ל. ראשון ביום
הערה 157) (וראה א ג, ע"ז א. נט, סנהדרין א. לח, ב"ק

.(161
ה.158) יח, אחרי
גוים)159) וגם וישראלים, לוים כהנים (כה"ג, שכולם וכיון

המשותפת  הנקודה על מורה זה הרי "האדם", בתיבת נכללים
התורה  לימוד ענין לעצם בנוגע בנוגע *שביניהם שמצינו ע"ד –

אחת, בתיבה הם ונוז טווי שוע הענינים שג' שכיון ל"שעטנז",
– מנחם תורת וראה ב. סא, (נדה יחד כולם להיות צריכים

וש"נ). .452 ע' חנ"ג התוועדויות
(160– טו. פי"ג, בבמדב"ר הגירסא מדיוק כ"ה ולהעיר

" כאן  ולאixkpהלשון "שנתגייר", בכ"מ) הרגיל xb(כהלשון
שנתגייר", "גוי לומר יותר מתאים שלכאורה [אף כמו שנתגייר"

כי, שהגדיל"], "קטן או שנשתפה" פירושו "שוטה שנתגייר" "גר
xaky הרי שאז נתגייר, שכבר לפרש אפשר אי כאן אבל נתגייר,

קמ"ל  ומאי טו), טו, (שלח כגר" "ככם ישראל, איש ככל הוא
אודות  שמדובר ועכצ"ל גדול", ככהן הוא הרי בתורה שכש"עוסק

שרק החידוש cnerמי וזהו "נכרי", הוא עדיין אבל להתגייר,

להתגייר, שיוכל כדי בתורה שעוסק כיון מ"מ, נכרי, היותו שעם
גדול". ככהן הוא "הרי

גם 161) הובא לא למה לעיין ויש – שם. וע"ז ב"ק
העיקרי המקום שזהו לנכרי:בסנהדרין, התורה לימוד דסוגיית

מהא  ופריך וכו'", מיתה חייב בתורה שעוסק כוכבים "עובד
"התם  ומשני, גדול", ככהן הוא הרי בתורה ועוסק נכרי ד"אפילו
אגב  בדרך רק הובא וע"ז בב"ק ואילו דידהו", מצות בשבע
ובע"ז  כנעני", של שור שנגח ישראל של ל"שור בנוגע – (בב"ק
אחד  מתוס' להקשות שאין ואף שכר). קבלת לענין בנוגע –
ע"פ  הרי מחברים, כמה ע"י נכתב התוס' שפירוש כיון למשנהו,
בתור  שנתקבלו ישראל גדולי של לחיבוריהם בנוגע הידוע
והשו"ע, הרמב"ם כמו שלאחריהם, הדורות ולכל בדורם פוסקים
(נסמן  אייבשיץ יהונתן ר' כדברי כו', בדיוק היא תיבה שכל

. השכיל ה' מיד בכתב ש"הכל (40 ע' ריש חכ"ג רוח בלקו"ש .
הכותב  כוונת בלי להלכה מכוון לשונם להיות בקרבם נוססה ה'
דוקא  נקבעו הנ"ל התוס' (שדברי זה ענין שגם מובן, כו'",
כפי  בדיוק הוא סנהדרין) במסכת ולא וע"ז, ב"ק במסכתות

כו'. השמים מן שנקבע
טו.162) ג, משלי
וש"נ.163) א. יג, הוריות
לקיום 164) הכשר בתור התורה ענין גם מדגישים שלא ומה

ב"ב  א. עד, (ב"ק מנה" מאתיים ש"בכלל לפי זה הרי – המצוות
ב). מא,

(*mdipia welig yi dxezay zeevnl qgiay s`±zeevn b"ixz zece` micnel i"pay,p"ae±cala zeevn 'f zece`.
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.·Î שבתורה ההוראה שענין מובן, התורה, ע"י היא העולם שבריאת (ס"ד) לעיל האמור ע"פ
הוראה  מלשון ב 153("תורה" גם אלא לבנ"י, בנוגע רק לא הוא אחרת ) הוראה אין שהרי לאוה"ע, נוגע

כולו, העולם את ברא ידה שעל בתורה, בעצמו העולם בורא שנותן ההוראה מלבד בעולם להתנהג כיצד
דידהו. מצוות לז' ששייך התורה בחלק – היא לאוה"ע בנוגע התורה שהוראת אלא אוה"ע. גם כולל

בנ"י: אצל מאשר יותר עוד קיומם, עצם עם קשור המצוות ז' שקיום בניֿנח אצל שמצינו וזהו

החיים; דהיפך לעונש עד קל מעונש התומ"צ, קיום העדר על העונשים בענין חילוקים יש בנ"י אצל
החיים. היפך הוא מצוה כל קיום העדר על היחידי העונש אוה"ע, אצל ואילו

בזה  "חיינו 154וההסברה הם התומ"צ בנ"י אצל דוקא שהרי הדברים, היפך להיות הוצרך דלכאורה –
בא  העונש אלא המצוה, קיום העדר על סגולי עונש זה אין ב"נ אצל כי, – ב"נ אצל ולא ימינו", ואורך 
ההליכה  ע"י בעולם ענינו לפעול כדי היא ב"נ של מציאותו שכל דכיון עצמו, המצוה קיום העדר מצד

מציאותו  מתבטלת ממילא ובדרך בעולם, לעשות מה לו אין זאת, עושה כשאינו הנה ה', .155בדרך

.‚Î השיחה ,156המשך

עכצ"ל – ב"נ, מצוות ז' לקיים שיוכלו בשביל הוא שלימודם שאף אוה"ע, אצל התורה ללימוד בנוגע
כדמוכח  המצוות), לקיום הכשר בתור רק (לא עצמו התורה לימוד מעלת גם בנ"י) אצל (כמו אצלם שיש

הגמרא  "שנאמר 157מדברי תורה: הלומד לנכרי לוים 158בנוגע כהנים גו', האדם אותם יעשה אשר
האדם  אלא נאמר, לא (המתגייר 159וישראלים נכרי שאפילו למדת הא הרי160, בתורה ועוסק ככהן ) הוא

" נעשים התורה לימוד שע"י בנ"י כמו שאינו (אלא ובתוס'mcewגדול" כה"ג,161לכה"ג"), נקט "להכי :
דכתיב  ודרשי'162משום מפנינים, היא ויוקר 163יקרה מעלת שזוהי – כו'" ולפנים לפני הנכנס מכה"ג

dxezd 164מצ"ע.

הצריכות  הלכות ללמוד "חייבות ורק ת"ת, במצות שאינם שאף לנשים, בנוגע – גופא בנ"י אצל ועד"ז
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(בשם 153) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

וש"נ.154) .150 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
סכ"ז.155) לקמן גם ראה
שיתקיים 156) שהכריזו תורה" בה"כינוס השתתפות בתור

הבע"ל. ראשון ביום
הערה 157) (וראה א ג, ע"ז א. נט, סנהדרין א. לח, ב"ק

.(161
ה.158) יח, אחרי
גוים)159) וגם וישראלים, לוים כהנים (כה"ג, שכולם וכיון

המשותפת  הנקודה על מורה זה הרי "האדם", בתיבת נכללים
התורה  לימוד ענין לעצם בנוגע בנוגע *שביניהם שמצינו ע"ד –

אחת, בתיבה הם ונוז טווי שוע הענינים שג' שכיון ל"שעטנז",
– מנחם תורת וראה ב. סא, (נדה יחד כולם להיות צריכים

וש"נ). .452 ע' חנ"ג התוועדויות
(160– טו. פי"ג, בבמדב"ר הגירסא מדיוק כ"ה ולהעיר

" כאן  ולאixkpהלשון "שנתגייר", בכ"מ) הרגיל xb(כהלשון
שנתגייר", "גוי לומר יותר מתאים שלכאורה [אף כמו שנתגייר"

כי, שהגדיל"], "קטן או שנשתפה" פירושו "שוטה שנתגייר" "גר
xaky הרי שאז נתגייר, שכבר לפרש אפשר אי כאן אבל נתגייר,

קמ"ל  ומאי טו), טו, (שלח כגר" "ככם ישראל, איש ככל הוא
אודות  שמדובר ועכצ"ל גדול", ככהן הוא הרי בתורה שכש"עוסק

שרק החידוש cnerמי וזהו "נכרי", הוא עדיין אבל להתגייר,

להתגייר, שיוכל כדי בתורה שעוסק כיון מ"מ, נכרי, היותו שעם
גדול". ככהן הוא "הרי

גם 161) הובא לא למה לעיין ויש – שם. וע"ז ב"ק
העיקרי המקום שזהו לנכרי:בסנהדרין, התורה לימוד דסוגיית

מהא  ופריך וכו'", מיתה חייב בתורה שעוסק כוכבים "עובד
"התם  ומשני, גדול", ככהן הוא הרי בתורה ועוסק נכרי ד"אפילו
אגב  בדרך רק הובא וע"ז בב"ק ואילו דידהו", מצות בשבע
ובע"ז  כנעני", של שור שנגח ישראל של ל"שור בנוגע – (בב"ק
אחד  מתוס' להקשות שאין ואף שכר). קבלת לענין בנוגע –
ע"פ  הרי מחברים, כמה ע"י נכתב התוס' שפירוש כיון למשנהו,
בתור  שנתקבלו ישראל גדולי של לחיבוריהם בנוגע הידוע
והשו"ע, הרמב"ם כמו שלאחריהם, הדורות ולכל בדורם פוסקים
(נסמן  אייבשיץ יהונתן ר' כדברי כו', בדיוק היא תיבה שכל

. השכיל ה' מיד בכתב ש"הכל (40 ע' ריש חכ"ג רוח בלקו"ש .
הכותב  כוונת בלי להלכה מכוון לשונם להיות בקרבם נוססה ה'
דוקא  נקבעו הנ"ל התוס' (שדברי זה ענין שגם מובן, כו'",
כפי  בדיוק הוא סנהדרין) במסכת ולא וע"ז, ב"ק במסכתות

כו'. השמים מן שנקבע
טו.162) ג, משלי
וש"נ.163) א. יג, הוריות
לקיום 164) הכשר בתור התורה ענין גם מדגישים שלא ומה

ב"ב  א. עד, (ב"ק מנה" מאתיים ש"בכלל לפי זה הרי – המצוות
ב). מא,

(*mdipia welig yi dxezay zeevnl qgiay s`±zeevn b"ixz zece` micnel i"pay,p"ae±cala zeevn 'f zece`.

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שחיוב 165להן" כיון (ומ"מ, עצמו התורה לימוד מעלת גם אצלן יש הצריכות ההלכות בלימוד גם הנה ,
ועושה כמצווה שכר מקבלים אין המצוות, דקיום מהחיוב מסובב הוא התורה z"zלימוד zevna אלא ,

. לבעלה או לבנה עוזרת היא "אם ורק ועושה, מצווה שאינו גדול כמי ושכרה עמהם שכר חולקת .
ידה" על ועושים מצווים שהם ).165מאחר

הזקן  רבינו על 166ולדעת רק לא היא (שהברכה התורה ברכות לימודן על מברכות שהנשים הטעם ,
הנאות  כל מעל יותר בשמחה עלי' לברך בעיניו ש"חשובה התורה, נתינת עצם על אלא המצוה, קיום

ש 167שבעולם" מצוות ללמוד חייבות "שהרי הוא מטעם ) היתה הברכה אם כי, לעשותן", היאך לידע להן
לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' שם ד"כי החיוב (מצד הנהנין 168אחר ברכת ע"ד או לברך 169, צריכות היו ,(

זה  שחיוב שלהן", מצוות "ללמוד החיוב מצד היא שהברכה בגלל ורק ללמוד, שמתחילות פעם בכל
באנשים  כמו יום, בכל אחת פעם בברכה להן די היום, כל במשך –הוא

ואילך  148 ע' ואילך; 37 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר  כ"ק ע"י .170הוגה

.„Î היא ששייכותם – לתורה העולם עניני כל של השייכות אודות לעיל בהאמור להוסיף יש ועפ"ז
"חפצי  רק (לא להיות כולו העולם יכול בנ"י עבודת שע"י כך, כדי ועד עצמה, התורה ויוקר למעלת גם

תורה! של מציאות אלא) שמים",

לפעול צריך שלא כיון – זאת לפעול הכחות מניין דלכאורה – בזה ycgוההסברה xac זהו אלא ,
בעולם הקב"ה שהטביע ez`ixaענין zra הכח מן זאת לגלות רק צריכים ובנ"י התורה, ע"י שנברא –

חד  כולא וקוב"ה דאורייתא התורה, ע"י  הפועל, .171אל

ה' "אנכי הכריז שבעולם ענין שכל באופן העולם שלימות היתה שאז במ"ת, ניתן זה על והכח
באופן 172אלקיך" יהי' כולו שהעולם אלא לאלקות, ינגד לא שהעולם בלבד זו שלא נפעל ועי"ז ,

עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל וועלט"),173ש"בשמים ("אויס ממציאותו מתבטל שהעולם והיינו, ,
האלקות! מציאות רק ויש

בכ  ודור דור בכל הוא ובהקדמת וכן תורה, שלומדים שעי"ז – ויום יום ובכל מ"ת) (בזמן ושנה שנה ל
לעולם" יקום אלקינו "דבר הנה התורה, ומעלת חשיבות על שמורה התורה נעשה 174ברכת שהעולם ,

מלבדו" עוד ש"אין ומצב .132במעמד

בכל  ברכה, ושנת אורה שנת שתהי' כולה, השנה כל על יומשך מ"ת בזמן שניתן שהכח ויה"ר
קוממיות" אתכם ואולך עולכם מוטות "ואשבור – ועד תורה 17המצטרך, שילמד צדקנו, משיח בביאת ,

כולו  העם כל היעוד 96את לקיום ועד מכסים".97, לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה

***

.‰Î"תפלס פן חיים "אורח אמרו שעליהם המצוות, מתרי"ג א' הוא התורה שלימוד "לא 175אע"פ ,
כו'" שבחמורות חמורה ואחת שבקלות קלה אחת כו' תורה של במצוותי' ושוקל יושב מ"מ,176תהא ,

בה" ישוו לא חפציך "כל אמרו זה שעל המצוות, בכל שאינו בתורה מיוחד יוקר חפצי 177מצינו "אפילו ,
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ספ"א.165) לאדה"ז ת"ת הל'
סוסמ"ז.166) או"ח שו"ע
רסמ"ז.167) שם
א.168) כא, ברכות ג. לב, האזינו
מלך,169) הרואה כמו הראי', לברכות בנוגע שמצינו וע"ד

הראי' שברכת לפי מברך", עובר שהמלך שיודע סומא ש"אפילו
ב"ה" מקום של שבחו נזכרים כן שע"י אלא הנאה, של "אינה

וש"נ). ה"ט. פי"ג ברכה"נ סדר הט"ו. פי"ב ברכה"נ (לוח
ב'170) יום ושיחות זו, שנה נשא ש"פ שיחת בשילוב

תשל"א. נשא וש"פ דחה"ש

א.171) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר
ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

כה.172) שמות תנחומא וראה ו. ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
פל"ו. תניא ב). (סד, שם תקו"ז ט. פ"ה, שמו"ר

לט.173) ד, ואתחנן
ח.174) מ, ישעי'
ו.175) ה, משלי
ה"א.176) פ"א פאה ירושלמי ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא

ועוד.
יא.177) ח, משלי
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גופו 95שמים" אינו אבל לאדם, ששייך חפץ בדוגמת שמים", "חפצי רק הם שהמצוות והיינו, (מצוות),
ו  האדם, של עצמן ועצמיותו "שמים" בחי' היא התורה מצוה,178אילו גם הוא התורה שלימוד בגלל (ורק

שמים"). ד"חפצי בסוג גם נכלל זה הרי

מצוות" של שכרן מתן יודע אתה "אין – השכר לענין (ובפרט 179בנוגע מצוה ששכר להיות ויכול ,
על  התורה מעלת גדלה – הענין לעצם בנוגע אבל התורה; משכר יותר גדול יהי' גרמא) שהזמן מצוה

המצוות.

לתורה: מצוות בין חילוק מצינו שבו נוסף מדין מובן זה וענין

שנאמר  טומאה, מקבלין תורה דברי ש"אין דין מקבל 180יש אינו אש מה ה', נאם כאש דברי כה הלא
טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף למטה,181טומאה בעולם נמצאת שהתורה כפי שגם והיינו, ,

חכם  תלמיד שאפילו ועד הקב"ה). (של "דברי" היא נשארת טהור, בלתי אדם ע"י ונלמדת ובחוץֿלארץ,
הארץ" עם לכה"ג "קודם ה"ה בקהל  לבוא .163שאסור

. קרי בעל תורה בדברי יקרא שלא תקנו דינו ובית ש"עזרא זו [ואף תקנה פשטה לא שיטבול, עד .
דין, ע"פ הוא שהדבר כפי ונשאר בטלה", לפיכך בה, לעמוד הציבור ברוב כח הי' ולא ישראל, בכל

לעולם" בטהרתן עומדין אלא טומאה מקבלין תורה דברי .182"שאין

הרמב"ם  למ"ש בסתירה זה זה 183ואין שאין כיון – זו) טבילה (לבטל כו'" זאת עשיתי לא "מעולם
בלקו"ת  כמבואר אלא הדין, תר"י 184מעיקר הטבילה"].185ש"כתב עם יותר מקובלת התפלה הכל שלדברי

הטומאה.מש  בעת מהם לפרוש שצריך מצוות כו"כ יש הרי – למצוות בנוגע א"כ

.ÂÎ הכי הדרגא גם כולל ארץ, עניני מכל לגמרי למעלה שמים, בחי' היא שתורה – הענין ונקודת
קדושות" "עשר – גופא ובא"י לא"י, חו"ל בין החילוק בה שיש בארץ, הקדשים 186נעלית לקודש עד ,

התורה  ואילו ד"ארץ", בגדרים זה הרי עדיין אבל בארץ, נעלית הכי הדרגא שזוהי ולפנים", "לפני –
עצמן. "שמים" – שמים" מ"חפצי אפילו ולמעלה מארץ, לגמרי למעלה היא

במארז"ל  הדיוק לבאר יש שנכנס 163ועפ"ז גדול מכהן מפנינים היא "יקרה התורה: למעלת בנוגע
לפני  שהכניסה והראי', ולפנים", לפני ש"נכנס מזה יותר נעלים ענינים בכה"ג שיש אף ולפנים", לפני
בשמן  המשיחה שע"י הקדושה מעלת אצלו שחסרה אף בגדים, מרובה כהן ע"י גם להיות יכולה ולפנים

המשחה  שמן ונחסר בקדושה, מיעוט שהי' שני, בבית (כמו לבאר 187המשחה בא זה מארז"ל כי, – (
mrhd,לביהמ"ק נכנס בארץ שבהיותו היא הכה"ג שמעלת לפי מכה"ג, יותר בתורה העסק מעלת שגדלה

מכל  למעלה מתעלים בתורה העסק ע"י ואילו בארץ; נעלית היותר המדריגה שזוהי ולפנים", "לפני ועד
ולפנים". "לפני שנכנס מכה"ג אפילו למעלה הארץ, עניני

.ÊÎ"עמו ה' ש"חלק דכיון דוקא, לבנ"י שייך זה ענין ממעל"188אמנם, אלקה "חלק שייכים 189, לכן ,
שעוסק  נכרי משא"כ ולפנים"; לפני שנכנס גדול "מכהן למעלה מהארץ, שלמעלה התורה לדרגת הם

" רק הוא הרי זה kבתורה הרי עצמה, שבתורה היוקר בלימודו שיש דאף מזה), למעלה (ולא גדול" כהן
עצמם  "שמים" בחי' מהעולם, למעלה היא שהתורה כפי ולא לעולם, ששייכת התורה בדרגת .190רק
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(178.(44 (ע' סכ"ג הנ"ל לקו"ש גם ראה
רפ"ב.179) אבות
כט.180) כג, ירמי'
א.181) כב, ברכות
ק"ש.182) הל' סוף רמב"ם
בשו"ת 183) נדפסה – משולם ב"ר פינחס לר' הרמב"ם אגרת

ואילך. 178 ע' הרמב"ם אגרות קמ. סי' ליפסיא הרמב"ם
סע"ב.184) מג, תבוא

אתא.185) כי ד"ה – שם לברכות
מ"ו.186) פ"א כלים
כלי 187) רפ"ד. ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ראה

ה"ח. פ"א המקדש
פ"ד.188) אגה"ת תניא וראה ט. לב, האזינו
רפ"ב.189) תניא וראה ב. לא, איוב
ואילך 190) ס"ה נשא ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 414 ס"ע ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת
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גופו 95שמים" אינו אבל לאדם, ששייך חפץ בדוגמת שמים", "חפצי רק הם שהמצוות והיינו, (מצוות),
ו  האדם, של עצמן ועצמיותו "שמים" בחי' היא התורה מצוה,178אילו גם הוא התורה שלימוד בגלל (ורק

שמים"). ד"חפצי בסוג גם נכלל זה הרי

מצוות" של שכרן מתן יודע אתה "אין – השכר לענין (ובפרט 179בנוגע מצוה ששכר להיות ויכול ,
על  התורה מעלת גדלה – הענין לעצם בנוגע אבל התורה; משכר יותר גדול יהי' גרמא) שהזמן מצוה

המצוות.

לתורה: מצוות בין חילוק מצינו שבו נוסף מדין מובן זה וענין

שנאמר  טומאה, מקבלין תורה דברי ש"אין דין מקבל 180יש אינו אש מה ה', נאם כאש דברי כה הלא
טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף למטה,181טומאה בעולם נמצאת שהתורה כפי שגם והיינו, ,

חכם  תלמיד שאפילו ועד הקב"ה). (של "דברי" היא נשארת טהור, בלתי אדם ע"י ונלמדת ובחוץֿלארץ,
הארץ" עם לכה"ג "קודם ה"ה בקהל  לבוא .163שאסור

. קרי בעל תורה בדברי יקרא שלא תקנו דינו ובית ש"עזרא זו [ואף תקנה פשטה לא שיטבול, עד .
דין, ע"פ הוא שהדבר כפי ונשאר בטלה", לפיכך בה, לעמוד הציבור ברוב כח הי' ולא ישראל, בכל

לעולם" בטהרתן עומדין אלא טומאה מקבלין תורה דברי .182"שאין

הרמב"ם  למ"ש בסתירה זה זה 183ואין שאין כיון – זו) טבילה (לבטל כו'" זאת עשיתי לא "מעולם
בלקו"ת  כמבואר אלא הדין, תר"י 184מעיקר הטבילה"].185ש"כתב עם יותר מקובלת התפלה הכל שלדברי

הטומאה.מש  בעת מהם לפרוש שצריך מצוות כו"כ יש הרי – למצוות בנוגע א"כ

.ÂÎ הכי הדרגא גם כולל ארץ, עניני מכל לגמרי למעלה שמים, בחי' היא שתורה – הענין ונקודת
קדושות" "עשר – גופא ובא"י לא"י, חו"ל בין החילוק בה שיש בארץ, הקדשים 186נעלית לקודש עד ,

התורה  ואילו ד"ארץ", בגדרים זה הרי עדיין אבל בארץ, נעלית הכי הדרגא שזוהי ולפנים", "לפני –
עצמן. "שמים" – שמים" מ"חפצי אפילו ולמעלה מארץ, לגמרי למעלה היא

במארז"ל  הדיוק לבאר יש שנכנס 163ועפ"ז גדול מכהן מפנינים היא "יקרה התורה: למעלת בנוגע
לפני  שהכניסה והראי', ולפנים", לפני ש"נכנס מזה יותר נעלים ענינים בכה"ג שיש אף ולפנים", לפני
בשמן  המשיחה שע"י הקדושה מעלת אצלו שחסרה אף בגדים, מרובה כהן ע"י גם להיות יכולה ולפנים

המשחה  שמן ונחסר בקדושה, מיעוט שהי' שני, בבית (כמו לבאר 187המשחה בא זה מארז"ל כי, – (
mrhd,לביהמ"ק נכנס בארץ שבהיותו היא הכה"ג שמעלת לפי מכה"ג, יותר בתורה העסק מעלת שגדלה

מכל  למעלה מתעלים בתורה העסק ע"י ואילו בארץ; נעלית היותר המדריגה שזוהי ולפנים", "לפני ועד
ולפנים". "לפני שנכנס מכה"ג אפילו למעלה הארץ, עניני

.ÊÎ"עמו ה' ש"חלק דכיון דוקא, לבנ"י שייך זה ענין ממעל"188אמנם, אלקה "חלק שייכים 189, לכן ,
שעוסק  נכרי משא"כ ולפנים"; לפני שנכנס גדול "מכהן למעלה מהארץ, שלמעלה התורה לדרגת הם

" רק הוא הרי זה kבתורה הרי עצמה, שבתורה היוקר בלימודו שיש דאף מזה), למעלה (ולא גדול" כהן
עצמם  "שמים" בחי' מהעולם, למעלה היא שהתורה כפי ולא לעולם, ששייכת התורה בדרגת .190רק
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(178.(44 (ע' סכ"ג הנ"ל לקו"ש גם ראה
רפ"ב.179) אבות
כט.180) כג, ירמי'
א.181) כב, ברכות
ק"ש.182) הל' סוף רמב"ם
בשו"ת 183) נדפסה – משולם ב"ר פינחס לר' הרמב"ם אגרת

ואילך. 178 ע' הרמב"ם אגרות קמ. סי' ליפסיא הרמב"ם
סע"ב.184) מג, תבוא

אתא.185) כי ד"ה – שם לברכות
מ"ו.186) פ"א כלים
כלי 187) רפ"ד. ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ראה

ה"ח. פ"א המקדש
פ"ד.188) אגה"ת תניא וראה ט. לב, האזינו
רפ"ב.189) תניא וראה ב. לא, איוב
ואילך 190) ס"ה נשא ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 414 ס"ע ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

למעלה  להיות יכול לא הוא אבל בארץ, שיש השלימות לתכלית רק להגיע יכול שגוי – הענין ונקודת
יצרה" לשבת (אלא) בראה תוהו "לא – היא בריאתו ותכלית הגוי של מציאותו כל שיביא 191מהארץ; ,

צאנכם" ורעו זרים ד"ועמדו להענין ועד כו', בעולם שהם 192תועלת ב"נ, מצוות דז' הענין תוכן גם וזהו ,
ל"שמים". כלל שייכות לו אין אבל העולם, וישוב החברה קיום לצורך

בישוב  להשאר יהודי יכול ולכן העולם, מישוב לגמרי למעלה שהם ענינים אצלם יש בנ"י, משא"כ
בישוב  פועל אינו שאם גוי, כמו (ולא מישוב למעלה שהם בענינים שפועל כיון בו, פועל אינו אם גם

סכ"ב). כנ"ל מציאותו, בטלה העולם,

.ÁÎ:הידוע הענין אודות ולדבר לחזור המקום  וכאן

ופינקסאות" ה"דיפתראות שהיא מהתורה, נלקחים העולם עניני שכל שכיון לידע שצריכים – ובהקדים
בעולם  ההנהגה כאשר הנה ס"ד), (כנ"ל עלמא" וברא באורייתא "אסתכל כמאמר העולם, נברא ידם שעל

כמ"ש  התורה, ע"פ המתאים 193היא באופן להיותו העולם, לבנין קיום יש אזי וגו'", ה' דרך "ושמרו
לכולם, ומזיקים צרות, גורמים אזי זאת, לשנות כשרוצים אבל נברא; ידם שעל ופינקסאות" ל"דיפתראות

טובה!... להם עושים שבכך שחושבים כיון בנ"י בין להכניסם שרוצים לגויים גם

מצוות התורה שבע לקיים – להתנהג כיצד הוראה להם גם ונותנת הגויים, של לטובתם גם דואגת
הרמב"ם  וכמ"ש נח, משה 194בני ידי על והודיענו בתורה הקב"ה בהן שצוה "מפני לקיימם שצריכים

מזיק  הוא הרי תורה, ע"פ שלא מתנהג יהודי שכאשר מובן, ומזה בהן". נצטוו מקודם נח שבני רבינו
– להתגלות האמת וסוף לו. מזיק בודאי שאז לגוי, ביחס תורה ע"פ שלא כשמתנהג ובפרט לגויים, גם

מהגוי. צרות ליהודי יהיו זה ובגלל הגוי, גם זאת מרגיש דבר של שבסופו

להם  נתן והקב"ה ונשמע" "נעשה אמרו שבנ"י שמעו אוה"ע שכאשר ואילך) (סט"ז לעיל וכאמור
שלום  שנעשה והיינו, בשלום", עמו את יברך ה' ואמרו כולם "פתחו אזי יתן", לעמו עוז "ה' תורה,
מבלי  למקומו", איש איש "הלכו שמעוני: בילקוט כהסיום – עצמם לבין בינם וכן בנ"י, ובין בינם
ד"ה' ההקדמה כשישנה – אמורים דברים במה אבל בנ"י! עם להתעסק לא ומכ"ש זה, עם זה להתעסק 

יתן". לעמו עוז

.ËÎ שדובר כפי – השבועות לחג במיוחד שייך זה לדבר 195וענין כדי השבועות חג את לנצל שצריך
זה: על

העמים" מכל "סגולה בנ"י נעשו השבועות שלי 196בחג לבדכם אתם תאמרו "ולא רש"י: וכפירוש ,
. עמכם אחרים לי הארץ ואין כל לי כי לכלום".196. ולפני בעיני והם ,

לפי  רות, מגילת קורין השבועות בנ"י 197ובחג אצל הגירות ענין נעשה וגם 198שאז נתגיירה,, רות
גירות  דיני כמה למדים שם 199ומשם ומסופר .200. ש"שבה כיון לחמותה", ערפה "ותשק ואל : עמה אל .

ישראל. לעם הכניסוה ולכן אלקי", ואלקיך עמי "עמך באמרה בה", דבקה "רות ואילו אלהי'",

ונהרג  ישראל, ושונא מזיק שהי' גליית, ממנה יצא שערפה, – התוצאות את גם רואים זה ובסיפור
ישראל! של משיחן שהי' רות, של בנה בן ע"י

.Ï!"סגולה ל"עם גויים להכניס שרוצים הדבר חמור כמה עד ומובן

יהודי, שנעשה אותו שמרמים בכך לראש לכל – הגוי כלפי גם והיושר הצדק היפך הוא זה וענין
הנכון: הוא שההיפך בשעה בה – בנ"י על להגן עי"ז ורוצים הגבול, על לעמוד אותו שולחים לכך ונוסף
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יח.191) מה, ישעי'
ה.192) סא, שם
יט.193) יח, וירא
ספ"ח.194) מלכים הל'
התוועדויות 195) – מנחם (תורת ס"ל במדבר ש"פ שיחת

.(341 ע' ח"ס

ה.196) יט, יתרו
במועדים".197) המגילות ב"קריאת אבודרהם ראה
וש"נ.198) אֿב. מו, יבמות ראה
ב.199) מז, שם ראה
ידֿטז.200) א,
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תושב, לגר בנוגע – להם... כדאי הדבר שאין כיון להזכירו, רוצים שלא כאלו שיש – פלאי דין יש
שנאמר  בספר, אותם מושיבין גויים 201שאין ביד העיר ימסרו שמא בספר, ולא בקרבך", ישב .202"עמך

עצמך: והגע

אומות  "מחסידי הוא שאז לעשותן, ונזהר נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל תושב", "גר אודות מדובר
הרמב"ם  (כמ"ש הבא" לעולם חלק לו ויש התורה 194העולם אומרת ואעפ"כ צדק". "גר שאינו אלא ,(

גויים. ביד העיר ימסור שמא בספר, אותו להושיב שאין

באמרו, דבר, שום עצמו על קיבל שלא גוי אודות אלא  תושב, גר אודות מדובר שלא בנדו"ד, ועאכו"כ
יהודים, בין אותו ולערב יהודי, שהוא עליו לומר שאסור בודאי הרי – דבר שום עליו לקבל רוצה שאינו

כו'. והעיירות הגבולות עבור צרה שזוהי בשעה בה הגבול, על להגן כדי זאת שעושים ולטעון

אנשי  לריבוי זקוק ישראל שעם באמרו, אלא) להכעיס, כדי (לא זאת שעושה מי אבל יש התורה 203ם.
סכנה! שזוהי אומרת

ישראל" שומר יישן ולא ינום לא "הנה נאמר עליו מלחמה"204הקב"ה, "איש גם הוא "גענעראל",205, ,ַ
הם  ואילו הספר; על להושיבו אסור תושב גר שאפילו אומר והוא ב"אסטרטגי'", פרק מבין הוא וגם

כהלכה! גיור ללא גם יהודים, בתור אותם לקבל יש מחוץֿלארץ שבאים  שגויים אומרים

כפי – היל"ת אותם ולזרוק יהודים על לוותר מוכנים זה ב"פברואריֿאגרימענט"ובשביל 206שהציעו ַַ
שנמצאים יהודים מליון עשר על שייכות לוותר לך אין אם – אליהם! שייכות לו שאין [באמרו, בחו"ל

אליהם  שייכותו אליהם; שייכות לו יש אותם "למכור " בשביל אותם?!... "למכור" יכול אתה איך אליהם,
"לתקוני" לא אבל "לעוותי", רק עי"ז 207היא בא"י, שנמצאים יהודים מליון וחצי שתים על לוותר וגם ,[

אבל  זאת... הציע מי ידע לא אחד שאף בכך ו"מתנחמים" כהלכה, (גיור) תיבה הוספת על שוויתרו
משלשה! יותר בפני הי' שהדבר כיון הוא, מי גם יודעים

התחילו  לרמות, להמשיך להם הניחו כשלא ורק דת! עבור נצחון שזהו שצועקים אלא עוד ולא
להשתמט!

הימים – על חבל אבל יהי', אכן וכך וברחמים, בחסד הענין כל ביטול לפעול הקב"ה יכול בודאי
רח"ל!... קרבנות שנופלים ועד עליהם, לרחם שצריך יהודים מתייסרים שבהם שבינתיים

.‡Ï מ"ת של הענין צ"ל יום שבכל לכך (נוסף מחדש התורה ניתנה שבו מ"ת, מזמן בבואנו ובכן:
בתוס' (כדאיתא ביום בו שולט השטן ואין בשנה"), "אחת מ"ת בזמן ועאכו"כ לכל 208מחדש, הנה – (

רז"ל  אמרו זה ועל היצה"ר, מצד בא זה שענין ולידע להבחין צריך לו 209לראש ובראתי  יצה"ר "בראתי
מה  להתפעל (מבלי הטעות על ולהודות היצה"ר, את לנצח אפשר ידה שעל אמת, תורת תבלין", תורה

הרבים!... וחורבן היזק היו לפניכם שאמרתי דברים ולומר: הבריות) יאמרו
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יז.201) כג, תצא
ע'202) ו (כרך ס"ב תושב גר ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. רצא).
ואולי 203) – לבנה. זכוכית של כוס אודות נזכר זה בענין

"לשתמש  (ובפרש"י)): רע"א כח, (ברכות הגמרא לדברי הכוונה
ליתבר  ולמחר יקרה) זכוכית (כוס דמוקרא בכסא חדא יומא אינש
בעליו  בו ישתמש אחד יום הדיוט, במשל אדם בני (אומרים
שחושבים  בנדו"ד, ודוגמתו ישבר)", ישבר ואם בו, ויתכבד
להתחשב  מבלי בכוס), השימוש (כמו בדבר זמנית תועלת שתהי'

– (שישבר) התוצאות יהיו .l"endמה
ד.204) קכא, תהלים
ג.205) טו, בשלח

פברואר.=206) הסכם
יד).207) יז, (משלי מדון" ראשית מים "פוטר נזכר זה בענין

שבאו  "שנים ב): ו, (סנהדרין הגמרא לדברי הכוונה ואולי –
ואי  דבריהן משתשמע או דבריהן, תשמע שלא עד לדין, לפניך
ובצעו, צאו להן לומר רשאי אתה נוטה, דין להיכן יודע אתה
רשאי  אתה אי נוטה, הדין להיכן יודע ואתה דבריהן משתשמע
ולפני  מדון ראשית מים פוטר שנאמר ובצעו, צאו להן לומר
לנטשו, יכול אתה הריב שנתגלע קודם נטוש, הריב התגלע
בנדו"ד, ודוגמתו לנטשו". יכול אתה אי הריב משנתגלע

) כו' לחצאין להיות יכולה אינה אליהם ).l"endשהשייכות
רע"א.208) פט, שבת
וש"נ.209) ב. ל, קידושין
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תושב, לגר בנוגע – להם... כדאי הדבר שאין כיון להזכירו, רוצים שלא כאלו שיש – פלאי דין יש
שנאמר  בספר, אותם מושיבין גויים 201שאין ביד העיר ימסרו שמא בספר, ולא בקרבך", ישב .202"עמך

עצמך: והגע

אומות  "מחסידי הוא שאז לעשותן, ונזהר נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל תושב", "גר אודות מדובר
הרמב"ם  (כמ"ש הבא" לעולם חלק לו ויש התורה 194העולם אומרת ואעפ"כ צדק". "גר שאינו אלא ,(

גויים. ביד העיר ימסור שמא בספר, אותו להושיב שאין

באמרו, דבר, שום עצמו על קיבל שלא גוי אודות אלא  תושב, גר אודות מדובר שלא בנדו"ד, ועאכו"כ
יהודים, בין אותו ולערב יהודי, שהוא עליו לומר שאסור בודאי הרי – דבר שום עליו לקבל רוצה שאינו

כו'. והעיירות הגבולות עבור צרה שזוהי בשעה בה הגבול, על להגן כדי זאת שעושים ולטעון

אנשי  לריבוי זקוק ישראל שעם באמרו, אלא) להכעיס, כדי (לא זאת שעושה מי אבל יש התורה 203ם.
סכנה! שזוהי אומרת

ישראל" שומר יישן ולא ינום לא "הנה נאמר עליו מלחמה"204הקב"ה, "איש גם הוא "גענעראל",205, ,ַ
הם  ואילו הספר; על להושיבו אסור תושב גר שאפילו אומר והוא ב"אסטרטגי'", פרק מבין הוא וגם

כהלכה! גיור ללא גם יהודים, בתור אותם לקבל יש מחוץֿלארץ שבאים  שגויים אומרים

כפי – היל"ת אותם ולזרוק יהודים על לוותר מוכנים זה ב"פברואריֿאגרימענט"ובשביל 206שהציעו ַַ
שנמצאים יהודים מליון עשר על שייכות לוותר לך אין אם – אליהם! שייכות לו שאין [באמרו, בחו"ל

אליהם  שייכותו אליהם; שייכות לו יש אותם "למכור " בשביל אותם?!... "למכור" יכול אתה איך אליהם,
"לתקוני" לא אבל "לעוותי", רק עי"ז 207היא בא"י, שנמצאים יהודים מליון וחצי שתים על לוותר וגם ,[

אבל  זאת... הציע מי ידע לא אחד שאף בכך ו"מתנחמים" כהלכה, (גיור) תיבה הוספת על שוויתרו
משלשה! יותר בפני הי' שהדבר כיון הוא, מי גם יודעים

התחילו  לרמות, להמשיך להם הניחו כשלא ורק דת! עבור נצחון שזהו שצועקים אלא עוד ולא
להשתמט!

הימים – על חבל אבל יהי', אכן וכך וברחמים, בחסד הענין כל ביטול לפעול הקב"ה יכול בודאי
רח"ל!... קרבנות שנופלים ועד עליהם, לרחם שצריך יהודים מתייסרים שבהם שבינתיים

.‡Ï מ"ת של הענין צ"ל יום שבכל לכך (נוסף מחדש התורה ניתנה שבו מ"ת, מזמן בבואנו ובכן:
בתוס' (כדאיתא ביום בו שולט השטן ואין בשנה"), "אחת מ"ת בזמן ועאכו"כ לכל 208מחדש, הנה – (

רז"ל  אמרו זה ועל היצה"ר, מצד בא זה שענין ולידע להבחין צריך לו 209לראש ובראתי  יצה"ר "בראתי
מה  להתפעל (מבלי הטעות על ולהודות היצה"ר, את לנצח אפשר ידה שעל אמת, תורת תבלין", תורה

הרבים!... וחורבן היזק היו לפניכם שאמרתי דברים ולומר: הבריות) יאמרו
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יז.201) כג, תצא
ע'202) ו (כרך ס"ב תושב גר ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. רצא).
ואולי 203) – לבנה. זכוכית של כוס אודות נזכר זה בענין

"לשתמש  (ובפרש"י)): רע"א כח, (ברכות הגמרא לדברי הכוונה
ליתבר  ולמחר יקרה) זכוכית (כוס דמוקרא בכסא חדא יומא אינש
בעליו  בו ישתמש אחד יום הדיוט, במשל אדם בני (אומרים
שחושבים  בנדו"ד, ודוגמתו ישבר)", ישבר ואם בו, ויתכבד
להתחשב  מבלי בכוס), השימוש (כמו בדבר זמנית תועלת שתהי'

– (שישבר) התוצאות יהיו .l"endמה
ד.204) קכא, תהלים
ג.205) טו, בשלח

פברואר.=206) הסכם
יד).207) יז, (משלי מדון" ראשית מים "פוטר נזכר זה בענין

שבאו  "שנים ב): ו, (סנהדרין הגמרא לדברי הכוונה ואולי –
ואי  דבריהן משתשמע או דבריהן, תשמע שלא עד לדין, לפניך
ובצעו, צאו להן לומר רשאי אתה נוטה, דין להיכן יודע אתה
רשאי  אתה אי נוטה, הדין להיכן יודע ואתה דבריהן משתשמע
ולפני  מדון ראשית מים פוטר שנאמר ובצעו, צאו להן לומר
לנטשו, יכול אתה הריב שנתגלע קודם נטוש, הריב התגלע
בנדו"ד, ודוגמתו לנטשו". יכול אתה אי הריב משנתגלע

) כו' לחצאין להיות יכולה אינה אליהם ).l"endשהשייכות
רע"א.208) פט, שבת
וש"נ.209) ב. ל, קידושין

l"yz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הבעש"ט  כדברי – יהודי של ערכו לשער אפשר שאי כמ"פ הפסוק 210וכאמור אתם 211על תהיו "כי
ליהודי  בנוגע ועאכו"כ כו', יקרים אוצרות בה שטמונים חפץ" "ארץ כמו הוא יהודי שכל חפץ", ארץ
דרך  על לעמוד לו מסייעת הרבים שזכות בודאי הרי יהודים, במליוני בפועל שפגע ענין לתקן שצריך

זאת! לתקן שברצונו ולהכריז הישר,

האויבים, כל נגד בתוקף לעמוד ה"עוז" לבנ"י שיהי' – יתן" לעמו עוז ד"ה' הענין שיקויים ויה"ר
שבא"י  מהגלות והן שבחו"ל מהגלות הן צווארנו", "על אשר גלות" מ"עול להיפטר קרובה הכנה תהי' וזו

בקרבך" אשר זר ה"אל אצל מהגלות כמ"ש 212(החל אמיתי, שלום בשלום", עמו את יברך ו"ה' ;(129

חרב" גוי אל גוי ישא ש"לא ועד מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום ישחיתו 130"ונתתי ולא ירעו ו"לא ,
קדשי" הר המלך!97בכל דוד הוא צדקנו, משיח בביאת ממש, בקרוב ,

***

.·Ï שני בזה שיש לנשים, גם התורה לימוד של השייכות אודות (סכ"ג) לעיל להמדובר בהמשך
מצות כל להן, הצריכות ההלכות לימוד (ב) ולבנים, לבעל העזר (א) וכל ענינים: גרמא הזמן שאין עשה

כמ"פ  המדובר להוסיף יש – תעשה לא אהבת 213מצוות גם נכללים בהן חייבות הנשים שגם שבמצוות
לכם" תהיינה מקלט ערי "שש (שסימנם המצוות שש וכו', ה' אחדות ויראתו, תמידי 214ה' שחיובן (215,

הרמב"ם  כמ"ש בזה, הקשורים הענינים ללמוד צריכים לקיימן ויראתו 216וכדי לאהבתו הדרך היא "היאך :
אדמו"ר  מו"ח כ"ק הנהיג ולכן החסידות, דלימוד הענין כללות שזהו – וכו'" האדם שיתבונן בשעה

ישראל  ובנות נשי עבור גם החסידות בתורת .217שיעורים

ילמדו  והלואי ללמוד, שחייבות ענינים ריבוי להם יש שהרי ברוחן, ליפול לנשים שאין מובן, ומזה
אלו, ענינים כל

הענינים – כל שילמדו הלואי מונח... במקומם כבודם כאן, הנמצאים האנשים שגם אלא עוד ולא
ללמוד... חייבות –שהנשים

יראת  מתוך לתומ"צ לחנכם כשרים לבתיֿספר ילדיהם שילוח עבור הוא שכרן ועיקר שכרן, וגדול
ברכות  במסכת הגמרא כדברי תורה, ללמוד בעליהם וחיזוק ועידוד שהבטיחן 218שמים, הבטחה "גדולה :

שנאמר  האנשים, מן יותר לנשים אמרתי 219הקב"ה האזנה בטחות בנות קולי שמענה קמנה שאננות נשים
מבי . דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ובאתנויי כנישתא לבי בנייהו באקרויי זכיין במאי .

ידי'" על ועושים מצווים שהם מאחר ועושה") (כ"מצווה גדול ושכרה עמהם שכר ש"חולקת – .165רבנן"

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ואחת אחד לכל שיומשך ה', ברכות כל כולל זה ,220ושכר
ממש. בקרוב רצון, יהי כן אמן טפחים, מעשרה למטה

***

.‚Ï במדבר ניתנה שהתורה מזה והוראה לימוד גם יש – הוראות שהם התורה עניני :221ככל

שמחה  ומתוך ולאמיתתה, לעומקה להבינה כדבעי, תורה ללמוד לבנ"י כח נותן שהקב"ה – ובהקדים
לבב. וטוב

צריכים  תורה ללמוד וכדי בגלוי, ישיבות שם שיהיו שאסור במקום שנמצאים אלו יעשו מה ולכאורה:
במדבר! כשנמצאים מים שתיית בדוגמת שזהו כך, בעלייתֿגג, או במרתף להתחבא
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יז 210) יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט ראה
אייר).

יב.211) ג, מלאכי
וש"נ.212) ב. קה, שבת ראה
וש"נ.213) .57 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יג.214) לה, מסעי
(בסופה).215) החינוך ספר שבראש המחבר אגרת

ה"ב.216) פ"ב יסוה"ת הל'
וש"נ.217) .227 ע' שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.218) א. יז,
ט.219) לב, ישעי'
דברהמ"ז.220) הג' ברכה נוסח
וש"נ.221) .77 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה



l"yz'dנד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שרף  "נחש של במקום כשנמצאים שגם להורות – במדבר התורה מנתינת ההוראה באה זה על ובכן:
כו'.222ועקרב" ועקרב שרף מהנחש ולהינצל תורה, ללמוד כח יש

במעמד  התורה לימוד לגבי קשיים, שום שאין במצב התורה לימוד דומה שאינו מובן, אעפ"כ, אבל
ביותר. גדול שכרם ולכן הנ"ל, ומצב 

רבנן" בי גברייהו ובאתנויי כנישתא לבי בנייהו ל"אקרויי שצריכות לנשים בנוגע גם מובן ומזה
משכר  גם אלא האנשים, משכר רק לא יותר גדול ששכרם – בעלייתֿגג או במרתף שנמצא בביתֿמדרש

הרחבה. של במקום שנמצאות הנשים

והנשים – האנשים של בזכותם להוסיף אם כי כאן, שנמצאים אלו של בשכרן ח"ו למעט הכוונה אין
שם. שנמצאים

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו וברחמים, בחסד משם, יצאו ממש שבקרוב להם תעמוד שזכותם ויה"ר
זקופה"82ובבנותינו" "בקומה לבב.109, וטוב ובשמחה ,

לארצנו. קוממיות שיוליכנו צדקנו, משיח ע"י ממש, בקרוב ישראל כלל לגאולת ההכנה תהי' וזו

והניגון  ג"פ), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי ָ"ניע

הנאספים  לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה"]. של מ"כוס שיחיו
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טו.222) ח, עקב

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח סיון, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעמדנו בריש ירחא תליתאי בו יהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי ע"י תליתאי ביום תליתאי.

עליונים  שבין  וההבדלה  הגזירה  ביטול  הוא  העיקרית  ונקודתו  תורה  מתן  מעניני  אשר 

ותחתונים, ולא עוד אלא שאני )הקב"ה( המתחיל, היינו שביטול זה התחלתו מצד העליון, שאז אין כל 

הגבלה בזה ועד שאפשר להיות התאחדות גמורה.

יהי רצון שיעשה כאו"א כל התלוי בו בזה בנוגע לעליון ותחתון אשר בכל הענינים - הן הרוחנים 

והן הגשמים, הן הפרטים והן הכללים.

מתחיל מדרגות אלו כמו שהן בתורה )סתים וגליא דאורייתא( ועד לתחתון הגשמי והחומרי 

ממש שאין תחתון למטה ממנו ונפש וחיות רוחנית אשר בו מדבר ה'.

ועשי' ועבודה זו מביאים קיום היעוד: ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר.

בברכה - בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן



נה

.l"yz'd ,oeiq 'h ,`yp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

השבת.‡. ביום – גופא התשלומין ובימי השבועות, חג של התשלומין בימי אנו עומדים

ימי  של הענין כללות בהקדים – התשלומין לימי השבת יום של השייכות תחילה לבאר ויש
אופנים: בב' לבארו שיש התשלומין,

הגמרא א) כדברי – השבועות חג של הקרבנות את להקריב יכולים אלו שבימים לעצרת 1כיון "מניין :
שנאמר  שבעה, כל תשלומין לה השבועות 2שיש חג מקיש הסוכות, ובחג השבועות ובחג המצות בחג

שבעה" כל תשלומין לה יש השבועות חג אף שבעה, כל תשלומין לה יש המצות חג מה המצות, לחג
התשלומין. ימי שנקראים השבועות, לחג אלו ימים גם שייכים לכן –

שבעה ב) של ענין צ"ל בו שגם השבועות, לחג שייכים עצמם הימים ששבעת הוא בגמרא הלימוד
בהם  להקריב יכולים השבועות, לחג הימים של שייכותם ובגלל הסוכות; ובחג המצות בחג כמו ימים,

השבועות. חג של הקרבנות את

השבת: ליום בנוגע – הענין) מסקנת תתברר (ועפ"ז אלו אופנים שני בין והנפק"מ

כל "תשלומין הוא שהלשון ששה,drayכיון כל ולא ,"

היו"ט – ענין שמלבד לפי – בזה וההסברה התשלומין, של ראשון ליום נחשב עצמו השבועות חג כי
העיקר  שזהו במ"א עצמו, (כמבואר שבו לעיקר תשלומין של ענין גם בו יש המועד,3שבו, חול וע"ד .(

לב" וטוב שמח "להיות התורה מן עשה מצות בו שיש יו"ט, של ענין בעצמו בו 4שהוא צ"ל ולכן ,
ביין" אלא שמחה י"ח יוצאים אין קיים ביהמ"ק שאין ש"עכשיו כיון יין, כמ"פ 5שתיית ),6(כמדובר

זאת  להשלים יכול ביו"ט, שהחיינו ברך לא אם שלכן, ליו"ט, תשלומין של ענין גם בו יש לזה ונוסף
–7בחוה"מ 

השבת. יום ללא ימים שבעה שיהיו אפשר שאי כיון השבת, יום את גם כולל זה הרי

– החג קרבנות את להקריב יכולים שבהם בגלל רק הוא התשלומין ימי ענין שכל נאמר אם ובכן:
קרבנות  את רק  להקריב  יכולים שבשבת [כיון החג קרבנות את להקריב אפשר אי השבת שביום כיון הרי

לחג  תשלומין שהם קרבנות ולא עצמו, התשלומין.8היום לימי כלל שייך אינו השבת  שיום נמצא ,[

– החג קרבנות את בהם להקריב יכולים מזה  וכתוצאה לחג, שייכים עצמם שהימים נאמר אם אבל
(הקרבת  המסובב העדר כי הקרבנות, בו להקריב אפשר שאי אף התשלומין, לימי השבת יום גם שייך

לחג). שייך עצמו מצד (שהיום הסיבה את מבטל אינו הקרבנות)

אומרים  אין שבהם התשלומין, לימי השייכים הענינים כל השבת ביום יש אם – בפועל והנפק"מ
צדק". ו"צדקתך הרחמים" "אב השבת ביום לומר אין שלכן תחנון,
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א.1) יז, חגיגה
טז.2) טז, ראה פ'
וש"נ.3) ואילך. 77 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ס"ו.4) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ז.5) שם
(6.114 ע' ריש חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
גם 7) וראה וש"נ. ס"ב. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה

118 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת ס"ד אחש"פ שיחת
וש"נ. ואילך).

מנחם 8) (תורת ס"ג תשכ"ג סיון ט' נשא, ש"פ שיחת גם ראה
.(51 ע' חל"ז התוועדויות –
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(בסידורו  פוסק הזקן שרבינו .9וכיון בו י"ב עד סיון "מר"ח תחנון אומרים שאין לו ) יש החג כי .
שבועות  שלאחרי השבת שביום מובן הרי השבת, ליום החול ימות בין מחלק ואינו שבעה", כל תשלומין

הוא שגם כיון צדק", ו"צדקתך הרחמים" "אב לומר להקריב אין אפשר שאי אף התשלומין, בימי נכלל
החג. קרבנות בו

גם  ישנה התשלומין, ימי משבעת אחד להיותו השבועות לחג זה הש"ק יום של השייכות על ונוסף
של  הענינים כל עולים השבת ביום שהרי השבת, יום של ענינו מצד השבועות לחג המיוחדת השייכות

ממארז"ל  כמובן נגלה, ע"פ הן – שלפניו הימים ימי 10ששת ששת כל על (שקאי שבת בערב שטרח "מי
וחסידות  קבלה ע"פ ועאכו"כ בשבת", יאכל גם 11השבוע) עולים השבועות חג שלאחרי בשבת וא"כ, ,

השבועות. חג של הענינים כל

והן  בהמאמר, הן השבועות, בחג אודותם שדובר הענינים את ולסיים להמשיך המקום כאן ולכן,
ושלאחריו. שלפניו בענינים

השבועות ·. בחג הן 12דובר – העולם אומות לשבעים גם כולל לעולם, התורה של השייכות אודות
העולם, נברא ידם שעל ופינקסאות" "דיפתראות היא שהתורה בתחלתו רבה במדרש כדאיתא אגדה, מצד

גדול" ככהן הוא הרי דידהו) (במצוות בתורה ועוסק ש"נכרי הלכה, מצד גם 13והן אצלם שיש ונתבאר, ;
. מפנינים היא "יקרה – דידהו) מצוות לקיום ששייכת כפי רק (לא עצמה מצד התורה ויוקר .מעלת

ולפנים" לפני הנכנס .14מכה"ג

ת"ת" במצות אינה ש"אשה שאע"פ – לנשים בנוגע גם למדים ללמוד 15ומזה ש"חייבות כיון מ"מ, ,
וי  מעלת גם אצלן יש כו'", לעשותן האיך לידע שלהן הזקן מצות רבינו וכמ"ש עצמה, מצד התורה 16וקר

אפשר  בדרך לומר דיש – התורה" ברכת מברכות ש"נשים הטעם הוא 17שזהו הזקן רבינו של שמקורו ,
ברכת  מברך אינו שנכרי (אלא עצמה מצד התורה ויוקר  מעלת גם אצלו שיש מנכרי וק"ו במכ"ש הלימוד
ברכת  גם מברכות שלהן, מצוות על שמברכות כיון נשים, משא"כ בברכות, מחוייב שאינו כיון התורה,

התורה).

התורה:‚. בברכת נשים לחיוב בנוגע נוספים טעמים האחרונים בדברי שמצינו – ובהקדים

הנהנין.א) ברכת כמו

התורה  ברכת דיני בהתחלת הזקן רבינו בדברי גם מרומז זה בה 18וענין ליזהר צריך התורה "ברכת :
. הנאות מאד מכל יותר גדולה הנאה שזוהי היינו, שבעולם", הנאות כל מעל יותר בשמחה עלי' לברך .

רוחנית. הנאה שהיא אע"פ עלי', לברך  צריך ולכן רוחניות, הנאות והן גשמיות הנאות הן שבעולם,

"ריח" על שמברכים מזה רוחנית הנאה על הנהנין ברכת שמברכים ראי' להביא שאין [ולהעיר,
ממנו"dnypdש" שאינה 19נהנית מתומ"צ ההנאה כמו רוחנית, הנאה (לא היא מ"ריח" ההנאה גם כי, –

גשמית  הנאה אלא) כלל, לגוף לרוחניות,20שייכת כלל שייך שאינו ביותר גס אדם שגם שרואים וכפי ,
מהם  שנהנה הגוף, בגשמיות ניתוסף ידם שעל הנאות שאר לגבי רק "רוחנית" שהיא אלא מריח, נהנה
אלא  ממנו ליהנות יכול הגוף אין ריח, משא"כ כבשרו, ובשר דם שנעשים ושתי', אכילה כמו עצמו, מצד

הנשמה. ע"י
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יענך".9) גו' "למנצח לפני
סע"א.10) ג, ע"ז
ובכ"מ.11) א. מא, בהר לקו"ת ראה
התוועדויות 12) – מנחם (תורת סכ"ג דחה"ש ב' יום שיחת

ואילך). 395 ס"ע ח"ס
וש"נ.13) א. נט, סנהדרין
שם.14) שנסמן וע"ז ב"ק תוס'
ספ"א.15) לאדה"ז ת"ת הל'
מז.16) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
וכמ"ש 17) הנביאים, עבדיו ובסוד ה' בסוד יבוא שמי אע"פ

ב)) יז, ח"ב ד; נח, (ח"א סק"ב ח; סס"ג, יו"ד (שו"ת הצ"צ
לגבי  כערכנו) לאנשים בנוגע (ועאכו"כ שלו התורה לימוד אודות
לחולי  קדשים קדשי שבין "כשם הזקן: רבינו של התורה לימוד
הרי  בשו"ת, זאת שכותב (וכיון מדרכינו" דרכיו גבהו כך חולין

בנגלה). ענין שזהו מובן
מז.18) ר"ס או"ח
ב.19) מג, ברכות
ס"ד 20) דלקמן בלקו"ש שנעתקו וריטב"א רמב"ן גם ראה

8.*הערה
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המבואר  לפי ממנו"21ועאכו"כ נהנית ש"הנשמה הגוף,בפירוש אל הנשמה את ממשיכים הריח שע"י ,
מובן  הרי – הגוף אל הנשמה ונמשכת חוזרת חזק ריח ע"י אזי רח"ל, מתעלף, אדם שכאשר שרואים כפי

גשמית]. הנאה שזוהי בודאי

שנאמר ב) התורה, מן לפני' התורה לברכת "מנין – התורה לברכת בנוגע המיוחד הלימוד כי 22מצד
לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' .23שם

ברכת  אם בשלמא כי, נכרי, גם – תורה שלומד מי כל על התורה דברכת החיוב צ"ל הי' עפ"ז [אך
שזהו  הקס"ד לפי (הן הנהנין ברכת על נצטווה שלא לנכרי שייך זה אין הנהנין, ברכת כמו היא התורה

מדרבנן  חיוב שזהו להלכה המסקנא לפי והן המזון, ברכת כמו התורה, מן גדר 24חיוב זהו אם אבל ;(
שכיון  (בדוחק), לתרץ ויש נכרי. גם תורה, שלומד מי לכל שייך זה הרי התורה, בלימוד מיוחד וחיוב
משה  אמר שלהם לאלו רק שייך זה הרי לאלקינו", גודל הבו אקרא ה' שם "כי ממ"ש זאת שלמדים

דוקא]. בנ"י – זה פסוק רבינו

שזהו  – ללמוד שמתחילות פעם בכל לברך צריכות הנשים היו שעפ"ז אלו, שבטעמים הקושי ונתבאר
הזקן  רבינו דברי לפי ורק לאמרו; מקום בשום תנא אישתמיט שלא החיוב *חידוש מצד היא שהברכה

יום, בכל אחת פעם בברכה להן די היום, כל במשך הוא זה שחיוב כיון הרי שלהן", מצוות "ללמוד
באנשים. כמו

שיחות  בכמה מהמבואר הענין 28[ולהעיר למד שמלכתחילה – הזקן רבינו של לימודו אופן אודות
קושיות  כו"כ מיד מתורצות (שעפ"ז תורה של לאמיתתה שהוא כפי כו') והנימוקים הטעמים כל (עם
מצב  ישנו שתחילה באופן ולא אחרת; או זו סברא לומר אפשר אי מדוע לבאר הוסיף לאח"ז ורק כו'),

הושיבני" עד 29ד"במחשכים וואנט"...), א ("מ'טאּפט כו' באפילה ומגששים הפירוש, את יודעים שלא ,ַַַ
האמיתי. לפירוש באים שסוכ"ס

בשאר  קושי שיש שבגלל הכוונה אין התורה: ברכת מברכות שנשים לטעם בנוגע – בנדו"ד ועד"ז
הטעם  זהו מלכתחילה אלא כן, לפרש ובהכרח ברירה אין לכן אחת, הסברה רק ונשארת הטעמים,

האמיתי].

השיחה „. גם 30המשך התורה ללימוד שייכות לאדם יש בתורה לעסוק התמידי החיוב שמצד (א) –
ענין  עושה (אא"כ הדעת והיסח הפסק ייקרא שלא בפועל דעת צריך לא ולכן בה, עוסק שאינו בשעה

למצוה  האדם מקשר החיוב עצם כי בתפילין, כמו ל"ברכות 31הפכי), התורה ברכת של השייכות (ב) ,

שנהנה)* בפ"ע ענין ה"ז – לדידהו אדה"ז: לדברי הנ"ל האחרונים דברי בין משא"כ ממנו החילוק וכיו"ב. מברכת) (ולכן

הקשור (א) חיוב ה"ז – שבכללבמצוותיהן לאדה"ז (ב) היום, כל חיובן מהן ולכןגמרו שכמה המצוה, הברכה בכלל קיום

) הגמר בעת עלוע"ד צ"ל מברכים שנאמר 25הסוכה עשיית שאין אף ובירושלמי 26– כו'),27"תעשה", לעשות שמברכין

שכיון כו'.שחייבות אלא הנאות מכל וכו' דחביבותא ענין בזה יש כו' ללמוד
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התוועדויות 21) – מנחם תורת פו. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
חכ"ג  .22 ע' חי"ב התוועדויות – מנחם תורת קפג. ע' כסלו סה"מ

ועוד. .188 ע'
ג.22) לב, האזינו
א.23) כא, ברכות
ברכות24) ערך תלמודית אנציק' (כרך ראה בתחלתו הנהנין

וש"נ. ואילך). שכט ע' ד
וש"נ.25) רסתרמ"א. או"ח שו"ע ראה
יג.26) טז, ראה פ'
ה"ג.27) פ"ט ברכות

(28.28 ע' תש"ו סה"ש ראה
א.29) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ש"חייבות 30) זה לולי גם שלכאורה השאלה על במענה

שמתחילות  פעם בכל לברך הנשים יצטרכו לא כו'", ללמוד
"ברכת  (ב) הדעת, היסח חשיב אינו הלימוד הפסק (א) כי, ללמוד,

ביום". פ"א אלא אותן תיקנו שלא השחר כברכות היא התורה
ערך 31) תלמודית אנציק' (ראה וקדשים בתרומה משא"כ

די  לא – וש"נ) ואילך). תקמז ע' ט (כרך בתחלתו הדעת הסח
כיון  בפועל, דעת צריך אלא בפירוש, דעתו מסיח שאינו בכך

וכיו"ב. הקרבן עם האדם קישור לפעול שצריך
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ביום" פ"א אלא אותן תיקנו שלא במשך32השחר הוא התורה דלימוד כשהחיוב רק meidהיא lk כמו ,
ש"תקנום  השחר, .33ברכות על .חכמים שיברכו יום בכל נהנין שהבריות מה שנהנין . הראשונה בפעם .
ויום" יום בכל זו ונדפסה 34הנאה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל חי"ד 35– בלקו"ש

ואילך. 148 ע'

***

השבועות ‰. בחג נתבאר אפילו 36כמו"כ יותר נעלית בדרגא התורה לומד נעשה התורה מעלת שמצד
" – גדול גדול"mcewמכהן הרי 37לכהן חכם", "תלמיד הוא אם בקהל, לבוא שאסור מי שאפילו ועד ,

הארץ" עם גדול לכהן "קודם הכי 38הוא מהדרגא אפילו למטה שהוא – נכרי" "אפילו מזה: ויתירה ;
גדול" ככהן הוא הרי בתורה "עוסק הוא אם – שבבנ"י .13פחותה

הגמרא  סיפור אגב) (בדרך לבאר יש .39[ועפ"ז אחד בנכרי "מעשה (ואח"כ : שמאי לפני (ש)בא .
מובן  אינו דלכאורה – גדול" כהן שתשימני מנת על גיירני לי' אמר הלל) כהן 40לפני להיות רצה מדוע :

"אטו  – כהן 41גדול להיות שרצה נורמלי לא אדם אודות בגמרא מסופר לא ובודאי עסקינן"?! בשופטני
בתורה  ועוסק נכרי ש"אפילו שכיון – הוא הענין אך והוראה. תוכן בו יש בתורה סיפור כל שהרי גדול,

הוא lecbהרי odkk ש"הלך עד בביהמ"ק, כפשוטו כה"ג להיות יכול אינו מדוע הנכרי הבין לא וקרא 39",
והזר . שלא 42. כדי כה"ג, יהי' שלא שטובתו שהבין כיון כה"ג, להיות מרצונו בו חזר שאז יומת", הקרב

מציאותו]. תתבטל

) "קודם הוא הרי בתורה שעוסק שיהודי – חילוק בזה יש שעוסק dlrnlאך נכרי ואילו גדול", מ)כהן
ממנו. למעלה לא אבל גדול", "ככהן רק הוא הרי בתורה

שעוסק  נכרי מדוע – כלל הגבלות אין התורה מעלת מצד אם דממהֿנפשך: – מובן אינו ולכאורה
– כך כל הלומד את להעלות יכול אינו התורה לימוד ואם ממנו; למעלה ולא ככה"ג, רק הוא בתורה

מכה"ג? למעלה הוא בתורה שעוסק יהודי מדוע

.Â השבועות חג במאמרי משנ"ת בהקדם ענינים:43ויובן ב' בתורה שיש

דברי  כה "הלא תורה: דברי על ממ"ש וכמובן לגמרי, מהעולם למעלה היא התורה – גיסא מחד
הוא"44כאש" אוכלה אש אלקיך ש"ה' כשם היסודות 45, שאר כמו [ולא למעלה שנמשך האש שטבע –

ויסוד  נמוך, למקום גבוה ממקום שיורדים – המים ויסוד עצמה, ארץ – העפר יסוד לארץ: ששייכים
נשארת  היא הרי למטה בהיותה שגם כך, למעלה], עולה לא גם אבל למטה, יורד לא שאמנם – הרוח

מהעולם. למעלה

העולם  את ולזכך לברר כדי בעולם שמתלבשת ובאופן דוקא, למטה התורה ניתנה – גיסא ולאידך
שפועל  אלא לגמרי, מהעולם שלמעלה ענין זה שאין כך, לו, השייך העילוי בתכלית שיהי' בו ולפעול

העילוי. בתכלית יהי' במציאותו שבהיותו בעולם

בהלכה: גם אותו כשמוצאים געשמאקער") ("ס'איז עריבות ניתוסף ענין, בכל ַוכמו

טומאה" מקבלין אינן תורה ש"דברי דין כיון 46יש תורה, ללמוד יכול טהור שאינו מי גם שלכן, ,
המטונפות  במבואות תורה ללמוד שאסור דין יש גיסא ולאידך לתורה. נדבקת אינה שלו .47שהטומאה
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וש"נ.32) ס"ז. סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.33) רסמ"ו. שם
של 34) בשו"ע ודיוקים ענינים כמה עוד לבאר יש ועפ"ז

מקומם. כאן שאין אלא הזקן, רבינו
זו.35) שנה דחה"ש ב' יום שיחת בשילוב
התוועדויות 36) – מנחם (תורת סכ"ו דחה"ש ב' יום שיחת

.(399 ע' ח"ס
א.37) יג, הוריות
מציאות 38) להיות יכולה כיצד – בזה הביאור שיהי' איך

כזו.

א.39) לא, שבת
(40.232 ע' ח"מ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד.41) א. ז, ב"ב א. מ, ב"מ א. פה, ב"ק ראה
ועוד.42) נא. א, במדבר
(תורת 43) דחה"ש א' דליל השלישי ביום ויהי ד"ה גם ראה

ואילך). 352 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם
כט.44) כג, ירמי'
ובכ"מ.45) אחרי. ר"פ לקו"ת וראה כד. ד, ואתחנן
בסופן.46) ק"ש הל' רמב"ם א. כב, ברכות
וש"נ.47) ספ"ה. או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
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מובן  אינו במבואות 48ולכאורה תורה ללמוד אסור מדוע טומאה, מקבלין אינן תורה שדברי כיון :
ובמילא  – מותר צ"ל הי' וא"כ, המטונפות, מהמבואות הטומאה את תקבל לא התורה הרי – המטונפות

שם?!49צריך  ללמוד –

המטו  במבואות ללמוד שהאיסור לומר בלתי ואין אדם ע"י הלימוד גם שהרי בזיון, משום הוא נפות
(א) כי: – טהור בלתי שהוא יודע אינו אחד שאף כיון בזיון זה שאין לומר אין (והרי בזיון הוא טהור
עצמו  ללומד בנוגע גם הוא הבזיון (ב) טמא, שהוא יודעים אחרים גם כאשר ללמוד לו שמותר הוא הדין

טהור). בלתי שהוא שיודע

בזה  שבעולם:50והביאור בענין שהיא או ישראל איש אצל היא הטומאה אם הוא שהחילוק –

לעולם  וקודם מהעולם למעלה תמיד הוא מישראל אחד של 51כל ומצב במעמד תמיד נמצא ולכן ,
אחד  כל שאומר כפי גם 52טהרה, אלא בגוף, ירידתה קודם רק לא – היא" טהורה בי שנתת "נשמה :

נדח" ממנו ידח "לא שסוכ"ס וכיון בגוף. ירידתה בינתיים 53לאחרי שיהי' מה כל על הבט מבלי הנה ,
לברייתו) שחוזר קודם (גם שינוי אינו לברייתו החוזר ששינוי הדין ע"ד זה הרי וא"כ, טהור. ישאר –54.

שנה  אלפיים לעולם שקדמה תורה לומד כשיהודי ונלמדת 55ולכן, לעולם באה שהתורה כפי גם הנה ,
מהעולם. למעלה התורה נשארת טהור, בלתי ומצב במעמד שנמצא יהודי ע"י

בעניני  ונתלבשה למטה ירדה התורה שהרי – העולם בעניני התורה ירידת אודות כשמדובר משא"כ
ידוע  (והרי אותם ולזכך לברר כדי בלבושי 56העולם התלבשות של באופן היא הבירורים שעבודת

כבשרו, ובשר דם שנעשה באופן זה אין שאצלו [ואף תורה ללמוד יכול נכרי שאפילו ועד כו'), המתברר 
יכולה  אזי – מקיף] באופן רק שהיא מצוה כמו ולא בפנימיות, למטה באה שהתורה באופן עדיין זה הרי

המטונפות. במבואות תורה ללמוד אסור ולכן לתורה, לידבק הטומאה

.Ê הוא תורה שלומד ישראל שאיש – לנכרי ישראל איש בין התורה בלימוד החילוק מובן ועפ"ז
ככה"ג  רק הוא תורה שלומד נכרי ואילו מכה"ג, :57למעלה

מהעולם, למעלה בעצם הוא ישראל) איש הוא גם הרי בקהל, לבוא אסור הוא אם (אפילו ישראל איש
מכה"ג  אפילו למעלה בעולם, שישנם הענינים מכל למעלה מתעלה הוא הרי התורה לימוד ע"י ולכן,

שבעולם. נעלה הכי המקום שזהו ולפנים", לפני ש"נכנס

העילוי  לתכלית רק התורה לימוד ע"י להתעלות יכול העולם, מציאות עם שקשור נכרי משא"כ
גשמי  מקום הוא הקדשים קדש  [שהרי  בעולם עדיין זהו אבל ולפנים ", "לפני הקדשים, קדש – שבעולם
אבל  רוחניים, בהיכלות והעלי' הכניסה גם היתה (בודאי בגשמיות ביוהכ"פ הכה"ג נכנס ששם בעולם,
(כמדובר  לגמרי מהעולם למעלה מזה, למעלה לא אבל בגשמיות)], הקדשים לקדש הכניסה היא העיקר

השבועות  ).58בחג

.Á:"יהודי ד"מיהו הענין אודות לאחרונה להמדובר בהמשך בא זה וענין

שאין  ענינים שני אלא והשתוות, דמיון איזה ביניהם שיש ענינים שני רק לא להשוות כאן רוצים
כך  לחושך, אור בין ההבדלה שישנה דכשם – זמ"ז הפכיים שהם אלא עוד ולא כלל, שייכות ביניהם

לעמים. ישראל בין ההבדלה נעשית תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו "בחר שאז מ"ת, בשעת
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(48.328 ע' חל"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
שם)."רש  (ובהנסמן בהערה קיג ע' המנורה" ימת

תורה.49) ללמוד חיוב יש פנוי רגע בכל שהרי
ואילך.50) 128 ע' חל"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ועוד.51) ד. פ"א, ב"ר ראה
הל'52) רמב"ם ב. ס, (מברכות כו'" נשמה "אלקי ברכת נוסח

ועוד). ה"ג. פ"ז תפלה
ת"ת 53) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
(54– מנחם תורת גם וראה אֿב. צו, ב. צג, ב"ק ראה

וש"נ. ואילך. 182 ע' חנ"ה התוועדויות
ד.55) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב וש"נ.
ואילך.56) קעב ע' תרנ"ח ואילך. קפו ע' תרכ"ט סה"מ ראה

ועוד.
(משיחה 57) 57 הערה 44 ע' ;38 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה

זו).
(58– מנחם (תורת ואילך סכ"ו דחה"ש ב' יום שיחת

ואילך). 399 ע' ח"ס התוועדויות
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פעל  שמ"ת לומר אפשר איך וא"כ, אליו), השייכים (בענינים תורה ללמוד יכול נכרי שגם ואע"פ
קשור  נשאר הוא הרי תורה שלומד שנכרי לעיל) (כאמור הוא החילוק הרי – לעמים ישראל בין הבדלה

מהעולם. למעלה שמתעלים בנ"י, משא"כ העולם, עם

האבות  של התורה לימוד לגבי דמ"ת הפעולה מעלתה 59וע"ד שגדלה ככל האבות, שלמדו שהתורה –
לעליונים" יעלו לא ש"תחתונים הגזירה ביטול פעל מ"ת ואילו הנאצלים, לשרש עד רק הגיעה ,60כו',

בעצמו. (הבורא) הקב"ה עם בנ"י מתאחדים התורה לימוד שע"י כך,

בגדר  שנשאר כך, העולם, עם קשור תמיד נשאר שגוי – לגויים בנ"י בין החילוק גם הוא ועד"ז
גדול  ערוך" "אין לך אין והרי הבורא; עם בתכלית מתאחד הוא התורה לימוד ע"י יהודי, ואילו "נברא",

לבורא. נברא בין הריחוק מאשר יותר

.Ë:בפועל בעבודה מזה וה"בכן"

בירושלמי  שמצינו כפי העולם, על בעה"ב יהודי נעשה – התורה לימוד בנוגע 61ע"י ב"ד של שפס"ד
למעלה  היא שהתורה כיון חוזרין", ש"בתולי' – העולם מציאות את משנה החודש או השנה לעיבור
יכולה  אינה עצמה תורה – כו'. לשנותו העולם מציאות על בעה"ב בנ"י נעשים התורה ע"י ולכן מהעולם,

תורה  לומד שיהודי עי"ז אם כי זאת, .62לפעול

ע"י  בעצמו, תחילה שפועל לאחרי – אלקות גילוי בו שיהי' בעולם יהודי פועל התורה שע"י ועד
שלפנ"ז  במאמר (כמדובר כו' ביטול של באופן שפועל 63הלימוד ועד בעולם, בחלקו גם פועל ועי"ז ,(

העולם". "מלך להיות אח"כ נמשך אזי "אלקינו", נעשה שהקב"ה שעי"ז והיינו, העולם, בכל

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא קוב"ה,64וכיון עם חד העולם גם נעשה בעולם התורה פעולת ע"י הרי ,
יחדיו" בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד לקיום ההכנה ממעל 65וזוהי בשמים האלקים הוא ש"ה'

עוד" אין מתחת הארץ .66ועל

בתניא  .67וכמבואר תורה מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' ונתגשמו ש"כבר החטא גרם שאח"כ רק .
שיאיר  ה' אור גילוי לקבל ויוכלו והעולם הגוף גשמיות יזדכך שאז הימין, קץ עת עד והעולם, הם
וכו'", כדכתיב ג"כ, האומות חושך יגי' לישראל ההארה ש"מיתרון וממשיך, כו'", התורה ע"י לישראל

מיוחד  ביאור הדורש ענין (שזהו פסוקים ד' זה על לא 68ומביא דוקא, פסוקים ד' להביא הוצרך מדוע –
יותר) ולא .69פחות

***

.È.הם גם גרשון בני ראש את נשא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È רש"י בפירוש הפסוק 70הביאור כמו 71על להם, "אמור להם", אמור ישראל בני את תברכו "כה
. שמור בכוונה זכור אלא ובבהלות, בחפזון תברכם לא מלא, אמור, שומעים, כולם שיהיו להם, אמור .
שלם", ובלב
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(59.269 ע' תרפ"ט קסה. ע' תרע"ח ר. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
ועוד. .23 ע' תש"ג

ועוד.60) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
וש"נ.61) שם. ובקה"ע ה"ב פ"א כתובות
(62.242 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(63– מנחם (תורת פ"ד דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר ד"ה

.(373 ע' ח"ס התוועדויות
א.64) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
ה.65) מ, ישעי'
לט.66) ד, ואתחנן

פל"ו.67)
סד"ה 68) טו). (ע' שם התניא לספר הערות לוי"צ לקוטי ראה

.815 ע' ריש ח"ב תשמ"ו התוועדויות תשל"ה. וארא
(69) הסיום ).l"endחסר
אדמו"70) פירוש כ"ק על קושיות ריבוי שאל שליט"א ר

שאל  פעם (ומידי מספרם את למנות המסובים לא' באמרו רש"י,
אמר  הי"ט, הקושיא ולאחרי הקושיות), במספר אוחזים היכן
קושיות  י"ט מספיק מסתמא אבל קושיות, עוד שיש (בבתֿשחוק)
י"ט  על שנוסף אמר, הביאור בהתחלת ואח"כ אחת!... בפעם

העשרים. הקושיא גם יש הקושיות,
כג.71) ו, פרשתנו
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מקור),– לשון אלא ציווי שאינו להתפרש שיכול סתם, "אמור" (ולא להם" "אמור שנאמר דכיון
ברכת  וכן תמידי, ציווי שזהו כיון שמור", זכור "כמו מקור, בלשון נאמר שאעפ"כ אלא ציווי, זה הרי

במנורה  שנאמר "תמיד" (וע"ד בשנה קבועים בזמנים – תמידי ענין היא אף 72כהנים לילה, בכל להיותו ,
המעל"ע). משך בכל שאינו

"אמור  בכלל נאמר למה – כהנים לברכת הקבוע הזמן כאן נתפרש שלא כיון מובן: אינו עדיין אך
בלשון  ולא רבים, בלשון להם", "אמור  נאמר למה וגם, תברכו", "כה הציווי נאמר שכבר לאחרי להם",
"שיהיו  – ("להם") לשומעים שנוגע ענין אודות גם מדובר שכאן ועכצ"ל – הברכה? נוסח כמו יחיד,
מהכלל. חלק בתור מתברך יחיד כל אבל יחיד, בתור אחד לכל אמנם היא שהברכה היינו, שומעים", כולם

ובבהלות, בחפזון זה יהי' שלא לשלול צורך יש לכלל, והן ליחיד הן וכוונה ברכה כאן שיש וכיון
שלם  ובלב בכוונה –אלא

ואילך. 76 ע' חי"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.·È מ"ש בביאור י"א, בפרק עתה אוחזים התשובה .73באגרת דייקא "נגדי תמיד", נגדי ."וחטאתי
שלפנ"ז  בהתוועדות (כמשנ"ת בפני 74מרחוק" רוח שפל ולהיות לבבו רום לבלתי רק ש"המכוון ומבאר, ,(

ה'". נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהי' האדם כל

להבין  :75וצריך

להיות א) הלב הכנעת אודות דובר מיני' לעיל הרי – לבבו" רום "לבלתי ולשלול להבהיר הצורך מהו
" להזהיר צריך שלכן לבבו", "רום שיהי' מקום הנתינת ומהי כו ', ונדכה לבבו"?!izlalנשבר רום

קטנתי  ד"ה באגה"ק גם בתניא זה לשון שמצינו מובן 76ולהעיר, שם אבל כו'", לבבם רום "לבלתי :
האמת, הכירה המדינה מלכות שאפילו ועד גדול, ונצחון נצחון, של ענין שהי' דכיון – זו בהבהרה הצורך

יותר  עוד החסידות תורת להפיץ הזקן לרבינו להביא והניחה יכול זה שענין מובן הרי לכן, מקודם מאשר
כמ"ש  קדושה, מצד הלב רוממות הענין 77לידי העדר על עונש שמצינו [ועד ה'" בדרכי לבו "ויגבה
להיות  צריך שהי' במקום לבו" מאחיהם 78ד"ויגבה לבבם רום "לבלתי להבהיר הזקן רבינו הוצרך ולכן ,[

כו'".

דחושבנא  ממארי "להיות ונדכה, נשבר להיות הלב בהכנעת הצורך אודות שמדובר באגה"ת, כאן אבל
כו'" יום בכל אחת שעה ובינתו דעתו להעמיק הדעת מרירות 79בעומק של בתנועה כשנמצא הנה –

לבבו?! ירום שלפתע יתכן איך ומצבו, ממעמדו

האדם"?ב) כל בפני רוח שפל "להיות שצריך הענין כאן שייך מה

בתניא  ראשון רז"ל 80בחלק מאמר "לקיים כיצד בארוכה הזקן רבינו כל 81ביאר בפני רוח שפל והוי
לענין שייכת אינה שם שנתבארה ההתבוננות אבל באגה"ת daeyzdהאדם", הזקן רבינו מביא ולמה ;

– האדם כל בפני רוח שפל "להיות ומדגיש שמוסיף כפי ובפרט האדם", כל בפני רוח ד"שפל הענין
ה'"?! נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהי'

ביןג) "לזכרון הלשון דיוק עםeipirמהו קשור אינו זכרון דלכאורה – "mipird?
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ובפרש"י.72) ב כד, אמור ובפרש"י. תצוה ר"פ
ה.73) נא, תהלים
(74– מנחם (תורת ואילך סי"ד במדבר ש"פ שיחת

ואילך). 325 ס"ע ח"ס התוועדויות
התניא 75) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסט"ו עד מכאן

ואילך. רמט ע' ח"ב ָ(קארף)

ב).76) (קג, ס"ב
ו.77) יז, הימיםֿב דברי
לסופה).78) (קרוב התניא הקדמת – לדוגמא – ראה
פ"ז.79) אגה"ת
פ"ל.80)
מ"י.81) פ"ד אבות
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הכתוב  כלשון תמיד", "לזכרון הול"ל – תמידי באופן הזכרון שיהי' היא הזקן רבינו כוונת :82ואם
בין "לזכרון ולא תמיד", גו' ".eipir"לזכרון

עיניך" בין "לזכרון תפילין גבי מניחים 83ומ"ש שבו המקום הוא עיניך" ש"בין הוא הפירוש הרי –
העינים. הוא הזכרון ענין שייך שבו הגוף שחלק ולא לזכרון, שהם התפילין

שתי  "על האפוד גבי מ"ש מצינו הרי – הזכרון ענין שייך שבו הגוף לחלק הזקן רבינו כוונת ואם
לזכרון" לזכרון"84כתפיו גו' לבו "על החושן גבי וכן עיניו"?82, בין "לזכרון מדייק ולמה ;

.‚È בשמחה לקבל בכדי שאת ביתר החטא זכרון יועיל השמחה לענין "ואדרבה הזקן: רבינו וממשיך
שומעים  עולבין ואינן "הנעלבין רז"ל: מאמרי שני זה על ומביא וכו'", ובאות המתרגשות המאורעות כל

וכו'" ביסורים ושמחים מאהבה עושים משיבים ואין על 85חרפתם לו מעבירי' מדותיו על המעביר ו"כל ,
פשעיו" .86כל

להבין  :87וצריך

כאן  לא – הוא כו', המאורעות כל בשמחה לקבל שצריך הזקן רבינו מבאר שבו העיקרי המקום
שבתניא  ראשון בחלק אלא באגה"ק 88באגה"ת, "ארז"ל 89(וכן – זה ענין על השכר גם שם מביא ולכן ,(85

השמח  הכתוב כי עליהם ביסורים באגה"ת 90ים כאן ואילו וכו'", בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר
בפועל  לעבודה שנוגע מה רק אלא וכו'"), אומר הכתוב ("עליהם השכר ענין את מזכיר שאין 91אינו כיון ,

זה. ענין לביאור העיקרי המקום זה

מובן: אינו וא"כ

בין א) ובאות המתרגשות המאורעות כל בשמחה) "(לקבל – הדברים בפרטי האריכות כאן נוגע מה
דוקא? באגה"ת אלא העיקרי, במקום נזכרו שלא במעשה", או בדיבור הבריות ע"י בין השמים מן

בגבורתו ב) השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב (ש"עליהם השכר ענין את כאן מזכיר שאינו כיון
מאהבה  עושים משיבים ואין חרפתם שומעים עולבין ואינן "הנעלבין מארז"ל בכלל מביא למה כו'"),

התשובה? לענין שייכותו מהי – וכו'" ביסורים ושמחים

–ג) פשעיו" כל על לו מעבירי' מדותיו על המעביר "כל הב', מארז"ל מביא מדוע להבין צריך גם
שם  וכמבואר אגה"ת, להתחלת שייך זה ענין .92הרי לגמרי לו דבר "שנמחל וחצי דבר לו מזכירין ואין .

עילאה, תשובה והן תתאה תשובה הן התשובה, שלימות לאחרי בפי"א, כבר כשאוחזים ועאכו"כ וכו'";
פשעיו"? כל על לו ש"מוחלין הענין כאן ומזכיר חוזר מדוע וא"כ, וכו'. השמחה ענין גם שישנו כך

***

.„È:בזה והביאור

שהיא  עילאה תשובה לדרגת כבר והגיע שלימה, בתשובה ששב אדם אודות מדובר כאן באגה"ת
הפסוקים  לפנ"ז שמביא וכפי שמחה, וגו'93מתוך ושמחה ששון וגו'","תשמיעני תסמכני נדיבה ורוח

שבזה  נדיבות, של באופן חדשה רוח לו וליתן ושמחה, ששון להשמיעו בקשתו ממלא שהקב"ה ובודאי
בקרבי" חדש נכון ורוח אלקים לי ברא טהור ד"לב הענין גם .94נכלל
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כט.82) כח, תצוה
ט.83) יג, בא
יב.84) שם, תצוה
א.85) כג, יומא ב. פח, שבת
וש"נ.86) שם. יומא
סכ"ג 87) בהעלותך ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות

ואילך). 453 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת
פכ"ו.88)

וסכ"ב.89) סי"א
לא.90) ה, שופטים ס'
טובה 91) עצה "וזו עיגול) (בחצאי למ"ש הכוונה לכאורה

) וכו'" קפידא מיני ומכל מכעס ).l"endלהנצל
פ"ב.92)
יו"דֿיד.93) נא, תהלים
יב.94) שם,
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נדיבה  רוח של לאופן ועד חדש ורוח טהור לב ושמחה, ששון של ומצב מעמד אצלו שנעשה וכיון
לבבו. שירום להיות יכול אזי –

תמיד", נגדי "וחטאתי כבר הקדים הנ"ל, הענינים כל שביקש לפני שעוד הזקן, רבינו אומר זה ועל
" – בזה נגדי izlalשהמכוון ש"חטאתי כיון הרי כאלו, נעלים ענינים אצלו שיש אע"פ כי לבבו", רום

. לזכרון "כשיהי' לבבו, ירום לא  ה'".תמיד", נגד שחטא .

שלימה, בתשובה שב שכבר דכיון – האדם" כל בפני רוח שפל "להיות הצורך גם הזקן רבינו ומוסיף
שבתניא, ראשון בחלק שנתבארה ההתבוננות מספיקה לא אזי אדם, לכל שאין כאלו נעלים לענינים והגיע
"כשיהי' – האדם" כל בפני רוח שפל "להיות עצמו על לפעול כדי בהתבוננות בהוספה צורך יש אלא

. ה'".לזכרון נגד שחטא .

.ÂËלזכרון "כשיהי' הזקן רבינו eipirומדייק oia:"

. "על בין הזכרון בענין המדות החילוק ענין על מורה שהלב – הוא עיניו" ו"בין לבו" "על כתפיו", .
למדות, המוחין בין שמפסיק הגרון מיצר על מורים לראש הלב בין שהם הכתפים בלב; שמקומם

בראש. שמקומם המוחין ענין על מורים בראש שהם והעינים שבדעת; המדות הו"ע ובכללות

שהוא כפי הזכרון ענין נוגע "לזכרוןoigenaוכאן –eipir oia:"

השמחה  ענין להיות צריך אלא ח"ו", נבזה עצב תמיד להיות המכוון ש"אין כיון מובן: אינו לכאורה
ד"חטאתי הענין להיות יכול איך –. לזכרון "שיהי' תמיד", מיני'נגדי סתירה זה הרי ה'", נגד שחטא .

ובי'?!

לזכרון "שיהי' הזקן רבינו מדגיש זה eipirועל oia המוחין בחי' מצד שהוא כפי הזכרון שזהו"ע כו'",
בכ"מ  כמבואר הוא 95– אחד שענין במדות כמו זה שאין והיינו, הפכים, שני לסבול יכולים שמוחין

דא" מסטרא בלבאי תקיעא ובכי' דא מסטרא בלבאי תקיעא "חדוה (אא"כ השני לענין שהם 96בסתירה ,
עם  וביחד אחת, סברא לחשוב – הפכים שני גם להיות שיכולים במוחין, משא"כ שונים), מקומות בב'

הפוכה. סברא גם לחשוב זה,

לזכרון "כשיהי ' eipirולכן, oia:ההפכים שני להיות יוכלו המוחין ענין מצד הנה ה'", נגד שחטא
האדם" כל בפני רוח שפל ולהיות לבבו רום "לבלתי זה, עם וביחד בשמחה, תמיד .97להיות

.ÊË ועד) אחד ענין הם (שלילה) ו"שמור" (חיוב) ש"זכור" רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה ביאור
נאמרו  אחד והשלילה 98שבדיבור להחיוב בנוגע הוא וכן בשלימות. הוא הזכור גם השמור שע"י ,(

– אחד ענין שהם כו'") שודדים עליך יבואו שלא וישמרך, נכסיך, שיתברכו ("יברכך, כהנים שבברכת
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה סי"א) (הנ"ל בשיחה נכלל

.ÊÈ:"יהודי "מיהו השאלה אודות לאחרונה המדובר עם גם קשור זה ענין

ש  וכפי כו'", שודדים עליך יבואו "שלא ד"וישמרך", הענין שיהי' שכדי – רש"י ובהקדמה ממשיך
. אדם מכל לשמרו יכול אינו לעבדו מתנה להכיר "שהנותן צריך השומר", הוא הנותן הוא הקב"ה אבל .

ע"י שניתן ענין שזהו הזה"d"awdבכך החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי ולא להיות 99, אפשר אי שאז ,
כיון  הדבר, בקיום בטוח להיות אפשר אזי זאת, נתן שהקב"ה כשיודעים ורק לדבר, קיום שיהי' בטוח

השומר". הוא הנותן "הוא שהקב"ה

ברור  השומר", הוא הנותן ש"הוא כיון הנה ישראל, ארץ את לבנ"י נותן הקב"ה שכאשר מובן, ועפ"ז
ישראל  ארץ את בעצמם ימסרו לא שבנ"י להבטיח רק צריכים מהם; ליטלה יכול אינו אחד שאף הדבר
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תע 95) ס"ע עטר"ת ואילך. צט ס"ע עזר"ת סה"מ ראה
ועוד. ואילך. קז ע' תרפ"ב ואילך.

א.96) עה, זח"ג
נתבאר 97) – כו '" השמחה לענין  "ואדרבה בפיסקא הביאור

התוועדויות  – מנחם (תורת ואילך סכ"ז בהעלותך ש"פ בשיחת

ואילך). 456 ע' ח"ס
ישנם98) ולכן – ח. כ, יתרו ולא פרש"י הדברות, עשרת רק

עשר. אחד
יז.99) ח, עקב
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בארץ  חלק להם ויש יהודים שהם גויים על לומר שרוצים יהודי", ד"מיהו הענין תוכן שזהו – לגויים
ישראל.

ישראל" עניי עם עכו"ם עניי ש"מפרנסים דין להם 100יש ויש יהודים שהם עליהם לומר לא אבל ,
ישראל. בארץ חלק

מהגויים, שסובלים הצרות כל באים ומזה

הגמרא – מדברי כמובן הגוי, של טובתו היפך שזהו לכך הפסוק 101נוסף הבהמה 102על "ואת
. לפיכך ידה על תקלה לאדם שבאה "לפי תקלה תהרוגו", באה הגוי שע"י כיון בנדו"ד: ועד"ז תיסקל", .

מיתה  הגוי מתחייב לכן –ליהודי,

במוחש  שרואים "פברואריֿאגרימענט"103כפי בשם הנקרא ההסכם את ערכו שכאשר על 104, (דוקא ַַ
יום, באיזה בדיוק יודע (אינני זה בחודש הנה יהודים), של החודש שם על ולא גויים, של החודש שם
להתערב!... הולכת הסובייטית שרוסיא מוושינגטון הידיעה הגיעה זה) את גם לברר יכולים מסתמא אבל

.ÁÈ:ענין עוד ניתוסף ובזה

לגמרי  ושוכחים כו', מפלגות של ענינים אודות אלא יהודי", "מיהו השאלה אודות חושבים לא כבר
עצמה. מצד שהיא כפי יהודי" "מיהו השאלה על

פעם  הגמרא 105וכמדובר דברי מובן:106אודות אינו שלכאורה – בשעורים" לו והודה חטים "טענו
שכאשר  לענין, מדבר שאינו נורמלי לא באדם עסקינן לא הרי – כזה מקרה אודות הגמרא מדברת מדוע

לשעורים?! בנוגע עונה לחטים, בנוגע בטענה אליו באים

הוא  "מי כפשוטו: הוא בזה הפירוש הרי יהודי", "מיהו כששואלים במוחש: זאת רואים – ובנדו"ד
"מזרחי" אחרת, ומפלגה כזו מפלגה שיש – הוא זה על המענה ואעפ"כ, איד"). א איז ("ווער ַיהודי"
"מיהו  השאלה על לגמרי ושוכחים מדברים, שעליו הנושא וזהו אנשים, י"ג או אנשים י"ח "אגודה", או

יהודי"!

ועוד: זאת

במלאכתו" "אומן הוא שהיצה"ר ליובאוויטש!...107כיון של ענין זהו חדשה: טענה המציא –ַ
בארץ  שנמצאים יהודים מליון ה2.5ֿ את להנהיג ורוצה דעות ומביע בחו"ל, יושב ַה"ליובאוויטשער"

ישראל!...

הוצרכתי  הועיל, שלא וכיון בזה. משתדל שאני ידעו שלא בחשאי, בזה לעסוק נסיתי הזמן כל במשך
ליובאוויטשער" "א להיות וצריכים ליובאוויטש, של ענין שזהו טוענים זה ובגלל בגלוי. זה על ַַַלדבר

לציית! צריך אינו ליובאוויטש, על – להבה" "אש – כועס שהוא וכיון לציית!... ַכדי

מפורש  דין זה שהרי – בנ"י לכל ששייך ענין אלא ליובאוויטש, עם הקשור ענין זה אין ַובכן:
ענין 108ברמב"ם  זהו אלא נקרית", "נקרה העולם", "מנהג זה אין ליהודי, מסויים מאורע קורה שכאשר

ישראל! של מעשיהם עם הקשור

קבלה של הו"ע שהרמב"ם טוב!כשאומרים – נּו נגלה! זה – הרמב"ם ושלום! חס פלוני: צועק –
עבור  או בנבואה... צורך שיש באופן לא ספרו את כתב והרמב"ם נגלה... הוא שהרמב"ם סבור אני גם
מעשיהם  שבגלל הכל ש"ידעו בפירוש וכותב ישראל, כל עבור ברור באופן אלא בלבד, סגולה יחידי

לשמוע!... אני גם רוצה הרמב"ם, בדברי אחר "פשט" לך יש אם – כו'".

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

א.100) סא, גיטין
עה"פ.101) בפרש"י הובא – (במשנה) סע"א נד, סנהדרין
טו.102) כ, קדושים
וש"נ.103) .286 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(104=.402 ע' שם גם ראה – פברואר הסכם

(105.341 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.106) ב. לה, ב"ק
וש"נ.107) ב. קה, שבת ראה
ה"בֿג.108) פ"א תעניות הל'
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נולד, אדמו"ר מו"ח שכ"ק לפני נולדתי, שאני לפני בכתב) רק (לא בדפוס כבר הי' שהרמב"ם וכיון
של  ענין שזהו לטענה מקום אין הרי – נולד הזקן שרבינו לפני ואפילו נולד, אדנ"ע כ"ק שאביו לפני

ַליובאוויטש!

בגמרא  איתא לזה: .109ונוסף להם (שמודדין בטיל" לא במדה בטילה, (עצמה) דמדה במדה "אע"ג .
בנ"י. שמתנהגים מדה באותה בנ"י עם מתנהג שהקב"ה והיינו, בה), שמתחייבים

.ËÈ:בזה ענין ועוד

זה  אין אבל בירושלים, או בתלֿאביב בנגב, שגר לפלוני – אחר למישהו שנוגע ענין שזהו חושבים
שנוגע .`eilענין

להשתדך! מי עם לידע – אליו שנוגע ענין שזהו היא, האמת אבל

שעות  – קצר זמן במשך סופו, ועד העולם מקצה למקום, ממקום לבוא שיכולים בזמן אנו נמצאים
הנכדים או הילדים עם להתחתן שרצונו ולומר גוי  לבוא יכול מחר ובכן: שלם. יום פחות !jlyספורות,

לא?!... או יתחתנו שהם רוצה אתה האם –

לו  ויש יהודי הוא הרי יהודי, שהוא "פתק" שמקבל שגוי יהודי", "מיהו בשאלה פסקת בעצמך אתה
הנכד  או הבן עם ולהתחתן "שיקצע" או "שייגעץ" לבוא שיכול אומר, שאתה ונמצא, ישראל. בארץ חלק

שלך!

המשנה 110וכידוע  לשון הבעש"ט 111בפירוש תורת (ע"פ וחשבון" ה"דין"112"דין ישנו שתחילה ,(
בנוגע פוסק בנוגעzlefdlשהוא ה"חשבון" את לו מראים ואח"כ ,eil`!

גויים, עם להתחתן יכולים הם אם אותך לשאול הנכד או הבן יבוא וכאשר

לשידוך – בנוגע ההורים את לשאול חייבים לא דין עצמם,113ע"פ מדעת זאת לעשות שביכלתם כך, ,
ההורים  את לשאול מבלי זאת לעשות יפה לא החיים, לכל שנוגע צעד שזהו כיון אעפ"כ, –אבל

וא"כ, יהודי, שהוא גוי על אמרת אתמול סבא! אותך: ישאל אתם, להתחתן שאסור לו תענה ואתה
אתו?! להתחתן אסור מדוע

שהוא  גוי על אמרת שאתה בידעו כי, אותך, לשאול יבוא לא בכלל שהוא להיות שיכול  גם ומה
אתו! להתחתן שמותר מעצמו מבין יהודי,

כהלכה, גיור להיות צריך אם יהודי", "מיהו השאלה נשאלת שכאשר לדעת, אחד כל צריך שכן, וכיון
רפורמי, ראביי ע"י אפילו סתם, גיור שמספיק ַאו

הלכה – ע"פ שלא גיור כי, הלכה, ע"פ שלא וגיור הלכה, ע"פ גיור גיור: סוגי שני שאין היא האמת
"גיור"... במרכאות: גיור לזה לקרוא רק אפשר ואטלולא. חוכא אלא כלל, גיור –אינו

שנוגע ענין אלא אחר, למישהו רק לא שנוגע ענין זה envraהרי eil` מדלת יכנס שמחר יתכן כי, ,
שלך!114זו  נכד או בן עם להתחתן שרצונו לך, ויאמר "שיקצע", או "שייגעץ"

שלך!... הנכד או הבן עם להתחתן לגוי מותר האם יהודי": "מיהו השאלה מתבטאת ובכך

.Îזה על מדבר (וביום הנני זה בענין רבתי אסיפה להיערך עומדת הבע"ל שני שביום כיון עתה,
בשמי, שלא או בשמי אם נפק"מ ללא – לפרסם צורך יש ולכן, זו), לאסיפה ההכנות ייערכו ראשון
שזהו  שיחשוב, יהודי", "מיהו השאלה אודות מצביע אחד שכל שלפני – הענין לתועלת שיהי' ובלבד
שנוגע  ענין זהו אלא אליו, שייך ואינו מאנטרעאל, או סידני במלבורן, שנמצא למי רק לא שנוגע ַָענין

גויים!... עם להתחתן יכולים בתו או בנו האם דעה להביע עומד שהוא כך, אליו,
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(ובפרש"י).109) ב ח, סוטה
וש"נ.110) .15 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רפ"ג.111) אבות
וש"נ.112) ואילך. סקי"ב בהוספות כש"ט ראה

סוסר"א.113) יו"ד רמ"א ראה
דלת 114) לעבר הק' בידו הצביע שליט"א אדמו"ר כ"ק

ביהכנ"ס.
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יהודי, הוא שיהודי – יהודי" "מיהו השאלה על המענה מהו וידע יזדעזע יהודי שכל הדבר, וברור
יהודי!... הוא "פתק" שמקבל גוי ואילו יהודי, אינו בחו"ל שיושב שיהודי יטען ולא גוי, נשאר גוי ואילו

כך. סבור – יהודי שהוא פתק לגוי נתן שבעצמו הרפורמי הראביי שאפילו ַובטוחני,

לכנסי' ילדיו את שלקח אחד רפורמי ראביי יש ולכן שונה, מישהו למצוא יכולים הענינים שבכל ַאלא
פראי,115רח"ל  באופן הם הענינים כל שבימינו כיון אלא דופן, יוצא זאך") ווילדע ("א פראי דבר זהו – !ַַ

בישראל!... לראש אותו מינו הפראית הנהגתו בגלל הנה

רוצה  הוא האם יהודי, שהוא פתק לגוי שנתן הרפורמי הראביי את ישאלו שאם בטוחני בכלל, ַאבל
ולאה, רחל רבקה שרה בת היא שבתו כיון בכך, רצונו שאין ויאמר יזדעזע זה, גוי עם תתחתן שבתו

ויעקב! יצחק אברהם בן עם שתתחתן רצונו ולכן

עלי!... קושיא לך יש אז יענה: – יהודי? שהוא "פתק" לו נתת בעצמך אתה הרי אותו: וכשישאלו
תורה, ע"פ רק הוא אמיתי ויושר שצדק (אע"פ ויושר צדק שזה סבור הנני ולכן מ"אפלי'", אוחז לא אני

שלום" נתיבותי' וכל נועם דרכי עם116ש"דרכי' יתחתן שגוי אבל ;(ily zad יזדעזע הוא לא! זאת –
זאת! רוצה שאינו ויאמר ידיו שתי את ויניף

זה  דבר יהי' שלילדיו הכל  יעשה בו, צורך להם אין שלעצמם דבר שאפילו ההורים שטבע .117ובפרט
הוא  – בכך. חפץ  אינו ילדיו לנישואי בנוגע הנה יהודי, שהוא גוי על אומר בעצמו הוא אם גם ולכן,

שה  פסק זאת.בעצמו ירצה לא – לילדיו בנוגע אבל הגון", "אדם היותו בגלל יהודי, הוא גוי

שנוגע ענין שזהו לדעת אחד כל צריך envraולכן eil` אודות תשכח – הענינים. מכל לשכוח ועליו ,
נוגע  שזה זה ברגע תשכח ואפילו קרתא", "נטורי אודות תשכח "אגודה", אודות תשכח "מזרחי",

לא! או גויים עם יתחתנו שלך והנכדים הילדים אם – בעצמך אליך בנוגע רק מדובר להקב"ה...

.‡Î לחלק או חו"ל, ליהודי שייך הדבר שאין א"י, ליהודי חו"ל יהודי בין לחלק מקום שאין ומובן
כיון  – כהלכה להיות צריך לא לו, נוגע שאינו בחו"ל, גוי של שגיור בא"י, לגוי מחו"ל שבא גוי בין

כהלכה! גיור יהי' שבא"י ובלבד חו"ל, יהודי מליון 10 כל את "מוכרים" שעי"ז

חו"ל, יהודי של "באֿכח" שאינך טוען אתה חו"ל?! יהודי מליון 10 כל את "מוכר" אתה מדוע
חו"ל?! יהודי כל את למכור באֿכח נעשה אתה ומדוע לגמרי, תשתוק אזי – להם לדאוג צריך ואינך

גם  בדיבורם עומדים שאינם שרואים כפי כהלכה), גיור יהי' (שבא"י שסיכמו מה יעזור שלא גם ומה
בא"י. לגיור בנוגע

.·Î:ובכן

פילוג  יהי' אזי זה, ענין יתקבל שאם בא"י, הראשית הרבנות שאמרה וכפי להתבטל, מוכרחת זו גזירה
ובנימין!... מיהודה השבטים עשרת את ניתק נבט בן שירבעם מאז כמוהו הי' שלא בנ"י בין וקרע
לגרום  שעלולה שאלה אודות שמדובר הראשית מהרבנות ברורה חוותֿדעת לך שיש כיון ולכאורה:

מאומה?! עושה אינך מדוע – ישראל בעם וקרע לפילוג

כל  לעשות מוכרח כו', והשפעה היכרות לו שיש מי כל ולכן, אליו, נוגע שהדבר לידע צריך אחד כל
ישראל. עם לקיום שנוגע סכנתֿנפשות של ענין שזהו כיון הגזירה, את לבטל בו התלוי

הגזירה, תתבטל ממש שבקרוב ויה"ר

ובלבד – הגזירה, את ביטלה ליובאוויטש לא מליובאוויטש!... תשכח נתבטלה; מי ע"י נפק"מ ַַללא
מוטב ואדרבה: הגזירה. חלק dz`yשתתבטל לך שהי' ויכתב יזכר ואז הגזירה, את בביטול תעסוק

הגזירה  –בביטול

יהודי. שהוא גוי על לומר ואסור גוי, נשאר וגוי יהודי, נשאר שיהודי ויובהר
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ואילך.115) 381 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יז.116) ג, משלי

(117.282 ס"ע ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
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.‚Î:שלפנ"ז השבת של בהפטרה עז"נ הנה – ישראל בארץ נוספים יהודים שיהיו לצורך ובנוגע
יספר" ולא ימד לא אשר הים כחול ישראל בני מספר העמים,118"והי' לשאר זקוקים לא שבנ"י כך, ,

ולא  ימד לא אשר הים "כחול יהי' בנ"י שמספר – הדבר יקויים ובודאי – להם מבטיח שהקב"ה כיון
יספר".

לכך: לב שם מישהו אם יודע שאינני פלא, דבר אודות להעיר ויש

בחוקותי  מקרא 119בפ' של פשוטו – רש"י ומפרש לחרב", לפניכם ונפלו אויביכם את "ורדפתם נאמר:
רעהו". בחרב איש לחרב, "לפניכם –

את  לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר הברכה (בהקדמת בתורה זה פסוק שקראנו מאז ובכן:
שלא  בנ"י, בפעולת צורך שאין כך, עצמם, לבין בינם הגויים אצל וצרות מלחמות התחילו תורתו"),

"חרב  אפילו אצלם להיות שלום"!120צריך של

– בתורה הקריאה מאז עכשיו, אבל גדולה; במדה לא וגם לפעמים, רק קורה הדבר הי' עכשיו עד
מעולם! הי' שלא באופן הדבר קורה

יתקיים  כמו"כ – בתורה זאת שקראו בשעה מיד התקיים לחרב" לפניכם "ונפלו שהיעוד כשם ובכן:
יספר". ולא ימד לא אשר הים כחול ישראל בני מספר "והי' בהפטרה שקראו מה מיד

נשא  פ' בשבת עתה, אוחזים שבו הענין יתקיים "יברכך 121וכן וכן הם", גם גרשון בני ראש את "נשא :
שיק  – וישמרך" מ"ש ה' ישמרך 122ויים "ה' צלך", ה' שומרך "ה' ישראל", שומר יישן ולא ינום לא "הנה

עולם". ועד מעתה ובואך צאתך ישמר "ה' רע", מכל

.„Î(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

את  ולמסור ולנכדיו, לילדיו ואחד, אחד לכל שנוגע ענין שזהו – בשמי שלא או בשמי – לפרסם יש
הגזירה  שביטול שידעו – דבריו את לשמוע מוכן שיהי' מי ולכל עמו היכרות לו שיש מי לכל הדברים

בעצמו. אליו שנוגע הו"ע

יעקב" עבדי תירא ד"אל הענין יהי' – שבת למוצאי השבת מיום שבבואנו שאומרים 123ויה"ר כפי ,124

משיחא" מלכא (ומוסיפים) דדוד "סעודתא שנקראת מלכה, מלוה סעודת ,125בזמן

ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא

ורקד  קומתו מלוא שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד הניגון ובאמצע ציון", יושיע אלקים "כי הניגון [ניגנו
רבה. בשמחה מקומו על

מלכה". ה"מלוה עבור דובינסקי הכהן משה להרב המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אח"כ

הנ"ל]. ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – צאתו טרם – אחרונה ברכה לאחרי
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"˙Â¯ÂÎÂ ÌÈ˙ÏˆÓ·" ¯È˘‰ Y "‰„Â·Ú ˙„Â·Ú"

שהפסוק גרשון1לאחר בני  קהת , בני נמנו כיצד  מספר
מועד" באוהל  לעבודה לצבא הבא  "כל – מררי –2ובני

הפסוק מבן3אומר גו' משה פקד אשר  הפקודים  כל :
עבודת לעבוד הבא  כל שנה  חמשים בן ועד גו' שלשים 

גו '. פקודיהם  ויהיו מועד באוהל משא  ועבודת  עבודה 

השיר הוא  עבודה": "עבודת  המילים את מפרש  רש "י
אחרת לעבודה עבודה  שהיא וכנורות  זאת4במצלתים  .

של*4אומרת פעולה  פירושו אין עבודה " "עבודת  הביטוי  :
"עבודה אלא  עבודהlעבודה , בשביל  עבודה – עבודה"

הקרבנות עבודת בשביל שהיא  השיר עבודת  וזוהי .5אחרת ,

להבין: וצריך

הגמרא לשון "איזהו*5א) היא רש "י) לפירוש  (המקור 
עבודה שצריכה  לא6עבודה  וכלל שירה " זו אומר  הוי

מוסיףzenyמוזכרים רש "י  ואילו – שיר כלי  של
וכנורות ? במצלתים 

השיר "הוא רש "י אומר  מדוע  zexepkeב) mizlvna– "
לעבודת בהם  שהשתמשו שיר כלי מיני וכמה כמה  היו הרי

?7השיר

שיר מזכיר  לא  כלל רש "י  מתחזקתdta8ג ) הקושיא  ?
שהתקיים שיר אודות לכן קודם  שנלמד למה בהשוואה

בפה שיר – לאמר" גו' משה  ישיר "אז היה בו – .9בפועל

השיר כלי שני את  רק  מביא שרש "י לומר, ניתן 10לא 

–הללו, השיר  כלי כל של כלליים  סוגים  שהם  משום 

הימים11משום (בדברי לשלושה12שהפסוק  מחלקם (
ומצלתיםmilapסוגים: שהיה13וכנורות  או נפשך: וממה  ;

את  להביא רש "י אחדmzyelyעל רק  או "נבלים "), (כולל
כדוגמא שמוצאים14מהם  דרך (על להוסיף  מכן ולאחר  ,

הימים "(מצלתים )15בדברי – (ilkexiy?"

.·
¯È˘‰ ˙„Â·Ú ˜¯ Ô‡Î ‰¯ÎÊÂ‰ ÚÂ„Ó

אמת הן להבין: צריך ("עבודתoeylyגם  הפסוק 
– אחרת") לעבודה  "עבודה  (שזוהי שיר  פירושו עבודה ")

שירת של העבודה  עצמו: בפסוק  מובן אין עדיין אך

דובר כאן; עד  בפסוק  נזכרה  לא  אודות16הלויים  רק 
ושמירת והקמתו פירוקו המשכן, בנשיאת  הלויים  עבודות 

(והמקדש ). פיieeivdהמשכן (על השיר עבודת  eheytעל
מקרא רק 17של נאמר (xge`nבהעלותך בפרשת  :18יותר 

– לשיר נתונים  למשא  נתונים  נתונים, נתונים
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ואילך.1) לד ד, פרשתנו
מג.2) לט. לה. שם,
מוֿמח.3) שם,
י"א 4) א) אבל: – כה) (כט, דה"ב בפרש"י מהשינויים להעיר

ב) ועוד). רש"י. ע' להחיד"א הגדולים (שם לרש"י אינו דה"י שפירוש
עה"ת. כפירושו פשש"מ ע"פ גמור בדיוק אינו לנ"ך שפרש"י כמ"פ דובר

ועוד.*4) רא"ם.
יום 5) בכל והמשוררים הוא כן ההלכה ע"ד וגם א. יא, ערכין

יום  של שיר ה"ז – ה"ה) פ"ז המקדש כלי הל' (רמב"ם הדוכן שעל
בס' ע"ע מצאתי שלא קצת (ולפלא התמיד* על המקור שאומרים שיציינו

הדוכן  על חליל דיש להרגצובי התוהמ"צ כללי וראה – כאן** לרמב"ם
dpyd lka.ה"ו פ"ג כהמ"ק הל' רמב"ם וראה עבודה). ולא מצוה (והוא

ואכ"מ).
כאן.*5) טוב לקח מדרש גם וראה שם. ערכין

טפלה 6) הקרבנות) (דניסוך שהעבודה לכאורה משמע והל'
פרש"י. היפך – להשירה

פ"ב 7) ערכין משנה (ע"פ ה"ד פ"ג המקדש כלי הל' ברמב"ם
וכנורות  וחלילים בנבלים מ"ד): פ"ה סוכה משנה וראה מ"ה. מ"ג.

משוררים  והיו כאן: ובבחיי והצלצל. עיי"ש.וחצוצרות כלים, בח' ג"כ
.12 הערה לקמן הנסמן וראה

(סוכה 8) בפה" שירה עיקר עלמא "דכולי ההלכה) (ע"ד ובפרט
ה"ג). שם רמב"ם א. שם, ערכין א. נא,

כו'.9) לזמר ועוגב כנור כ) (ד, בראשית פרש"י וראה
ומצלתים 10) בכנורות הי' הזה והשיר  כאן: הבחיי מלשון ולהעיר 

הערה  (כנ"ל כלים ח' מביא הענין ובסוף בפה, השיר ע"ד ממשיך אבל –
.(7

בפה.11) השיר הזכיר לא למה מתורץ שלא זה על נוסף
נחמי'12) כה. כט, יב. ה, דה"ב ו. א. כה, ה. טז, שם טז. טו, א

כז. יב,
לקמן 13) (ראה בפה שמלאכתם שיר כלי כל כולל "נבל" וי"ל:

אלה  – "מצלתים" נימין; להם שיש אלה – "כנור" ;(59 הערה
.(57 ההערה לקמן (ראה כו' והקשה הכאה ע"י שמלאכתם

בפנים.14) כנ"ל כבגמרא שירה", "זו בקיצור לכתוב – או
שם.15) ופרש"י יוד ג, מעזרא ולהעיר יג. ה, ב
ואילך.16) ז ג, שם נֿנג. א, במדבר
ש"17) (סע"א), שם בערכין ר"י) (דעת onמשא"כ dxiy xwir

dxezd.דילן מכתוב נלמד "
כן18) פירש"י שלא ומה – וברש"י. טז ט)f"ptlח, ג, (במדבר

עיי"ש. ,15 ע' חי"ג בלקו"ש נת'

my m"anxay s` (*dpynxtqac ('e ze` m"anxd illk ik`ln ci) llkdke) ok ezpeek o`k mbc d`xp f"ka ± "oaxwd lr" zeaizd hinyne (bÎa"d b"t) f"ptl epeyln
.("okecd lr micnery" wizrnc oeik zvw wgece f"ptl azky dn lr jneq cid

(**.e"tq oitqene oicinz 'lda oke ,my b"ta k"`yn
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בני של המנין לאחר  שכאן, הטעם מהו להבין: ויש
את רק  הפסוק  מזכיר גו'"), לעבודה לצבא  הבא  ("כל  לוי 
חוץ – הלויים  עבודות  שאר את  (ולא  השיר  עבודת 

שיר ? על הציווי נכתב  לא שעדיין ובפרט  ממשא ),

.‚
?ÏÂÏ˘Ï ‡· ‰Ó Y "ÂÚÓ˘ÓÎ ‡˘Ó ˙„Â·Ú"

ומפרש משא" "ועבודת על רש "י מתעכב  מכן  לאחר
רש "י4"כמשמעו" כאן מבהיר  בפשטות  שקודם19. מכיוון :

"עבודה עבודה " "עבודת  `zxgפירש  dcearlאפשר ,"
פירושה משא " "עבודת  גם  כי ולחשוב  לטעות  היה 

עבודה  – למשא " "משא "liaya"עבודה  לא  (אבל משא 
משא " "עבודת  של שהפירוש  רש "י, מבהיר לפיכך גופא),

"כ "עבודה הוא  – משא ".lyמשמעו"

"עבודת לפרש  בכלל יתכן כיצד להבין: צריך אך
"עבודה – "איןlמשא " הרא "ם ) (בלשון הרי משא",

אחרת"? עבודה  למשא

שהכוונה לפרש  ניתן היה  כי לומר, אפשר היה  לכאורה
העגלות טעינת  לעבודת היא המשא20בפסוק זה שאין ,

עבודה  אלא הקרשיםlעצמו, את  להעמיס  (העבודה  משא 
העגלות) למשא כהכנה  – העגלות  על וכו '

באה זה  שבפסוק  משום  כאן , זו עבודה  מזכיר  [והפסוק 
העבודות  את  להוסיף  בפסוקיםly`התורה  נזכרו

(טעינת משא ועבודת  (שיר) עבודה עבודת הקודמים:
עגלות )].

את לשלול בא  שרש "י לומר  הקושי על (נוסף  ברם ,
רק  מדובר אודותם העגלות בפרשהxge`nטעינת 21יותר

לומד אכן מדוע  גיסא : לאידך מובן  לא  זה  פי  על הרי) –
עבודה שולל שהפסוק  פירושו22רש"י משא " (ו"עבודת  זו

בני מעבודת חלק  היא  עגלות טעינת  הרי  – "כמשמעו")
מררי ? ובני גרשון

.„
Ïˆ‡ ‡ÏÂ ,ÔÂ˘¯‚ ,˙‰˜ È· Ïˆ‡ "˘‡¯ ˙‡ ‡˘"

È¯¯Ó
בתחילת רש "י  בפירוש  הביאור בהקדם  זה  ויובן
שצויתיך כמו – הם  גם  גרשון בני ראש  את  "נשא  הפרשה :

יש  כמה  לראות  קהת  בני –על עבודה " לכלל שהגיעו
רש "י לשון ואריכות  התוספת מובנת  לא שלכאורה ,
זה דבר הרי – עבודה"? לכלל שהגיעו יש  כמה "לראות

לציווי מההשוואה מעצמו קהת "23מובן בני  "על מנין על
שנה " חמשים  בן ועד גו' שלשים  שרש "י24("מבן וכפי – (

שם והם23מפרש  משא לעבודת  הראויין את  מהם  "מנה –
וכו'". שנה  חמשים בן  ועד  שנה  שלשים  מבן

מטרת אריה ): גור (בפירושו המהר"ל כך על מבאר 
ראש את "נשא  בנאמר שהכוונה להסביר, היא  כאן רש "י

גרשון  mdבני  mb שצריך אינה  "xetqlגרשון בני את גם 
שנה " חמשים  בן ועד גו' שלשים  "מבן קהת  בני את  כמו
"מבן הבא לפסוק  נמשכות אינן  הם " "גם  המילים  כי –

גו'" שנה "25שלשים – כן לפני לנאמר `zאלא  `yp
y`x(עם הקשור  מנין אלא  סתם , מנין (לא שמשמעו ,"

y`x ze`iyp26מבני27וחשיבות הנמנים  שגם  כלומר: ,
ולכן עבודה "; לכלל  ש "הגיעו כך עלֿידי יתעלו גרשון

" גרשון בבני גם y`xנאמר z` `yp."'גו "פקוד  ולא – "

להבין צריך זה  פי על "גם28אמנם  הפסוק  אומר מדוע 
שמצביע מה  קהת), לבני גרשון בני את  (שמשווים הם"
טפלים גרשון בני ראש ) (נשיאות  ה"נשא " שבענין כך על

")mb– ב "נשא " המטרה  לכאורה  כי  – קהת  לבני הם ")
הינה  – עבודה" לכלל שהגיעו יש  כמה deeya"לראות 

וב קהת  בני גרשון ?אצל ני 

לא מררי בני  שאצל העובדה לאור מתחזקת  הקושיא 
אותם " "תפקוד (אלא  ראש " את "נשא למרות29נאמר – (

כל גו' חמשים בן ועד גו' שלשים "מבן רק  נמנו הם  שגם
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שפ"ח.19)
קצת).20) (באו"א כאן לדוד משכיל גם ראה
שהרי 21) הסדר, על נאמרו לא שהפרשיות אף – ואילך. ג ז,

ניסן בחודש היתה הנשיאים השני).iptlחנוכת (בחודש הלוים מנין
"שיש במ 22) היא ב"כמשמעו" רש"י שכוונת כתב לדוד שכיל
mbבמשמעותו lkd שהפירוש היינו "כמשמעו" בפשטות, אבל – הטעינה"

) הוא משא" כ"א)lעבודהl`ד"עבודת כנ"ל lyעבודהמשא, משא,
בפנים.

ב.23) ד, במדבר
ג.24) שם
ועוד.25) טוב דבק רא"ם, הזכרון, ס' כפירוש
והן 26) במדבר בפ' הן – בהד"ה מעתיק שרש"י מה יומתק ובזה

ראש". את "נשא – כאן
תה"ד)27) (לבעל מהרא"י ביאורי במדבר. ס"פ אברבנאל גם ראה

" ב) ד, (במדבר רש"י דכוונת (ושם, לדרך בצידה הובא פרשתנו, dpnריש
וראה  שררה). מינוי אלא מנין לשון אינו ד"נשא" לפרש היא כו'" מהם

שם*). רא"ם (וראה שם במדבר לדוד משכיל
שם.28) בגו"א שהקשה כמו

"כל כאן שנאמר שמכיון שתרץ גרשון dומה שבבני הו"א גו'" בא
הכתוב  לולי (גם פשטות ע"פ לכאורה, – בפועל שעובד מי רק מונים

גרשון. ובני קהת דבני בהמנין לחלק אין הם") "גם
"כל גרשון בבני דמש"נ אח"כ חרש dומש"כ למעט הוא גו'" בא

ברש"י. כלל נרמז לא – ושוטה
כט.29) ד, פרשתנו

. . y`x z` e`y"c `yz t"x m"`xae (*(i"yx) yxit."llk dfn `vnp `l (i"yxc) eply mixtqa"c my cecl likyn d`x la` ."'ek dnxd oeyl eze`
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גו'" לעבוד לצבא ראש "30הבא  את  "נשא  אם ולכאורה : –
עבודה ", לכלל ש "הגיעו אלה  של ראש  נשיאות פירושו

מררי ? בני אצל גם ראש " את  "נשא  להכתב  צריך היה 

.‰
‡˘Ó‰ ˙˘Â„˜· ÈÂ˘‰Ó Ú·Â ÂÈ‡ Ï„·‰‰

להסביר אפשר  היה  בני31לכאורה בין ההבדל את 
נובע שהוא – ראש ) נשיאות  של (בענין מררי ובני גרשון
לשאת : עליהם היה  אותם המשא בסוגי ביניהם  מההבדל

הקדשים " "קודש  את  לשאת הוטל עליהם קהת  32בני

המשכן חפצי – וכו ' ומזבחות  מנורה  השולחן (הארון,
היה  אצלם  ביותר) ובאופןxwirהמקודשים  הראש  נשיאות

הקודש "עבודת  ניתנה להם שגם  גרשון , בני ביותר; הנעלה 
הקדשים " קודש  בבית  הנראות  אצלם33כו' גם הייתה ,

אינה משאם של שהקדושה  משום אך ראש , נשיאות 
הראש נשיאות  לכן קהת , בני  של  המשא  לקדושת  מגיעה 

") טפל בבחינת  היא קהתmbשלהם  לבני שאין34הם ") מה  ;
קודש "בבית הנראה משא  היה  לא  להם  מררי, בני  כן

ראש ".35הקדשים " את  "נשא  כלל  אצלם נאמר לא ולכן ,

פירו עם לכאורה , מתאים, בפרשתyx"iש וזה  לקמן
היו36בהעלותך לוי , בני אצל שמצינו התנופות  ששלושת  ,

הקדשים קודש  שעבודת  לפי .. קהת  לבני "הראשונה  –
עבודת היתה  עליהם שאף  .. גרשון לבני השני ' .. עליהם 
לבני והשלישית  הקדשים  קודש  בבית  הנראות  .. הקדש 

מררי ".

סומך שרש "י לומר  אפשר שאי כך על (נוסף  אמנם
פירושו עם  אותם  שישוו כך על  כאן xzeiבדבריו xge`n

ראש את "נשא  שעל גופא  מזה  הרי) בהעלותך , בפרשת 
הראויין את  מהם  "מנה  רש "י  אומר  קהת  בבני הנאמר וגו'"

`yn zcearl עם קשור (שזה  ..gk ilraשרש "י כפי ,
על והיותר  .. כחו נתמלא  לא  משלשים  והפחות  ממשיך )

– מעתה" מכחיש  כחו חמשים  זאתepi`eבן llkaמקשר 
ה"נשאdyecwdעם  רש "י  פירוש  שלפי מובן, – משאם  של 

משא " לעבודת  "ראויין שהנם  זה  מצד רק  הוא  ראש " את
–

החילוק  מהו למקומה : הקושיא  בניdfaוחוזרת  בין ,
מררי ? ובני גרשון בני קהת 

שלשים "מבן  לוי  בני של שבמנין לומר , כן אם בהכרח
סוגים : שני רש "י לפי היו שנה " חמשים בן ועד  גו'

השייך ראש " את  "נשא של באופן אחד מנין  סוג  א )
xwiraאליהם כטפלים  גרשון בני אצל וגם  קהת, בני אצל 

")mb אך מררי.l`הם "), בני  אצל 

מועד" באוהל לעבודה  לצבא  הבא  "כל הלויים  מנין ב )
קשור היה  ומניןשלא  – ראש  נשיאות  בשוהdfעם  היה 

שנה " חמשים בן ועד גו' שלשים "מבן לוי בני  כל אצל
עבודה . העושים

.Â
˙ÂÏ‚Ú· ‡ÏÂ Û˙Î· ˙È˘Ú‰ Y "‡˘Ó ˙„Â·Ú"

זה : בכל והביאור

הנשיאות את  מציין ראש " את  "נשא  בלשון) (המנין
כח  בעלי של והחשיבות  משא37ראש  לעבודת המתאימים  ,

הראויין את מהם "מנה  קהת בני אצל רש "י (כלשון 
`yn zcearlלנשיאות (בנוגע  האמור ההבדל טעם  וזה ;("

להבדל בהתאם  – ומררי גרשון ובני קהת בני  בין ראש )
משא": ל"עבודת בנוגע  ביניהם 

מוזכר קהת בני משא ,38wxאצל (עבודת ) של הענין
הייתה  שזו העניןlkומכיוון עיקר אצלם  היה  לכן עבודתם,

ראש"; את  "נשא של

נאמר גרשון בני הגרשוני39אצל משפחות  עבודת  "זאת 
cearl נוספת עבודה  אצלם הייתה – uegולמשא "

עם הקשור ראש ", את  "נשא  של הענין  ולכן – מ"משא "
קהתyn`עבודת  לבני טפל בדרך אצלם  היה [ולכן40,

עבודה " לכלל שהגיעו יש  "כמה  בלשונו רש "י כאן מדייק 
"עבודת  קהת ) בבני (כמו אומר ואינו "];yn`(סתם )

כלל נאמר לא מררי בני אצל גו'",zcear"זאתאך 
"זאת לא41משאם "zxnynאלא  "משאם " כלומר : –
בגדר בעצמםdcearהיה  לשאת הוצרכו  לא  (שהרי

היו אם כי פירשmipennבכתף ), שרש "י  [כפי בלבד
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ל.30) שם,
ועוד 31) אלשיך יקר, כלי אברבנאל, פרשתנו. ריש במדב"ר וראה

והב'. (וביאורו) הא' נשא גו') (וידבר סד"ה פרשתנו לקו"ת וראה שם.
ואילך.32) ד ד, במדבר
בפנים.33) לקמן הובא – רש"י לשון
אף 34) – גרשון לבני קהת בני שהקדים מה מתורץ שעפ"ז

.31 בהערה שנסמנו במקומות ראה – הבכור הוא שגרשון
לקמן 35) (נעתק בפנים דלקמן לפרש"י מהרא"י ביאורי ראה
.(51 הערה
פרשתנו.36) ריש לדוד משכיל וראה יא. ח,

כו'37) (אין א לח, נדרים א. צב, משבת ").xeabלהעיר
על38) איש "איש יט) (שם, ומש"נ טו. ד, במדבר ezcearבפ'

בשיר  (ולא הקדשים" ב"קדש זו בעבודתם שאיירי עכצ"ל – משאו" ואל
ראב"ע  וראה הקדשים". קודש את ל"בגשתם בהמשך בא שהרי וכיו"ב)

שם.
כז.39) שם, ועד"ז כד. ד, פרשתנו
טפלים 40) שהם ששם, (אלא פרשתנו ריש ורע"ב חזקוני גם ראה

בכתף). משא עבודה עליהם שאין מפני
לא.41) שם,
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mcew42["עליו ממונה  שהאדם  "מנוי – "משמרת" את
"משאם " על

אלה , דברים  של  לנשיאתם  לדאוג עליהם  היה כלומר  –
בפועל, היה  שאכן וכפי (בכתף ); בעצמם  דווקא  לאו אך
(כמסופר עגלות  על אלא  בכתף היה  לא  שלהם  שהמשא 

הפרשה –43בהמשך (

" של בגדר היה  לא תפקידם  שעיקר zcearומכיוון
וחשיבות ראש  נשיאות  אותה  אצלם  הייתה  לא לכן  משא",

"הראויין עם  משא ".zcearlהקשורה

.Ê
Û˙Î· Â‰˘ÏÎ ‡˘Ó ‰È‰ È¯¯Ó È·Ï Ì‚

שנה שלשים  "מבן  מררי בני גם  נמנו כן, פי על אף 
היה שתפקידם  למרות כי – שנה" חמשים  בן ועד גו'
אין אך משא "), "עבודת (ולא  משאם " "משמרת  של באופן
משא של מסויימים  מקרים  היו אצלם  שגם שולל זה 
העגלות , באמצעות בכללות  נעשה  שמשאם  אף  כי בכתף ;
וגם העגלות , עד אותו לשאת  עליהם  היה  אופן בכל הרי

שלא לומר  מקום עלlkיש  היו משאם " משמרת  "כלי 
.44העגלות

לשלול רש "י  כוונת  שזו לומר, אפשר האמור פי על
לפרש ניתן היה כמשמעו": – משא  "ועבודת  על בפירושו

"עבודה  – משא " ל"משמרתl"עבודת  בדומה  משא"
אלא  גופא , משא  זה שאין מררי , בני  של iepindמשאם"

המשא לענין –לדאוג

שענין לפי – בפירושו שולל רש "י  קשורdfוזה  אינו
בן ועד גו ' שלשים  "מבן  עם  לא  וממילא כח, בעלי  עם 

שנה " "מבן45חמשים  נמנו מררי בני שגם  והעובדה  ;
המסוגלים בהם יש  כמה  לדעת  כדי היה  גו'" שלשים 

משא היה  אצלם  שגם  (וכנ"ל משא  עבודת  – בכתף  לשאת 
בכתף ).

.Á
È¯¯Ó È·Ï ÒÁÈ· ÔÂ˘¯‚ È· Ï˘ ‰¯È˙È‰ ‰„Â·Ú‰

עגלות היו גרשון לבני גם  להבין: צריך אמנם
להם46למשאם (שגם  מררי  מבני הם  שונים  במה  כן ואם  –

"זאת  נאמר  שאצלם  כנ"ל), בכתף  משא  zcearהיה
גו' הגרשוני (לשאתynle`משפחות ה"משא " שאצלם  ,"

היה  ?dcearבכתף )

בזה : גרשוןdxe`klוהביאור של  שהעבודות  מובן,
הסדר : על נעשו המשכן ופירוק  בהקמת  ומררי

השייך המשכן חלק  את  גרשון בני פירקו קודם 
ותלויים (המכסים  וכו' היריעות  החצר, קלעי – לתפקידם 

העגלות על אותם  העמיסו ומיד – ועמודים ) הקרשים  47על

כך אחר ורק  לפרק48שלהם , – בעבודתם  מררי בני  החלו
על אותם  והעמיסו וכו' המשכן קרשי החצר, עמודי את 

העגלות

את מררי בני הורידו קודם  המשכן: בהקמת  כן [וכמו
אותם , הציבו ומיד שלהם מהעגלות  וכו' עמודים הקרשים 
וכו' וקלעים  היריעות את  גרשון  בני הורידו כך ואחר 
וכו']. והעמודים  הקרשים  על אותם  ותלו שלהם מהעגלות 

המשכן יריעות  את  הורידו גרשון בני שכאשר  נמצא,
על החצר עמודי  עדיין  עמדו מהעמודים ) החצר  קלעי (ואת 

היו וממילא  היריעותmigxkenמקומם , את לשאת 
לחצר49(בכתף ) מחוץ  עד המשכן חצר של השטח  כל את 

עמודי בין  להכניס  אפשר היה לא  העגלות  את  (שהרי
"עבודת50החצר אצלם  זה נקרא  ולכן – למשכן) קרוב עד
.51משא "
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ז.42) ג, במדבר
ח.43) סעיף לקמן. ראה גרשון לבני בנוגע – ח. ז,
שם 44) הרמב"ן קושיית (בתירוץ כה ח, בהעלותך בגו"א וכמ"ש

וראה  עיי"ש). חמשים, בן עד רק ומררי גרשון בני נמנו למה – רש"י על
.60 הערה לקמן

" אצלם נאמר לא זהzcearומ"מ אין א) כי: – gxkdמשא"
ב) שם. בפנים כדלקמן "אצלם, מזו: רק zcearיתירה לא פירושו משא"

הכהנים).eעבודה עבודת (כמו לה'* ושירות עבודה גם כ"א דמשא עמל
"עבודה". נק' אי"ז בכתף משא אצלם שיהי' מוכרח שאין ומכיון

מ"ז.*) ד, פרשתנו מגו"א להעיר
חמשים.45) בן ד"ה מכ"א פ"ה לאבות ורע"ב מפרש"י להעיר
ז.46) ז, פרשתנו
בני 47) שפרקו עד הקרקע ע"ג כו' היריעות הניחו שלא פשוט כי

כו'. החצר עמודי מררי

דמלאכת 48) מברייתא יז. י, (בהעלותך רש"י מלשון להעיר
אותו  וטוענין המשכן פורקין מררי ובני גרשון "בני פי"ג) המשכן

בעגלות".
פרשתנו.49) ריש אלשיך עד"ז ראה
אמות,50) ה' הי' צידי') (עם עגלה כל דרוחב א) (צט, שבת ראה

מברייתא  יד. כז, תרומה (פרש"י לעמוד" עמוד בין אמות "חמש ויש
קט, פסחים (ע"ד על לא באמתא אמתא והרי – פ"ה) המשכן למלאכת

גם אמות בהחמש נכלל שם שלפרש"י ובפרט כמ"ש iaerב). העמוד,
שם. ברא"ם
בביאורי 51) עפמ"ש מררי) ובני גרשון דבני (החילוק יותר ויומתק

יריעות  אותן נשאו גרשון ד"בני יא) (ח, בהעלותך לפרש"י מהרא"י
כלים  קהת בני שנשאו כמו בכתף קה"ק) בבית (שנראו וקרשים*
לשאתם  מררי לבני הי' א"א כובדם מתוך הקרשים אבל כו' המקודשים

בעגלות". אלא בכתף

i"yxta dpekpd `qxibd c"r h"ewy my i"yxtl mixt` my d`x (*.
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מררי בני אצל זאת הכרח 51לעומת  כל היה  לא ,
היה כי גדול, למרחק  כו' הקרשים את בעצמם  שיסחבו

המשכן לקרשי בסמוך העגלות את לקרב  כך52באפשרותם  ,

העגלות על להעמיסם רק  להם .49שנותר

ראש " את  שה"נשא  בכך הסברה מיתוספת זה פי [על

לבני (כטפל  הם " "גם  בבחינת רק  הוא  גרשון בני  אצל
עליהם היה  מהמשא  שחוץ  משום  רק  (לא  שזה – קהת)

המשא גופא : ה "ולמשא" מחמת  גם  אלא ) "לעבוד", גם

מחוץ העגלות  עד רק  היה בכתף  לשאת  מוכרחים היו אותו
עגלות , היו לא  כלל להם קהת , בני כן שאין מה לחצר;

ישאו" "בכתף  רק  ].53אלא

רק  הנם  לעיל מהאמור פרטים  שכמה  –dxe`klאלא

לגבי מובן (שממנו עצמו המשכן הקמת  של הסדר מלבד

הקמתו) מסדר  הפוך בסדר שהיה המשכן, yxetndפירוק 
פקודי כו'54בפרשת  הקרשים האדנים , עם  מתחילים  שהיו ,

החצר את  מעמידים  בסוף  .*54ורק 

בגופם יתרה עבודה  גרשון לבני הייתה  אופן בכל אך –

המסכים המכסות , היריעות  שאת  משום  מררי, לבני ביחס 
הקרשים כאשר להוריד) (או לתלות  עליהם  היה  והקלעים 

את לשם לסחוב  למעלה , לטפס  עומדים : עדיין והעמודים 

וכו '. מיתרים הלולאות, עם  להתעסק  ושם  וכו ', היריעות

.Ë
ÁÎ ÈÏÚ· ÌÈ˘Â¯„ "˙Â¯ÂÎÂ ÌÈ˙ÏˆÓ"Ï

על רש "י  בפירוש  הביאור  יובן לעיל האמור כל פי על

כו'": וכנורות  במצלתים השיר הוא – עבודה "עבודת 

בלתי נותר  עדיין הביאור, כל שלאחר – ובהקדים 
קשור כח) (בעלי גו'" שלשים "מבן שהמנין מכיוון מובן:

בני של גו') שלשים  (מבן במנין מדוע  כן אם  – משא עם 
אלא) משא, (לא היא שעבודתם  אלה  גם  נכללו גרשון

"לעבוד"?

פירושו ש "לעבוד" לומר, אפשר  העבודה55בפשטות
לה עבודה  העגלות, וטעינת  המשכן  והקמת  פירוק  של

כח  בעל 56דרוש 

לא [ולכן משא בעבודת  כמו  כח  בעל שלא  אף  –
בהם שיש  ראש ", את "נשא  של הענין אליו ביחס  מתאים 
כח  בעל זאת בכל אך מיוחדים ], וחשיבות  ראש  נשיאות 

–

חמשים) עד  שלשים  (מבן זה מגיל  דוקא  נמנו ולכן
בתקפו. הוא  האדם כח  כאשר 

הבא כל גו' שלשים "מבן לפסוק  מגיעים כאשר  אך
לעבודה "עבודה שפירושו – עבודה" עבודת לעבוד

) מדוע xiyאחרת " קושי: –מתעורר (xiyלגיל דוקא  שייך
כח? בעלי של

– וכנורות " במצלתים  השיר  "הוא רש "י אומר לכן 
hinyneהשיר ואת  מהעובדהdta"נבלים" בכלל:

שהמדובר רש "י, מדייק  שיר  עבודת  נאמרה  זה  שבפסוק 
וזהו – כח בעלי נדרשים אליו כזה  שיר סוג  אודות  כאן

עם קשור  שלהם שהשיר  וכנורות ", במצלתים  ,iyr'"השיר 
ci zk`ln57– בנבל כן שאין מה יותר ; גדול מאמץ  עם  ,

יין נבל נשיפה58מלשון עלֿידי נוצר  שירתו קול אשר –59

כזו עם  קשור  אינו בפה , שיר  סתם  שכן ומכל בפה 
התאמצות .

.È
ÌÈ˘ÓÁ ÏÈ‚ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙Â¯˘Î ˙Â„Â·Ú‰ ¯‡˘

דוקא נאמרה  עבודה" ש "עבודת  הטעם  גם  יובן בכך
המנין: בסוף  זה , בפסוק 

רק שנמנו – המנין של הכל וסך בסוף  הפסוק  בהצבת
עבודה עבודת לעבוד הבא  כל גו ' שלשים "מבן לוי בני
כי להבהיר, הפסוק  בא  – מועד" באוהל משא  ועבודת 
שני מחמת  רק  הוא  דוקא, זה  לגיל הוגבל שהמנין  העובדה 

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

אח"כ 52) ורק החצר עמודי תחילה פרקו שעפ"ּז להעיר, אבל
בפנים. לקמן וראה המשכן. קרשי

ט.53) שם, פרשתנו
יזֿכא.54) י. מהעלותך ג"כ וראה ואילך. יח מ,

אותו*54) מוצאים קהת "בני איך ג"כ epeknומתורץ lr ומכניסין
. . כא)zegafndeבו י, בהעלותך (פרש"י מזבח" גם –oevigd" yngשהי'

אורך  עמודי yngeאמות בין להביאו ואא"פ א) כז, (תרומה רוחב" אמות
(החיצון) ולמזבח" למשכן "סביב היתה החצר הקמת כי – yxetnkהחצר

על אותו [ו"מוצאים ח מ, זה ולפני לג מ, על epeknבפקודי רק קאי – "
"okynd.["

ספורנו,55) אברבנאל, ראב"ע, ב"לעבוד"): פירושים (כמה ראה
עה"פ. – ועוד אלשיך

"שלא 56) כח בעל צריך בזה וגם – שמירה גם בזה נכללת ואולי
תשוקתו  גודל מצד יקרב שהזר אפשר כי ו), ג, במדבר רש"י (ל' זר" יקרב

" – אהרן בני שני (ע"ד כו' לה' d'ליקרב iptl mzaxwa כח בעל ודוקא ,("
מליקרב. למונעו יכול

למצלתים)57) (בנוגע וראה i"yxtראה עבידתא. ד"ה ב יג, ערכין
והצלצל. ד"ה מ"ה פ"ב ערכין תוי"ט

(אף 58) נאד כעין דנבל מ"ג פ"ב ערכין פיה"מ וראה ג. י, ש"א
במתרים). שיר כלי שהוא שס"ל

ועוד.i"yxtראה59) כ. טו, דה"א רלב"ג ספ"ב. ערכין
הוא  ולכאורה מ"ו. ושם שם ערכין להרמב"ם פיה"מ ראה אבל

(ופרש"י) שוח"ט ה"ו. פ"ה סוכה וכהקס"ד כהירושלמי ג. פא, תהלים
ספ"ב. בערכין
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וכנורות)`dlעניינים  במצלתים  (השיר עבודה  "עבודת  :60

– משא " העבודותle`ועבודת  בני61בגלל של האחרות 

העגלות וטעינת  המשכן והקמת פירוק  (כמו היכולות62לוי (

לאחר גם  שנהלהיעשות  חמשים  ;63בן

בהעלותך בפרשת בפירוש  אומר  שרש "י "ולא64וכפי :

לנעילת הוא חוזר אבל בכתף  משא עבודת  – עוד יעבוד
משמרת , "לשמור  כו'", עגלות ולטעון ולשיר שערים

המסעות ". בשעת  ולהוריד  ולהקים  לאוהל סביב  לחנות 

.‡È
„·Ï· ‰Ù· Y ÌÈ˘ÓÁ ÏÈ‚ ¯Á‡Ï ‰¯È˘‰

מופלאים " ב "ענינים  גדול חידוש  גם יוצא  זה  פי  65על

רש "י: שבפירוש  ההלכה  דרך  על

רק הוא  וכנורות " במצלתים  ש "השיר – הנ"ל פי  על
כותב שרש "י שזה  לומר, צריך – שנה " חמשים בן "עד

.. הוא אבלxiyle"חוזר כו', ובנבל בפה לשיר  כוונתו "

`l" וכנורות במצלתים  הפשט )66"השיר  דרך (על שהוא 
שנה " חמשים  בן ועד גו' שלשים  "מבן !67רק 

בן שלאחר מכיוון הוא  לכך שהטעם  מכיוון ועוד: זאת 
מעתה " מכחיש  "כחו שנה  ה "שיר68חמשים  לו  וקשה 

המשכן בין בזה  לחלק  טעם  אין  הרי – וכנורות " במצלתים
לפי וממילא  מקראeheytוהמקדש ; כי69של נמצא  ,

ל"השיר (בנוגע  לדורות גם  לויה  מעבודת  פוסל ָ"שנים"
גזירת שזוהי נאמר אם  אלא  – וכנורות ")! במצלתים

הכתוב .

.·È
ÌÈÈÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ· Y "‡˘Ó"‰ ÈÙÂ‡ ˘ÂÏ˘

רש "י: שבפירוש  תורה  של מיינה 

גרשון קהת  בני  שבין  בחילוק  הנ "ל לביאור בהתאם 
זה בענין הזקן אדמו"ר  בדברי הסברה  מיתווספת – ומררי 

בפרשתנו: בלקוטיֿתורה 

מבאר הזקן  גרשון70אדמו "ר קהת  בני בין החילוק  את
על מורה ראש  נשיאות ראש : נשיאות של בענין ומררי 
רצון לבחינת  הראש  (העלאת  גבול בלי הילוך של עבודה 

ואופנים71וכתר דרגות  שני  הנם גרשון ובני קהת  בני ;(
בהם נאמר ולכן למעלה ) ומלמטה למטה  (מלמעלה  בהילוך

" בבחינת  הנם  מררי בני אך ראש "; את "micner"נשא
"עצי שהם  הקרשים, משא  הייתה שעבודתם  שרואים (כפי

אתmicner"72שטים  "נשא בהם נאמר לא  זה  ומטעם (
ראש ".
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הי'60) שלא (44 והערה ס"ז כנ"ל (דלא בכתף meyואת"ל משא
(אף  שנה" חמשים "בן עד רק מררי בני שנמנו דזה נמצא, – מררי לבני

(גם) שיש מפני רק הוא משא), עבודת בהן עבודה"שאין "עבודת אצלם*
חמשים. בן עד רק שהיא (שיר)**

שיר.61) (רק) היינו גרשון בבני כד) (ד, שנאמר "לעבוד" ועפ"ז
כי – שם זה פרש"י שלא "עבודת gxkddומה כאן ממש"נ רק הוא לזה

עבודה".
שולל62) כמשמעו" – משא "עבודת רש"י פירוש k"bועפ"ז,

ס"ג). בפנים (כנ"ל עגלות טעינת
מב"שיר 63) יותר כח בעל לכאורה צריך הנ"ל שלעבודות ואף

ויותר, שנים ע"י נעשו הנ"ל עבודות כי אפ"ל, אולי – וכנורות" במצלתים
בפ"ע. כאו"א ע"י שנעשית וכנורות במצלתים השיר משא"כ

בפנים) (דלקמן בהעלותך בפרש"י ההמשך יומתק "(אבל ובזה
לפרש  נוגע מה דלכאורה: – אחוהי" עם אחיר את ושרת וזהו כו') חוזר

לעבודות eze`aזה שחוזר דזה להסביר, בזה שכוונתו*** אלא – הדיבור
כח) בעל צ"ל שלכאורה (אף "עם אלו לעשותן שאפשר זה מצד הוא

אחוהי".
על 64) רק קאי דרש"י שם, בריב"א) (והובא בחזקוני – כהֿו. ח,

נפסלו  מררי ובני גרשון בני וגם הקודמת), להערה בשוה"ג (כנ"ל קהת בני
שחוזרין  (אלא המשכן והקמת והורדת עגלות ופריקת לטעינת בשנים

שנפסלו – שם (להט"ז) דוד ובדברי ולשמור. לא )lkdnלשיר אבל –
בפרש"י. כלל זה נזכר

א).65) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון

משא 66) "עבודת רק שם) בהעלותך (בפ' רש"י שהזכיר ומה
וכו'" "השיר ולא הואבכתף" כח בעל שצריכים מה כי –xwira לעבודת

.(60 להערה הא' שוה"ג כנ"ל ראש", את "נשא נאמר ע"ז רק (שלכן משא
(אלא 67) כאן פרשתנו לפרש"י (מבעה"ת) זקנים מושב גם ראה

בפנים, להמבואר משא"כ – שבפה לשיר שבכלי שיר בין רק שמחלק
ושאר  וכנורות במצלתים השיר בין לחלק יש גופא שבכלי בשיר שגם

כלים).
(ושקו"ט  הרמב"ן בתמיהת טובא להעיר יש זה חילוק וע"פ

ואכ"מ.המפרשים) שם. בהעלותך בפרש"י
מושב 68) פרשתנו. ריש בחיי ועייג"כ ב. ד, במדבר רש"י לשון

שם. בהעלותך זקנים
שם) (בהעלותך להרמב"ן מבן משא"כ לשיר לוים שנפסלו שמה

בראויים  אלא . . לשיר אותם ממנין היו "שלא מפני הוא (במשכן) חמשים
עיי"ש. למשא",

כלי 69) הל' רמב"ם א. כד, חולין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ
ה"ח. פ"ג המקדש

במנין  עוד" יעבוד ד"ולא הלאו שמנה הבה"ג מדעת ולהעיר
ג"כ  ולהעיר שם. ובמפרשיו ג' שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה – המצות

ב) (קנא, בהעלותך שם.מזהר זהר בניצוצי ובהנסמן
וביאורו 70) הא' הנ"ל ד"ה ועייג"כ הב'. נשא גו') (וידבר סד"ה

בסופם.
סע"ג.71) כג, ב. כא, שם לקו"ת
טו.72) כו, תרומה

mby l"v zehytae (*nc oiprd ik ± zxg` dcear c"r `le z`yl mzcear wx (xacna t"qa) mlv` xkfpy dne ± mixxeyn eid zdw ipa"y`x z` `yp"`edy)
(xzeia lecb gk lra jixvy) `yn zcear cvn wx `ed (o`k xwird`le.xiyd zcear cvn

.`l ,c epzyxt ± "mzcear lkl (m`yn zxnyn)"a llkpy l"t` wgecae (**
lirl `aed) my `"eb d`x la` ± ixxn ipae oeyxb ipa epiid "ideg` mr"e ,"e`yi szka"y zdw ipa` i`w aezkdy i"yx zpeeky (cere m"`x) i"yx iyxtna (***

.ixxn ipae oeyxb ipal mb `id "szka `yn zcear"a i"yx zpeek f"tre ,szka `yn 'id ixxn ipae oeyxb ipaa mby (44 dxrde f"q mipta
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מטרת  כל מובן: אין לפעולdriqpdברם , היא  במדבר
של העבודה  ישראלjelidאת  עם  כיצד73אצל מעתה  –

מררי ? בני אצל קיימת אינה  זו שעבודה  לומר  ניתן 

עבודת עם  קשור ראש " את  ש "נשא  – הנ"ל  פי ועל
בני אצל גם  כי הענינים , בפנימיות  לומר , אפשר – משא
את (נשא גבול בלי הילוך של העבודה  הייתה  מררי 

(שעל74ראש עגלות  בחינת עם  קשור  זה  שהילוך אלא  ;(
מררי). בני  אצל המשא  עבודת  נעשתה ידם 

שני ישנם  גבול בלי הילוך של בעבודה  בזה : והביאור
:75ענינים

נפש של לה ' האהבה הוא גבול בלי  ההילוך עצם  א )
הנפש ששורש  משום  זאת בירורה ), (לאחר הבהמית 
האלקית) נפש משורש  (למעלה  התהו  מעולם  הוא  הבהמית 

תבואות "רב  קיים  אצלה  דוקא  שור"ולכן אהבה76בכח –
גבול; בלי

"אחריך – לפעול הוא  גבול בלי ההילוך כוונת  ב )
dvexp"77(שמתיקון) האלקית הנפש שגם – רבים ) (לשון

גבול. בלי של בתנועה תהיה 

האלקית בנפש גבול בלי  ההילוך  שנפעל לאחר ג )
שרשה לאמתית  האלקית  הנפש מתעלית  – נרוצה) (אחריך

יחיד) (לשון הביאני – לבדה  אליה  רק  השייך ומקורה 
חדריו" .77המלך

ומררי: גרשון, קהת, בני בין החילוק  וזהו

" רק  נאמר  מררי בני עצםzxnynאצל אך – משאם "

בגדר אינו בכתף  משאם  (וגם  העגלות  על היה  המשא 

בליֿגבול ההילוך משמעו: רוחנית  ובעבודה  – עבודה )
אך "עגלות "); (בחינת  הבהמית  בנפש  רק  היה  אצלם 

האלקית ; בנפש  – גופא בהם  פעל לא  ההילוך

בלי הילוך – נרוצה" "אחריך – היה  גרשון בני אצל

האלקית בנפש  והן בעגלות ) (משא  הבהמית  בנפש  הן גבול
");ynle`גו'zcear("זאת 

"הביאני – מכך  למעלה  אף  היה  קהת  בני  אצל ואילו

של האמיתי  שורשה  מצד גבול בלי הילוך – חדריו" המלך 
הבהמית לנפש  שייכות שום  לו שאין האלקית  נפש 

(עגלות );

– הארון  היה משאם עיקר שהעניןdxezולכן  לפי –

בחג תורה במתן נעשה  חדריו" המלך  "הביאני של
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שהוא 73) – א צו, ושם ב. פט, ע"ד. ריש פח, מסעי לקו"ת ראה
כאן. בלקו"ת המאמר המשך וראה הליכה. בחי'

ד"ה 74) פרשתנו ריש אלשיך כט. ד, פרשתנו עה"ת מש"ך להעיר
אפשר. עוד
ע'75) ח"א הערכיםֿחב"ד ס' בפרטיות ראה – לקמן הבא בכל

נה"ב, ע"י שבה ההוספה – ה' .p"yeאהבת
ד.76) יד, משלי – הכתוב לשון
ד.77) א, שה"ש הכתוב לשון
ובכ"מ.78) תש"א. (הא') משכני רד"ה ראה
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורמי"א שי' הכהן

שלום וברכה!

ע' רעח: דעם כה"ג מאכט דער רבי,  מכתבו עם ההערה עדמ"ש בקונטרס חגה"ש ה'תיש"א 

והשארתי - בהערתי שם - בצ"ע קצת הכוונה בזה, ורוצה לבאר זה עדמ"ש בעבוד"י )להמגיד מקאזניץ( 

במאמר ליוהכ"פ שהצדיקים מרימים בקדושתם את הכה"ג והש"ץ.

לא נ"ל כי עתה אין לנו כה"ג ואם לש"ץ כוונתו - עיקר חסר מן הספר. ולפ"ד הכוונה, שכל 

בנפשו,  לפעול  שצריך  האדם  בעבודת  עתה  המה  מה  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  ביאר  העבודות 

וכשהגיע לעניני כה"ג אמר, אשר להגיע למעין מדרי' כה"ג בנוגע לעבודה הרוחניות הנ"ל, זה מאכט 

דער רבי, ורק אח"כ יכול האדם הנפעל לעבוד עבודת כה"ג ברוחניות.

כה"ג  בעבודת  גם  מחוייב  שכאו"א  א(  בדבר,  הפכיים  חידושים  שני  הרי  הכוונה,  זוהי  ואם 

במלך, ולא חשיב כה"ג, ועיין ג"כ שער  - כמובן ברוחניות )ראה אגה"ק סכ"ט: לבד מצות התלויות 

הגלגולים הקדמה יא, טז. של"ה חלק תושב"כ בתחלתו, תולדות י"י בהקדמה(. ב( שא"א לו להתחיל 

בעבודה זו עד שמתחלה יסייעהו להעשות כה"ג - ועצ"ע.

בברכת רפואה קרובה.
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`yp zyxt zegiyÎihewla dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÔÈËÈ‚Â ‰ËÂÒ ÔÈ·Ï ¯ÈÊ ÔÈ· ˙ÂÎÈÓÒ‰

לפרשת1חז"ל נזיר פרשת  נסמכה  "למה  אומרים 
עצמו יזיר  בקלקולה  סוטה  הרואה  שכל לך, לומר סוטה,

היין". מן 

שבעלֿ בתורה  גם אלו נושאים  סמוכים סיבה  מאותה 
כדברי – נזיר מסכת לאחר מיד באה סוטה  מסכת  – פה 

סוטה מסכת  בתחילת  מאי2הגמרא  סליק, מנזיר "תנא  :
נזיר פרשת  נסמכה למה .. כדרבי  סוטה? תנא דקא  תנא 

יזיר...". בקלקולה  סוטה  הרואה  שכל .. סוטה לפרשת 

הרמב"ם לאחר3ואילו מיד באה  סוטה  שמסכת  אומר
–oihibמסכת גיטין) מסכת  לפני  היא נזיר  (ומסכת 

שהסוטה הגירושין, מענין סוטה ) מסכת (של "שעינינה 
הגירושין". על והאשה  האיש לכוף  יש  כשתזנה,

שכל .. סוטה  תנא  מאי סליק  מנזיר  "תנא  הגמרא  ודברי
ה "מאירי" כהסבר נאמרים , עצמו..." יזיר  .. סוטה  ,4הרואה

זה לענין  וסוטה  "גיטין הגירושין`cgכי שסיבת  הם ,
למד' לנזיר וסוטה ) (גיטין ונסמכו  .. הקלקול *4בסיבת

וסוטה ". לגיטין גורם  היין מצד הבא  שהקלקול

שתי באות שבכתב  ובתורה  מאחר  להבין: יש 
בסמיכות  וסוטה נזיר מדועziciinהפרשיות , – לזו זו

לגיטין נזיר  מסכת  סמיכות  בה  שגם  שבעלֿפה , בתורה 
הוא הפסק`ezeוסוטה  יש  – שבכתב  התורה של  טעם

ביניהם ?

באה סוטה אם למחלוקת , ההסבר  מהו להבין: יש  ועוד

רש "י (כפירוש  נזיר לאחר הגמרא ),zehytke,5מיד לשון

הרמב"ם)? (כשיטת  גיטין מסכת  לאחר  או

.·
ÔÈ˘Â¯È‚ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÈÂÏ˙ ÈÂÈ˜‰ ˙·ÂÁ

המפרשים הירושלמי,6יש  בשיטת נוקט שהרמב "ם  ,
שמסכת סובר הוא  ולכן בגירושין, תלוי הקינוי שענין

גיטין: לאחר באה סוטה

לרבי7בירושלמי ליעזר רבי בין שהמחלוקת מובא,

קשורה רשות , או חובה הוא  לאשתו הקינוי אם  יהושע 

במשנה , לביתֿהלל בית ֿשמאי בין גיטין,seqaלמחלוקת 
אלא ֿ אשתו את  אדם  יגרש  "לא  בית ֿשמאי ) (כדעת  אם 

"אפילו ביתֿהלל) (כדברי או ערוה ", בה  מצא אם ֿכן
תבשילו": הקדיחה 

(מכוערים כאורין  דברים  בה  שמצא  ללא8במקרה  "(
מצא9עדים שלא יכול, אינה  "לגרשה  בית ֿשמאי לפי הרי ,

ולכן כאורין", דברים  שמצא  יכול , אינה לקיימה  ערוה, בה 

אם דבר" "ערות בה  היתה אם  לברר  כדי בקינוי, חייב  הוא 
"הקדיחה אם  אף  לגרשה  שמותר בית ֿהלל, לפי ואילו לאו.

לה לתת  באפשרותו כי  בלבד, רשות  הוא  הקינוי תבשילו",

גט.

ושואל:10ה"תוספות " הירושלמי", דברי  את מצטט 

כייון הירושלמי  בגירושין,"לפי קינוי (=שתלוי) דתליא
סוטה לשנות  צריך (=היה  גיטין בתר למתני  ליה הוה 

אכן, הירושלמי , שלפי המפרשים , ואומרים גיטין)". לאחר 

גיטין לאחר  סוטה  מסכת  הרמב "ם .11באה  סובר  וכך ,
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סוטה. מס' וסיום (*
תיב"ע 1) וראה ב. ו, פרשתנו פרש"י סוטה. ריש א. סג, ברכות

עה"פ.
נזיר2) תני שלא הטעם שם (כסדרם ixg`lוראה סוטה

דסדר  המסכתות מסדר ולהעיר נזיר. ריש מאי תוד"ה וראה בתושב"כ).
הבחירה) לבית (בפתיחתו במאירי היום נשים בידינו אשר "הסדור לפי

המדויקים". הספרים פי ועל קבלתנו פי על
הששי.3) והחלק ד"ה לפיה"מ בהקדמתו
קושיית 4) עפ"ז ומתורצת – נזיר. בריש מפרש ועד"ז שם. לסוטה

סוטה. ריש התוי"ט
(למדרש *4) פארמא כת"י ע"פ – תשכ"ז ירושלים בהוצאת כ"ה

כת"ר) הלבערשטאט תקנ"ה. (ליוורנו הראשונות ובהוצאות להדרש?). –

(בסמ"ך). "לסדר" –
תנא.5) מאי וד"ה מכדי ד"ה שם סוטה
סוטה.6) ריש להפר"ח חיים מים
סוטה.7) ריש
שם.8) משה ופני העדה קרבן
(9– לב"ש) (גם לגרש מצי כאורין דברים משום גם בעדים כי

שם. ובמפרשים גיטין סוף ירושלמי וראה שם. ירושלמי
ר"י.10) ד"ה א ג, סוטה
נדרים 11) אחרי (ועד"ז יבמות שלאחרי בקטע משה פני ראה אבל

גיטין  . . סוטה (יבמות בירושלמי נשים דסדר המסכתות בסדר וגיטין)
קידושין). נזיר
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בבלי התלמוד זה: תירוץ  לקבל קשה קושר`eppiאך 
לגירושין הקינוי ענין בין

גם שרואים  הבבלי12כפי שבתלמוד מובאת13מכך
אלא רשות, או חובה הוא  אם קינוי, לגבי מחלוקת אותה
ישמעאל ורבי (חובה ) עקיבא  רבי הם המחלוקת  שבעלי

סובר עקיבא  רבי והרי  אשה14(רשות), לגרש  שמותר  ,
הימנה " נאה  אחרת  מצא .15"אפילו

סוטה מסכת  הבבלי, תלמוד שלשיטת  איפא, יוצא 
ולכן  לגיטין, המשך באהzehytkאיננה  הגמרא , לשון

לומר, אפוא  ניתן כיצד נזיר. מסכת  לאחר מיד סוטה  מסכת
הבבלי ? שיטת  נגד הירושלמי  בשיטת  נוקט  שהרמב "ם 

הירושלמי, כשיטת  סובר הרמב "ם  אם יתרֿעלֿכן:
(כרבי פוסק  הוא  כיצד – בגירושין תלויה  הקינוי  שחובת

הוא  שהקינוי הירושלמיdaeg16עקיבא ) לפי  אשר בעוד ,
שיטת  ?i`nyÎzia17זוהי

.‚
?Â‡Ï Â‡ "‰˘Ó Ì˙Ò"Î ‰Ê ‰¯˜Ó· ‰ÎÏ‰‰

של פסקו את  תחילה  להסביר  יש  זאת  להבין  כדי 
עקיבא . רבי כדעת  חובה , הוא  שהקינוי הרמב "ם ,

הגמרא לכאורה : שבלשון7שהרי הדיוק את מסבירה 
אין "דיעבד – לאשתו " "המקנא  בסוטה המשנה 

תנא קסבר  לא , – לכתחילה קינא ), – קינא אם (=בדיעבד,
לפי ואם לקנאות". אסור היא ) שלנו המשנה  (=דעת  דידן

dpyn mzqכרבי הרמב "ם  פוסק  מדוע  לקנאות ", "אסור 
כברייתא רק  מובאת  שדעתו הוא13עקיבא , הכלל והרי

ומחלוקת18ש "סתמא במשנה ) סתמית  (=דעה  דמתניתין
כסתם"? הלכה  .. בברייתא 

טוב " יום ה"תוספות רבי7בעל  שגם  שכיון עונה,
איסורא ש "לאו  בברייתא סוברים ישמעאל רבי  וגם עקיבא 

כמת הלכה לית  הילכך  לקנא ), איסור  (=אין ניתיןהוא 
כרבי הלכה לכלל ובאנו סתם ), כמשנה הלכה (=אין

מחברו". עקיבא

השיטה לפי רק  מתאים  זה "הלכה19תירוץ  שהכלל 
"סתם שבו במקרה  חל אינו כברייתא , ולא  (משנה )" כסתם 

השיטה לפי אבל יחיד. דעת היא במקרה19משנה " שגם 
בעינה הקושיא  נשארת משנה , כסתם  היא  ההלכה  .20זה 

.„
"˙˘ÏÂ˘Ó" ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ‡ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï

"משולשת " מחלוקת  אין הרמב "ם  שלדעת  לומר ויש
רבי כי חובה), או רשות, אסור, הוא  (אם  הקינוי בענין
דעת על חולקים  אינם  בברייתא , עקיבא, ורבי ישמעאל 

לקנאות " ש "אסור  .21המשנה
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בה 12) כשמצא (שאיירי בבבלי זה ענין הוזכר שלא לזה נוסף
כאורין  דברים בה כשמצא גם הבבלי לשיטת וגם: כו'). כאורין דברים

ivn.א כה, סוטה (ראה וראה m"anxלקיימה הט"ז). פכ"ד אישות הל'
.15 הערה לקמן שצויין הפנים מראה סק"ח. קלד לשאילתא שאלה העמק

ועוד.
א.13) ג, סוטה
גיטין.14) סוף הנ"ל משנה
פנים 15) המראה תי' וראה הנ"ל). ר"י (ד"ה התוס' וכקושיית

שם. לתוס' ומפרשים גיטין) (שלהי
פ"ד 16) סוטה הל' שם). משנה (ובמגיד הי"ז פט"ו אישות הל'

ש"הלכה  שכ' א) ג, (סוטה כמאירי דלא – שם). משנה (ובכסף הי"ח
סופרים". מדברי אלא התורה מן מצוה הקינוי שאין (כר"י) רשות שהיא

וכס"מ כהמ"מ (דלא כתבו מפרשים הרמב"ם הנ"ל)בכמה שגם
"מצותi"xkפסק ורק רשות, סוטה minkgדקינו (הל' כו'" לקנאות . .

מפשט  אבל שאדם שם). "ודע – סוטה) (ריש בפיה"מ הרמב"ם לשון ות
משמע  – חובה" אשתו את וקנא (אמרו) אמרנו וכן . . לקנאות חייב

סוטה)r"xkשפסק הל' (שלפני שם אישות שבהל' ובפרט "וחובה . סתם
שם. כס"מ וראה לקנאות". . .

יגרש 17) לא ראשונה דבאשתו שקיי"ל מה ע"פ לתרץ אין אבל
בבלי  ע"פ הכ"א. פ"י גירושין הל' (רמב"ם דבר ערות בה מצא אא"כ
באשתו  רק הוא לקנאות החובה לפ"ז כי – שם) נ"כ וראה גיטין*. סוף

ועוד. ס"ג. סקי"ט לאה"ע ב"ש וראה ראשונה.
סע"ב.18) מב, יבמות

תלמודית 19) אנציקלופדי' תקיג, כלל הסמ"ך כללי מלאכי יד ראה
כ  הלכה ס"ה,ע' משנה .p"yeסתם
שאמרו 20) מפני משנה כהסתם פסק דלא לתרץ אפשר לכאורה

מזה  דמשמע טהרה", רוח אשי) (רב כמ"ד "ומסתברא א) ג, (סוטה בגמ'
ריש  להפר"ח חיים מים (וראה לקנאות דאסור משנה כסתם קיי"ל שלא

ועוד). סוטה.
ר"י  תוד"ה וראה ומסתברא. (ד"ה שם סוטה פרש"י ראה אבל

א) ה, "רוחפסחים תיבת בפירוש (רק) פליגי ור"א iaxדרבנן xn`wc
l`rnyiכוונת שכ"ה רק היא כו'" ב"ומסתברא והכוונה ,**i"x וא"כ :

להלכה  ס"ל לא דגמ' סתמא וכן עצמו שר"א לכאורה, ראי', מזה אין
משנה. כסתם

זה  כמ"ד מכריע שהש"ס דמכיון בזה לומר שייך אם יל"ע אבל
המובא (ראה ההלכה שכ"ה הלכה מוכח ע' תלמודית באנציקלופדי'

ב). (רצ, עה מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא רי"פ וראה ואכ"מ. סכ"ט).
קסברי 21) "אלמא העמוד) (בריש שם בגמ' ממ"ש להעיר אבל

בזה  שיש דמשמע כו'", מהו לקנאות מותר דאמר ומאן לקנאות, דאסור
פלוגתא.

עכ"פ) (בדוחק לומר מהו ויש לקנאות מותר ב"ומ"ד שהכוונה
במקום  כ"א): דידן, דתנא פלוגתא בעל שיש (לא היא קינוי", לשון

קינוי. לשון מהו (כדלקמן) לקנאות מותר שאמרו
א) (ב, ממאירי מהמשנה ולהעיר לדייק שאין בפשיטות שכותב

ואכ"מ. לקנאות. דאסור

.y"ak l"q ze`pwl daegy c"ndc (dheq yixa) mzq okl .ipy befl oey`x bef oia (my ilaaay) weligd `aed `l inlyexiay oeikne (*
(**ixn`c opaxc 'iz `ly `dn k"b gkencke"ocic `pzk l"q "d`neh gex דאסור(cenrd yixa) f"ptl 'nba `zi`c `d c"r] ze`pwl שמפרשים שהאמוראים

".[ze`pwl xeq`c l"q ,"'ek d`pw lihnd xac iepiw oeyl
mb my `iyewd oeyla hwpc dnc l"v f"try `l`"(r"xk) "daege–"zeyx d`neh gex zxn` i` `l`daege.`xxb ab` wx `ed ± "'ek
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את מביאה  איננה  שהגמרא  מכך, מובן זה דבר 
(=דעתcinהברייתא  דידן  תנא  ש "קסבר  קובעה  לאחר

מביאה שהיא  כדרך לקנאות ", אסור  הדעות22משנתינו ) את 
עלֿפי לה  ש "מקנא במשנה  יהושע  ורבי  אליעזר רבי של
המשנה (=דעת  תנא  האי  כי דלא  "מתניתין ואומרת שנים ",
עלֿפי מקנא  .. יהודה ברבי  יוסי רבי .. זה) תנא  כדעת אינה 
בקשר זאת מביאה  אינה  ואפילו עצמו", עלֿפי או אחד עד

לקנאות"; ש "אסור דידן" "תנא  של לדעה

בגמרא מובאת זו  שהנאמר13ברייתא לכך כהוכחה  רק 
לאשתו מקנא אדם ש "אין ישמעאל, רבי  דבי בתנא 
טהרה " "רוח האומר כדעת  הוא  רוח" בו  נכנס  אלא ֿאם ֿכן
רוח  אינש  לעיולי וחובה  רשות  טומאה , רוח  אמרת  "אי (כי 
ייתכן כיצד טומאה, רוח תאמר (=אם  בנפשיה"? טומאה 

בנפשו?). טומאה  רוח להכניס  לאדם  וחובה  שרשות 

מקרים שני על מדובר  ובברייתא במשנה  mipeyאלא ,
להלן. כמוסבר מזה , זה 

קינוי של אופנים  שני :23ישנם

לענין הקדמה  שהוא  צנועה , בלתי אשה  לגבי  קינוי  א )
הירושלמי כלשון כאשר, אחר : אדם  עם  הסתתרותה של

ב חושד והבעל כאורין" דברים בה  "מצא  אשתושלעיל,
לברר אחרֿכך שיוכל כדי לאשתו מקנא  הוא  עבירה , בדבר
אם אחר) אדם  עם ותיסתר להתראה , תישמע לא (אם 

לאו. או נטמאה 

הרמב"ם כדברי  כשרה , אשה  לגבי קינוי שהקינוי24ב ) ,
כדי ואזהרה  טהרה  בדרך "בנחת  להעשות dkixcdlצריך

..leyknd xiqdleובניו אשתו על מקפיד שאינו מי וכל ,
דרכיהן ופוקד ומזהירן ביתו חוטא ".cinzובני זה הרי ...

על הבעל בחשד קשורה אינה  קינוי שחובת  מובן, מכך
"דברים בה  שראה  בכך  או וכדומה , עבירה  בדבר אשתו 

של הכללי בענין פרט זהו אלא dy`dכאורין", zkxcd,

צריך שהאדם  כשם  התנהגות25בדיוק  על ולהקפיד להדריך
בכלל ביתו ובני .26בניו

ישראל  בני על חכמים  "מצות  odiyplולכן ze`pwl"27,
תמידית כהנהגה  אשה, לכל כללי, ההגבלות28באופן עם ,

מדאי" ביותר לה  יקנא ולא29"ולא .. שחוק  מתוך "לא ,
בפני ולקנאות לקפוץ  ראוי אין .. אימה  עליהם להטיל

תחילה " .30עדים 

.‰
‰˘‡Ï ÈÂÈ˜ Y ‡˙ÈÈ¯·· ,„˘Á ·˜Ú ÈÂÈ˜ Y ‰˘Ó·

‰¯˘Î
הברייתא : לבין המשנה  בין ההבדל וזהו

על מדובר "דיעבד", – "המקנא " נאמר ששם  במשנה,
וכדומה כאורין" דברים  בה ש "מצא  לאשה שהוא31קינוי ,

ובענין להיסתתרות, שלפיdfהקדמה  הרמב "ם , סובר
התלמוד לקנאות "ilaadשיטת בסעיף32"אסור (כדלהלן

ו').

לרבי ישמעאל רבי בין בברייתא המחלוקת  ואילו
הקינוי בענין דנה  רשות , או חובה  הוא  הקינוי אם  עקיבא ,

"להדריכה":dxykלאשה  –

אשה אצל גם  הקינוי , ענין שכל סובר ישמעאל רבי 
י – בלבד "רשות " הוא  כאןכשרה, :xzidומתןyecigש 

תורה33"כלפי בלבבך",34שאמרה אחיך את תשנא לא 
"וקינא של הענין מותר זה שבמקרה  כאן, התורה  אומרת 

לשנאה . להביא  עלול הוא  אם גם  אשתו", את 

הוא "להדריכה " במטרה  שהקינוי סובר , עקיבא ורבי
daeg.

אופן על המדבר הרמב "ם , פוסק  קינויdfוכך ,35של
כאמור. מלשונו, שמובן כפי 

בפסוק רמוזים  הקינוי  אופני ששני לומר, "ועבר36ויש 
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ב.22) ב, שם
ד.23) כד, השלמה מצפע"נ להעיר
סכ"אֿב.24) סקע"ח אה"ע טושו"ע וראה בסופן. סוטה הל'

סקי"ד. שם ובב"ש
ה'25) דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את "יצווה מש"נ עד

ב). נז, סנה' וראה יט. יח, (וירא גו'"
בש"ס 26) הובא כו' ב"ב של דרכיהן דפוקד שהענין ובפרט

ב) עו, סנה' סע"ב. סב, והרמב"ם l`(יבמות אשתו, לקינוי בהמשך
יחד. מצרפם

שם.27) אישות בהל' ועד"ז הי"ח. שם הרמב"ם לשון
בהל'28) זו הלכה שהביא מזה יותר עוד בעניני `zeyiוכדמוכח

ע"ש. לאשתו, איש הנהגות
שם.29) אישות הל'
שם.30) סוטה הל'
זה 31) בענין עכ"פ וירושלמי הבבלי הושוו שעפ"ז להוסיף ויש

קינוי  תלוי שלהירושלמי (אלא דקינוי אופן באותו איירי שהמשנה
להבבלי). משא"כ בגירושין,

דאסור 32) הא הרמב"ם הביא לא מדוע צע"ק שעפ"ז אלא
בסופה. 21 הערה לעיל וראה כו'. כאורין דברים בה כשמצא לקנאות

לאשה  מקנין שב"ד ה"יֿיא) פ"א (שם שפסק מהא להקשות אין
הקינויoippxn"שהעם שם כי – (רמב"ם `epiאחרי'" להשקותה בשביל

ו. סעיף כדלקמן לקנאות, האיסור טעם תלוי שבזה שם),
א.33) ג, שם כבגמרא
יז.34) יט, קדושים
הרמב"ם35) שהביא מה לפי'n"ditaוצע"ק )dpynd(בהמשך

בקינוי  איירי לא המשנה והרי – כו'" אשתו על לקנאות חייב שאדם "ודע
חובה. שהוא

לסוטה 36) יעקב עיון עה"פ. ספורנו ג"כ וראה יד. ה, פרשתנו
אמרי. רבנן ד"ה שם
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עליו עבר  או נטמאה  והיא  אשתו את  וקנא  קנאה  רוח עליו
והיא  אשתו את וקנא קנאה ההרחבה ,l`רוח נטמאה ".

שני על שמדובר  רומזים  הלשון שלmibeqוכפילות שונים
והיא  אשתו את  "וקנא  לאשהd`nhpנשים: הקינוי זהו – "

לומר יותר וסביר  וכדומה , כאורין " דברים  בה "מצא  אשר
והיא  אשתו  את  ו"קנא  נטמאה ": –l`ש "היא  נטמאה "

"להדריכה " כשרה  לאשה  הקינוי .37זהו

.Â
‡Ï ÌÈÓ‰˘ ˘˘ÁÓ ˙Â‡˜Ï ¯ÂÒ‡ ‰˘Ó‰ ÈÙÏ

Â˜„·È
דברים בה  ש "מצא  לאשה  לקנא  אסור  יהיה מדוע 

לכאורה, וכדומה ? בודאי`daxcכאורין" כזה  במקרה  :
לאשתו לקנא  האדם להביא38צריך עלול שהוא  למרות  ,

וכדי עבירה , מדבר  להבא  להישמר כדי ושנאה , ריב  לידי
חטאה ?! אם לברר שיוכל

ש "אסור לכך הסיבה  הרמב "ם , שלדעת  לומר , ויש
רש "י כדעת  איננה "לידי39לקנאות ", להביא  שעלול משום  ,

דברים בה  ש "מצא כזה, שבמקרה מפני אלא  תגר ",
כך, ובין כך  בין יבדקוה  לא  שהמים  חשש  קיים  כאורין",

כדלהלן:

היא שהאיש40ההלכה ש"בזמן  המים, מעוון מנוקה 
אין – מעוון מנוקה  האיש  אין אשתו, את  בודקים 
מנוקה "אין של הכוונה  אשתו". את  בודקים המים

הרמב"ם כלשון היא , אסורה41מעוון" ביאה "שבא
דפנויה " "עוון ואפילו שהגדיל", אחר .42מימיו

הגמרא דברי  ..43ולפי עליו  מזננת אשתו המזנה  "כל
(=אם בוציני " בי ואיתתיה  קארי בי  איהו אינשי דאמרי

רש "י: ואומר  קטנה ), קדלעת  ואשתו גדולה  קדלעת  הוא 
כלומר,`cgמין קטנים , ואלו גדולים שאלו אלא  הוא,

שכאשר אומרת , זאת  עסוקה ". היא  עוסק  שהוא  במה
הבעל שגם גדול, חשש קיים  כראוי, מתנהגת אינה האשה 

בודקין. המים  אין – ובמילא בראוי, התנהג  לא

"אסור כזה שבמקרה  היא  דידן" "תנא  דעת  לכן 
המים44לקנאות " יבדקו לא כך ובין כך שבין החשש  מפני ,

האשה לגרום ,45את  יכול  הוא אשתו את ישקה הוא  ואם  ,
הרמב"ם ..46כלשון שימחק  המפורש  לשם שגרם  ל"פשע  ,

סוטה ..." מי  על לעז .47ומוציא 

עדיף .49שיגרשנה48אלא ,

.Ê
È"˘¯ ˙Ú„Ï Ì"·Ó¯ ˙Ú„ ÔÈ· Ï„·‰‰

הרמב"ם סובר מדוע  מובן, לעיל, האמור כל לפי
גיטין: לאחר באה סוטה שמסכת 

zligza ,dpynaבה ש "מצא  אשה  על מדובר סוטה 
לטעם שהפירוש  סביר, ולכן חוטאת , סוטה  כאורין", דברים

סוטה הרואה  "שכל נזיר, לענין  ...",dlewlwaהסמיכות 
eppi`רש "י אלא 50כפירוש  ובבשתה ", zehytk"בניוולה 

סוטה  של הקלקול ועוברתz`heg51הלשון: המקלקלת  ,
בטנה ..." "צבתה  – בעונשה  או .52עבירה ,

הוא הזה  בזמן חוטאת סוטה  של  הקלקול שכל וכיוון
הגירושין" על  והאשה האיש  לכוף  סובר53ש "יש  ,

בענין כי גיטין, לאחר  באה  סוטה  שמסכת  הרמב "ם ,
הם ". "אחד הקלקול

סוטה על מדובר סוטה , בתחילת  שבמשנה , זה, וענין
ה הפסוקים חוטאת , לסדר בהתאם גם סוטהzyxtaוא 
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שקינוי37) יליף שר"ע שם בגמ' שאמרו הא עפ"ז daegויומתק
– נטמאה" לא "והיא נאמר זה ובקינוי כתיב", אחרינא ש"קינוי מזה

כבפנים. כו', כשרה לאשה בקינוי שאיירי
הרא"ש.38) בשם כאן שטמ"ק גם ראה
לקנאות.39) אסור ד"ה א ב,
פ"ג 40) ה"ח. פ"ב סוטה הל' רמב"ם וש"נ. רע"א. כח, סוטה

הי"ז.
למלך 41) משנה בארוכה וראה ב. מז, סוטה ע"פ והוא שם. פ"ב
ועוד. שם.
שם.42) סוטה
א.43) י, סוטה
"רוח 44) (שם) דמ"ד א) (ג, לסוטה היעב"ץ הגהות גם ראה

כו'". עליו מזנה אשתו מזנה הוא אם מר דאמר "משום הוא טומאה"
שהפי'45) ואילך) סע"ב ב, (שם בגמ' שאי' מהא להקשות אין

דלכאורה, – לקנאות אסור למ"ד הוא כו' קנאה המטיל דבר קינוי דלשון
כו'? קנאה להטלת שייך האיסור אין שבפנים להפי'

לבדוק יועיל לא שהקינוי שחוששין מכיון נמצא כי אשתו,
לידי  המביא קינוי (משא"כ קנאה שמטיל בזה רק הוא הקינוי  שפעולת

אותה). בודקים המים הקינוי על תעבור שאם התראה, הוא – השקאה
הי"ח.46) פ"ג שם
"באו 47) גבי הכ"ג) פ"ג סוטה (הל' הרמב"ם ממ"ש גם להעיר

מפני  כו' דבר לה אירע לא ואפי' כו' תצא ה"ז ששתת אחר טומאה עידי
) כו' עדים לה שאין מי אלא בודקין המים שם siqeneשאין הש"ס על –

א) oernועודו, dwepn epi` dlra `ny."אשתו את המים בדקו לא ולפיכך
ואכ"מ. ועוד. הנ"ל למלך במשנה בזה האריך וכבר –

שאין48) וראה oitekאף .(12 הערה לעיל (נסמן לגרש אותו
הכ"ב. פ"י גירושין הל' רמב"ם בסופה. גיטין ב. סג, יבמות

(49c"r מוטב לגרשה שיכול ד"כיון שם, בשטמ"ק מ"ש
תחתיו  תזנה שמא וגם בקטטה עמו ותהי' לה שיקנא ממה שיגרשנה

לאשה בקינוי איירי ור"ע שר"י בפנים המבואר (וע"פ כו',dxykבסתר"
איירי  לקנאות שרשות שלר"י שם בשטמ"ק כמ"ש לדחוק צריך אין
מרובה"). שכתובתה או ממנה בנים לו שיש מחמת לגרש רוצה ש"אינו

בקלקולה.50) ד"ה א ב, שם
(51.(11 הערה לעיל (שצויין משה פני גם ראה
כז.52) ה, פרשתנו
א).53) סעיף לעיל (הובא בפיה"מ הרמב"ם לשון
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עליו עבר  או נטמאה  והיא  אשתו את  וקנא  קנאה  רוח עליו
והיא  אשתו את וקנא קנאה ההרחבה ,l`רוח נטמאה ".

שני על שמדובר  רומזים  הלשון שלmibeqוכפילות שונים
והיא  אשתו את  "וקנא  לאשהd`nhpנשים: הקינוי זהו – "

לומר יותר וסביר  וכדומה , כאורין " דברים  בה "מצא  אשר
והיא  אשתו  את  ו"קנא  נטמאה ": –l`ש "היא  נטמאה "

"להדריכה " כשרה  לאשה  הקינוי .37זהו

.Â
‡Ï ÌÈÓ‰˘ ˘˘ÁÓ ˙Â‡˜Ï ¯ÂÒ‡ ‰˘Ó‰ ÈÙÏ

Â˜„·È
דברים בה  ש "מצא  לאשה  לקנא  אסור  יהיה מדוע 

לכאורה, וכדומה ? בודאי`daxcכאורין" כזה  במקרה  :
לאשתו לקנא  האדם להביא38צריך עלול שהוא  למרות  ,

וכדי עבירה , מדבר  להבא  להישמר כדי ושנאה , ריב  לידי
חטאה ?! אם לברר שיוכל

ש "אסור לכך הסיבה  הרמב "ם , שלדעת  לומר , ויש
רש "י כדעת  איננה "לידי39לקנאות ", להביא  שעלול משום  ,

דברים בה  ש "מצא כזה, שבמקרה מפני אלא  תגר ",
כך, ובין כך  בין יבדקוה  לא  שהמים  חשש  קיים  כאורין",

כדלהלן:

היא שהאיש40ההלכה ש"בזמן  המים, מעוון מנוקה 
אין – מעוון מנוקה  האיש  אין אשתו, את  בודקים 
מנוקה "אין של הכוונה  אשתו". את  בודקים המים

הרמב"ם כלשון היא , אסורה41מעוון" ביאה "שבא
דפנויה " "עוון ואפילו שהגדיל", אחר .42מימיו

הגמרא דברי  ..43ולפי עליו  מזננת אשתו המזנה  "כל
(=אם בוציני " בי ואיתתיה  קארי בי  איהו אינשי דאמרי

רש "י: ואומר  קטנה ), קדלעת  ואשתו גדולה  קדלעת  הוא 
כלומר,`cgמין קטנים , ואלו גדולים שאלו אלא  הוא,

שכאשר אומרת , זאת  עסוקה ". היא  עוסק  שהוא  במה
הבעל שגם גדול, חשש קיים  כראוי, מתנהגת אינה האשה 

בודקין. המים  אין – ובמילא בראוי, התנהג  לא

"אסור כזה שבמקרה  היא  דידן" "תנא  דעת  לכן 
המים44לקנאות " יבדקו לא כך ובין כך שבין החשש  מפני ,

האשה לגרום ,45את  יכול  הוא אשתו את ישקה הוא  ואם  ,
הרמב"ם ..46כלשון שימחק  המפורש  לשם שגרם  ל"פשע  ,

סוטה ..." מי  על לעז .47ומוציא 

עדיף .49שיגרשנה48אלא ,
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הרמב"ם סובר מדוע  מובן, לעיל, האמור כל לפי
גיטין: לאחר באה סוטה שמסכת 

zligza ,dpynaבה ש "מצא  אשה  על מדובר סוטה 
לטעם שהפירוש  סביר, ולכן חוטאת , סוטה  כאורין", דברים

סוטה הרואה  "שכל נזיר, לענין  ...",dlewlwaהסמיכות 
eppi`רש "י אלא 50כפירוש  ובבשתה ", zehytk"בניוולה 

סוטה  של הקלקול ועוברתz`heg51הלשון: המקלקלת  ,
בטנה ..." "צבתה  – בעונשה  או .52עבירה ,

הוא הזה  בזמן חוטאת סוטה  של  הקלקול שכל וכיוון
הגירושין" על  והאשה האיש  לכוף  סובר53ש "יש  ,

בענין כי גיטין, לאחר  באה  סוטה  שמסכת  הרמב "ם ,
הם ". "אחד הקלקול

סוטה על מדובר סוטה , בתחילת  שבמשנה , זה, וענין
ה הפסוקים חוטאת , לסדר בהתאם גם סוטהzyxtaוא 
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שקינוי37) יליף שר"ע שם בגמ' שאמרו הא עפ"ז daegויומתק
– נטמאה" לא "והיא נאמר זה ובקינוי כתיב", אחרינא ש"קינוי מזה

כבפנים. כו', כשרה לאשה בקינוי שאיירי
הרא"ש.38) בשם כאן שטמ"ק גם ראה
לקנאות.39) אסור ד"ה א ב,
פ"ג 40) ה"ח. פ"ב סוטה הל' רמב"ם וש"נ. רע"א. כח, סוטה

הי"ז.
למלך 41) משנה בארוכה וראה ב. מז, סוטה ע"פ והוא שם. פ"ב
ועוד. שם.
שם.42) סוטה
א.43) י, סוטה
"רוח 44) (שם) דמ"ד א) (ג, לסוטה היעב"ץ הגהות גם ראה

כו'". עליו מזנה אשתו מזנה הוא אם מר דאמר "משום הוא טומאה"
שהפי'45) ואילך) סע"ב ב, (שם בגמ' שאי' מהא להקשות אין

דלכאורה, – לקנאות אסור למ"ד הוא כו' קנאה המטיל דבר קינוי דלשון
כו'? קנאה להטלת שייך האיסור אין שבפנים להפי'

לבדוק יועיל לא שהקינוי שחוששין מכיון נמצא כי אשתו,
לידי  המביא קינוי (משא"כ קנאה שמטיל בזה רק הוא הקינוי  שפעולת

אותה). בודקים המים הקינוי על תעבור שאם התראה, הוא – השקאה
הי"ח.46) פ"ג שם
"באו 47) גבי הכ"ג) פ"ג סוטה (הל' הרמב"ם ממ"ש גם להעיר

מפני  כו' דבר לה אירע לא ואפי' כו' תצא ה"ז ששתת אחר טומאה עידי
) כו' עדים לה שאין מי אלא בודקין המים שם siqeneשאין הש"ס על –

א) oernועודו, dwepn epi` dlra `ny."אשתו את המים בדקו לא ולפיכך
ואכ"מ. ועוד. הנ"ל למלך במשנה בזה האריך וכבר –

שאין48) וראה oitekאף .(12 הערה לעיל (נסמן לגרש אותו
הכ"ב. פ"י גירושין הל' רמב"ם בסופה. גיטין ב. סג, יבמות

(49c"r מוטב לגרשה שיכול ד"כיון שם, בשטמ"ק מ"ש
תחתיו  תזנה שמא וגם בקטטה עמו ותהי' לה שיקנא ממה שיגרשנה

לאשה בקינוי איירי ור"ע שר"י בפנים המבואר (וע"פ כו',dxykבסתר"
איירי  לקנאות שרשות שלר"י שם בשטמ"ק כמ"ש לדחוק צריך אין
מרובה"). שכתובתה או ממנה בנים לו שיש מחמת לגרש רוצה ש"אינו

בקלקולה.50) ד"ה א ב, שם
(51.(11 הערה לעיל (שצויין משה פני גם ראה
כז.52) ה, פרשתנו
א).53) סעיף לעיל (הובא בפיה"מ הרמב"ם לשון

ireayd cenild xefgn t"r - `yp zyxt - zegiyÎihewl

שבכתב : כי54הפרשהzligzaבתורה  .. "איש  נאמר
ונסתרה .. אותה איש ושכב  מעל בו ומעלה  אשתו תשטה 

על מדובר מכן לאחר ורק  נטמאה ", עליוwtqוהיא  "ועבר
נטמאה ", לא  או ... נטמאה  והיא  אשתו את וקנא  קנאה  רוח 
אחר ֿכך ורק  נטמאה " "והיא  קודם נאמר  עצמו בספק  וגם 
התחלת מדבר  מקודם , שהוזכר (וכפי נטמאה" לא  "והיא 
שמצא לאשה קינוי על נטמאה ") והיא  .. ("וקנא  הפסוק 

כאורין). דברים בה

סובר הוא  שונה : היא זה  בענין רש "י של שיטתו ואילו
שלא אשה  לגבי גם כלֿשהוא , קינוי על מדובר שבמשנה
ש "סוטה סובר הוא א ) ולכן: כאורין", "דברים  בה  מצא

נזיר" למסכת55אחר  קשורה אינה סוטה  מסכת  תחילת  כי ,
סוטה  הרואה  "שכל ב ) מפרשdlewlwaגיטין. הוא  ,"...50

ש "מביא מפני הוא לקנאות  האיסור  ג ) ובבשתה". "בניוולה 
ניוול לידי אשתו ואת תגר לידי  id`עצמו elit`e

dxedh"39.

.Á
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על מדובר המסכת  שבתחילת  הרמב "ם , שיטת  לפי
תחילת שבין הקשר את  גם להבין  אפשר חוטאת, סוטה
חטא יראת  תיתני "לא נאמר: ששם  סופה, לבין המסכת 
אני כי חטא, יראת  שבטלה  תאמר  (=אל אנא " דאיכא 

חטא ): ירא  שאני נמצא,

סוטה , מסכת  את  "לסיים " אפשר שבאמצעותו האמצעי
שלא חוטאת, סוטה  של למציאות  האפשרות  את לבטל
עלֿידי הוא  סוטה , הלכות  את  למעשה לקיים  צורך  יהיה 
לומד יהודי כאשר  אנא ": דאיכא חטא  יראת  תיתני "לא

" ומסיים  המסכת  `p`את `ki`c `hg z`xi ipziz `l",
מתבטלת חטא , יראת  של לדרגה  מגיע  הוא  כאשר

חטא של והאפשרות  וסוטה .56המציאות

.Ë
˙ËÈ˘ ÈÙÏ ‰ÙÂÒ ÔÈ·Ï ˙ÎÒÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰

È"˘¯
רש"י, שיטת  לפי גם  שדלעיל הקשר  את להסביר  יש 

הוא המסכת שבתחלת  וכךשהקינוי כשרה , אשה לגבי גם 

אין אחר ֿכך , כתוב  שעליהם וההשקאה ההיסתרות גם
היא "אפילו אלא  חוטאת , סוטה על דוקא  שמדובר מודגש

.57טהורה "

מן58ידוע מפחדים שאין חטא", "יראת  של הפירוש 
yperdמן אלא  – העונש  יראת  – החטא  hgd`שמביא 
envrוענין ה ', מרצון היפך עשיית  מעצם  ,dfמודגש

שהיא  סוטה  אצל :dxedhבמיוחד

עונש יש  העבירות  כולם59לכל אצל אפשרית ולכן ,

העונש . ויראת עצמו, החטא  מן יראה 

אצלה והיתה  טהורה , שהיא אשה זה  מכלל יוצאת 

עונש , לה  מגיע שלא  בלבד  זו שלא  וכו', והשקאה  סתירה 
ונזרעה "ונקתה  – גדול לשכר  זוכה  היא להיפך, אלא 

חז"ל60זרע " כדברי בריוח 61, יולדת  בצער, יולדת  "היתה :
זכרים...". יולדת  נקבות, ..

לכפרה מנחה  להביא צריכה היא זאת עצם62בכל כי 

ואף נסתרה , שהיא אסורly`העובדה  באופן זה  היה 
הבעל) קינוי כראוי63(לולא התנהגות  אינה ,64.

היא כאשר ואפילו היסתרות , אצלה  היתה  וכאשר
של לשכר תזכה  היא  כך שבאמצעות  במחשבה  זאת  עשתה

זרע " ב "יראת 65"ונזרעה  לפגם סימן זה הרי ,`hg."

כאשר הוא  סוטה , מסכת  של וה "גמר " הסיום  לכן 

יראת  תיתני "לא  לידי `p`מגיעים  `ki`c ,`hg".
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יבֿיד.54) ה,
מכדי.55) ד"ה שם רש"י לשון
אדם56) "אין א) (ג, המס' בריש ממחז"ל dxiarלהעיר xaer. .

כו'. תשטה כי . . שנאמר
הנ"ל.57) אסור ד"ה רש"י כלשון
א.58) פב, מטות ד. נב, קרח לקו"ת וראה המס'. בסוף תוי"ט

ובכ"מ.
בהגהה.59) ספכ"ד מתניא להעיר
כח.60) ה, פרשתנו
פ"ב,61) שם תוספתא ה"ד. פ"ג שם ירושלמי וש"נ. א. כו, סוטה

הוא וכן עה"פ. פרשתנו ורש"י ספרי פ"ג dkldlד. סוטה הל' רמב"ם –
ה"ה) שם ירושלמי לא. שם, ספרי שם. (תוספתא כמ"ד דלא – שגם הכ"ב

פורעניות. לה יש טהורה

כריתות 62) וראה א. כג, סוטה – הקומץ ותוד"ה כל תוד"ה ראה
כפרה היא אם הפלוגתא א) כשבעלה (כד, תוד"ה (וראה עון לברר או

הבעל  חלק לגבי רק הוא עון לברר למ"ד דגם וי"ל סע"ב). כב, סוטה
עון: לברר צריך שלגבי' ההערה) בתחילת שהובאו תוס' (ראה שבמנחה

ואכ"מ. לחוד. כפרה היא חטאה) אם (שיודעת האשה לגבי משא"כ
פ"א 63) סוטה הל' צפע"נ ראה – בעיר כשבעלה אבי', עם כגון

שם, השלמה .cereה"ז,
יותר 64) דבר לך שאין הכ"ד: פכ"ד אישות הל' רמב"ם ראה

הבאה: שבהערה וספרי הירושלמי מלשון ולהעיר מזה. elwlwziמכוער
שיפקדו. בשביל

כח)65) שם, ספרי ה"ד. שם ירוש' א. כו, (סוטה ממ"ד להעיר
וצפע"נ  חנה) (גבי ב לא, ברכות וראה ויפקדו. העקרות כל יסתרו א"כ

שם. השלמה
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שנים  ולבן  מיין  עינים  חכלילי   – יב  מט,  בראשית 
מחלב

"ביאור שרש ענין הנ"ל"

ושרש הענין מה שצריך להיות, חכלילי עינים מיין1 

פה,  שבעל  דתורה  מחלב  שנים  ולבן  שבכתב,  דתורה 

הוא, כי ע"י תורה נתקן השבירה דתהו.

ובתהו הי'2 ב' בחי'.

א( הז' תחתונים3 דתהו שנשברו, שהם הז' נקודות4 

בין  והקשר  “עין",   – ל"עינים"  שבכתב  תורה  בין  הקשר  מבאר   )1

תורה שבעל פה ל"שנים" – “שן", דהוא כנגד ב' בחי' בשבירה דתהו, 

והבירור ע"י התורה.

2( ראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכב וז"ל: 

והוא  שמתו,  מלכין  הז'  שהם  בחי',  י"א  נפלו  דתהו  בשבירה  והנה 

התהו המפורש בפסוק והארץ היתה תהו, והד' דאחוריים דאב וֵאם 

וישראל סבא ותבונה שהוא התהו שבראשי תיבות והארץ היתה תהו 

למפרע וכמ"ש בעץ חיים שער דרושי נקודות פ"ב ע"ש.

וזהו לשון העץ חיים שער דרושי נקודות )שער ח'( פרק ב': ואו"א 

נשברו ונפלו האחוריים שלהם. וזו"נ נפלו פנים והאחוריים שלהם, 

תהו  היתה  והארץ  ב(  א,  )בראשית  בפסוק  שנרמז  הטעם  זהו  והנה 

ובהו, אשר הוא מדבר בענין מיתת המלכים וכו', נרמז בו ב' פעמים 

“היתה  “והארץ  למפרע  בר"ת  וב'  בפסוק,  במפורש  א'  תהו,  מלת 

“תהו, והוא כנגד ב' בחי' הנ"ל, כי תהו הישר המפורש בפסוק הוא 

ותהו  הישרים,  שלהם  הפנים  אפי'  ונתבטלו  שמתו  מלכים  ז'  בחי' 

שבר"ת למפרע הוא בחי' ביטול האחוריים דאו"א, כי כל למפרע הוא 

בחי' אחוריים. ע"ש. )ראה הנסמן בהערה 44(.

וראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ד' וז"ל: הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום,  בארץ 

וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, 

שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת אמנם 

עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, 

כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד 

ז"ון, ולא באו"א. ע"ש.

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן ק. קכד. קלה. קלו. קנ.

3( פירוש: הז' תחתונים הם הז' מדות, ובתהו הם ז' מדות רעות, חסד 

ובינה  דחכמה  "אחוריים  נפלו  וכן  וכו',  דקליפה  וגבורה  דקליפה 

וכו', והוא חכמת אומות העולם חכמת הרפואה חכמת הטבע וכו', 

דאמיתית חכמה ובינה הוא חכמת התורה. ראה תניא סוף פרק ח.

4( פירוש: מבואר בעץ חיים המצויין כאן – שער )ח( דרושי הנקודות 

תח, ֵצירי,  פ"א. דהנקודות באל"ף בי"ת הם ט' במספר, שהם: ָקמץ, ּפַ

בא, חוֹלם, שּורק, ִחירק, ֻקובוץ. ֶסגול, ׁשְ

וכל  נקודות,  ב"ציור"  רק  הם  האחרונים  ה"נקודות"  כל שבע  והנה 

נקודה הם כמו אות יוד שהוא כמו נקודה אחת )וכל נקודה הוא מספר 

תח שהם ביחד ציור ב' פעמים אות ו' ואות  י' – עשר(, אחוץ ָקמץ וּפַ

תח הוא רק  י', )דָקמץ הוא ציור אות ו' לרוחב וגם אות י' באמצע, וּפַ

ציור אות ו' לרוחב(. וב' פעמים ו' )12( + אות י' )10( בגי' כ"ב, כנגד 

כ"ב אותיות דאל"ף בי"ת. משא"כ שאר כל הנקודות הם רק בציור 

"נקודות". )ראה טבלא(

טבלא ציור ומספר "הנקודות"

ומבאר שם וז"ל: שנודע כי הז' נקודות תחתונים )היינו צירי, סגול, 

מספר עי"ן כמ"ש בעץ חיים5 שער דרושי נקודות פ"א 

ע"ש.

אבל  שמתו,  מלכים  ז'  כנגד  הם  קובוץ(  חירק,  שורק,  חולם,  שבא, 

תח( לא מתו, ונודע כי בחי' השבירה היא שבירת  הראשונה )ָקמץ וּפַ

הכלי, לכן הז' נקודות אחרות נשארו בלא כלי רק אור לבדו, שהוא 

בחי'* הנקודות.

ונשארו עם הכלים שלהם... שהם הכ"ב  אבל הראשונים שלא מתו 

אותיות הרמוזים בקמץ ופתח כנז' ע"ש.

וביאורו:

כידוע** דהז' מלכי דאדום )וישלח פרק ל"ט( הם כנגד ז' מלכי דתהו 

שנשברו, והוא כנגד הז' מדות רעות, וסיבת השבירה הוא מצד ריבוי 

אור בלי כלים, וזהו דהנקודות דקמץ ופתח יש להם גם כלים, שהוא 

הכ"ב אותיות, משא"כ שאר הנקודות הם רק בציור "נקודה" – אור 

בלי כלי, וע"כ הם רמז וכנגד השבירה דז' מלכים שמתו. ראה ביאורי 

הזהר לאדמו"ר האמצעי )קה"ת ה'תשע"ה( ריש עמוד ס, ג. ועוד.

והנה כל מדה רעה כלולה מעשר בחי' )כמבואר בתניא פ"ו. ועוד(. 

שבאים  כפי   – נהי"ם  עצמן,  המדות   – חג"ת  השכל,   – חב"ד  שהם 

בפועל וכו'.

 ,130 הוא  עי"ן  מספר  עי"ן",  מספר  נקודות  "הז'  כאן  שכתוב  וזהו 

חוֹלם,  בא,  ׁשְ ֶסגול,  "ֵצירי,  דבנקודות  חיים,  ם בעץ  ׁשָ ק"ל, דמבואר 

ִחיריק, שּורק, ֻקובוץ" יש סך הכל י"ג פעמים ציור "נקודה", ב"ֵצירי" 

בא )2(, חוֹלם )1(, ִחיריק )1( , שּורק )1(,  )2 נקודות(, "ֶסגול" )3(, ׁשְ

ֻקובוץ )3(, סך הכל 13.

וכנ"ל דכל נקודה בגימטריא עשר, כמו אות י' שהוא ג"כ כמו נקודה 

אחת, נמצא י"ג נקודות בגי' 130, ק"ל, כמספר עי"ן.

נמצא מכל הנ"ל, דתיבת "עין" מרמז על הז' נקודות – השבירה דז' 

תחתונים – המדות.

)ו"עין" – היינו אות ע – במספר קטן*** הוא ז', וכן אותיות "עין" 

מספר ק"ל, וזה מרמז על הז' מדות – כנגד הז' נקודות שהם בגי' ק"ל 

כנ"ל, וד"ל(.

ואילך,  תצו  עמוד  בלק  פרשת  צדק  להצמח  הזהר  ביאור  ראה   )*

ומלכות  ו"ק  ז"א   – נאצלו  ומלכות  ז"א  שמתחלה  הענין  בביאור 

מזון  לו  שיש  הגם  התינוק  וכמשל  וז"ל:  משל  ומביא   – א'  נקודה 

ומחי' ממה שיונק משדי אמו, אינו יכול ליתן לאחרים מפני שאין לו 

רק בצמצום, ע"ש. וראה דרך מצותיך עמוד 043.

**( ראה באריכות הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן 

צו ואילך.

***( ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד רלה וז"ל: 

ותהו שנשבר הוא ז' נקודות, ציר"י סגו"ל שב"א חל"ם חיר"ק שור"ק 

מלופו"ם, זהו שז' מדורין יש בגיהנם )ועד"ז שבעה דברים בגולם, 

ז' שמות דיצר הרע, ז' פרות הרעות, וכדומה(, ובפרטיות יש בהם 

י"ג נקודות מספר עי"ן כמ"ש בע"ח שער דרושי נקודות פ"א ע"ש. 

וראה לעיל סימן מז.

ובהערות לזהר שמות-דברים עמוד תכו כתוב וז"ל: בז' ימי סוכות 

הקודמים  מלכים  מז'  ששרשם  אומות  ע'  לנגד  פרים  ע'  מקריבין 

דתהו, ומתחילים בי"ג פרים ]פנחס כט, יג "פרים בני בקר שלשה 

עשר"[, כמנין י"ג יודי"ן דע' במלואו שקאי על תהו שנמשך מבחי' 

שבעה"[,  עי"ן, ומסיימים בז' ]שם פסוק לג "וביום השביעי פרים 

כמנין ז' יודי"ן דע' פשוט, והוא הז' נקודות דתהו. ועיין בע"ח שער 

דרושי הנקודות פ"א ע"ש.

5( שער ח.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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  6
ש"ן7 בחי'  שזהו  דתהו שנתבטלו,  בינה  וחכמה  ב( 

6( פירוש: מבאר כאן דמ"ש בפסוק "ולבן שנים מחלב", דשרש תיבת 

דחכמה  "אחוריים"  לבחי'  מרמז  דהוא  "שן",  אותיות  הוא  "שנים" 

ובינה, דהרי:

הוא  י'  )דאות  יודין  במלוי  הוי'  ם  ׁשֵ דהיינו  בחכמה  הוא  ע"ב  ם  ׁשֵ

 = ה"י  וי"ו,  ה"י,  יו"ד,  והוא:  פ"ד(,  התשובה  אגרת  עיין  בחכמה, 

72, ע"ב.

ם במילוי כזה: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י =  ם ס"ג הוא בבינה, והוא ׁשֵ וׁשֵ

63, ס"ג.

ם ע"ב בגי' קפ"ד )ראה לקוטי תורה פ' פקודי ז, ד(  וה"אחוריים" דׁשֵ

והוא: יו"ד )20(, + יו"ד, ה"י )35(, + יו"ד, ה"י, וי"ו )57(, + יו"ד, 

ה"י, וי"ו, ה"י )72( = 184, קפ"ד.

ם ס"ג הוא כזה: יו"ד )20(, + יו"ד, ה"י )35(, + יו"ד,  והאחוריים דׁשֵ

ה"י, וא"ו )48(, + יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )63( = 166, קס"ו.

ביחד 184 + 166 = 350, בגי' "שן".

נמצא דבאותיות "שן" מרומז האחוריים דחכמה ובינה )ראה מאורי 

אור ערך שן(. וראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד 

שפז ד"שן" הוא עצם קשה ובגי' "ערף", “ערף" הוא באחוריים, וזהו 

גם  ראה  ש"ן.   – ער"ף  בגי'  קס"ו   + קפ"ד  ובינה  דחכמה  אחוריים 

הערה 34.

7( ראה גם בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קיב וז"ל:  

ענין שינה שהוא הסתלקות מוחין דגדלות מובן שזהו מצד הגבורות, 

השמות  הוא  שהם  חו"ב,  המוחין  הם  י"ה  י"ה.  ש"ן   – שינ"ה  וזהו 

ע"ב ס"ג.

י"ה* פשוט עם מלא יו"ד ה"א בכפל זה על זה הוא מספר ע"ב ס"ג.

מתהו  ששרשו  כנעני  עבד8  )ולכן  קס"ו7,  קפ"ד  מספר 

יוצא לחירות9 בש"ן ועי"ן וכמ"ש במ"א בס"ד(.

ואחוריהם קפ"ד קס"ו הוא מספר ש"ן, ואחוריים דמוחין הוא מוחין 

י"ה, שהוא הסתלקות המוחין דגדלות  שינה – ש"ן  והיינו  דקטנות, 

ונשאר רק מוחין דקטנות שהם בחי' גבורות שמות אלקים, וזהו שזמן 

השינה הוא בלילה, חשך, הזמן דגבורות. ע"ש.

*( פירוש: י"ה פשוט הוא מספר ט"ו )15( + אותיות יו"ד )20( ה"א 

.120 = 6 x 20 6(, בכפל זה על זה, היינו(

ביחד 15 + 120 = 135.

וכן ע"ב )27( + ס"ג )36( = 135.

נמצא דבאותיות י"ה מרומז ֵׁשם ע"ב )חכמה( ס"ג )בינה(.

8( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קסא. קסב. דעבד יש לו 

וכשיוצא  לאדונו,  משועבד  דהוא  דעת  לו  דאין  דקטנות,  מוחין  רק 

לחירות באים לו מוחין דגדלות דנעשו חפשי ולכן מחוייב אז במצות. 

וראה הערה 36. 

דיוצא  הענינים,  ובפנימיות  בשרש  הטעם  ומרמז  מבאר  פירוש:   )9

העבד לחפשי בשן ועין דוקא )משפטים כא, כו(.

הן  התוהו,  דעולם  השבירה  על  ומרמז  בגימטריא  ו"עין"  ד"שן" 

)הז'  כנ"ל  "עין"  בתיבת  המרומז  המדות,   – תחתונים  דז'  השבירה 

ובינה(  )חכמה  וֵאם  דאב  ד"אחוריים"  השבירה  והן  וכו'(,  נקודות 

המרומז בתיבת "שן". והנה העבד בעצמו הוא מעולם התהו וכנ"ל 

דאין לו דעת והוא ממוחין דקטנות וכו', ולכן כשהאדון הכה העבד 

ה"שן" וה"עין", ובפנימיות הענינים זה מרמז דנתבטל הבחי' דתהו 

וכלשון הפסוק "ושחתה", אזי הוא נתעלה לעולם התיקון. ראה קהלת 

יעקב ערך ש"ן א.

חָקַמץ ּתָ ָבאֶסגוֹלֵציֶרהּפַ ֻקּבּוץִחיִריקחוָֹלםׁשְ

ׁשּוֻרק

)או 

ֶמלאּוּפם(

ציור 

הנקודה
ּוְִֵֶַָֹֻ

יסודזהודחנצחותפארתהגבורהדחסדגבינהבחכמהאכתראספירה

מספר

61

ציור אות ו 

)6( + אות 

י )10(

6

ציור 

אות ו

20

ציור ב'  

פעמים 

אות י'

30

ציור ג' 

פעמים 

אות י

20

ציור ב' 

פעמים 

אות י

10

ציור 

פעם א' 

אות י

10

ציור 

פעם א' 

אות י

30

ציור ג' 

פעמים 

אות י

10

ציור פעם 

א' אות י

ביחד 16 + 6 = 22

כנגד כ"ב אותיות 

דאל"ף בי"ת.

שמות הנקודות ז', כנגד השבירה דז' מלכי דתהו, סך הכל מספר 13 

נקודות חשבון 130 – בגי' עי"ן

א( ראה ביאור הנקודות בתיקוני זהר תיקון ע' דף קכט סע"א ואילך. 

קלב.  עמוד  לשבועות  דרושים  שפב.  עמוד  ואתחנן  התורה  אור 

עמוד  ח"ג  ה'תשנ"ג(  )קה"ת  ויקרא  א'תצב.  עמוד  הוספות  במדבר 

תתקלו. סע"א ואילך.

ב( ראה אור התורה ואתחנן עמוד שפ.

ג( ראה אור התורה עמוד מז, א. ואתחנן עמוד שפא.

ד( ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד נט.

ה( ראה לקוטי תורה ויקרא עמוד ו, ג. ועוד.

ו( ראה לקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת עמוד פז, ב.

מנחם  תורת  תטו.  עמוד  קודש  אגרות  יצחק  לוי  לקוטי  ראה  ז( 

התוועדויות המצויין בהערה ח.

ויחי עמוד תתשלה  ג בסופו. אור התורה  ח( ראה תורה אור מה, 

 1212 עמוד  ד'  חלק  ה'תשמ"ב  התוועדויות  מנחם  תורת  ואילך. 

ואילך. 4912 ואילך.
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תגין11  רק  בה  שכתוב  שבכתב10  תורה  ע"י  הנה, 

ואותיות שהם לנגד הז' תחתונים, תגין בז"א12 ואותיות 

דתהו  זו"ן  דתהו,  תחתונים  הז'  מתקנים  במלכות, 

שנשברו. גם התגין ואותיות הם לנגד האורות13 וכלים 

שמתקנים  דתושב"כ  מיין  עינים14  חכלילי  זהו  דתהו. 

העינים ע"י יי"ן דתושב"כ, )ומתתקן היין דתהו שהוא 

הז"ת שכ"א כלול15 מי' מספר יי"ן(.

דחו"ב  האחוריים  מתתקנים  תושבע"פ  וע"י 

שנתבטלו, שמתתקן בחי' ש"ן16 קפ"ד קס"ו, והוא ע"י 

וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן לה דתיבת "לחפשי" בגי' 

"חכמה בינה חסד גבורה" דבא לו מוחין דגדלות, ע"ש.

תגין,  נקודות,  טעמים,  ענינים:  ד'  בתורה  דיש  דידוע  מרמז,   )10

אותיות )ר"ת טנת"א(, ו"תגין ואותיות" הם בתורה שבכתב, ו"טעמים 

וחסידות  בקבלה  ומבואר  שבע"פ,  בתורה  נמסרו  הם  ונקודות" 

דאותיות דהו"ע גילוי רצון העליון במצות בפועל הוא בחי' מלכות – 

מעשה, והתגין הם בחי' ז"א.

גילוי השכל והתענוג של האותיות  ונקודות שהוא  משא"כ  טעמים 

זהו בחי' חכמה ובינה.

ז"א   – תחתונים  הז'  מבררים  שבכתב  תורה  דע"י  שמבאר  וזהו 

חכמה  דבחי'  האחוריים  בחי'  מבררים  שבע"פ  תורה  וע"י  ומלכות, 

ובינה שנפלו לתהו. ראה הערה 39.

11( תגין ואותיות: ראה אור התורה פרשת וארא עמוד ב'תקעה. נ"ך 

תתקמג. מאמרי אדמו"ר מהר"ש – תורת שמואל – תר"ם )א( עמוד 

פה )קה"ת תשס"ו(, ובהנסמן שם.

12( פירוש: ידוע דז"א )מדות( ומלכות )דיבור ומעשה( הם "בגלוי", 

ם ו"ה "והנגלות לנו ולבנינו". והם כנגד האות דהׁשֵ

וזהו שהאותיות והתגין הם בגלוי בתורה, דהם כנגד ז"א ומלכות – ז' 

תחתונים.

דהמדות של האדם הם ג"כ בגלוי, וע"ד אדם שעושה מצות מעשיות 

)מלכות( בחיות וברגש הלב )מדות – ז"א(.

משא"כ טעמי המצות ושכל של תורה הם מכוסים בראש האדם, והם 

ניתן  ונקודות שלא  כנגד טעמים  והם  ובינה,  – חכמה  י"ה  האותיות 

בגלוי אלא בע"פ וד"ל.

13( אורות וכלים: הוא ע"ד הגוף וחיותו )ראה דרך מצותיך לח, ב(, 

ולמשל העושה חטא ח"ו המעשה עצמו הוא הכלי, והחיות המדות – 

הרגש הלב – זהו האור.

והחיות  הגוף,   – ועד"ז במצות, מעשה המצות עצמה הוא במלכות 

דתורה  שמבאר  וזהו  כידוע,  האור  זהו  בהמצוה  המלובש  אלקי 

הז"א  מבררים  הם   – בגילוי  שניתן  מה   – והתגין  האותיות  שבכתב 

ומלכות דתהו.

14( מבאר ומרמז בפ' “חכלילי עינים מיין", דהן תיבת “עינים" )שרש 

“עין"( והן תיבת "יין" )בגי' ע'(, הם רמז על בירור הז' תחתונים – הז' 

מדות דתהו, אותיות "עין" )מ"עינים"( בגי' ק"ל בגי' הנקודות שנפלו 

לתהו )כנ"ל הערה 31(, ו"יין" בגי' ע' כנגד הז' מדות שכ"א כלול מי' 

הוא שבעים, והבירור להז"ת הוא ע"י תורה שבכתב.

15( כל אחד מהז' מדות – הז' תחתונים כלול מי' כנ"ל הערה 31.

16( מבאר ומרמז בפ' “ולבן שנים מחלב", דהן תיבת “שנים" )שרש 

ה"אחוריים"  בירור  על  רמז  הם  מ',  בגי'  "חלב"  תיבת  והן  “שן"(, 

דחו"ב, "שן" הוא בגימטריא ה"אחוריים" דע"ב )חכמה( ס"ג )בינה(, 

והוא מספר קפ"ד )האחוריים דע"ב( + קס"ו )האחוריים דס"ג( וזהו 

מספר "שן". ו"חלב" בגימטריא מ' )במספר קטן ד'( כנגד הד' בחינות 

וֵאם  דַאב  האחוריים17  )ומתתקנים  דתושבע"פ,  החלב 

וישראל סבא ותבונה שכ"א כלול מי' מספר חל"ב(.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רנד

דהאחוריים דאו"א, דבפרטיות יש ד' בחינות ַאב וֵאם )חו"ב( וישראל 

מ'  הוי מספר  מי'  כלול  וכ"א   ,)44 ביאור הערה  )ראה  ותבונה  סבא 

חלב, והבירור לכל זה הוא ע"י תורה שבע"פ.

17( האחוריים דַאב וֵאם וישראל סבא ותבונה: פירוש, הנה מבואר 

בקבלה )כנ"ל(, ובחסידות )ראה ספר מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים 

חלק א עמוד ח ואילך. ספר המאמרים תקס"ה חלק ב עמוד תתקנא 

)בחכמה  ובאו"א  וכו'(,  )המדות  בזו"ן  הי'  השבירה  דעיקר  ועוד(, 

ובינה( הי' רק השבירה ב"אחוריים".

וזהו סוד הענין מ"ש "כי יד על כס יה" )שמות יז, טז(, דבזמן הגלות 

אגרת   – )תניא  בחסידות  ומבואר  "יה",  אותיות  על  "כס"  כיסוי  יש 

התשובה פרק ד. ועוד( דארבעה אותיות שם הוי' הם כנגד "י" – בחי' 

חכמה, "ה" – בחי' בינה, "ו" – בחי' מדות, "ה" בחי' דיבור ומעשה, 

וזהו דעיקר השבירה הי' באותיות ו"ה )המדות ומעשה(. ראה לקמן 

סימן קמו.

והנה בחכמה יש ב' מדרגות, אבא )חכמה(, וישראל סבא.

וכן בבינה גופא, יש ב' מדרגות, בינה ותבונה.

הזהר  ביאורי  )ראה  בחסידות  מבואר  )בקיצור(:  הענין  וביאור 

לאדמו"ר האמצעי פרשת ויצא ד"ה אמר ר"ח כד אזיל שמשא עמוד 

יח. המשך תער"ב חלק א' עמוד רס ואילך. המשך תרס"ו עמוד שלח 

שני  ישנם  )מוחין-שכל(  ובינה  דבחכמה  ועוד(,  תשע"א(.  )קה"ת 

שלבים כלליים, והם:

שלב א' – קליטת עצם המוחין, עצם השכלה, והיא ההתעסקות בהשגת 

והבנת הענין כמו שהוא בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע כיצד האדם 

צריך להתייחס אל הדבר )היינו האם התוצאות – מההשכלה והבנתו 

יהי' לחסד – אהבה, או לגבורה – יראה וכיוצא בו(.

של  ה"מדות"  היינו  ובינה,  החכמה  והתגלות  התפשטות   – ב'  שלב 

הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר,  הדבר,  של  והבכן  המסקנא  השכל, 

לחסד או לגבורה )אהבה, או יראה(, ושלב זה השכל כבר מתייחס אל 

הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".

והנה השלב הראשון נק' ַאב וֵאם )חכמה ובינה( עילאין, ושלב הב' 

נק' ישראל סבא ותבונה.

ובפרטיות:

נק'  שבבינה  מדות  ובחי'  סבא,  ישראל  נק'  שבחכמה  מדות  בחי' 

תבונה.

ודבר זה נרמז בתיבת "תבונה" אותיות "בן ובת" והם נרמזים למדות 

אהבה ויראה )ראה תניא פרק מד )עמוד סב, א( ועוד(. האהבה )חסד( 

נק' בן בחי' זכר, והיראה )גבורה( נק' בת, בחי' נקבה.

ועיין בהביאור בכל זה בלקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך 

ומאחז"ל עמוד קיח.

דתהו,  בשבירה  שנפלו  בחי'  י"א  יש  דבפועל  הנ"ל,  מכל  נמצא 

דחכמה  בה"אחוריים"  והשבירה  )זו"ן(,  וכו'  מדות  בהז'  השבירה 

ובינה, הנחלק לד' בחי' כנ"ל, ז' וד' בגי' י"א. והוא כנגד )ובגימטריא( 

האותיות ו"ה כנ"ל, השבירה בהז' מדות )זו"ן( מרומז באותיות ו"ה 

)חו"ב( מרומז בה"גימטריא"  עצמם, והשבירה באחוריים דהמוחין 

דאותיות ו"ה בגי' יא. ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ב חלק 

ד' עמוד 1952-1951.

שהוא(  מיו"ד,  כלול  שכ"א  מדות  הז'  כנגד  שבעים  )בגי'  "יין"  וזהו 

בחי'  הד'  כנגד  ד'(,  קטן  )במספר  מ'  בגימטריא  ו"חלב"  הז"ת,  כנגד 

ד"אחוריים" דחכמה בינה וישראל סבא ותבונה שכ"א כלול מי' וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פג

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  שפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  וגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  שחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  שהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.
אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.
כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר ונגנז זה האור עד 
זכה תכף  לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה 

לאורה.
לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחיי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.
והנה נצטווה לגדל שער ואחר כך במלאת ימי נזרו לגלח, 
כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגלוח הגמור יפסיד 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

תואר בן אדם, ואינו מבקש תאוה מה שאין כן בדרך אמצעי 
מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רמה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.
הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת נשא
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ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות עׂשר.Œ˙‡Â ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡∑ עּזים עליו יריעֹות לאהל .העׂשּויֹות …∆≈ְְֲִִִֶָָָֹ
e‰ÒÎÓ∑ אילים Á˙t.מאּדמים עֹורֹות CÒÓ∑ וילֹון ƒ¿≈ְִִֵָָ»«∆«ִ

.הּמזרחי  ְִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְִַַַָָָ

הּמׁשּכן  על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, מזּבח ׁשל ועל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
סביב  Ì‰Ï.הּנחׁשת ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְִֶַָֹ¿≈»¬∆≈»∆»∆

להֹון" יתמסר ּדי ּכל "וית ּגרׁשֹון ּכתרּגּומֹו: לבני –. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(akÎ`køaãéåKxvd .`Up 'Fbe 'd ©§©¥§¨Ÿª§©
xnFlxAcie`le 'a mrR ©©§©¥©©§Ÿ

xRqnA 'd xAcie xn`X dOA wiRqd¦§¦©¤¤¨©©§©¥§¦§©
,xAcOA zWxtAW mcFTd zdw ipA§¥§¨©¥¤§¨¨©©¦§¨
cal xg` oipr xnFl `AW cvl§©¤¨©¦§¨©¥§©
ipA mnFxie `VpIW `Ede ,xRqOd©¦§¨§¤§©¥¦¥§¥
`Ed df oipre ,ixxn ipA Kxrl oFWxB¥§§¥¤§¥§¨¦§¦§¨¤
xcbA df zE`iUp oi`W Fnvr iptA xaC̈¨¦§¥©§¤¥§¦¤§¤¤
,oFx`d i`UFp mdW zdw ipA zE`iUp§¦§¥§¨¤¥§¥¨¨
dfle ,Fnvr iptA xEAC Fl raw dfl̈¤¨©¦¦§¥©§§¨¤
ipA xn` ixxn ipA xRqn lr dESWM§¤¦¨©¦§©§¥§¨¦¨©§¥

xEAC mdl raw `l cwtY 'Fbe ixxn§¨¦§¦§ŸŸ¨©¨¤¦
oipn `l` dlrn mdl oi`W Fnvr iptA¦§¥©§¤¥¨¤©£¨¤¨¦§¨

:`VY `le cwtY xn`X dOn¦©¤¨©¦§Ÿ§Ÿ¦¨
ìàxn` xRqOA oNdlE .'Fbe dWnl`e ¤¤§§©¨©¦§¨¨©§¤

,oxd`oxd`l iEESd `A mW iM cvl ©£Ÿ§©¦¨¨©¦§©£Ÿ
m`Vn oiprA xEn`d xcq dUrIW icM§¥¤©£¤¥¤¨¨§¦§©©¨¨
'Fbe mzF` EnUe aizkC zdw ipA lW¤§¥§¨¦§¦§¨¨§

xn` dfl ,Ezni `le,oxd` l`edn §Ÿ¨ª¨¤¨©§¤©£Ÿ©
ipA `VnA dfl Kxv oi`X¤¥Ÿ¤¨¤§©¨§¥

:oFWxBbk dxez ¥§
(âëã÷ôzxnFl ltM .mzF`,cwtY ¦§Ÿ¨¨©©¦§Ÿ

ipA oiprA xAcOA zWxtA iYWxR¥©§¦§¨¨©©¦§¨§¦§©§¥
:zdw§¨

àáöì`aSl xn` zdw ipaaE .'Fbe `av ¦§Ÿ¨¨§¦§¥§¨¨©©¨¨
ilM mi`UFp Eid md iM ,cal§©¦¥¨§¦§¥
dn ,`aSl xn` dfl miInipRd WcTd©Ÿ¤©§¦¦¦¨¤¨©©¨¨©
`av mi`aFv md EpiptNX dn oM oi`X¤¥¥©¤§¨¥¥§¦¨¨
'Fbe zFrixid mdW Wcw `aFSd©¥Ÿ¤¤¥©§¦§
dfl WcTd `av mdW 'Fbe miWxTde§©§¨¦§¤¥§¨©Ÿ¤¨¤

xn`,`av `avlmi`aFv md dYrn ¨©¦§Ÿ¨¨¥©¨¥§¦
:`aSdck dxez ©¨¨

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ממּנה מהּבנים הּכהן ואיזה ּבןֿאהרן איתמר ּביד .עליהם? «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß oeiq 'e ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ
ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָויׁש

ּבּטּוי מציאּות לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת – ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, –ּבּטּולּבקהת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבמררי  ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי
נאמר  לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(לׁשֹון

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹּבֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ìãáòìoNdlE .crFn ld` zcar z` ©£Ÿ¤£Ÿ©Ÿ¤¥§©¨
ld`A dcar xn` oFWxB ipaA¦§¥¥§¨©£Ÿ¨§Ÿ¤
`id oFWxB ipA zcFar iM cvl ,crFn¥§©¦£©§¥¥§¦
zFrixi mi`UFPW Fnvr crFn ld`A§Ÿ¤¥©§¤§¦§¦
dn ,'Fbe Edqkn crFn ld`e oMWOd©¦§¨§Ÿ¤¥¦§¥§©
`id mzcFarW ixxn ipA oM oi`X¤¥¥§¥§¨¦¤£¨¨¦
zcFar mdW 'Fbe mipc`de miWxTd©§¨¦§¨£¨¦§¤¥£©

dfle ,crFn ld` mi`UFPW crFn ldŸ̀¤¥¤§¦Ÿ¤¥§¨¤
xn`z` carl'FbemiWxTdmdW 'Fbe ¨©©£Ÿ¤§©§¨¦§¤¥

xnFl Wg `l dfle ,crFn ld` zcFar£©Ÿ¤¥§¨¤Ÿ¨©
,eixaC aEzMd WxR ixdW ,cal `aSl©¨¨§©¤£¥¥¥©¨§¨¨
oFWxB ipA zcFarA oM oi`X dn©¤¥¥©£©§¥¥§
mzcFar oiAW WxtdA Lxirdl§¨¦§©¤§¥¤¥£¨¨
xn` mdipWAW cvl zdw ipA zcFarl©£©§¥§¨§©¤¦§¥¤¨©

eixacA xMd oi`e ld`A dcFar£¨§Ÿ¤§¥¤¥¦§¨¨
oiAW WxtdliEPW azM dfl mdipW ©¤§¥¤¥§¥¤¨¤¨©¦

ipaA azMX dOn dPWn `av `avl¦§Ÿ¨¨§ª¤¦©¤¨©¦§¥
ipA oiAW Wxtd cvlE ,`aSl zdw§¨©¨¨§©¤§¥¤¥§¥
xg` iEPWA Lxird ixxn ipal oFWxB¥§¦§¥§¨¦¥¦§§¦©¥

:EpazMW FnM`l dxez §¤¨©§



yp`פו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

לעּמּודים  היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, סביב ּתגּביהם ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּקלעים  ּבהם ּבכלֹונסֹות לתלֹות העליֹונה ּבׂשפתם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּמׁשּכן"סין וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה .ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
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פז `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
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הּמׁשּכן"סין וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה .ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
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`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר אחרת הּוא OÓ‡.לעבֹודה ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ",למּׂשא ּכּונתֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ורׁש"י  העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינּו
לוּים  ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹולל

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי על־ידי ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך מּבן (רש"י לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

חמּׁשים. ּבן עד ְֲִִִֶַֹׁשלׁשים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

ּכל־ ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּבן
עבדה  עבדת לעבד ֲֲֲַַַָָֹֹֹֽהּבא

לעבֹודה  עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָהּוא
ובפרש"י)אחרת מז. (ד, ֶֶַ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
והרי  וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכן

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו הל'ּבּמקּדׁש רמב"ם (ראה ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי

הּלוּיים  ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁש
הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּצעירים

רׁש"י נשא)מפרׁש ד"ה ג ד, חמּׁשים (במדבר ּבן על "הּיֹותר ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
מכחיׁש". ְִַֹּכחֹו

וחלילים  ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו"ב,
ּפחּותים  ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב,
ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמּׁשים
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yp`פח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy
ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו

ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
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i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים חמּׁשים"ואֹותן ּבן .ועד ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
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yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn
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z` 'd dEv xW` `Ed mB dlrnl§©§¨©£¤¦¨¤

:dWn` dxez ¤



פט `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e ipy meil inei xeriy
ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו

ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.
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:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«

çíéøäðáäíéøäða éëåäøçóà £¦§¨¦¸§¦¦§¨¦¨¨´©

ýåýéìàøNé éðôì ïcøiä úà òøwLk §Ÿ̈½§¤¨©¤©©§¥¦§¥¦§¨¥

Età íéøäpa-íà,åéîéî áéøçäì ¦©§¨¦¸©¤½§©£¦¥¨

Eúøár íia-íàåéîéî áéøçäì ¦©−̈¤§¨¤®§©£¦¥¨

äúéä äaqä àlà ,íiä úà òøwLkék §¤¨©¤©¨¤¨©¦¨¨§¨¦³
ákøúzáëøL éôìéñeñ-ìrE ¦§©¸§¦¤¨©§¨©¤½

éúákøîäreLé EEnò òéLBäì ©§§Ÿ¤−§¨«§¦©©§

.äòé÷aä Cøc úëìì íénä zò÷a ïëìå§¨¥¨©§¨©©¦¨¤¤¤¤©§¦¨

äöéìî ïéðò ìkäå:èøBòú äéør §©Ÿ¦§©§¦¨¤§¨³¥¸
úéìâð äìâðEzL÷,EúøeábúBòáL ¦§Ÿ¦§¥©§¤½§¨¤§ª¬

úBhîíéèáMì zòaLpL úBòeáMa ©−©§¤¦§©§¨©§¨¦

äìñ øîàíi÷únä øîàî àeä ´Ÿ¤¤®¨©£¨©¦§©¥

Bîëe ,íìBòìòwáz úBøäðzò÷a §¨§§¨−§©©¨©§¨

ä íäìõøàíéaø íéî íäì úúì: ¨¤¨¨«¤¨¥¨¤©¦©¦

éøLàkEeàøìàøNé éðôì øáBò ïBðøà éøäeìéçéeãòøå eìçíéøäeáø÷úðå ©£¤¨³¨¥©§¥¦§¥¦§¨¥¨¦̧¸¨§¨£¨¦½§¦§¨§

íéøää éòé÷áa íéøzñpä úà eâøäå äæì äæíéî íøæøàaä éîøáríéøää ïéa ¤¨¤§¨§¤©¦§¨¦¦§¦¥¤¨¦¤¬¤©−¦¥©§¥¨¨®¥¤¨¦

ìàøNéì ñpä òéãBäì íéâeøää éøáàî äìòäåBìB÷ íBäz ïúð÷îBòäî §¤¡¨¥¤§¥©£¦§¦©©¥§¦§¨¥¨©³§¸½¥¨¤

ñpä íñøôì BìB÷ øàaä éî òéîLäíBøúBîîBøeäéãéíB÷nä ãé çkàNð ¦§¦©¥©§¥§©§¥©¥−§¨¥¬Ÿ©©©¨¨¨«
åéúBàìôða eøékä ílk ék äìòîì ãò æà:àéòLBäé éîéaçøé LîLãçà ìk ¨©§©§¨¦ª¨¦¦§¦§§¨¦¥§ª©¤¬¤¨¥−©¨¤¨

íäîäìáæ ãîràìå dlL øBãna ¥¤¨´©§ª®¨©¨¤¨§Ÿ

àlà dëìäî äëìäévç øBàìEévç ¨§¨©£¨¨¤¨§³¦¤̧¸¦¥

àeä-Ceøa íB÷nä÷øa dâðì eëläé ©¨¨§©¥½§−Ÿ©§©¬
:EúéðçáéíræaäòáL ìò Eîòæa £¦¤«§©−©§©©§©¦§¨

íéBbãrözä éáLBé zñîøõøà ¦¦§©¨©§¨§¥¨®̈¤
Leãz óàaúòáL úà zLøb:íéBb §©−¨¬¥©§¨¤¦§©¦«

âéíìBòîòLéì úàöéúà òéLBäì ¥¨¨¨̧¨̧§¥´©§¦©¤

EçéLî-úà òLéì Enreäi÷æç ©¤½§¥−©¤§¦¤®¦§¦¨

ék äãeäé CìîzöçîìkLàø ¤¤§¨¦¨©³§¨¨Ÿ¸
òLø úéaîéãé ìò áéøçðñ äðçnî ¦¥´¨½̈¦©£¥©§¥¦©§¥

CàìnäúBørä úà úélb-ãr ãBñé ©©§¨¨²¦¦¨¤©§¬©
øàeöäðçnä ìk zãáàääìñãò ©−̈¤¡©§¨¨©©£¤¤«¨©

íe÷ì eôéñBé àìå íìBò:ãé,áéøçðñ ¨§Ÿ¦¨©§¥¦

åéhîá zá÷ðìk EhîaLàø ¨©³§¨§©¨¸§©§¨´Ÿ
éLðàéøòa íéáLBiä Eåéæøt,äîBç éìa £¨¤©§¦§¨¥§¨½̈§¦¨

óweî íB÷î íìéëé àì åéLðà áBøî ék¦¥£¨¨Ÿ§¦¥¨¨

íä ,äîBçeørñéäøòñ çeøa eàa ¨¥¦§£−¨§©§¨¨

éðöéôäììáà ,úBøçà úBöøàa ©«£¦¥®¦©£¨£¥£¨

íúöéìräéä íúçìöä úçîN óBñ £¦´ª½̈¦§©©§¨¨¨¨¨

BîkeáLçL elàìëàììàøNé úà §¥¤¨§¤«¡¬Ÿ¤¦§¨¥

äéäLéðríúBlëìe äpeòîøzñna ¤¨¨¨¦−§¤§©¨©¦§¨«
íäéøçà eôãøL íéøöî Bîk ,øaãna©¦§¨§¦§©¦¤¨§©£¥¤

íéøönî íúàöa ìàøNé úà úBlëì: §©¤¦§¨¥§¥¨¦¦§©¦

åèzëøczñîøíiáañeñéEíä ¨©¬§¨¨©§¨©−̈§¤®¥

íäéìò íéððòäøîçúîøòáeíéî ¨£¨¦£¥¤−Ÿ¤©£¥©©¬¦
íéaøíãaàìe íänò íçläì úàa: ©¦«¨¨§¦¨¥¦¨¤§©§¨

æèàéápä øîàézrîLäøväî ¨©©¨¦¨©´§¦¥©¨¨

àa íBéa àéää úòa ìàøNé da eéäiL¤¦§¨¦§¨¥¨¥©¦§Ÿ

døeáòáe ,âBâæbøzåãøçzéðèa ©£¨©¦§©´¤¡©¦§¦À
ìB÷ìäòeîMäeììöeãòø,éúôN §¸©§¨¨«§´¨£§¨©½

øòvä áBøîá÷ø àBáéïBáwø ¥©©©¨¬¨¨²¦¨

ézçúå éîöraéãîò íB÷î ìëa ©«£¨©−§©§©´§¨§¨§¦

æbøàézòîL ék ,ãøçàçeðà øLà ¤§®̈¤¡©¦¨©§¦£¤³¨¸©̧
éáeL øçà éöøàa çeðàL áeLç éúééä̈¦¦¨¤¨©§©§¦©©¦

éúçeðî äëôäð äpäå ,éöøàì úeìbäî¥©¨§©§¦§¦¥¤¤§¨§¨¦

äøö íBéìâBb áLçL íBiä àeä ék §´¨½̈¦©¤¨©

írì úBìrììàøNéå íéìLeøé ©«£−§©¬§¨©¦§¦§¨¥

epãeâéíénòä éãeãb åéìò àéáéå: §¤«§¨¦¨¨§¥¨©¦

æéäðàú-ékìàøNéçøôú-àì ¦«§¥¨´¦§¨¥«Ÿ¦§À̈
ãBîòì álä úeöîàå äøeáb eð÷ àì ïéãò£©¦Ÿ¨§¨§©§©¥©£

íìeîì äîçìîaìeáé ïéàåéøt ïéà ïéãòLçk íéðôbaLeçkúéæ-äNrî §¦§¨¨§¨§¥³§¸£©¦¥§¦©§¨¦½¦¥¸¨©«£¥©½¦



yp`צב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iyily meil inei xeriy

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָארּבע

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּומׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
עצמֹות  יׁשלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

øæb ìëà äNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënîçééðàå ¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−

:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéaèééðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà ýåýé ©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦

:éúBðéâða çöðîì©§©¥−©¦§¦«¨«

mixn zxhrmixn zxhr
úBîãLeäàeáz úBãNeìëà äNr-àììëàî eçéîöä àì ïéãòøæb §¥−§§¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¨©³

ïàö äìënîeèòî ék Bàìk íB÷nî úøëð ïàvä ïécíéúôøa ø÷a ïéàå ¦¦§¨¸½Ÿ¦©Ÿ¦§¨¦§¦§¦¨£§¥¬¨−̈¨«§¨¦«
,eèòîúð ìááa íúBéäa ìàøNé äpä¦¥¦§¨¥¦§¨§¨¤¦§©£

éàåäfä áøä ïBîä ìeî eãîòé C:çéíò §¥©©§¨¨©©¤¦

äæ ìkéðàåìàøNé úñðkýåýéa ¨¤©«£¦−§¤¤¦§¨¥©«Ÿ̈´
äìéâà äæBìrà'ä úðòLîa çîNà ¤«¡®¨¨¦−¨¤§©§¦§¤¤

úBøeáâáe:érLé éýìûaèéäpä ,èòîä eðçðà ék íòéðãà äåäéíB÷îa éì ¦§¥«Ÿ¥¬¦§¦«¦¦£©§©§©¦¥¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¦¦§

éìâø íNiå éìéçúBl÷úBìiàkáéBàä øçà óBcøìéðëéøãé éúBîa-ìrå ¥¦½©¨³¤©§©̧©¨«©¨½¦§©©¨¥§©¨«©−©§¦¥®¦
éøãéøLà íéøää éäáb ìò óBcøì éúBà C ©§¦¦¦§©¨§¥¤¨¦£¤

,íéìLeøé úBáéáñçöðîìéåì ïáì §¦§¨©¦©§©¥−©§¤¥¦

øéLa çvðîäéúBðéâðaïebpa dðbðì ©§©¥©§¦¦§¦«¨«§©§¨©¦

dì ézãçé øLà: £¤¦©§¦¨

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áåö.'Fbe EgNWie l`xUi ipA z` ©¤§¥¦§¨¥¦©§§
,diptNWl Ff dWxR zEkinq mrh©©§¦¨¨¨§¤§¨¤¨
miIeNd zwgxd lr 'd dESW cvl§©¤¦¨©©§¨©©§¦¦
mdilr dPnE miWCwnd mixaCn¦§¨¦©§ª¨¦¦¨£¥¤

lr mB liHd ,KEnqA xEn`M mipdMd©Ÿ£¦¨¨§¨¦¦©©
miiE`x mpi`W z` zwgxd l`xUi¦§¨¥©§¨©¤¤¥¨§¦

:WFcTd mdipgnl qpMlb dxez ¦¨¥§©£¥¤©¨
(âøLàcFr lM `weC WExR .okW ip` £¤£¦Ÿ¥¥©§¨¨

zFkxRd Ellbd la` ,okFW `EdW¤¥£¨ª§§©¨Ÿ
zFpgOl qpMl mirxvn mixYnzFgpn) ª¨¦§Ÿ¨¦¦¨¥©©£§¨

(.dv:c dxez



צג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iyily meil inei xeriy

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָארּבע

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּומׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
עצמֹות  יׁשלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

øæb ìëà äNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënîçééðàå ¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−

:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéaèééðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà ýåýé ©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦

:éúBðéâða çöðîì©§©¥−©¦§¦«¨«

mixn zxhrmixn zxhr
úBîãLeäàeáz úBãNeìëà äNr-àììëàî eçéîöä àì ïéãòøæb §¥−§§¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¨©³

ïàö äìënîeèòî ék Bàìk íB÷nî úøëð ïàvä ïécíéúôøa ø÷a ïéàå ¦¦§¨¸½Ÿ¦©Ÿ¦§¨¦§¦§¦¨£§¥¬¨−̈¨«§¨¦«
,eèòîúð ìááa íúBéäa ìàøNé äpä¦¥¦§¨¥¦§¨§¨¤¦§©£

éàåäfä áøä ïBîä ìeî eãîòé C:çéíò §¥©©§¨¨©©¤¦

äæ ìkéðàåìàøNé úñðkýåýéa ¨¤©«£¦−§¤¤¦§¨¥©«Ÿ̈´
äìéâà äæBìrà'ä úðòLîa çîNà ¤«¡®¨¨¦−¨¤§©§¦§¤¤

úBøeáâáe:érLé éýìûaèéäpä ,èòîä eðçðà ék íòéðãà äåäéíB÷îa éì ¦§¥«Ÿ¥¬¦§¦«¦¦£©§©§©¦¥¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¦¦§

éìâø íNiå éìéçúBl÷úBìiàkáéBàä øçà óBcøìéðëéøãé éúBîa-ìrå ¥¦½©¨³¤©§©̧©¨«©¨½¦§©©¨¥§©¨«©−©§¦¥®¦
éøãéøLà íéøää éäáb ìò óBcøì éúBà C ©§¦¦¦§©¨§¥¤¨¦£¤

,íéìLeøé úBáéáñçöðîìéåì ïáì §¦§¨©¦©§©¥−©§¤¥¦

øéLa çvðîäéúBðéâðaïebpa dðbðì ©§©¥©§¦¦§¦«¨«§©§¨©¦

dì ézãçé øLà: £¤¦©§¦¨

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áåö.'Fbe EgNWie l`xUi ipA z` ©¤§¥¦§¨¥¦©§§
,diptNWl Ff dWxR zEkinq mrh©©§¦¨¨¨§¤§¨¤¨
miIeNd zwgxd lr 'd dESW cvl§©¤¦¨©©§¨©©§¦¦
mdilr dPnE miWCwnd mixaCn¦§¨¦©§ª¨¦¦¨£¥¤

lr mB liHd ,KEnqA xEn`M mipdMd©Ÿ£¦¨¨§¨¦¦©©
miiE`x mpi`W z` zwgxd l`xUi¦§¨¥©§¨©¤¤¥¨§¦

:WFcTd mdipgnl qpMlb dxez ¦¨¥§©£¥¤©¨
(âøLàcFr lM `weC WExR .okW ip` £¤£¦Ÿ¥¥©§¨¨

zFkxRd Ellbd la` ,okFW `EdW¤¥£¨ª§§©¨Ÿ
zFpgOl qpMl mirxvn mixYnzFgpn) ª¨¦§Ÿ¨¦¦¨¥©©£§¨

(.dv:c dxez

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iyily meil inei xeriy

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל
ה) וגֹו'",(ויקרא ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית

ואׁשם  חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב
הּגר  ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

לּכהנים  נּתן .ׁשהּוא ֲִִֶַָֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא הּקרן (ב"ק עליו הּוא BÏ.ׁשּנׁשּבע ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹולמי (כתובות .ׁשּנתחּיב ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)
zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְֲִֶֶַַָָָֽ
הּתׁשּובה  עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצּונּו

והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . עג). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְִַָ
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו שסד.ּכבר מצוה (מנ"ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד) עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו ְֲִִֵַָָמנה.
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשל  איבריו רמ"ח ּכנגד הם מצֹות־עׂשה ׁשרמ"ח חז"ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמרּו
סע"ב)אדם כג, ּכנגד (מכות הם לא־תעׂשה מצֹות וׁשס"ה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגידים ב)ׁשס"ה קע, ּבכל (זח"א ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ
וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נא)נׁשמה פרק וכאׁשר (תניא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

הּוא  אז מצֹות, הּתרי"ג ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא ְְְִִִֵַַַָָָָָָָהאדם

חּסר  אם מה־ׁשאין־ּכן כּו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּתמים
איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו אחת תורה מצוה (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים
ּכי  הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
מּׁשם  נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה ְֲֵֵַַַָָָָָחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא ּכי ולכן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּתׁשּובה  מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהן הּמצֹות רק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנמנּו
ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּגיעה
ּבּפה  ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלתּקן

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åLéàxn` .'Fbe lMn EUri iM 'Fbe ¦§¦©£¦¨§¨©
lrnl,lrn ElrnE xn` `le ¦§Ÿ§Ÿ¨©¨£©©

l"f mdixaC iR lr x`Azi`YwiqR ixtq) ¦§¨¥©¦¦§¥¤¦§¦§¦§¨

(.iw w"a Î'axAcn aEzMdW Exn`W¤¨§¤©¨§©¥
,xwXl Fl rAWpe Fxag oFnnA xTWnA¦§©¥§¨£¥§¦§©©¤¤
zWxtA xaCd xn`p xaMW mbde©£©¤§¨¤¡©©¨¨§¨¨©
mipiCd ihxtl dpWpe xfg ,`xwIe©¦§¨¨©§¦§¨¦§¨¥©¦¦
iM aEzMd xiri df itM ,FA EWCgzPW¤¦§©§§¦¤¨¦©¨¦
lfBd `EdW `hgd dUrn zrXn¦§©©£¥©¥§¤©¤¤
lrn lrnl `Ed aWgi oFnn zxitkE§¦©¨©£Ÿ¦§Ÿ©©
,oicl EdErAzIWM FnWA raXl 'dA©¦¨©¦§§¤¦§§§¦

M `l m`W`Ede ,oFaXdA `Ed ixd o ¤¦Ÿ¥£¥§¦¨§
FxnF`mc`d z`Hg lMn EUri iM §¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨

dUrn zrXn Fxag oFnn zlfB `EdW¤§¥©¨£¥¦§©©£¤
:'dA lrn lrnl miMqn `Ed dPd¦¥©§¦¦§Ÿ©©©

äîLàå`hg `EdW cvl .`edd WtPd §¨§¨©¤¤©¦§©¤¨¨
oFrxBd lirti 'dA drEaWA¦§¨©©§¦©¥¨
lke ,cigi oFWl xnFl 'd dPWe ,WtPA©¤¤§¦¨©§¨¦§¨
,miAx oFWl eixg`NX dnE eiptNX dn©¤§¨¨©¤§©£¨§©¦

xn` eiptNnEUri iMeixg`Nn ,'Fbe ¦§¨¨¨©¦©£§¦§©£¨
,ECezdeiM `xnBA Exn`W `vnze §¦§©§¦§¨¤¨§©§¨¨¦

WBxd `Ed df oFbkA aEzMd LWiBxIWM§¤©§¦§©¨¦§¤¤§¥
zWxtA dGn EpazMX dn oIre ,lFcB̈§©¥©¤¨©§¦¤§¨¨©

`xwIe(`"k 'f)zaY xnFl wCwC mB . ©¦§¨©¦§¥©¥©
`eddmbRdW aEzMd xxFri ,Kxv `ll ©¦§ŸŸ¤§¥©¨¤©§¨

ipA mr zFWtp xFwnl mWx dUri fNd©¨©£¤¤¦§©§©§¥

oiaY `NW ickE ,Wtp `xTYW l`xUi¦§¨¥¤¦¨¥¤¤§¥¤Ÿ¨¦
xn` dfl xAcn `Ed lrFOd lrW¤©©¥§©¥¨¤¨©

`edddn oIre ,FWtp dnW`e xn` `le ©¦§Ÿ¨©§¨§¨©§§©¥©
xdGA aEzMX(.f"q ixg`)wEqR WExtA ¤¨©Ÿ©©£¥§¥¨

:oFkp wEIcA dliNA LiziE` iWtpf dxez ©§¦¦¦¦©©§¨§¦¨
(æáéLäåoFWl xAcl dPW .FnW` z` §¥¦¤£¨¦¨§©¥§

miAx oFWl xAcl ligzdW mbd cigï¦£©¤¦§¦§©¥§©¦
dn ,FA md mieW iECEdW cvl ,ECezde§¦§©§©¤©¦¨¦¥©
cvl ,d`eWdA Fpi` mW`d oM oi`X¤¥¥¨¨¨¥§©§¨¨§©
zWxtA xEn`M cxFie dlFrA `EdW¤§¤§¥¨¨§¨¨©
df xErWA xAcl aEzMd xnbe ,`xwIe©¦§¨§¨©©¨§©¥§¦¤
aYkl zFPWl Kxv oi` iM ,cigi oFWl§¨¦¦¥Ÿ¤§©¦§Ÿ

:xg` oiprAg dxez §¦§¨©¥
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(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
עֹונֹו על להתוּדֹות לזה יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

הּגר  זה אּלא יעקב? יֹורׁשים עד לֹו ואין .ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑ הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

הּׁשם  ׁשּבאֹותֹוקנאֹו לּכהן ּונתנֹו lÓ·„.מׁשמר , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑'ּב'וּיקרא להביא האמּור צרי .ׁשהּוא ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו ּתלמּודֿלֹומר ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית
ולּמד  הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים .על ְִִִִִֵֶַַַָֹ
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הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿««≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈
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:cal mdn zg`i dxez ©©¥¤§©
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(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
עֹונֹו על להתוּדֹות לזה יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

הּגר  זה אּלא יעקב? יֹורׁשים עד לֹו ואין .ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑ הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

הּׁשם  ׁשּבאֹותֹוקנאֹו לּכהן ּונתנֹו lÓ·„.מׁשמר , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑'ּב'וּיקרא להביא האמּור צרי .ׁשהּוא ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו ּתלמּודֿלֹומר ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית
ולּמד  הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים .על ְִִִִִֵֶַַַָֹ
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הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«
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Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈
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wlg xW` zFpYn c"k zEllM micOln§©§¦§¨©¨£¤¨©
'` wxtA m"Anx mazkE ,mipdMl 'd©Ÿ£¦§¨¨©§§¤¤
zFpYn c"k FpFWl dfe mixEMA zFkldn¥¦§¦¦§¤§©¨
,miwlg 'dl miwlgp mipdMl ozPW¤¨©©Ÿ£¦¤§¨¦§£¨¦

on mikFGW miWcw md '`d .'b mdW¤¥¨¥¢¨¦¤¦¦
xUA .z`Hg xUA .md EN`e WCwOd©¦§¨§¥¥§©©¨§©
ixiW .xnrd xzFn .xEAv inlW .my`̈¨©§¥¦¨¨Ÿ¤§¨¥
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,Wcw mW mdilr xiMfdEaixwi xW` ¦§¦£¥¤¥Ÿ¤£¤©§¦

'dlEaixwi mdW mz`ad xiMfd ixd ©£¥¦§¦£¨¨¨¤¥©§¦
'a dTlg cbpkE .WCwnd mFwOl mzF`¨©¨©§ª¨§¤¤£ª¨

Urn znExzE dnExY mdWdNge x ¤¥§¨§©©£¥§©¨
xn`eiWcw z` Wi`e,Eidi FlxiMfd ¨©§¦¤¢¨¨¦§¦§¦

zFpYOA xAcn iM xnFl WCwd oFWl§¤§¥©¦§©¥©©¨
iM daxwd mdA xiMfd `le ,miWCwnd©§ª¨¦§Ÿ¦§¦¨¤©§¨¨¦
zFpYn 'f cbpkE .mdixg` xGgi odMd©Ÿ¥§©¥©£¥¤§¤¤©¨

xn`odMl oYi xW` Wi`xiMfd `l ¨©¦£¤¦¥©Ÿ¥Ÿ¦§¦
,mixEnB oiNg mdW cvl dXcw mẄ§ª¨§©¤¥ª¦§¦

xnFl wCwceoYi xW`zEkf odMl oi`W §¦§¥©£¤¦¥¤¥©Ÿ¥§
zFpYOd oicM dpizp zrXn `N` mdÄ¤¤¨¦§©§¦¨§¦©©¨
dn oIre ,lAwnd cil riBIW cr©¤©¦©§©©§©¥§©¥©

dPdM zFpYn zFkldA iYazMXx`Y ixR) ¤¨©§¦§¦§©§§ª¨§¦Ÿ©

(`"q 'iqxn`e ,didi FllFki odMd oi`W ¦§¨©¦§¤¤¥©Ÿ¥¨
mdixacA xEn`M mgTl `NW o`nl§¨¥¤Ÿ¦§¨¨¨§¦§¥¤

('c e"y c"ei)dOA oFkp mrh Wi dYrnE .¥©¨¥©©¨©¤
lr xnFl zFbxCd 'bl aEzMd mwNgX¤¦§¨©¨§©§¨©©
,didi Fl zFTlg 'Bn zg`e zg` lM̈©©§©©¦£ª¦§¤
`le ,mdn Fl `Ad lM zgwl KixSW¤¨¦¨©©¨©¨¥¤§Ÿ
dTlg lr xnF` did m` rnWp did̈¨¦§©¦¨¨¥©£ª¨

:cal mdn zg`i dxez ©©¥¤§©

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ
ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה ְְְְְְִִִַַָָָָֻמּתנֹות
מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמּודֿלֹומר:

לּבעלים  הנאתן ּדרׁשּוׁשּטֹובת הרּבה מדרׁשים ועֹוד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
אּגדה ּומדרׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿקדׁשיו
עֹוׂשה  ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

למּודה  ׁשהיתה מעׂשרה אחד ‡LÈ.לעׂשֹות אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒ¯L‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הרּבה  .ממֹון ְֵַָ

ß oeiq 'g iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? אּתה מן אם , ְְְֳִִִִִֶַָָָָָ

להביא  אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעּכב
הּסֹוטה  את ‡LÈ.לֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש .ּבׁשּתים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

ׁשטּות  רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד "ּכיֿנֹואפין ּדכתיב: , ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבֹו ּוכתיב ז)תׂשטה", חסרֿלב".(משלי אּׁשה "נאף : ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

צניעּות  מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּופׁשּוטֹו
ּכמֹו ּבעיניו, ד)ותחׁשד ועבר"(שם מעליו (שם "ׂשטה ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ

לּב"ז) אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.ÏÚÓ B· ‰ÏÚÓe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»»«
הּמעל? .ּומהּו ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 cenr a jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ְְִִִִִֶֽ
ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכתיב "תׂשטה" אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש (סוטה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
א) .ג,

כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ׁשהראיה מה לבאר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָיׁש
סֹוטה: מּדין ְִִִָָנלמד

יׂשראל  והּנה, ּבפנּויה. ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדין
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁשלּו

ּבעלּה" רצֹון לׁשֹון העֹוׂשה (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אליהּו דבי (ּתּנא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
והּקדֹוׁש־ּברּו־ ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"עֹוׂשה

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áéøacWi` Wi` 'Fbe Yxn`e 'Fbe ©¥§§¨©§¨§¦¦
xnFl ltM .'Fbe,Yxn`e xACmB §¨©©©¥§¨©§¨©

xnFl ltM mB ,FpFWl z` dPWWi` ¦¨¤§©¨©©¦
,Wi`'` zFhFqA zFbxcd 'a WIW cvl ¦§©¤¥©§¨§

DphA dAvY d`nHd ,d`nh '`e dIwp§¦¨§§¥¨©§¥¨¦§¤¦§¨
zgAWn dxFdHde ,'Fbe Dkxi lRze§¦Ÿ§¥¨§§©§¨©§©©
,dxin`e xEAC xn` dfl ,rxf drxfpe§¦§§¨¨©¨¤¨©¦©£¦¨
dxFdHl dMx dxin`e ,d`nHl xEAC¦©§¥¨©£¦¨©¨©§¨
DAl Knqi 'd iM ,DlrA Dl `Pwi xW £̀¤§©¥¨©£¨¦¦§Ÿ¦¨

l m` mixn`Pd micEriAd`nhp ` ©§¦©¤¡¨¦¦Ÿ¦§§¨
xnFl ltM Fnvr df mrhlE ,dX`d̈¦¨§©©¤©§¨©©
l"f mxnF` KxC lr `Ede ,Wi` Wi ¦̀¦§©¤¤§¨

(:ai dNbn)m` lrn FA dlrnE FxnF`A §¦¨§§¨£¨©©¦
dYrnE ,'Eke ixwA Edi` lrn FA dlrn̈£¨©©¦§©¦§¥©¨
`Ed rcFie FYW`l `Pw m` mc` xn`iŸ©¨¨¦¦¥§¦§§¥©
DzwicA didY lrn FA oi`W FnvrA§©§¤¥©©¦§¤§¦¨¨
xn`ie d`wWd mFwnA eiUrOn Flv ¤̀§¦©£¨¦§©§¨¨§Ÿ©
iEPw xg` ENt` dxdhA Dwifgdl§©£¦¨§¨¢¨£¦©©¦

xn` dfl ,dxizqEWi` Wi`rcFId oiA §¦¨¨¤¨©¦¦¥©¥©
xW` oiA xFdh Wi` `Ed iM FnvrA§©§¦¦¨¥£¤

:odMd l` D`iadl Kixv xFdh `lŸ¨¨¦©£¦¨¤©Ÿ¥
éìeàåltkA aEzMd oEM dfl iMxAC §©¦¨¤¦¥©¨§¤¤©¥

,Yxn`e`NW aWFgW inl oiA §¨©§¨¥§¦¤¥¤Ÿ
`EdW FnvrA rcFIW mrHn `iadl§¨¦¦©©¤¥©§©§¤

FxnF`e ,Fzwfg rxi `NW icM mB ,xFdḧ©§¥¤Ÿ¨¥©¤§¨§§
Yxn`eF` ,xaCA utgdl dMx dxin` §¨©§¨£¦¨©¨§¤¨¥©¨¨

dWw xEAcA FpWi cg`e cg` lkl§¨¤¨§¤¨¤§§¦¨¤
mbd lrn FA WIW in ,dMx dxin`e©£¦¨©¨¦¤¥©©£©
Fzrx dlBY iM dWw xEAC Fl WIW¤¥¦¨¤¦¦¨¤¨£
daFh Fl Wi ok iR lr s` ldTA©¨¨©©¦¥¥¨
mr aMWi lal lFWkOn Fwigxdl§©§¦¦¦§§©¦§©¦
Wi iwp `EdW inlE ,zEcinzA d`nh§¥¨¦§¦§¦¤¨¦¥
,FYW`A zFfal Fgixkdl dWw xEAC Fl¦¨¤§©§¦¦§§¦§
dwPYW aNd zcrFQd dxin` Fl Wie§¥£¦¨©¤¤©¥¤¦¨¤

:'Fbe rxf drxfpe dX`dbi dxez ¨¦¨§¦§§¨¨©§



yp`צו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים

להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין
ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£LÈ‡ ·ÎLÂd˙‡∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ,ּפֹוסלת ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים רֹואה  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

אֹותּה ׁשּתראה ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין לטמאת ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל ,נאנסה ∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
ידּוע  ואין לאו התראתֹו, אם נטמאה .אם ְְְְִִִֵַַָָָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת ׁשּלא חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.יהא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

"אֹור" קרּוי ׁשהּׁשמן ּבחׁשמהּדר, עׂשתה והיא ,. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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xn`nA FzpEM `id dn '`oFxMf zgpn ©¦©¨¨§©£©¦§©¦¨
,oer zxMfndnE ,oFxMfl Kxvd dOl ©§¤¤¨Ÿ¨¨ª§©§¦¨©
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Exn` l"fxe ,miWFcw(ixtq :e"h dhFq) §¦§©©¨§¨¦§¦

`EdW ilkA EWcTW xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¤¨§¦§¦¤
evi dOl liMUdl Wi dfl mB ,xFIMd©¦©¨¤¥§©§¦¨¨§©
xtQd zNrR `Ed dn mB ,df xaC lr 'd©¨¨¤©©§ª©©¥¤
dUrX dn `nlWA ,FA DzFwWdl§©§¨¦§¨¨©¤¨¨
`Ed l`xUi z` dwWdW lbrA dWn¤¨¥¤¤¦§¨¤¦§¨¥

Kzrx KxQiY KxC lr(a dinxi)dOl mB ©¤¤§©§¥¨¨¥¦§§¨©¨¨
oOfndn didIW wCwC mB ,WCwOd on¦©¦§¨©¦§¥¤¦§¤¥©§ª¨

WCwOAFq)(mW dhmi`ltp ,xRgi `le ©¦§¨¨¨§Ÿ©§Ÿ¦§¨¦

FxnF` mB ,mixaCd iPOnmiOd l` ozpe ¦¤¦©§¨¦©§§¨©¤©¨¦
l"f Exn`e(mW)sv xtrd didIW KixSW §¨§¨¤¨¦¤¦§¤¤¨¨¨

,miOd ipR lrm`W mixaFq opAxe ©§¥©©¦§©¨¨§¦¤¦
aMrn dn ,lEqR miOl xtrd miCwd¦§¦¤¨¨©©¦¨©§©¥
aEzMd xiMfd `NW ip`Fxe ,df xaC̈¨¤§©¦¤Ÿ¦§¦©¨
xn`l l`FW iR mYql dTg Ff devnA§¦§¨ª¨¦§Ÿ¦¥¥Ÿ

FxnF` mB ,l`WY `lmixOd in`l Ÿ¦§©©§¥©¨¦Ÿ
l"fxe ,mixn mdl `xwi dOl iYrcï©§¦¨¨¦§¨¨¤¨¦§©©
miOd mikRdp mixn Exn` ixtqA§¦§¦¨§¨¦¤§¨¦©©¦
otFq mW lr xg` xaC ,mixn zFidl¦§¨¦¨¨©¥©¥¨



צז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים

להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין
ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£LÈ‡ ·ÎLÂd˙‡∑(כו ּומי (סוטה לקטן ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִִָָָ

איׁש Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ׁשאינֹו d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ,ּפֹוסלת ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים רֹואה  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

אֹותּה ׁשּתראה ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין לטמאת ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל ,נאנסה ∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
ידּוע  ואין לאו התראתֹו, אם נטמאה .אם ְְְְִִִֵַַָָָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת ׁשּלא חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.יהא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

"אֹור" קרּוי ׁשהּׁשמן ּבחׁשמהּדר, עׂשתה והיא ,. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åèàéáäåcr .'Fbe FYW` z` Wi`d §¥¦¨¦¤¦§§©
.oiprA xirdl Wi .oiprd lM sFq¨¨¦§¨¥§¨¦¨¦§¨

xn`nA FzpEM `id dn '`oFxMf zgpn ©¦©¨¨§©£©¦§©¦¨
,oer zxMfndnE ,oFxMfl Kxvd dOl ©§¤¤¨Ÿ¨¨ª§©§¦¨©

Kixvdl wFgx Fpi` dUrOdW mB©¤©©£¤¥¨§©§¦
mixFrU zgpnl qgizi dOl mB ,oFxMf¦¨©¨¨¦§©¥§¦§©§¦
ip` d`Fx `lde oer zxMfn `idW¤¦©§¤¤¨Ÿ©£Ÿ¤£¦
l`xUil dWcg dgpn oAxw `EdW¤¨§©¦§¨£¨¨§¦§¨¥
dpEMd zrcl Kixv cFr .gqRd zxgOn¦¨¢©©¤©¨¦¨©©©©¨¨
dn ,miWFcw min lW df dUrnA§©£¤¤¤©¦§¦©

E`xwp dOle ,min lW mdiUrO©£¥¤¤©¦§¨¨¦§§
Exn` l"fxe ,miWFcw(ixtq :e"h dhFq) §¦§©©¨§¨¦§¦

`EdW ilkA EWcTW xnFl oEMzPW¤¦§©¥©¤¨§¦§¦¤
evi dOl liMUdl Wi dfl mB ,xFIMd©¦©¨¤¥§©§¦¨¨§©
xtQd zNrR `Ed dn mB ,df xaC lr 'd©¨¨¤©©§ª©©¥¤
dUrX dn `nlWA ,FA DzFwWdl§©§¨¦§¨¨©¤¨¨
`Ed l`xUi z` dwWdW lbrA dWn¤¨¥¤¤¦§¨¤¦§¨¥

Kzrx KxQiY KxC lr(a dinxi)dOl mB ©¤¤§©§¥¨¨¥¦§§¨©¨¨
oOfndn didIW wCwC mB ,WCwOd on¦©¦§¨©¦§¥¤¦§¤¥©§ª¨

WCwOAFq)(mW dhmi`ltp ,xRgi `le ©¦§¨¨¨§Ÿ©§Ÿ¦§¨¦

FxnF` mB ,mixaCd iPOnmiOd l` ozpe ¦¤¦©§¨¦©§§¨©¤©¨¦
l"f Exn`e(mW)sv xtrd didIW KixSW §¨§¨¤¨¦¤¦§¤¤¨¨¨

,miOd ipR lrm`W mixaFq opAxe ©§¥©©¦§©¨¨§¦¤¦
aMrn dn ,lEqR miOl xtrd miCwd¦§¦¤¨¨©©¦¨©§©¥
aEzMd xiMfd `NW ip`Fxe ,df xaC̈¨¤§©¦¤Ÿ¦§¦©¨
xn`l l`FW iR mYql dTg Ff devnA§¦§¨ª¨¦§Ÿ¦¥¥Ÿ

FxnF` mB ,l`WY `lmixOd in`l Ÿ¦§©©§¥©¨¦Ÿ
l"fxe ,mixn mdl `xwi dOl iYrcï©§¦¨¨¦§¨¨¤¨¦§©©
miOd mikRdp mixn Exn` ixtqA§¦§¦¨§¨¦¤§¨¦©©¦
otFq mW lr xg` xaC ,mixn zFidl¦§¨¦¨¨©¥©¥¨

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈« טז:ÈÈ Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`xnBaE ,sEBd z` oixnn(.k mW)xn` §¨¦¤©©§¨¨¨¨©
xn xaC oYIW Kixv l`EnWC dEa £̀¨¦§¥¨¦¤¦¥¨¨©
mixOd aizkC `nrh i`n miOd KFzl§©©¦©©£¨¦§¦©¨¦
mixaCde .o`M cr xaM mixOW¤¨¦§¨©¨§©§¨¦
devnA mixacd 'd mzq dOl midEnY§¦¨¨¨©©§¨¦§¦§¨

:FzEllkA xaCd zdinY lr sqFp ,Ff¨©§¦©©¨¨¦§¨
øLôàåmcTX dn iR lr oiprd Wxtl §¤§¨§¨¥¨¦§¨©¦©¤¨©

,dxFYd zEIniptA dricin Epl̈¦¦¨¦§¦¦©¨
ziW`xA zWxtA LiYrnWd `ld(a) £Ÿ¦§©§¦§¨¨©§¥¦

midl` lkie 'Fbe minXd ENkie wEqRA©¨©§ª©¨©¦§©§©¡Ÿ¦
lkzE sqkY deFde `xap lM iM 'Fbe§¦¨¦§¨§¤¦§Ÿ§©
KExA miIg midl`d l` waCdl Fze`Y©£¨§¦¨¥¤¨¡Ÿ¦©¦¨
iYlAA mB FpWi df oFa`Y WBxde ,`Ed§¤§¥¥¨¤¤§©©¦§¦
zEIpgExd xErW itM cg` lM rrFp¥©¨¤¨§¦¦¨¨¦
KixSX dn itM `xFAd FA riAhd xW £̀¤¦§¦©©¥§¦©¤¨¦
FxnF`M F`xFal gaW zzle FnEIwl§¦§¨¥¤©§§§§

(fh ilWn)Epivn cFr .EdprOl 'd lrR lM ¦§¥Ÿ¨©©©£¥¨¦
Exn`W l"fxl(d"t x"a)E`xwpW mrh §©©¤¨§©©¤¦§§

mivg miOd bNR 'dW cvl mikFA min©¦¦§©¤¦¥©©¦¤§¨
zgYn dHnl Ex`Wp mivge dlrnl§©§¨§¤§¨¦§£§©¨¦©©
md dHnl Ex`WPW miOd ,dWAIl©©¨¨©©¦¤¦§£§©¨¥

r migP`znE mikFAEkf `NW l ¦¦§©§¦©¤Ÿ¨
,oFilrd ivgA miIg midl`l axwzdl§¦§¨¥¨¡Ÿ¦©¦©£¦¨¤§
:mzewze cgi mi`xaPd sqM df `Ed iM¦¤Ÿ¤©¦§¨¦©©§¦§¨¨

ãBòrAwl uRgi xW` z` 'd Ep`xd od¥¤§¨¤£¤©§Ÿ¦§Ÿ©
,mc` inin mipFYgYA dxiC¦¨©©§¦¦¥¨¨
`QM Dabe dnc`d dlNwzp F`hgaE§¤§¦§©§¨¨£¨¨§¨©¦¥

,mlFrd on dkxAd xFwn dkElOdx"a) ©§¨§©§¨¨¦¨¨
(h"itdxFY oYn mFiA FxaC `FA zr cr©¥§¨§©©¨

,mipFYgYA xEcl eici dUrnl wWgIe©©§Ÿ§©£¥¨¨¨©©§¦
ipal xAcOA Fxn`n zF`d Ll dfe§¤§¨©£¨©¦§¨¦§¥
oiYnd `le ,WCwn Fl zFUrl l`xUi¦§¨¥©£¦§¨§Ÿ¦§¦
x`Wp didW zaWFp ux` l` m`FA cr©¨¤¤¤¤¤¤¨¨¦§¨
dUrn did `l m` hrEn onf§¨¨¦Ÿ¨¨©£¥
xg` ENt` ler EairzdWkE ,milBxnd©§©§¦§¤¦§¦¨¤£¦©©
zFAx mipW FcFaM oMWIe dpikW dcxIW¤¨§¨§¦¨©¦§Ÿ§¨¦©
oFW`xd FnFwnl aWe FzpikW 'd wNq¦¥§¦¨§¨¦§¨¦
mi`hgd zlEf dYrnE ,mFxl minẄ©¦¨¥©¨©©£¨¦
miIg midl` zxiC didY EaaFqi xW £̀¤§§¦§¤¦©¡Ÿ¦©¦
miOd zrnC 'd dgnE dfaE ,mipFYgYA©©§¦¨¤¨¨¦§©©©¦
EgnUie ux`d zRxg xqEie mikFAd©¦§©¤§©¨¨¤§¦§§
wgxe 'd Dxx` xW` ux`d lbze miOd©©¦§¨¥¨¨¤£¤¥£¨§¨©
,micFC zr dYr dPde mlFr cFC dPOn¦¤¨¨§¦¥©¨¥¦
xaCd aEWi mi`hgd EaaFqi m`e§¦§§©£¨¦¨©¨¨
Eeci df lre ,`QMd mExie didW zFnkl¦§¤¨¨§¨©¦¥§©¤¦§

xirdl Kixve ,min FYY lFwl miieCd©§¨¦§¦©¦§¨¦§¨¦
l`xUi zahd iM EN` micEOlA ofŸ̀¤§¦¦¥¦£¨©¦§¨¥
did mzxWkde ipiq xd lr EcnrWM§¤¨§©©¦©§©§¨¨¨¨¨
KxAzi FzpikW zFxWdl iE`x oM mB©¥¨§©§§¦¨¦§¨©
'd zxice drC ux`d d`lnE ux`Ä¨¤¨§¨¨¨¤¥¨§¦©
EpnFwn dNrzie mipFilraM mipFYgYA©©§¦§¨¤§¦§¦§©¤§¥
diElY dcixide dlrOd iM ,df¤¦©©£¨§©§¦¨§¨

:'d iptl mzaxwA§¦§¨¨¦§¥
àöîúål"f Exn`W(`"nt x"eny)zExg §¦§¨¤¨§¥

xvIn zExg 'Eke zeOd K`lOn¦©§©©¨¤§¥¦¥¤
xErMd xfg lbrd oer ici lre ,rxd̈©§©§¥£Ÿ¨¥¤¨©©¦
`le ohVd FW`x `ivFde didW zFnkl¦§¤¨¨§¦Ÿ©¨¨§Ÿ
mFwnl `N` l`xUi lW mzahd lirFd¦£¨¨¨¤¦§¨¥¤¨§¨
zEllM la` ,mdipgn KFY lAbnª§¨©£¥¤£¨§¨
zeOd aw xfge mrf mFiA e"nyp mlFrd̈¨§©©§¨©©©¨¤
xW` dEwnd onGA oM oi`W dn ,mlFrl̈¨©¤¥¥©§¨©§ª¤£¤

FxnF`M rxd zpigA lM cA`i(bi dixkf) §©¥¨§¦©¨©§§§©§¨

ux`d on xiar` d`nHd gEx z`e§¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
rNA iM miIgd ux` `xTY Epvx` f`W¤¨©§¥¦¨¥¤¤©©¦¦¦©

:gvpl zeOd©¨¤¨¤©
øîLedlrp mdiR lre mixaCd Ll §Ÿ§©§¨¦§©¦¤©£¤

nA,oFkp lr oiprd zpEM zNq ¦§¦©©¨©¨¦§¨©¨
dPwCai iM FYW` Wi` z`PwA 'd evi iM¦§©§©§Ÿ¦¦§¦¦§§¤¨

mFwn l` dP`iaIW df dUrnAxW` §©£¤¤¤§¦¤¨¤§£¤
LizFxird xakE ,midl`d dpFg mẄ¤¨¡Ÿ¦§¨£¦¦
dpFilrd ux` `xTi `Edd mFwOl iM¦©¨©¦¨¥¤¤¨¤§¨
llkA Dpi`e ,dpikW mW dpkXW cvl§©¤¨§¨¨§¦¨§¥¨¦§©
xW` min mB ,'d Dxx` xW` xEx`̈£¤¥£¨©©¦£¤
dOl iM ,drnC mdipir cxY `l mẄŸ¥¥¥¥¤¦§¨¦¨¨
gTIW 'd dEve ,maal rxi dOle EMai¦§§¨¨¥©§¨¨§¦¨¤¦©
miWFcw E`xTi ,miWFcw mdd miOdn¥©©¦©¥§¦¦¨§§¦
,FnW `xFpe WFcw 'd iptl mzaxwA§¨§¨¨¦§¥¨§¨§
ixaC oi`e ,miOd dUrn Lxird dfaE¨¤¤¦§©£¥©©¦§¥§¨©
EpizFAx ixaC mFlWe qg mixzFq§¦©§¨¦§¥©¥
`N` ,xFIMA miWCwn EidW Exn`W¤¨§¤¨§ª¨¦©¦¤¨
ixacl oEMzp df KxcA 'd xACX dOn¦©¤¦¥§¤¤¤¦§©¥¦§¨©
zgwl dEv mB ,miIg midl` oM mB©¥¡Ÿ¦©¦©¦¨¨©©
`EdW cvl `weC WCwOd xtrd on¦¤¨¨©¦§¨©§¨§©¤
dEve ,`Ed KExA oFilre WFcwl aFxẅ§¨§¤§¨§¦¨
xtrd on `N` xwcA xRgi `NW¤Ÿ©§Ÿ§¤¤¤¨¦¤¨¨
oipA wqtd `lA 'd iptl okEOd©¨¦§¥§Ÿ¤§¥¦§¨

l"f mxn`nM(:eh dhFq)mzFid cvl §©£¨¨¨§©¡¨
z`xWdA miWiBxnE miaFxw xzFi¥§¦©§¦¦§©§¨©
Fpi` df WBxdX dn ,mdA dpikW§¦¨¨¤©¤¤§¥¤¥
mrh `l iM WCwOl uEg `EdW xtrA¤¨¨¤©¦§¨¦Ÿ¨©

xW` z` zFUrl dPd cr df mrh©©¤©¥¨©£¤£¤
:zFUr 'd utg̈¥£

äeöåxtrde dNgY miOd oYIW 'd §¦¨¤¦¥©©¦§¦¨§¤¨¨
dOd xW` xcqM mrHd ,dlrnl§©§¨©©©§¥¤£¤¥¨
m`W Exn`W minkgW `vnze ,mlFrÄ¨§¦§¨¤£¨¦¤¨§¤¦
m` Exn` mElM dUr `l xtrd miCwd¦§¦¤¨¨Ÿ¨¨§¨§¦
Fnvr oiprd `Ede ,mixWM miaxrn Eid̈§Ÿ¨¦§¥¦§¨¦§¨©§
wlg Wi iM ,xtre min mixEcq mdW¤¥§¦©¦§¨¨¦¥¥¤
wlg Wie dlrnl xtrde dHnl miOdW¤©©¦§©¨§¤¨¨§©§¨§¥¥¤
dHnl xtr la` ,xtrd lv` miOdW¤©©¦¥¤¤¨¨£¨¨¨§©¨
y"xlE ,miIgd min xcqA Ff `nbC oi ¥̀ª§¨§¥¤©¦©©¦§

mW xn`W(:fh)xaFq dHnl xtr ENt` ¤¨©¨£¦¨¨§©¨¥
dlrnl min Wi iM ciRwdl oi`W¤¥§©§¦¦¥©¦§©§¨
Edfe ilMA miOd EWCwzIW ice xtrdn¥¤¨¨§©¤¦§©§©©¦©§¦§¤
:oiprl KixSd WBxdA WiBxdl mzEIg©¨§©§¦§¤§¥©¨¦¨¦§¨

äeöådhFq zWxR aYkl 'dzFxMf`A §¦¨¦§Ÿ¨¨©¨¨©§¨
miOA azMd lM miwgFnE DAW¤¨£¦¨©§¨©©¦
mdA gM zzl mrHde ,`Edd xtraE¤¨¨©§©©©¨¥Ÿ©¨¤
,zFUr EvRgi xW` dUrn zFUrl©£©£¤£¤©§§£
,mixFrVdn dgpn aixwIW cFr dEve§¦¨¤©§¦¦§¨¥©§¦
`iadW dzEgR dgpnl `nbC mrHd©©©ª§¨§¦§¨§¨¤¥¦
`hgn aAqp dfe ,mlFrd zNgzA oiw©¦¦§¦©¨¨§¤¦§¨¥¥§
mxB xW` oer zxMfd `Ede ,dEge mc`̈¨§©¨§©§¨©¨Ÿ£¤¨©
xn`n `Ede ,dnc`l dllwE miOl ikA§¦©©¦§¨¨¨£¨¨§©£©
dwWi f`e ,oer zxMfn oFxMf zgpn¦§©¦¨©§¤¤¨Ÿ§¨©§¤
mdd miOd `FaA dPde ,miOd dX`d̈¦¨©©¦§¦¥§©©¦©¥
m` FkFzA mXd iEgnA dX`d irnA§¥¥¨¦¨§¦©¥§¦
ici lr `Edd mXd dPd d`nh dX`d̈¦¨§¥¨¦¥©¥©©§¥
mcFTd oer xMfi oer zxMfOW dgpOd©¦§¨¤©§¤¤¨Ÿ¦§Ÿ¨Ÿ©¥
ExMfi iM mixn Eidi dfaE miOd EWiBxie§©§¦©©¦¨¤¦§¨¦¦¦§§
,mzrnC z` dgn 'de mzIkaE mpFbi§¨§¦¨¨©¨¨¤¦§¨¨
mzxn aaFqY d`nHd dX`d dPde§¦¥¨¦¨©§¥¨§¥¨¨¨
mixnl mixx`nd miOd Da E`aE¨¨©©¦©§¨£¦§¨¦
z`f iM dnwp DA EUrie dirn EkYgi©§§¥¤¨§©£¨§¨¨¦Ÿ
mXd gkaE ,mzIkA znxFBd dX`d̈¦¨©¤¤§¦¨¨§Ÿ©©¥
,DPOn mznwp Enwpi mdA oEzPd©¨¨¤¦§§¦§¨¨¦¤¨
iM rci Wgp zndfA dEg `hg rcFIde§©¥©¥§©¨§ª£©¨¨¥©¦
dlrd xW` oFW`xd oer `Ed df¤¨Ÿ¨¦£¤¤¡¨
,oFYgYd df mlFrn oFilr xF` zpikW§¦©¤§¥¨¤©©§
FaiF` z` Wi` `vni m`d df itkE§¦¤©¦¦§¨¦¤§
LBxdl `Ad DA EnIwie ,EPgNWie¦©§¤¦©§¨©¨§¨§§
oiA DA dnwp EUrie ,Fbxdl mMWd©§¥§¨§§©£§¨¨¨¥
mxB Wi mdipWNW xtrd oiA miOd©©¦¥¤¨¨¤¦§¥¤¥§©
`N` aEzMd xiMfd `NW mbde ,drẍ¨©£©¤Ÿ¦§¦©¨¤¨

:xtrd mB FA Wi minfh dxez ©¦¥©¤¨¨
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(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּסיעין  אּלא ה'"? לפני מּמקֹום "והעמדּה אֹותּה היּו ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. ׂשערּה(שם קליעת את מּכאן סֹותר לבּזֹותּה. ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל להן לבנֹות ‰'.ּגנאי ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי) ּדרּבׁשער הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ּתּטרף ליּגעּה אּולי , ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, הּמים ּדעּתּה .על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑ סֹופן ׁשם לּהעל מרים ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.ׁשהם «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  "ליטיא", ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות ."מלטטיא", ְְְְְֶֶַַַָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא ּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם""ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»

לי  יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע ׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ



צט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּסיעין  אּלא ה'"? לפני מּמקֹום "והעמדּה אֹותּה היּו ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. ׂשערּה(שם קליעת את מּכאן סֹותר לבּזֹותּה. ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל להן לבנֹות ‰'.ּגנאי ÈÙÏ∑ ְְְִִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי) ּדרּבׁשער הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ÈtkŒÏÚ‰.ּכל Ô˙Â∑ּתּטרף ליּגעּה אּולי , ְִִַָָ¿»«««∆»ְְִֵַַָָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, הּמים ּדעּתּה .על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ÌÈ¯n‰∑ סֹופן ׁשם לּהעל מרים ∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.ׁשהם «»ƒִֵֵֶַָָָ«¿»¿ƒ

לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים סּלֹון (יחזקאל : ְְְִִִַַָָָ
קדֹוׁשים  ׁשהרי ארּורים, מים לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹממאיר.
את  מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהן.
אּלא  "ליטיא", ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהאחרים.

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות ."מלטטיא", ְְְְְֶֶַַַָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא ּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם""ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»

לי  יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע ׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
את  מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,"יר "לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

הּיר את ּומּפילים C¯È.הּבטן ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ ִִֵֶֶֶַַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈
נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּבטנֹו

צבה"; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ" אֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּכׁשהּוא
אמּור  נבעלת ׁשל ‡ÔÓ.הרי ÔÓ‡∑ ׁשבּועה :קּבלת ְֲִֵֶֶֶָ»≈»≈ְַַָָ

אם  "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, על ְִֵֵֵַַַָָָָָָָ"אמן"
ׁשּלא  "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" זה, ִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹמאיׁש

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה .ׂשטיתי  ְְֲִִֶֶָָָָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑,הּמעׂשה סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
מנחתּה מקריב ּבתחּלה מבּׂשרׁשהרי הּכתּוב אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
בּה",מּנין  "ּובאּו ּתלמּודֿלֹומר: הּגּוף? ּכל לׁשאר ְְִִִַַַַָָָָ

לפי  ?"ויר "ּבטן ּתלמּודֿלֹומר מה ּכן, אם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּבכּלּה.
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

רעים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  לּה .ּומרים להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּומֹוריד מעלה ּומביא, היא מֹולי ואף , ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

למעלה  ׁשּידּה עּמֹו, ּכהן מניפה ׁשל È¯˜‰Â·.מּידֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנחֹות מזּבח  ּכׁשאר קמיצה, .קדם ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

המגּלה ׁשֹותה  ׁשּנמחקה לאחר אֹותּה! מערערין , ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯kכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««



yp`ק zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑הפרׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין הּמתנּול יׁש לאדם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמקֹום ְִֵֶָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑ זֹוּבסתירה.‰¯B‰Ëe ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד עֹוד  ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם כז)ּברוח, .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
ׁשהּסֹוטה  לבעלּהמעֹון", .(ספרי)אסּורה ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¿≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çëíàå.'Fbe dxdhE .'Fbe d`nhp `l §¦Ÿ¦§§¨§§Ÿ¨§
`AW cvl ,dxdhE xnFl ltM̈©©§Ÿ¨§©¤¨
miOdn dX`d dwPYW caNn iM xnFl©¦¦§©¤¦¨¤¨¦¨¥©©¦
drxfpe dzTpe Dl cFr dEzigWi `le§Ÿ©§¦¨¨§¦§¨§¦§§¨

dpzd dfl ,rxfdxdhE`l WExR ¨©¨¤¦§¨§Ÿ¨¥Ÿ
Wi` lW FzaikW zpizpA z`nhp¦§¥¦§¦©§¦¨¤¦

,DWi` icrlAndxdhEdPbn xaCn ¦©§£¥¦¨§Ÿ¨¦¨¨§ª¤
mincFTd mit`FPd dUrn `EdW¤©£¥©£¦©§¦
wEXpe wEAge zlEGd wWg d`iAl©¦¨¥¤©©§¦§¦
miOd Dl EaihIW `Ed f` ,Fl dnFce§¤¨¤¥¦¨©©¦
la` d`nhp `l m` la` ,aEzMd lkM§¨©¨£¨¦Ÿ¦§§¨£¨
iwPYW mbd `hgd itprn dxdhp `lŸ¦§£¨¥©§¥©¥§£©¤¦¨¦

dEriBi `l Wprdn,zFxEn`d zFaFh ¥¨Ÿ¤Ÿ©¦¨¨£

xn` odMd zrEaWAW `vnzeiM §¦§¨¤¦§©©Ÿ¥¨©¦
zgY zihU'Fbez`nhp ikedWwe ,'Fbe ¨¦©©§§¦¦§¥§§¨¤

m` ,zihU iM xn`OA FzpEM `Ed dn©©¨¨©©£©¦¨¦¦
ike xnFl Fl did `l z`nhp iM `Ed¦¦§¥Ÿ¨¨©§¦
i`Ce `N` ,e"`e ztqFzA z`nhp¦§¥§¤¤¨¤¨©©
mincFTd mixaC oiprl oEMzPW¤¦§©¥§¦§©§¨¦©§¦
dpzde ,'Eke zlEGd wWg `EdW d`nHl©ª§¨¤¥¤©©§§¦§¨

z`nhp ike,Wpr Dl didIW `Ed f` §¦¦§¥¨¤¦§¤¨Ÿ¤
zFTlgd 'a Eid `l m` zEIMtdA xn`e§¨©§©§¦¦Ÿ¨©£ª
,aFh xacA gilvze rxdn dwPY¦¨¤¥¨©§©§¦©§¨¨
zErvn`n zpaEn zirvn`d dTlge©£ª¨¨¤§¨¦¤¤¥¤§¨

Exn` l"fxe ,mixaCd(:gi mW)dxFdhE ©§¨¦§©©¨§¨§¨
xg` Wi` EpMxclE ,xg` Wi`n `id¦¥¦©¥§©§¥¦©¥

llM KxC iM d`nhp `l xn`nA llkp¦§¨§©£¨Ÿ¦§§¨¦¤¤§¨
:xg`n oiA df Wi`n oiA xn`hk dxez ¨©¥¥¦¤¥¥©¥

(áøacaEzMd ltM .'Fbe Yxn`e 'Fbe ©¥§§¨©§¨§¨©©¨
xnFl,Yxn`e xAC,FpFWl dPW mB ©©¥§¨©§¨©¦¨§

cg`W xifp ipin 'al oEkIW ilE`©¤§©¥§¦¥¨¦¤¤¨
`EddM zExifp `Ede ,Fxagn gAWn§ª¨¥£¥§§¦§©

mixcpA Exn`W(:h)oFrnW xn`W ¤¨§¦§¨¦¤¨©¦§
`N` 'Eke iYlk` `l inIn wiCSd©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦§¤¨
minXl gNb`W dcFard 'Eke mrR©©§¨£¨¤£©©©¨©¦
'dl xiGdl xifp `xw xn` Lilr 'Eke§¨¤¨©§¨¨¦§©¦©

xn` dfl .mW oIrixACx`W cbpM §ª©¨¨¤¨©©¥§¤¤§¨
,zExifpYxn`e,dNrnd zExifp cbpM §¦§¨©§¨§¤¤§¦©§ª¨

xnFl ltM dfle'dl xiGdl xifp`le §¨¤¨©©¨¦§©¦©§Ÿ



קי `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑הפרׁש ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»ְֵֶ

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין הּמתנּול יׁש לאדם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו .ּבמקֹום ְִֵֶָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰‰‡ÓË‡ÏŒÌ‡Â∑ זֹוּבסתירה.‰¯B‰Ëe ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»
‡È‰∑ אחר ולא ∑wÂ˙‰.מּמקֹום המאררים, מּמים ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ

ּתלד עֹוד  ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם כז)ּברוח, .(סוטה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
ׁשהּסֹוטה  לבעלּהמעֹון", .(ספרי)אסּורה ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¿≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çëíàå.'Fbe dxdhE .'Fbe d`nhp `l §¦Ÿ¦§§¨§§Ÿ¨§
`AW cvl ,dxdhE xnFl ltM̈©©§Ÿ¨§©¤¨
miOdn dX`d dwPYW caNn iM xnFl©¦¦§©¤¦¨¤¨¦¨¥©©¦
drxfpe dzTpe Dl cFr dEzigWi `le§Ÿ©§¦¨¨§¦§¨§¦§§¨

dpzd dfl ,rxfdxdhE`l WExR ¨©¨¤¦§¨§Ÿ¨¥Ÿ
Wi` lW FzaikW zpizpA z`nhp¦§¥¦§¦©§¦¨¤¦

,DWi` icrlAndxdhEdPbn xaCn ¦©§£¥¦¨§Ÿ¨¦¨¨§ª¤
mincFTd mit`FPd dUrn `EdW¤©£¥©£¦©§¦
wEXpe wEAge zlEGd wWg d`iAl©¦¨¥¤©©§¦§¦
miOd Dl EaihIW `Ed f` ,Fl dnFce§¤¨¤¥¦¨©©¦
la` d`nhp `l m` la` ,aEzMd lkM§¨©¨£¨¦Ÿ¦§§¨£¨
iwPYW mbd `hgd itprn dxdhp `lŸ¦§£¨¥©§¥©¥§£©¤¦¨¦

dEriBi `l Wprdn,zFxEn`d zFaFh ¥¨Ÿ¤Ÿ©¦¨¨£

xn` odMd zrEaWAW `vnzeiM §¦§¨¤¦§©©Ÿ¥¨©¦
zgY zihU'Fbez`nhp ikedWwe ,'Fbe ¨¦©©§§¦¦§¥§§¨¤

m` ,zihU iM xn`OA FzpEM `Ed dn©©¨¨©©£©¦¨¦¦
ike xnFl Fl did `l z`nhp iM `Ed¦¦§¥Ÿ¨¨©§¦
i`Ce `N` ,e"`e ztqFzA z`nhp¦§¥§¤¤¨¤¨©©
mincFTd mixaC oiprl oEMzPW¤¦§©¥§¦§©§¨¦©§¦
dpzde ,'Eke zlEGd wWg `EdW d`nHl©ª§¨¤¥¤©©§§¦§¨

z`nhp ike,Wpr Dl didIW `Ed f` §¦¦§¥¨¤¦§¤¨Ÿ¤
zFTlgd 'a Eid `l m` zEIMtdA xn`e§¨©§©§¦¦Ÿ¨©£ª
,aFh xacA gilvze rxdn dwPY¦¨¤¥¨©§©§¦©§¨¨
zErvn`n zpaEn zirvn`d dTlge©£ª¨¨¤§¨¦¤¤¥¤§¨

Exn` l"fxe ,mixaCd(:gi mW)dxFdhE ©§¨¦§©©¨§¨§¨
xg` Wi` EpMxclE ,xg` Wi`n `id¦¥¦©¥§©§¥¦©¥

llM KxC iM d`nhp `l xn`nA llkp¦§¨§©£¨Ÿ¦§§¨¦¤¤§¨
:xg`n oiA df Wi`n oiA xn`hk dxez ¨©¥¥¦¤¥¥©¥

(áøacaEzMd ltM .'Fbe Yxn`e 'Fbe ©¥§§¨©§¨§¨©©¨
xnFl,Yxn`e xAC,FpFWl dPW mB ©©¥§¨©§¨©¦¨§

cg`W xifp ipin 'al oEkIW ilE`©¤§©¥§¦¥¨¦¤¤¨
`EddM zExifp `Ede ,Fxagn gAWn§ª¨¥£¥§§¦§©

mixcpA Exn`W(:h)oFrnW xn`W ¤¨§¦§¨¦¤¨©¦§
`N` 'Eke iYlk` `l inIn wiCSd©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦§¤¨
minXl gNb`W dcFard 'Eke mrR©©§¨£¨¤£©©©¨©¦
'dl xiGdl xifp `xw xn` Lilr 'Eke§¨¤¨©§¨¨¦§©¦©

xn` dfl .mW oIrixACx`W cbpM §ª©¨¨¤¨©©¥§¤¤§¨
,zExifpYxn`e,dNrnd zExifp cbpM §¦§¨©§¨§¤¤§¦©§ª¨

xnFl ltM dfle'dl xiGdl xifp`le §¨¤¨©©¨¦§©¦©§Ÿ

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ

סֹוטה  סֹוטה לפרׁשת הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר ? ְְֶֶַַָָָָָָ
מ  עצמֹו יּזיר לידי ּבקלקּולּה מביא ׁשהּוא הּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב)ניאּוף ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
הּיין  מן ׁשּפירׁש ּכאן אף Ï‰'.ּפריׁשה, ¯Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑,"ועּתיק חדת "מחמר ּכתרּגּומֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן ׁשהּיין  ּכׁשהּוא צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.מׁשּכר לׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ
מׁשקה  ּבכל אֹו "אין ּבמים הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו .ׁשֹורין ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּכענּבל ∑Ê‚.הם ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .ּבּזּוג הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ׁשּלֹו ׁשל הּׂשער הּפרע לגּדל , »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶֶַַַַָ

ראׁשֹו לפי נקּוד ∑Ú¯t.ׂשער (סּגֹול), קטן ּפּתח ְַֹ∆«ְִֶַָָָָ
ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול "ּפרע": כא)ׁשל ראׁשֹו(ויקרא את ְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
יפ  ּפחֹות לא 'ּפרע' קרּוי ואין יֹום רע. .מּׁשלׁשים ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ הּגּוף קדּׁשת למתים זֹו .מּלהּטמא …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'a cbpM xnFl oEMzp ,'dl xiGdl xn`̈©§©¦©¦§©¥©§¤¤
,zExifp ipinxifpzExifPd lM cbpM ¦¥§¦¨¦§¤¤¨©§¦

xn`nE ,Fnvr xiGIW'dl xiGdlcbpM ¤©¦©§©£©§©¦©§¤¤
dUrnM 'dl DzNgYn `idW zExifp§¦¤¦¦§¦¨¨©§©£¥
d`EaA d`xWM xiGdW mc` FzF`¨¨¤¦¦§¤¨¨¨¨

:FNWb dxez ¤

(èànèå,e"`e ztqFY xn` .Fxfp W`x §¦¥Ÿ¦§¨©¤¤¨
zaY xn` mB,W`xxnFl oEMzp ©¨©¥©Ÿ¦§©¥©

lr s` bbFW z`nh `N` Fpi`W mbdW¤£©¤¥¤¨ª§©¥©©
`N` FtEB `nhPW caNn `l ok iR¦¥Ÿ¦§©¤¦§¨¤¨
xfp aizkC FW`xA WIW dXcw ENt £̀¦§ª¨¤¥§Ÿ¦§¦¥¤
iM xnFl dvxi cFr .FW`x lr eidl ¡̀Ÿ¨©Ÿ¦§¤©¦

cal d`lde f`n zExifPd xzq `lŸ¨©©§¦¥¨¨©§¨§©
WExR Fxfp W`x oM mB `Ohe `N ¤̀¨§¦¥©¥Ÿ¦§¥
xn` xnBX dn `Ede ,zExifPd zNgY§¦©©§¦§©¤¨©Ÿ¤

'dl xiGde'Fbe,ElRi mipW`xd minIde §¦¦©§§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§
KM xg` xnFl xfgX dnEFxfp `nh iM ©¤¨©©©©¨¦¨¥¦§

`Ohe xn`OA mcTX dn wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¤¨©©©£©§¦¥



yp`קב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ

מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל אֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ
ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבֹוּבאהל ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿

B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי". "ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו" ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר זמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר הּיין ׁשּלא מן .עצמֹו ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiC lral mFwn didi `NW ,Fxfp W`xŸ¦§¤Ÿ¦§¤¨§©©¦
`EdW '` mFi `N` `Oh `NW xnFl©¤Ÿ¦¥¤¨¤

xn`nE ,zExifPd zlgzdminIde ©§¨©©§¦©£©§©¨¦

mipW`xdcal cg` mFi `l iM dNB ¨¦Ÿ¦¦¨¦Ÿ¤¨§©
'a `N` `nhi zExifPd zNgYn¦§¦©©§¦¦§¨¤¨
zxfbE ,minId lM `le mipFW`xd̈¦¦§Ÿ¨©¨¦§¥©

Fxfp `nh iM xnFl cEnlY ,`Ed aEzMd©¨©§©¦¨¥¦§
:llM KxcAi dxez §¤¤§¨



קג `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ

מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל אֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ
ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבֹוּבאהל ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿

B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי". "ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו" ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר זמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר הּיין ׁשּלא מן .עצמֹו ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiC lral mFwn didi `NW ,Fxfp W`xŸ¦§¤Ÿ¦§¤¨§©©¦
`EdW '` mFi `N` `Oh `NW xnFl©¤Ÿ¦¥¤¨¤

xn`nE ,zExifPd zlgzdminIde ©§¨©©§¦©£©§©¨¦

mipW`xdcal cg` mFi `l iM dNB ¨¦Ÿ¦¦¨¦Ÿ¤¨§©
'a `N` `nhi zExifPd zNgYn¦§¦©©§¦¦§¨¤¨
zxfbE ,minId lM `le mipFW`xd̈¦¦§Ÿ¨©¨¦§¥©

Fxfp `nh iM xnFl cEnlY ,`Ed aEzMd©¨©§©¦¨¥¦§
:llM KxcAi dxez §¤¤§¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּוׁשלמים עֹולה לפי ׁשל . ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ

לחם  ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו
ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ

˙BvÓ È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין עׂשר (מנחות .מּכל «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑ הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל ׁשל. ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

ּבּזיֹון  ּדר זה הרי ּבעזרה? הּנזיר"יגּלח "וגּלח אּלא ! ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשלמים  ׁשחיטת לאחר ּבהן– ׁשּכתּוב ג), :(ויקרא ְְְִִֶֶַַַַָָָ

מֹועד" אהל ּפתח Á·Ê."ּוׁשחטֹו ˙ÁzŒ¯L‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ּבֹו מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ׁשּׁשלמי ּתחת לפי , «¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבעזרה  מתּבּׁשלין היּו הּזרֹוע נזיר הּכהן לּטל ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל .אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה לאחר. «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ והּזרֹוע והרקיק –החּלה …∆«…≈ְְְִַַַַָָָ

הן  ‰Ùez‰.לּכהן ּתרּומה ‰ÊÁ ÏÚ∑ חזה מּלבד ְֵֵַָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָ
ׁשלמים וׁשֹוק מּכל לֹו נזיר הראּויים ׁשלמי על מּוסף , ְְְִִִִֵַַָָָָָָ

ּבּכלל  נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. לּדֹון הּזרֹוע ויצאּו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
להחזירן  הצר – זרֹוע להפרׁשת – החדׁש ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֻּבּדבר

וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון .לכללן, ְְִִֶַָָָָ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ נזיר הריני אמר: ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

מאה  ועל עֹולֹות מאה על לגּלח .ׁשלמים עלֿמנת ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ÈÙk‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„∑ ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

יחּסר  ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – אמר:נזרֹו ׁשאם , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהמֹות  ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהריני

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין .הּללּו, ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈
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(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ זכֹור דישנ"ט ּכמֹו ּבלע"ז ׁשמֹור. , »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ּכּלם .ׁשֹומעים ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּקדֹוׁש־ ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
"ויׂשם  ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינים
ּכעסֹו. יכּבׁש - "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם

ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים
יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âëøacxn` .xn`l 'Fbe oxd` l` ©¥¤©£Ÿ§¥Ÿ¨©
'a mrR,xn`lWg iM ilE` ©©¥Ÿ©¦¨

cEnlY zEWx `N` Fpi`W xnFl aEzMd©¨©¤¥¤¨§©§
.xn`l `id dUr zevn iM xn`l xnFl©¥Ÿ¦¦§©£¥¦¥Ÿ
f` EidW eipaE oxd`l `NW dvxi cFr¦§¤¤Ÿ§©£Ÿ¨¨¤¨¨
mB `l` dEvn `Ed cal `vnPA©¦§¨§©§©¤¤¨©
,zEnnFx oFWl oEMzp cFr .zFxFcl§¦§©¥§§

Kln xaC DA Wi Ff devn iM xnFl©¦¦§¨¥¨§©¤¤
mipdMl dlrn DA Wi mB ,xaCd mIwl§©¥©¨¨©¥¨©£¨©Ÿ£¦
`Ede ,mciA 'd mxqn zFkxAd iM¦©§¨§¨¨§¨¨§

:xn`l 'Fbe xAC FxnF`ck dxez §©¥§¥Ÿ
(ãëEëøáédkxAd miCwd .LxnWie 'd §¨¤§§¦§§¤¦§¦©§¨¨

dEvIW xnFl ,dxinXd KM xg`e§©©¨©§¦¨©¤§©¤

dkxAd Kxr itl mdl FzxinW 'd§¦¨¨¤§¦¥¤©§¨¨
didY KM lMW dvxi cFr .DzNcbE§ª¨¨¦§¤¤¨¨¦§¤
.LxnFWl 'd KxhvIW cr dkxAd zNcB§ª©©§¨¨©¤¦§¨¥§§¤

dvxi cFrLkxaidrx aAqi `le ¦§¤§¨¤§§Ÿ§ª©¨¨
n'Fbe YraUe lk`Y oR KxcM dkxAd ¥©§¨¨§¤¤¤Ÿ©§¨¨§¨§

(g mixaC):dk dxez §¨¦
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(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ זכֹור דישנ"ט ּכמֹו ּבלע"ז ׁשמֹור. , »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ּכּלם .ׁשֹומעים ׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהּקדֹוׁש־ ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
"ויׂשם  ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינים
ּכעסֹו. יכּבׁש - "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם

ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים
יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
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:ויׁשמר ה' ְְֶָֽיברכְְְִֶֽ
נכסי ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכ כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

ּכללית  ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּפרׁש מּדּוע ואם־ּכן עניניו, ּבכל האדם את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה
הּנכסים  על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ׁשהּברכה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

ְִַּבלבד?
ּברכֹות  רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻויׁש
ּבברּכת  החּדּוׁש מה קׁשה, ואם־ּכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמקּימי

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת הּברכֹות על רזא ּכהנים ּבפענח הקׁשּו (וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּכאן) זקנים ?ּומֹוׁשב ְִֵַָ

ׁשהיא  ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּברכה
הּטֹוב  רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻּדבפרׁשת
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבכּמּות
ׁש"הּפרֹות  רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכׁשמדּבר

מׁשּתּמרין" ואכלתם)יהיּו ד"ה י שם, .(רש"י ְְְִִִַ
ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנכסים
– ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם מּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיֹותר

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה יב)"וּימצא כו, דאף־על־(תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּפי

מאה" שם)ׁשאמדּוה .(פרש"י ֲֵֶָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

הּוא  ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּמהּטעמים
לריּבּוי  ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום", ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ"ויׂשם
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי מּוגּבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבלּתי
ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(ּבׁשרׁשֹו)
הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּדברּכת

מצא ליׂשראל הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּד"לא ּברכה מחזיק ּכלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּדמעלת  הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום". ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ענין  אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתהּפכא

הּוא  ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמהירּות
אּלא  מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ואמיּתית  ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַַָָענין
לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּתכלית
ׁשלֹום  יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ּוברכה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּבריּבּוי

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים", ּתׁשב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ"ּפרזֹות

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט ואסּכים (חולין הּכהנים.ליׂשראל, עם ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
אברכם" "ואני אחר: לּכהנים ּדבר –. ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ
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ּבאֹופן ויהי־רצֹון ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
את  "וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻּדלפנים

אני  ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הויה, ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה גֹו'", ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשמי
ׁשּבמקֹום נקרא  לעֹולם", ׁשמי "זה אּלא זכרי" "זה רק לא , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹ

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ
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ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' 'לעלם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּיהיה
ּכמבֹואר  מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוכבר
יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתניא,
אצילּות־ עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ְְֲִִִִֵֶַָָָּבֹו
לעד  נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה,

ּכמבֹואר  הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּולעֹולמי
קּבלת  ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָָּבהּגהה
זכּו", חּיים "טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׂשכר
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָוטֹועמים

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

ß oeiq 'h iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה "ּכּלֹות"(במדבר «¿ƒ¿«…∆ַ

ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ְְְְְְִִַַָָָָֹּכתיב
הּנכנסת  ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹום

LÓ‰.לחּפה  ˙Blk∑ חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ַָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵַַָָָ
לפי  ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלב

נפׁשֹו ודבר,ׁשּמסר ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ולא  הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
ׁשּמסר  לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטעה

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על קלב)נפׁשֹו :(תהילים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָ

לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' ְְְֲִִֵֶַַָָֻ"זכֹור
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ יב)וגֹו'", א :(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָ

ּדוד" בית ÌÈ˜‰Ï."ראה ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
הּיֹום  ּובאֹותֹו ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמּלּואים
מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹֹהעמידֹו
וראׁשֿחדׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִֶַָָָָֹֹלהקים",

היה ס)ניסן הּפרה (גיטין נׂשרפה ּבּׁשני הּזּו. ּבּׁשליׁשי , ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּובּׁשביעי  ראׁשֹונה .ּגּלחּוהּזיה ְְִִִִַַָָָ
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נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' 'לעלם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּיהיה
ּכמבֹואר  מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוכבר
יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתניא,
אצילּות־ עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ְְֲִִִִֵֶַָָָּבֹו
לעד  נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה,

ּכמבֹואר  הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּולעֹולמי
קּבלת  ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָָּבהּגהה
זכּו", חּיים "טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׂשכר
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָוטֹועמים

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

ß oeiq 'h iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
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:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה "ּכּלֹות"(במדבר «¿ƒ¿«…∆ַ

ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ְְְְְְִִַַָָָָֹּכתיב
הּנכנסת  ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹום

LÓ‰.לחּפה  ˙Blk∑ חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ַָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵַַָָָ
לפי  ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלב

נפׁשֹו ודבר,ׁשּמסר ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ולא  הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
ׁשּמסר  לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטעה

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על קלב)נפׁשֹו :(תהילים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָ

לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' ְְְֲִִֵֶַַָָֻ"זכֹור
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ יב)וגֹו'", א :(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָ

ּדוד" בית ÌÈ˜‰Ï."ראה ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
הּיֹום  ּובאֹותֹו ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמּלּואים
מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹֹהעמידֹו
וראׁשֿחדׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִֶַָָָָֹֹלהקים",

היה ס)ניסן הּפרה (גיטין נׂשרפה ּבּׁשני הּזּו. ּבּׁשליׁשי , ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּובּׁשביעי  ראׁשֹונה .ּגּלחּוהּזיה ְְִִִִַַָָָ
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נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy
מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם
ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן

העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו
עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה

ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי) עליהם ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמרּבמצרים  עליהם, מּכים והיּו ה), "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמדּו
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ
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עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑ קּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

לֹו ׁשּנאמר עד מּידם רּבי מׁשה אמר הּמקֹום. מּפי ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת

ּׁשּמחּסרין  ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּנׂשיאים:
הּכל, את צּבּור  ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשהם  אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּתה
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד .והּמּלּואים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»



yp`קח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה עד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äç÷FxnF` .'Fbe mY`n,mY`n ©¥¦¨§§¥¦¨
zEWxA Eid oicrW cOll§©¥¤£©¦¨¦§
,dWn lW FzEWxl E`A `le mi`iand©§¦¦§Ÿ¨¦§¤¤
dEhvp `NW cvl dWn lW Fnrhe§©£¤¤§©¤Ÿ¦§©¨
dvx `l zFlbrd lr oMWOd E`VIW¤¦§©¦§¨©¨£¨Ÿ¨¨
m`iUPde ,miiE`x md dnl iM lAwl§©¥¦§©¥§¦§©§¦¦
mipc`de miWxTd iM mYrcA ExrW¦£§©§¨¦©§¨¦§¨£¨¦
dniMqde ,zFlbrl KixSW lFcB `Vn©¨¨¤¨¦¨£¨§¦§¦¨

:`Ed KExA WFcTd lW FYrCe dxez ©§¤©¨¨
(éeáéø÷iåp .'Fbe mi`UPdmNM iM d`x ©©§¦©§¦¦§¦§¤¦ª¨

oFW`x mFiA aixwdl Evx cg`M§¤¨¨§©§¦§¦
mNMn KPgzIW EvxW ,gAfOd zMpgl©£ª©©¦§¥©¤¨¤¦§©¥¦ª¨
,'Fbe mFIl cg` `iUp xn` 'de ,cgi©©©¨©¨¦¤¨©§
zMpg aWgi mini a"Id lkA iM xn`e§¨©¦§¨©¨¦¥¨¥£ª©

FxnF` xg` dfle ,gAfOdcg` `iUp ©¦§¥©§¨¤©©§¨¦¤¨

zxg` mrR xn` 'FbegAfOd zMpgl §¨©©©©¤¤©£ª©©¦§¥©
'd xn` `l o`ke ,EpazMW FnM xnFl©§¤¨©§§¨Ÿ¨©
,dlrnl xn`W KxcM mY`n gw dWnl§¤©¥¦¨§¤¤¤¨©§©§¨
iM dfl zEWx Kixv did `NW rnWn©§¨¤Ÿ¨¨¨¦§¨¤¦
'd ziA `aEOd lke zFpAxw gTIW i`Ce©©¤¦©¨§¨§¨©¨¥
xn` cgi E`AW cvl `N` ,sqke adf̈¨§¤¤¤¨§©¤¨©©¨©
`N` ,mFIl '` `iUp mxCqi iM eil` 'd¥¨¦§©§¥¨¦©¤¨
dfe Exn`W ixtqA l"fxl izi`xW¤¨¦¦§©©§¦§¦¤¨§§¤
mi`iUPd EaCpzPW mWMW ciBn mpFWl§¨©¦¤§¥¤¦§©§©§¦¦
zMpgl EaCpzp KM oMWOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¨¨¦§©§©£ª©
xn`PW cr odn dWn lAw `le gAfOd©¦§¥©§Ÿ¦¥¤¥¤©¤¤¡©
xn`PW `Ed KExA WFcTd iRn Fl¦¦©¨¨¤¤¡©
.o`M cr 'Fbe zMpgl mpAxw z` Eaixwi©§¦¤¨§¨¨©£ª©§©¨

FxnF` xEYi EwIC l"fxz` Eaixwi ©©¦§¦§©§¦¤
mpAxwEWxce ,xnFl Kixv did `NW ¨§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦©§¨§

lAw `NW Ycnl `d ,oFiWxl `AW¤¨§¦§¨¨©§¨¤Ÿ¦¥
o`ni dOl z`f xwgl Epl Wie ,mdn¥¤§¥¨©£ŸŸ¨¨§¨¥
xWt`e ,'d zacp mcIn zgTn dWn¤¦©©¦¨¨¦§©§¤§¨
'd m` rcIW cr mdn lAwl dvx `NW¤Ÿ¨¨§©¥¥¤©¤¥©¦
F` dWn F` gAfOd Ekpgi mdW utg̈¥¤¥©§§©¦§¥©¤
haW mdOr d`x `NW mB dnE ,oxd ©̀£Ÿ©©¤Ÿ¨¨¦¨¤¥¤
dn LzFlrdA zWxR zNgzA oIre ,iel¥¦§©¥¦§¦©¨¨©§©£§©
wRYqn didW oiCd `Ede ,mW EpazMX¤¨©§¨§©¦¤¨¨¦§©¥
,FpAxwA gAfOd Kpgl `FaIW cg` lkA§¨¤¨¤¨©£Ÿ©¦§¥©§¨§¨

:lAwn didW i`CeA df zlEf la £̀¨©¤§©©¤¨¨§©¥
eáéø÷iå'a mrR xn` .'Fbe m`iUPd ©©§¦©§¦¦§¨©©©

,m`iUPd EaixwIemdW xnFl ©©§¦©§¦¦©¤¥
Egxh mnvrcr dacPd z`adA ©§¨¨§©£¨©©§¨¨©

EWg `l mi`iUp mdW mbd ,oMWOd©¦§¨£©¤¥§¦¦Ÿ¨
oAxTd E`iad `NW dvxi cFr .mcFakl¦§¨¦§¤¤Ÿ¥¦©¨§¨
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(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ
לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו

קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה עד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äç÷FxnF` .'Fbe mY`n,mY`n ©¥¦¨§§¥¦¨
zEWxA Eid oicrW cOll§©¥¤£©¦¨¦§
,dWn lW FzEWxl E`A `le mi`iand©§¦¦§Ÿ¨¦§¤¤
dEhvp `NW cvl dWn lW Fnrhe§©£¤¤§©¤Ÿ¦§©¨
dvx `l zFlbrd lr oMWOd E`VIW¤¦§©¦§¨©¨£¨Ÿ¨¨
m`iUPde ,miiE`x md dnl iM lAwl§©¥¦§©¥§¦§©§¦¦
mipc`de miWxTd iM mYrcA ExrW¦£§©§¨¦©§¨¦§¨£¨¦
dniMqde ,zFlbrl KixSW lFcB `Vn©¨¨¤¨¦¨£¨§¦§¦¨

:`Ed KExA WFcTd lW FYrCe dxez ©§¤©¨¨
(éeáéø÷iåp .'Fbe mi`UPdmNM iM d`x ©©§¦©§¦¦§¦§¤¦ª¨

oFW`x mFiA aixwdl Evx cg`M§¤¨¨§©§¦§¦
mNMn KPgzIW EvxW ,gAfOd zMpgl©£ª©©¦§¥©¤¨¤¦§©¥¦ª¨
,'Fbe mFIl cg` `iUp xn` 'de ,cgi©©©¨©¨¦¤¨©§
zMpg aWgi mini a"Id lkA iM xn`e§¨©¦§¨©¨¦¥¨¥£ª©

FxnF` xg` dfle ,gAfOdcg` `iUp ©¦§¥©§¨¤©©§¨¦¤¨

zxg` mrR xn` 'FbegAfOd zMpgl §¨©©©©¤¤©£ª©©¦§¥©
'd xn` `l o`ke ,EpazMW FnM xnFl©§¤¨©§§¨Ÿ¨©
,dlrnl xn`W KxcM mY`n gw dWnl§¤©¥¦¨§¤¤¤¨©§©§¨
iM dfl zEWx Kixv did `NW rnWn©§¨¤Ÿ¨¨¨¦§¨¤¦
'd ziA `aEOd lke zFpAxw gTIW i`Ce©©¤¦©¨§¨§¨©¨¥
xn` cgi E`AW cvl `N` ,sqke adf̈¨§¤¤¤¨§©¤¨©©¨©
`N` ,mFIl '` `iUp mxCqi iM eil` 'd¥¨¦§©§¥¨¦©¤¨
dfe Exn`W ixtqA l"fxl izi`xW¤¨¦¦§©©§¦§¦¤¨§§¤
mi`iUPd EaCpzPW mWMW ciBn mpFWl§¨©¦¤§¥¤¦§©§©§¦¦
zMpgl EaCpzp KM oMWOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¨¨¦§©§©£ª©
xn`PW cr odn dWn lAw `le gAfOd©¦§¥©§Ÿ¦¥¤¥¤©¤¤¡©
xn`PW `Ed KExA WFcTd iRn Fl¦¦©¨¨¤¤¡©
.o`M cr 'Fbe zMpgl mpAxw z` Eaixwi©§¦¤¨§¨¨©£ª©§©¨

FxnF` xEYi EwIC l"fxz` Eaixwi ©©¦§¦§©§¦¤
mpAxwEWxce ,xnFl Kixv did `NW ¨§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦©§¨§

lAw `NW Ycnl `d ,oFiWxl `AW¤¨§¦§¨¨©§¨¤Ÿ¦¥
o`ni dOl z`f xwgl Epl Wie ,mdn¥¤§¥¨©£ŸŸ¨¨§¨¥
xWt`e ,'d zacp mcIn zgTn dWn¤¦©©¦¨¨¦§©§¤§¨
'd m` rcIW cr mdn lAwl dvx `NW¤Ÿ¨¨§©¥¥¤©¤¥©¦
F` dWn F` gAfOd Ekpgi mdW utg̈¥¤¥©§§©¦§¥©¤
haW mdOr d`x `NW mB dnE ,oxd ©̀£Ÿ©©¤Ÿ¨¨¦¨¤¥¤
dn LzFlrdA zWxR zNgzA oIre ,iel¥¦§©¥¦§¦©¨¨©§©£§©
wRYqn didW oiCd `Ede ,mW EpazMX¤¨©§¨§©¦¤¨¨¦§©¥
,FpAxwA gAfOd Kpgl `FaIW cg` lkA§¨¤¨¤¨©£Ÿ©¦§¥©§¨§¨

:lAwn didW i`CeA df zlEf la £̀¨©¤§©©¤¨¨§©¥
eáéø÷iå'a mrR xn` .'Fbe m`iUPd ©©§¦©§¦¦§¨©©©

,m`iUPd EaixwIemdW xnFl ©©§¦©§¦¦©¤¥
Egxh mnvrcr dacPd z`adA ©§¨¨§©£¨©©§¨¨©

EWg `l mi`iUp mdW mbd ,oMWOd©¦§¨£©¤¥§¦¦Ÿ¨
oAxTd E`iad `NW dvxi cFr .mcFakl¦§¨¦§¤¤Ÿ¥¦©¨§¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יקריבּו יֹומֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: איׁש .לּמּסעֹות ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

והקריב על  מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא אֹומר ׁשבטֹו, אינֹו אֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ
ּתלמּודֿ והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למּטה

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .לֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה למנחת. ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּההּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

והֹוראת ליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
היתה  .ׁשעה ְָָָָ

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eaixwd `N` aixwOd ciA EdEpzpE§¨§©©©§¦¤¨¦§¦
iM xnFl Fl KEnqA gAfOd iptl mzF`¨¦§¥©¦§¥©§¨©¦
,mdl mcFw oi`A dpFW`x Eaixwi EN ¥̀©§¦¦¨§¥¥¨¤

xn`OA aEzMd oEki ok FnkEEaixwIe §¥§©¥©¨©©£©©©§¦
oMWOd iptl mz`zFlbrA xEn`d Ÿ¨¦§¥©¦§¨¨¨¨£¨

oMWn ikxvl `Ed mWCwd iM xnFl©¦¤§¥¨§¨§¥¦§¨
:'Fbe eiWxw mdilr z`Ul`i dxez ¨¥£¥¤§¨¨§

(áéáéø÷nä.FpAxw z` oFW`xd mFIA ©©§¦©¨¦¤¨§¨
xnFl Kxvd dOl zrcl Kixvz` ¨¦¨©©¨¨ª§©©¤

FpAxwFNXn `iadW xnFl `AW ilE`e ¨§¨§©¤¨©¤¥¦¦¤
l"f mdixaclE ,haXd lXn `leixtq) §Ÿ¦¤©¥¤§¦§¥¤¦§¦

(g"n `wqiRltMX dOn df xaC EwICW ¦§¨¤¦§¨¨¤¦©¤¨©
df 'Fbe oFWgp oAxw df cg` lkA xnFl©§¨¤¨¤¨§©©§§¤
mdNXn E`iadW cOln l`pzp oAxẅ§©§©§¥§©¥¤¥¦¦¤¨¤

FxnF` mrh,FpAxw'a FA WIW itl ©©§¨§¨§¦¤¥
eizFIkf zbltd '` ,daxwd zFpigA§¦©§¨¨©§¨©§ª¨
l"f mdixacA xEn`M 'd iptl Fzaxwe§¨§¨¦§¥¨¨§¦§¥¤

(b"it x"cna),oFWgp lW eiUrn mi`ltp¦§¨¦©£¨¤©§
xn` dfl ,Fnvr oAxTd 'Adeaixwd §©©¨§¨©§¨¤¨©¦§¦

FpAxw z`xEn`d oAxw aixwd WExR ¤¨§¨¥¦§¦¨§¨¨¨
lbq `EdW mlrPd FpAxw mr oiprÄ¦§¨¦¨§¨©¤¡¨¤¤¤
rcze ,zFUr `iltd xW` aFHd dUrn©£¤©£¤¦§¦£§¥©
Ecrezie Ecgizi mc`d oAxw mr iM¦¦¨§©¨¨¨¦§©£§¦§©£
xW`e EPOn EaaFq xW` dXcTd zFgMŸ©§ª¨£¤§¦¤©£¤

l cFr ,eil`lirti oAxTd zpigA iM cv ¥¨§©¦§¦©©¨§¨©§¦
aEzMd cirde ,dXcTd itpr zaxwd©§¨©©§¥©§ª¨§¥¦©¨
FpAxw z` aixwdl oFWgp ci dbiVd iM¦¦¦¨©©§§©§¦¤¨§¨
dXcTd ivFviPn aixwdl KixSd WExR¥©¨¦§©§¦¦¦¥©§ª¨
KixSd lM cgi cgie aixwd ditpre©£¨¤¨¦§¦§¦¥©©¨©¨¦
`Ede ,FzpigAn cgizdlE axwzdl§¦§¨¥§¦§©¥¦§¦¨§

xn`n,FpAxw z` aixwOddUri dfe ©£©©©§¦¤¨§¨§¤¥¨¤
:oAxTd z`adA dpEkaE gkA§Ÿ©§©¨¨©£¨©©¨§¨

ähîìlkM `iUp xn` `le .dcEdi §©¥§¨§Ÿ¨©¨¦§¨
iM xnFl ,zFHOd lkA xEn`d̈¨§¨©©©¦
mbd oFW`x aixwdl oFWgp `Ed iE`ẍ©§§©§¦¦£©
,Fnvr cSn FzlrnE `iUp did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©£¨¦©©§
iM mi`iUPd x`W lkA oM oi`X dn©¤¥¥§¨§¨©§¦¦¦
haXd i`iUp mzFid cvl `id mzlrn©£¨¨¦§©¡¨§¦¥©¥¤

`NW FzEdn biltdl dvxi cFr .cal§©¦§¤§©§¦©¤Ÿ
N` `iUpM Fnvr aiWgn didcg`M ` ¨¨©£¦©§§¨¦¤¨§¤¨

l"fx EpivOW cvlE ,haXd ipAn`nEgpY) ¦§¥©¥¤§©¤¨¦©©©§¨

(g"n wEqR oOwlzFnWA Wxcl EWTAW §©¨¨¤¦§¦§¦§
d`xp ,eiUrn itM cg` lM mi`iUPd©§¦¦¨¤¨§¦©£¨¦§¤
df `Ed iM ciBi oM mB FnW df wiCv iM¦©¦¤§©¥©¦¦¤
FnW WCwl aCpzPW cigi did xW £̀¤¨¨¨¦¤¦§©¥§©¥§

FxnF` `Ede ,mIl dcixiAoFWgpzF` ¦¦¨©¨§§©§
z"plhc zFIzF`A c"nlA ztNgzn o"Ep¦§©¤¤§©¤§¦
oiA xaFB mi lW lFWgp didW mbdW¤£©¤¨¨©§¤¨¥¥
mIl cxie acp ,iOr E`xwPW l`xUi¦§¨¥¤¦§§©¦¨©§¨©©¨

l"f mxn`nM:(.fl dhFq)bi dxez §©£¨¨¨

(âé.Bðaø÷åzNgYn e"`e ztqFY xn` §¨§¨¨©¤¤¨¦§¦©
xn`OA EpWxRX dn itl ,dUrOd©©£¤§¦©¤¥©§©©£©
mlrPl oEki iM FpAxw z` 'Fbe aixwOd©©§¦§¤¨§¨¦§©¥©¤¡¨

dlbPd oFxkfA xnFl wCvi,FpAxwemB ª§©©§¦§©¦§¨§¨§¨©
fnxl e"`e FA siqFd mikxCd x`Wl¦§¨©§¨¦¦¨¦§Ÿ
Dabe mExi df wiCvA xW` oFxzIl©¦§£¤§©¦¤¨§¨©

:c`nci dxez §Ÿ



yp`קי zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ ׁשּבעדרֹומיחד. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"

ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא מנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çéíBiahaW miCwd .'Fbe ipXd ©©¥¦§¦§¦¥¤
dxFY oA FzFid cvl ,xkUVi¦¨¨§©¡¤¨
`le ,xFkAd oaE`xl mcwe FhaW mxEd©¦§§¨©¦§¥©§§Ÿ
FciA wifgOd oElEaf mB `N` calA Ff¦§©¤¨©§©©£¦§¨

aizkC cnll(bl mixaC)olEaf gnU ¦§Ÿ¦§¦§¨¦§©§ª
mcwe FNvA aWi 'Fbe xkUVie Lz`vA§¥¤§¦¨¨§¨©§¦§¨©

:oaE`xl¦§¥
áéø÷ä.xkUVi `iUp 'Fbe l`pzp ¦§¦§©§¥§§¦¦¨¨

oFxkfl FnW zxMfd miCwd¦§¦©§¨©§§¦§
mB dlrOd xcB Fl zFUrl ,zE`iUPd©§¦©£¤¤©©£¨©
oM oi`X dn ,zE`iUPd zEaiWg `lA§Ÿ£¦©§¦©¤¥¥
oFxkf miCwdW mi`iUPd x`W lM̈§¨©§¦¦¤¦§¦¦§

oFxkf xiMfd FnWaE mnWl zE`iUPd©§¦¦§¨¦§¦§¦¦§
dxFYd oFxkf ,Dpipw zErvn`e dxFYd©¨§¤§¨¦§¨¨¦§©¨

l`pzpFxnF` KxC lr l` ozp(c ilWn) §©§¥¨©¥©¤¤§¦§¥

Dpipw zErvn` ,mkl iYzp aFh gwloA ¤©¨©¦¨¤¤§¨¦§¨¨¤
xrEvici lr `N` zipwp dxFYd oi`W ¨¤¥©¨¦§¥¤¨©§¥

dxFY lW DMxC `id KM ,oixEQi(.fp oiHB) ¦¦¨¦©§¨¤¨¦¦

df cvl iM ilE`e ,ld`A zEni iM mc`̈¨¦¨§Ÿ¤§©¦§©¤
cvl iM xnFl FnW oFxkf miCwd oM mB©¥¦§¦¦§§©¦§©
dkf FA didW FnWA mEWxd lrtOd©¦§¨¨¨¦§¤¨¨¨¨
dpiA ircFi xkUVi ipal `iUp zFidl¦§¨¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨

:miYrlhi dxez §¦¦
(èéáø÷äxg` xYin df lM .FpAxw z` ¦§¦¤¨§¨¨¤§ª¨©©

oEMzp `N` ,l`pzp aixwd xn` xaMW¤§¨¨©¦§¦§©§¥¤¨¦§©¥
oFxkfA zFtqFPd zFpigA liCbdl§©§¦§¦©¨§¦§
`vnze ,acpinr oA oFWgp zaxwd©§¨©©§¤£¦¨¨§¦§¨
dWlW oAxTd oFxkf oFWgpA xiMfdW¤¦§¦§©§¦§©¨§¨§¨

,minrRaixwOd'FbeFpAxw'Fbe,FpAxwe §¨¦©©§¦§¨§¨§§¨§¨
miCwdl FzEaxwzd oFxkf cg ¤̀¨¦§¦§¨§§©§¦
,mlrPd zaxwd zpigal cg`e dpFW`x¦¨§¤¨¦§¦©©§¨©©¤¡¨
lW `iUpA ok FnM ,Fnvr oAxTl cg`e§¤¨©¨§¨©§§¥§¨¦¤

,zFpAxw dWlW xiMfd dxFYaixwd ¨¦§¦§¨¨§¨¦§¦
l`pzp'Fbe,FpAxw z` axwdx`WaE §©§¥§¦§¦¤¨§¨¦§¨

zxMfd `N` xiMfd `l mi`iUPd©§¦¦Ÿ¦§¦¤¨©§¨©
,'d ziA `aEOd oAxTdElkEi `l iM ©¨§¨©¨¥¦Ÿ§



קיי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ ׁשּבעדרֹומיחד. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"

ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו
יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים

ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ
להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא מנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çéíBiahaW miCwd .'Fbe ipXd ©©¥¦§¦§¦¥¤
dxFY oA FzFid cvl ,xkUVi¦¨¨§©¡¤¨
`le ,xFkAd oaE`xl mcwe FhaW mxEd©¦§§¨©¦§¥©§§Ÿ
FciA wifgOd oElEaf mB `N` calA Ff¦§©¤¨©§©©£¦§¨

aizkC cnll(bl mixaC)olEaf gnU ¦§Ÿ¦§¦§¨¦§©§ª
mcwe FNvA aWi 'Fbe xkUVie Lz`vA§¥¤§¦¨¨§¨©§¦§¨©

:oaE`xl¦§¥
áéø÷ä.xkUVi `iUp 'Fbe l`pzp ¦§¦§©§¥§§¦¦¨¨

oFxkfl FnW zxMfd miCwd¦§¦©§¨©§§¦§
mB dlrOd xcB Fl zFUrl ,zE`iUPd©§¦©£¤¤©©£¨©
oM oi`X dn ,zE`iUPd zEaiWg `lA§Ÿ£¦©§¦©¤¥¥
oFxkf miCwdW mi`iUPd x`W lM̈§¨©§¦¦¤¦§¦¦§

oFxkf xiMfd FnWaE mnWl zE`iUPd©§¦¦§¨¦§¦§¦¦§
dxFYd oFxkf ,Dpipw zErvn`e dxFYd©¨§¤§¨¦§¨¨¦§©¨

l`pzpFxnF` KxC lr l` ozp(c ilWn) §©§¥¨©¥©¤¤§¦§¥

Dpipw zErvn` ,mkl iYzp aFh gwloA ¤©¨©¦¨¤¤§¨¦§¨¨¤
xrEvici lr `N` zipwp dxFYd oi`W ¨¤¥©¨¦§¥¤¨©§¥

dxFY lW DMxC `id KM ,oixEQi(.fp oiHB) ¦¦¨¦©§¨¤¨¦¦

df cvl iM ilE`e ,ld`A zEni iM mc`̈¨¦¨§Ÿ¤§©¦§©¤
cvl iM xnFl FnW oFxkf miCwd oM mB©¥¦§¦¦§§©¦§©
dkf FA didW FnWA mEWxd lrtOd©¦§¨¨¨¦§¤¨¨¨¨
dpiA ircFi xkUVi ipal `iUp zFidl¦§¨¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨

:miYrlhi dxez §¦¦
(èéáø÷äxg` xYin df lM .FpAxw z` ¦§¦¤¨§¨¨¤§ª¨©©

oEMzp `N` ,l`pzp aixwd xn` xaMW¤§¨¨©¦§¦§©§¥¤¨¦§©¥
oFxkfA zFtqFPd zFpigA liCbdl§©§¦§¦©¨§¦§
`vnze ,acpinr oA oFWgp zaxwd©§¨©©§¤£¦¨¨§¦§¨
dWlW oAxTd oFxkf oFWgpA xiMfdW¤¦§¦§©§¦§©¨§¨§¨

,minrRaixwOd'FbeFpAxw'Fbe,FpAxwe §¨¦©©§¦§¨§¨§§¨§¨
miCwdl FzEaxwzd oFxkf cg ¤̀¨¦§¦§¨§§©§¦
,mlrPd zaxwd zpigal cg`e dpFW`x¦¨§¤¨¦§¦©©§¨©©¤¡¨
lW `iUpA ok FnM ,Fnvr oAxTl cg`e§¤¨©¨§¨©§§¥§¨¦¤

,zFpAxw dWlW xiMfd dxFYaixwd ¨¦§¦§¨¨§¨¦§¦
l`pzp'Fbe,FpAxw z` axwdx`WaE §©§¥§¦§¦¤¨§¨¦§¨

zxMfd `N` xiMfd `l mi`iUPd©§¦¦Ÿ¦§¦¤¨©§¨©
,'d ziA `aEOd oAxTdElkEi `l iM ©¨§¨©¨¥¦Ÿ§

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח

ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה
אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g jxk zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹיׁש
ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי

לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּוׁשני  לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי

וׁשבט. ׁשבט לכל ׁשּיכים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ואהרן מׁשה ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים,

הּדּברֹות  וחמׁש חּמׁשין, חמּׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמּׁשּיֹות
הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכתּובין

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן .עד ְִִֶֶַַַַָָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dcEdi haW mdW l`xUi iklnM zFUr£§©§¥¦§¨¥¤¥¥¤§¨
FxnF` mrhe ,xkUVi haWeaxwd`lA §¥¤¦¨¨§©©§¦§¦§Ÿ

iEEv oFWl `EdW zxqOd Wxcl ,c"Ei¦§©¨Ÿ¤¤§¦
mxn`n iR lr dfA dpEMde ,`zEpnxEde§§§¨§©©¨¨¨¤©¦©£¨¨

l"f(a"p 't ixtq)dfl ,eilr oaE`x xrxrW ¦§¦¤¦§¥§¥¨¨¨¤
xn`e zEWxd oFc` xn`n `A,axwd ¨©£©£¨¨§¨©¦§¦

:df fnxl c"Ei `lA azM dflk dxez ¨¤¨©§Ÿ¦§Ÿ¤
(ãëáàéìàcvl oM `xwp .olg oA ¡¦¨¤¥Ÿ¦§¨¥§©

xkUVil cinrOd xaC `EdW¤¨¨©©£¦§¦¨¨
EpivOW FnkE ,a` `xTi dxFY cnll¦§Ÿ¨¦¨¥¨§¤¨¦

aizkC xkyVil dWn FniCwdWmixaC) ¤¦§¦¤§¦¨¨¦§¦§¨¦

(bl`Ede ,'Fbe xkyVie 'Fbe olEaf gnU§©§ª§§¦¨¨§§

xn`na`il`zFxwl qgizi il WExR ©£©¡¦¨¥¦¦§©¥¦§
WExR olg `EdW mbd ,a`oiNgFpi`W ¨£©¤¥Ÿ¥ª¦¤¥

mlFr oiNg `ihnwxtA wqFre dxFY oA¤¨§¥¦§©§©§¨ª¦¨
`A` oiC ok iR lr s` dGd©¤©©¦¥¥©¨

:`Mlnldk dxez §©§¨



yp`קיב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ

ּבנתנאל נׂשיא  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻ
הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ìøeöéìàfnxIW ilE` .xE`icW oA ¡¦¤§¥©¤¦§Ÿ
oer 'd Fl lgn xW` oaE`xl¦§¥£¤¨©£Ÿ

dxFYA mEWxd(dl ziW`xA)'Fbe aMWIe ¨¨©¨§¥¦©¦§©§
FxnF` `Ede ,Fzlgnl ixv Fl dlrde§¤¡¨¢¦§©£¨§§

il`,idl` WExRxEvKxC lr(g dinxi) ¡¦¥¡Ÿ©©¤¤¦§§¨

,crlbA oi` ixvdxE` icW oAo`M ©¢¦¥§¦§¨¤§¥¨
'Fbe aMWIe dxFYA mEWxd oiprl fnẍ©¨¦§¨¨¨©¨©¦§©§
,'Fbe aMWIe xn`nl skYW `Ed ixSde§©¢¦¤¥¤§©£©©¦§©§
dfA xUr mipW awri ipA EidIe xn`̈©©¦§§¥©£Ÿ§¥¨¨¨¤

Exn`W l"fg ixaclE ,rbPd `RxzAW) ¦¨©¤©§¦§¥£©¤¨§©¨

(:dpmd od 'Eke `hg oaE`x xnF`d lM̈¨¥§¥¨¨§¥¥
ipA EidIe zEkinQA 'd d`xdW mixaCd©§¨¦¤¤§¨©§¦©¦§§¥

:'Fbe awri`l dxez ©£Ÿ§



קיג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ

ּבנתנאל נׂשיא  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻ
הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ìøeöéìàfnxIW ilE` .xE`icW oA ¡¦¤§¥©¤¦§Ÿ
oer 'd Fl lgn xW` oaE`xl¦§¥£¤¨©£Ÿ

dxFYA mEWxd(dl ziW`xA)'Fbe aMWIe ¨¨©¨§¥¦©¦§©§
FxnF` `Ede ,Fzlgnl ixv Fl dlrde§¤¡¨¢¦§©£¨§§

il`,idl` WExRxEvKxC lr(g dinxi) ¡¦¥¡Ÿ©©¤¤¦§§¨

,crlbA oi` ixvdxE` icW oAo`M ©¢¦¥§¦§¨¤§¥¨
'Fbe aMWIe dxFYA mEWxd oiprl fnẍ©¨¦§¨¨¨©¨©¦§©§
,'Fbe aMWIe xn`nl skYW `Ed ixSde§©¢¦¤¥¤§©£©©¦§©§
dfA xUr mipW awri ipA EidIe xn`̈©©¦§§¥©£Ÿ§¥¨¨¨¤

Exn`W l"fg ixaclE ,rbPd `RxzAW) ¦¨©¤©§¦§¥£©¤¨§©¨

(:dpmd od 'Eke `hg oaE`x xnF`d lM̈¨¥§¥¨¨§¥¥
ipA EidIe zEkinQA 'd d`xdW mixaCd©§¨¦¤¤§¨©§¦©¦§§¥

:'Fbe awri`l dxez ©£Ÿ§

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq 'i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åììàéîìLfnxi .iCWixEv oA §ª¦¥¤¦©¨¦§Ÿ
`hg lr l` Fl mNXW oFrnWl§¦§¤¦¥¥©¥§
dn mB ,xnWOA FzF` xq`Ie sqFi¥©¤¡Ÿ©¦§¨©©

,ixnf dUrnA 'd mNXXiCW ixEv'dW ¤¦¥§©£¥¦§¦¦©¨¤
aizkC iC FpFilkl xn`(,g ,dk oOwl) ¨©§¦§©¦§¦§©¨

:dtBOd xvrYefl dxez ©¥¨©©©¥¨
(áîóñéìàzFidl fnxi .l`ErC oA ¤§¨¨¤§¥¦§Ÿ¦§

iR lr dNgY mdixrl Etq`PW¤¤¤§§¨¥¤§¦¨©¦

lM ExarW lig ixFAB zlEf xEn`M 'd¨¨©¦¥©¦¤¨§¨
FxnF` `Ede ,'Fbe uElg.sqil`lr cFr ¨§§§¤¨¨©

`l bFre oFgiq ux`W l"f mdixaC iR¦¦§¥¤¤¤¤¦§Ÿ
kA dzidozPW l`xUi ux` zpYn ll ¨§¨¦§©©§©¤¤¦§¨¥¤¨©

ixtqA Exn`W FnM ,mdxa`l 'da"g) §©§¨¨§¤¨§§¦§¦
(hvx `wqtoCxId xarl hxR mpFWl dfe ¦§¨§¤§¨§¨§¥¤©©§¥

EpivnE .o`M cr Lnvrn YlhPW¤¨©§¨¥©§§©¨¨¦
Dl Wi l`xUi ux` hRWOWh"t ziriaW) ¤¦§©¤¤¦§¨¥¥¨§¦¦

(a"nzWxtA iYazMX dn oIre ,rEcIM©¨©§©¥©¤¨©§¦§¨¨©
F`xw dfl ,'Fbe zFxhr wEqRA zFHn©©¨£¨§¨¤§¨

sqil`zpYOn xzFi lHl siqFdW cvl ¤§¨¨§©¤¦¦Ÿ¥¦©§©
,mdOr 'd miMqde 'dl`ErC oAWExR §¦§¦¦¨¤¤§¥¥

irEci md iM zrcl zEcrl xMd EUrW¤¨¤¥§¥¨©©¦¥§¥
xEn`M l`xUi ihaW cg`M l` icaFr§¥¥§©©¦§¥¦§¨¥¨¨

:a"k oniq rWFdiAbn dxez ¦ª©¦¨



yp`קיד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çîòîLéìàExn` l"fx .cEdiOr oA ¡¦¨¨¤©¦©©¨§
(`nEgpY)oA rWFdi 'xe xi`n iAx ©§¨©¦¥¦§§ª©¤

zFnXd z` miWxFC Eid dgxẅ§¨¨§¦¤©¥
FpFc`le rnW il` cEdiOr oA rnWil ¡̀¦¨¨¤©¦¥¨¨©§©£
mr `le FcFd did iOr ,rnW `lŸ¨©¦¦¨¨§Ÿ¦
aEzMd oEki iM d`xp .o`M cr mirWxd̈§¨¦©¨¦§¤¦§©¥©¨

xn`OArnW il`sqFi WxRW mrHW ©©£©¥©¨©¤©©¤¥¥¥
aaEqi xW` WEgn mEW cvl `lŸ§©¥£¤§©
FxnF`M 'd z`xi cvl `N` dUrOdn¥©©£¤¤¨§©¦§©§§

(hl ziW`xA)`Ede ,midl`l iz`hge §¥¦§¨¨¦¥Ÿ¦§
xn`n.rnW il`iR lr dvxi cFr ©£©¥¨¨©¦§¤©¦

Exn`W mdixaC(:el dhFq)Fl dncPW ¦§¥¤¤¨§¨¤¦§¨
`Ed iM rEci ode ,'Eke eia` lW FpTiC§ª§¤¨¦§§¥¨©¦
`l FnFwnA eia` iM dpikXd d`xn©§¥©§¦¨¦¨¦¦§Ÿ
`N` ,ig EPcFr m` 'it`e xaC rcï©¨¨©£¦¦¤©¤¨
xn`n `Ede ,l`xUi idl` awri xia £̀¦©£Ÿ¡Ÿ¥¦§¨¥§©£©

,rnW il`cFr xnFl ltkecEdiOr ¥©¨©§¨©©©¦
aEzMd xn`X dn fnxl(mW)rnW `le ¦§Ÿ©¤¨©©¨¨§Ÿ¨©

WExR DOr zFidl Dlv` aMWl dil ¥̀¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨¥
DOr zFidl ,FhEWtM 'Fbe aMWl¦§©§¦§¦§¦¨
DxUal FxUA aExwl EPOn draYW¤¨§¨¦¤§¥§¨¦§¨¨
,'Eke FcFd iOr xn`n `Ede ,dvx `le§Ÿ¨¨§©£©¦¦§
,miAx oFWl mirWx mr Exn`W l"fxe§©©¤¨§¦§¨¦§©¦
zW`n `NW xnFl mzpEMW ilE`©¤©¨¨¨©¤Ÿ¥¥¤
`vFIM dOMn `N` xnWp cal xtihFR¦©§©¦§©¤¨¦©¨©¥

:DAhn dxez ¨



קטו `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çîòîLéìàExn` l"fx .cEdiOr oA ¡¦¨¨¤©¦©©¨§
(`nEgpY)oA rWFdi 'xe xi`n iAx ©§¨©¦¥¦§§ª©¤

zFnXd z` miWxFC Eid dgxẅ§¨¨§¦¤©¥
FpFc`le rnW il` cEdiOr oA rnWil ¡̀¦¨¨¤©¦¥¨¨©§©£
mr `le FcFd did iOr ,rnW `lŸ¨©¦¦¨¨§Ÿ¦
aEzMd oEki iM d`xp .o`M cr mirWxd̈§¨¦©¨¦§¤¦§©¥©¨

xn`OArnW il`sqFi WxRW mrHW ©©£©¥©¨©¤©©¤¥¥¥
aaEqi xW` WEgn mEW cvl `lŸ§©¥£¤§©
FxnF`M 'd z`xi cvl `N` dUrOdn¥©©£¤¤¨§©¦§©§§

(hl ziW`xA)`Ede ,midl`l iz`hge §¥¦§¨¨¦¥Ÿ¦§
xn`n.rnW il`iR lr dvxi cFr ©£©¥¨¨©¦§¤©¦

Exn`W mdixaC(:el dhFq)Fl dncPW ¦§¥¤¤¨§¨¤¦§¨
`Ed iM rEci ode ,'Eke eia` lW FpTiC§ª§¤¨¦§§¥¨©¦
`l FnFwnA eia` iM dpikXd d`xn©§¥©§¦¨¦¨¦¦§Ÿ
`N` ,ig EPcFr m` 'it`e xaC rcï©¨¨©£¦¦¤©¤¨
xn`n `Ede ,l`xUi idl` awri xia £̀¦©£Ÿ¡Ÿ¥¦§¨¥§©£©

,rnW il`cFr xnFl ltkecEdiOr ¥©¨©§¨©©©¦
aEzMd xn`X dn fnxl(mW)rnW `le ¦§Ÿ©¤¨©©¨¨§Ÿ¨©

WExR DOr zFidl Dlv` aMWl dil ¥̀¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨¥
DOr zFidl ,FhEWtM 'Fbe aMWl¦§©§¦§¦§¦¨
DxUal FxUA aExwl EPOn draYW¤¨§¨¦¤§¥§¨¦§¨¨
,'Eke FcFd iOr xn`n `Ede ,dvx `le§Ÿ¨¨§©£©¦¦§
,miAx oFWl mirWx mr Exn`W l"fxe§©©¤¨§¦§¨¦§©¦
zW`n `NW xnFl mzpEMW ilE`©¤©¨¨¨©¤Ÿ¥¥¤
`vFIM dOMn `N` xnWp cal xtihFR¦©§©¦§©¤¨¦©¨©¥

:DAhn dxez ¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãðìàéìîbl"fx Exn` .xEvdcR oA ©§¦¥¤§¨¨§©©
iOr ,l`ilnB mpFWl dfe mixMfPd©¦§¨¦§¤§¨©§¦¥¦¦
ip`cR xEvdcR oA ,miaFh milEnB§¦¦¤§¨§¨©¦
lr cFr fnxie .o`M cr xdQd ziAn¦¥©Ÿ©©¨§¦§Ÿ©

KxCd dfl`ilnBFlnB iM xn` sqFIW ¤©¤¤©§¦¥¤¥¨©¦§¨
mbd dUrOd crA miaFh micqg 'd£¨¦¦§©©©£¤£©

`Ede ,FpTiC Ed`xdX dOA F`cR `EdW¤§¨©¤¤¤§¨§ª§§
FxnF`:xEvdcRdp dxez §§¨

(ñïãéáà`EdW lE`Wl fnx .iprcB oA £¦¨¤¦§Ÿ¦¨©§¨¤
ceC Fl `xw oMW ia`(ck ` l`EnW) £¦¤¥¨¨¨¦§¥

rCbl oFCPW oC ,d`x mB d`x ia`e§¨¦§¥©§¥¨¤¦¦§Ÿ©

FxnF`M EPOn zEklOd(eh mW)'d rxw ©©§¦¤§§¨¨©
fnxi cFr .Lilrn l`xUi zEklnn z ¤̀©§§¦§¨¥¥¨¤¦§Ÿ

.wlnr rxf cA` xW` ikCxnloA §¨§¢©£¤¦¥¤©£¨¥¤
iprcBlW FzEkln drCbPW FzF` oA ¦§Ÿ¦¤¤¦§§¨©§¤

:FliaWA lE`W`q dxez ¨¦§¦



yp`קטז zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åñøæòéçàfnxW ilE` .iCWiOr oA £¦¤¤¤©¦©¨©¤¨©
FxnF`e ,oFWnWlig`gExl fnxi §¦§§§£¦¦§Ÿ§©
aizkC FOr dzidW 'd(ci mihtFW)glvYe ¤¨§¨¦¦§¦§¦©¦§©

KxC lr ig` mWA dPkie ,'d gEx eilr̈¨©¦ª¤§¥£¦©¤¤
FxnF`(akw miNdY),irxe ig` ornlxfr §§¦¦§©©©©§¥¨¤¤

xn`e ,eiaiF` cbp FxfrA 'd didWoA ¤¨¨§¤§¤¤§¨§¨©¤
iCWiOrmiYWlR ExwPW xg`l fnxi ©¦©¨¦§Ÿ§©©¤¦§§¦§¦

mwpe FOr dide 'dl `xwe eipir z ¤̀¥¨§¨¨©§¨¨¦§¨©
:eiaiF`nfq dxez ¥§¨

(áòìàéòâtiR lr fnxi .oxkr oA ©§¦¥¤¨§¨¦§Ÿ©¦
mdixaC(d"pW `wqR a"g ixtq)xW`W ¦§¥¤¦§¦¦§¨¤¨¥

EdEtfpE oaE`x dUrn eig`l ciBd¦¦§¤¨©£¥§¥§¨
xW` ixacl EcFd oaE`x dcFdWkE§¤¨§¥§¦§¥¨¥

xn`n `Ede .EdEaxwel` irbRWExR §¥§§©£©©§¦¥¥
:EdExkrW xg` eig` eil` ErbR̈§¥¨¤¨©©¤£¨

ãBòmipAn KExA FxnF` KxC lr .dvxi¦§¤©¤¤§¨¦¨¦
l"fx Exn`e .xW`(mW)mpFWl dfe ¨¥§¨§©©¨§¤§¨

aXd lkA Ll oi`mipaA KxAzPW mih ¥§§¨©§¨¦¤¦§¨¥§¨¦

mipAd zMxAW EpivnE .o`M cr xW`M§¨¥©¨¨¦¤¦§©©¨¦
zF`d Ll dfe ,dXcTd zEpkXn aAqY§ª©¦§¥©§ª¨§¤§¨
caFr ziaA dpg xW` dxFYd oFx £̀©¨£¤¨¨§¥¥

'Eke iYBd mFc`(:bq zFkxA)xn`n `Ede , ¡©¦¦§§¨§©£©
l` irbRKxAzp dGn xW` l` FA rbRW ©§¦¥¤¨©¥£¤¦¤¦§¨¥

FxnF`e ,mipaAoxkr oAzExikrl fnxi §¨¦§§¤¨§¨¦§Ÿ©£¦
l"f mxn`nM mdizFpAn milEzAd©§¦¦§¥¤§©£¨¨

(h"t x"`cz)mC mdl did `NW¤Ÿ¨¨¨¤©
:milEzAbr dxez §¦



קיז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åñøæòéçàfnxW ilE` .iCWiOr oA £¦¤¤¤©¦©¨©¤¨©
FxnF`e ,oFWnWlig`gExl fnxi §¦§§§£¦¦§Ÿ§©
aizkC FOr dzidW 'd(ci mihtFW)glvYe ¤¨§¨¦¦§¦§¦©¦§©

KxC lr ig` mWA dPkie ,'d gEx eilr̈¨©¦ª¤§¥£¦©¤¤
FxnF`(akw miNdY),irxe ig` ornlxfr §§¦¦§©©©©§¥¨¤¤

xn`e ,eiaiF` cbp FxfrA 'd didWoA ¤¨¨§¤§¤¤§¨§¨©¤
iCWiOrmiYWlR ExwPW xg`l fnxi ©¦©¨¦§Ÿ§©©¤¦§§¦§¦

mwpe FOr dide 'dl `xwe eipir z ¤̀¥¨§¨¨©§¨¨¦§¨©
:eiaiF`nfq dxez ¥§¨

(áòìàéòâtiR lr fnxi .oxkr oA ©§¦¥¤¨§¨¦§Ÿ©¦
mdixaC(d"pW `wqR a"g ixtq)xW`W ¦§¥¤¦§¦¦§¨¤¨¥

EdEtfpE oaE`x dUrn eig`l ciBd¦¦§¤¨©£¥§¥§¨
xW` ixacl EcFd oaE`x dcFdWkE§¤¨§¥§¦§¥¨¥

xn`n `Ede .EdEaxwel` irbRWExR §¥§§©£©©§¦¥¥
:EdExkrW xg` eig` eil` ErbR̈§¥¨¤¨©©¤£¨

ãBòmipAn KExA FxnF` KxC lr .dvxi¦§¤©¤¤§¨¦¨¦
l"fx Exn`e .xW`(mW)mpFWl dfe ¨¥§¨§©©¨§¤§¨

aXd lkA Ll oi`mipaA KxAzPW mih ¥§§¨©§¨¦¤¦§¨¥§¨¦

mipAd zMxAW EpivnE .o`M cr xW`M§¨¥©¨¨¦¤¦§©©¨¦
zF`d Ll dfe ,dXcTd zEpkXn aAqY§ª©¦§¥©§ª¨§¤§¨
caFr ziaA dpg xW` dxFYd oFx £̀©¨£¤¨¨§¥¥

'Eke iYBd mFc`(:bq zFkxA)xn`n `Ede , ¡©¦¦§§¨§©£©
l` irbRKxAzp dGn xW` l` FA rbRW ©§¦¥¤¨©¥£¤¦¤¦§¨¥

FxnF`e ,mipaAoxkr oAzExikrl fnxi §¨¦§§¤¨§¨¦§Ÿ©£¦
l"f mxn`nM mdizFpAn milEzAd©§¦¦§¥¤§©£¨¨

(h"t x"`cz)mC mdl did `NW¤Ÿ¨¨¨¤©
:milEzAbr dxez §¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iyiy meil inei xeriy

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
äçðîì: §¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çòòøéçàKxC lr fnxi .opir oA £¦©¤¥¨¦§Ÿ©¤¤
l"f mxn`n(mW ixtq)raU wEqRA ©£¨¨¦§¦¨©¨§©

FwlgA gnU ilYtp didW cOln oFvẍ§©¥¤¨¨©§¨¦¨¥©§¤§

'd zMxA `lnE zFIBxtA mibcA miOiA§©¦§¨¦§©§¦¨¥¦§©
xn`n `Ede .o`M cr xqFpiB miig` ©¦©©¨§©£©£¦

rxrx eipirA did eig` wlgW WExR ©¥¤¥¤¤¨¨¨§¥¨©

wlgn d`ln Fpir dzide ,Fwlg KxrA§¥¤¤§§¨§¨¥§¥¨¥¥¤
:FlxFbA ltPWhr dxez ¤¨©§¨



yp`קיח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq `"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום הקריב,ּבֹו ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ

ּתחּלה  ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומה
זמן, לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשּנמׁשח  לֹומר אּלא הּמׁשח" "ּביֹום ללמֹוד ּבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

אֹומר ּכׁשהּוא ז)ּבּיֹום? אתם"(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום :, ְְְֵֶַָָֹ

"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח ְְְְִֶַַַַַַָלמדנּו
הקריב  – ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? ÛÒk.הּמׁשח ˙¯Ú˜ ְְִִִִֶַַַָֹ«¬…∆∆

‰¯NÚ ÌÈzL∑(במ"ר ׁשהתנּדבּו(ספרי הם ארע הם ולא ¿≈∆¿≈ְְְִֵֵֵֶַַֹ
ּפסּול  .ּבהם ְֶָ

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר?
ׁשקל  ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ּוׁשנאּהמׁשקלּה", חזר לכ , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט ּכאחד  ולא רּבה לא ,. ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
ּתלמּודֿלֹומר  ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãôíBéawiCvd o`M .'Fbe Fz` gWOd §¦¨©Ÿ§¨¦§¦
oNM iM dlrnl EpazMW EpxaC§¨¥¤¨©§§©§¨¦ª¨
dxCqpW `N` cg` mFiA cgi Eaixwd¦§¦©©§¤¨¤¨¤¦§§¨

:mFil cg` mzacp¦§¨¨¤¨§
úàîdOl zrcl Kixv .l`xUi i`iUp ¥¥§¦¥¦§¨¥¨¦¨©©¨¨

gAWIW ilE`e .oM xnFl Kxvdª§©©¥§©¤§©©
zMpg EUr onvrOW mzF` aEzMd©¨¨¤¥©§¨¨£ª©

xn`n `Ede ,gAfOdi`iUp z`nWExR ©¦§¥©§©£©¥¥§¦¥¥
riBdl Ekxvd `le dUrOd did mY`n¥¦¨¨¨©©£¤§Ÿª§§§©¦©

Exn` l"fxe ,zlEGdn(b"p `"g ixtq)`AW ¥©©§©©¨§¦§¦¤¨
zEkfE zg` devnA oNM EeXW xnFl©¤¨ª¨§¦§¨©©§
cg` zEkf mxnF` WExR .o`M cr cg ¤̀¨©¨¥§¨§¤¨
la` ,oiprA xEn`d oAxTd oiprA `Ed§¦§©©¨§¨¨¨¨¦§¨£¨

dGn dlrnl df zFbxcd mdA `vOi¦¨¥¨¤©§¨¤§©§¨¦¤
:oNMn lFcB oFWgp iMdt dxez ¦©§¨¦ª¨

(æôìk,cigi oFWl xn` .dlrl xwAd ¨©¨¨¨Ÿ¨¨©§¨¦
xn` oke .oNkl cg` xcB iM xnFl©¦¨¥¤¨§ª¨§¥¨©

minlXd gaf xwAmrhl cigi oFWl §©¤©©§¨¦§¨¦§©©
:Fnvr dfgt dxez ¤©§



קיט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq `"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום הקריב,ּבֹו ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ

ּתחּלה  ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומה
זמן, לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשּנמׁשח  לֹומר אּלא הּמׁשח" "ּביֹום ללמֹוד ּבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

אֹומר ּכׁשהּוא ז)ּבּיֹום? אתם"(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום :, ְְְֵֶַָָֹ

"ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח ְְְְִֶַַַַַַָלמדנּו
הקריב  – ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? ÛÒk.הּמׁשח ˙¯Ú˜ ְְִִִִֶַַַָֹ«¬…∆∆

‰¯NÚ ÌÈzL∑(במ"ר ׁשהתנּדבּו(ספרי הם ארע הם ולא ¿≈∆¿≈ְְְִֵֵֵֶַַֹ
ּפסּול  .ּבהם ְֶָ

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר?
ׁשקל  ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ּוׁשנאּהמׁשקלּה", חזר לכ , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט ּכאחד  ולא רּבה לא ,. ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
ּתלמּודֿלֹומר  ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãôíBéawiCvd o`M .'Fbe Fz` gWOd §¦¨©Ÿ§¨¦§¦
oNM iM dlrnl EpazMW EpxaC§¨¥¤¨©§§©§¨¦ª¨
dxCqpW `N` cg` mFiA cgi Eaixwd¦§¦©©§¤¨¤¨¤¦§§¨

:mFil cg` mzacp¦§¨¨¤¨§
úàîdOl zrcl Kixv .l`xUi i`iUp ¥¥§¦¥¦§¨¥¨¦¨©©¨¨

gAWIW ilE`e .oM xnFl Kxvdª§©©¥§©¤§©©
zMpg EUr onvrOW mzF` aEzMd©¨¨¤¥©§¨¨£ª©

xn`n `Ede ,gAfOdi`iUp z`nWExR ©¦§¥©§©£©¥¥§¦¥¥
riBdl Ekxvd `le dUrOd did mY`n¥¦¨¨¨©©£¤§Ÿª§§§©¦©

Exn` l"fxe ,zlEGdn(b"p `"g ixtq)`AW ¥©©§©©¨§¦§¦¤¨
zEkfE zg` devnA oNM EeXW xnFl©¤¨ª¨§¦§¨©©§
cg` zEkf mxnF` WExR .o`M cr cg ¤̀¨©¨¥§¨§¤¨
la` ,oiprA xEn`d oAxTd oiprA `Ed§¦§©©¨§¨¨¨¨¦§¨£¨

dGn dlrnl df zFbxcd mdA `vOi¦¨¥¨¤©§¨¤§©§¨¦¤
:oNMn lFcB oFWgp iMdt dxez ¦©§¨¦ª¨

(æôìk,cigi oFWl xn` .dlrl xwAd ¨©¨¨¨Ÿ¨¨©§¨¦
xn` oke .oNkl cg` xcB iM xnFl©¦¨¥¤¨§ª¨§¥¨©

minlXd gaf xwAmrhl cigi oFWl §©¤©©§¨¦§¨¦§©©
:Fnvr dfgt dxez ¤©§

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ycew zayl inei xeriy

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«
(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧

ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ
ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑ את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ
אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשלי ׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,

א) חּוץ (ויקרא והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, אּת(שמות "ודּברּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אל  ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, .אהל ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈ·e¯k‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין הּׁשמים מן יֹוצא הּקֹול ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מֹועד  לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ּכמֹו∑acÓ¯.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מתּדּבר".

מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, ‡ÂÈÏ.לבין ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
הּדּברֹות  מן אהרן את ‡˙ÏBw‰Œ.למעט ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

קֹול  הּוא יכֹול "אתֿהּקֹול", ּתלמּודֿלֹומר: ?נמּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹול

לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

אליו וידּבר . . אליו מּדּבר הּקֹול את פט)וּיׁשמע (ז, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק עד לֹו שם (ועיין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מגיעים) הדברים "היכן הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן ה'חלקי. ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּתבֹות ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". יׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
לּתֹורה  אֹותּיֹות רּבֹוא אֹות ׁשּׁשים לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
היה  טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכאֹורה
מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּקֹול
לבֹוא  מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפתח ּכׁשהּגיע נפסק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלּמה
מיחד  נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ"אל

הּקֹול! את ְְִֶַַלהפסיק
ׁשּכתב  ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוההסּברה

ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא ְְִִִִֶַַַַרׁש"י
הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבקֹול

לא היה זה ׁשהפסק ׁשּבמׁשּכן,ּבמקֹום אּלא ּבקֹול ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נפסק ּבּזמן אּלא הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּוא  הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּקֹול
ׁשכינה סּלּוק הּקֹול סימן ".והפסקת ְְְִִִַַַָָָ

הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָּוכׁשם

את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָענין

מקֹום ּבהּגלֹות ּכי אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
הפכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

ׁש"הּוא  (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּקֹול

ּגם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם נמׁש ְְְִִִִִַַַָָָָ
ּבבחינת  ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמחּוץ

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות מקֹום היה ולא מֹועד, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאהל
נתאוּה ּדירה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ועֹוד: יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּמּצד־עצמֹוּבתחּתֹונים  ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו (ּבגיּלּוי) ּבֹו ימׁשיכּוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אין , ְְְִִִֵֶַַָָ

עבֹודת על־ידי ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו האדם ויגּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.יתּבר לֹו ְְִִֵָָלדירה

סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת
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יום ראשון - ה' סיון
פרק כ, מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שני - ו' סיון
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' סיון
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום שישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א סיון
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נשא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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כד.7. – טז – טו – יד – יב י, א.8.עקב יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובנים "עפ"ז :
הספרי בכל‰ÌÈÓÂ˙Òדברי ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:

ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא כן
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leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn qetzl dpen`d
gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e qetzl
ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd
oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky
mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray
ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ±
`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl
lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`
,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki
,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv
dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick
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טז.14. כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא כד.16.: לז, 17.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ ודעת הבינה ע"י שבאים –
ביחודו  הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו'

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע והוא ÍÈ‡Âכו' גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – כו'.È˘‡¯Â˙הדברים' האמונה כולם
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ביחודו  הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו'

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע והוא ÍÈ‡Âכו' גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – כו'.È˘‡¯Â˙הדברים' האמונה כולם

oeiq 'f iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' שלישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd
ji` ,oiadl ,'d zecg`
dpad ipte` ipy epkzi
,oezgze oeilr ,'d zecg`a

± mxe`iae
.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨

íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦
"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî2heytd eyexit ± ¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly
.ux`l zgzneéøöåLiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥

äøLð íéäìàiexy ±éøvL ,õøàì úçzî íénaC ¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦
?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäìopeazdl ,xnelk ± §©§¦¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤

?jk xacd oi` ik al miyle ahidáéúk ,äpä3,íìBòì" : ¦¥§¦§¨
:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä- §¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©

dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd4weqtd yexity
:`ed"Eøác" ék,d"awd ly ±CBúa òé÷ø éäé" zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§

"'Bâå íénä,minyd riwx `xap el` zeize`e xeaicny - ©¨¦§
CBúa íìBòì úBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§§¨§

ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä òé÷øíìBòì íéòé÷øä §¦©©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-`"hily x"enc` w"k zxrdxacdy ± w"le" : §©£¨

xn`pxakn- "dpy mitl` dnk iptl ,:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky5:íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷åmiqgiizn mixacdy cala ef `le ± §©¨¦¨©
minyd `ave minyd) cinz miiwd ,"minya" enk `xapl
miniiw" 'ek gxie yny
mday hxt lk :"yi`a
mb `l` ± (cinz miiw
oiniiw"d) ux`d `av

oind :"oina,miiw cala
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
miiwzz `xap lkay
ziwl`d zeigd cinz
xevize ,eze` d`xay
itk ,ycgn eze` digze
iabl `ed xacdy
gxken xeaicdy ,"miny"
itk ,cinz ea cenrl

,oldl x`an `edyék¦
úBiúBàä eéä elàly ± ¦¨¨¦

`xay iwl`d xn`nd
,minyd z`úB÷lzñî¦§©§

íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨
ïøB÷îì úBøæBçå- §§¦§¨

zewl`a dbxc dze`l
,zeize`d ze`a dpnnyíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ±ïéà ¨¨©¨©¦©¦

éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦
Lnî "'eë òé÷øze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ¨¦©©¨

riwx ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly
,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli`
lka mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen` mixacdy

:mi`xapdíéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦
,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤©¥©©§¦§¦©¥©¨
zeig ly drepz mey zi`xp `l mday minnecd mixacd -
ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd zeigd `l mb ,zeipgex lye
zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a eli`e ,lecbl
miiw "mnec"a mb okÎitÎlrÎs` ± cala xneg `l` ,zeig mey

,eze` `xay iwl`d gekd cinzäpnî úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§¦¤¨
úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî úBiúBàä íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨¨¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
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ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת חיזוק 226): ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות

התבוננות כו' ÂÁÈÂ"˙האמונה Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת תשא Á˙Ó˙אתה למעלה) (ועד לארץ

גו'". השמימה פט.3.עיניך קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"במד"ת היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת "וכמובא :
הפסוק]. ח.5.[על מ, ישעי'



oeiqקכד 'g iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' רביעי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë

úéLàøa éîé úLLa õøàä,mlerd z`ixa zligza ±äúéä ¨¨¤§¥¤§¥§¥¦¨§¨
,ux`d ±éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaf`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l ixd
`l jk ,ux` ly ze`ivn
dzr mb zniiw dziid
.ux` ly ze`ivn mey

áúkL eäæå6,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©
Bîk ,Lnî íîBãa íbL¤©§¥©¨§

,íéîe øôòå íéðáà- £¨¦§¨¨©¦
zeig mey zi`xp `l mda

,zeipgex meyeúðéça Lé¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôðdpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©¨¦§©§

z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a

ef ± ?eaäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî`diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§

mnecdñôàå ïéàî Lé¥¥©¦¨¤¤
éîé úLL éðôlL¤¦§¥¥¤§¥

úéLàøamewnay ± §¥¦
ini zyy iptly avnd
dzid `l f`y ziy`xa
ly ze`ivn mey zniiw
oi`" wx `l` ,"mnec"
eiykr didz ± "qt`e
,"mnec" ly ze`ivn
ly zeize`d zervn`a
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n dxyr"n ±,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé-ìò- ©§¥¥¦§¦¥¦

z` dtilgn zg` ze`
ze`d :dnbecl ,dipyd
ze`a ztlgzn s"l`
`venn od odizy ik ,`"d
,dnecke ,cg`
à"ìøa úBìbìbúnä©¦§©§§§

,øBçàå íéðt íéøòL- §¨¦¨¦§¨
zetlgzne zelblbznd
miyely miz`n itl
ly ote`a ,mipte` cg`e

"xeg`e mipt"7,Bîk§
,'äøéöé øôñ'a áeúkL¤¨§¥¤§¦¨

ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨
ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤

óeøözeednd zeize`d ± ¥
àeäå ,"ïáà" íL± ¥¤¤§

zeize`d sexiv
dxyr"n zelylzynd
zetxhvne "zexn`n

od ,"oa`" dlnlBúeiç©
íéàø÷pL úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥¤¦§¨¦

íäa,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyld `id ycewd oeyl ± ¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day
Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd
- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn

ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïääâøãîì äâøãnî úBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦§
à"ìøa úBiúBàä̈¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
BúBàa úBLaìúîe¦§©§§
éôì .BúBéçäì àøáð¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
miillkd mi`xapd `l)
yny e` ,ux` ,miny enk
mi`xapd (`l` ,gxie

mpi` ,miihxtdíéìBëé§¦
äøNòî íúeiç ìa÷ì§©¥©¨¥£¨¨
ïîöò úBøîàî©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpädxyr"n ± ©¦§¨¥¤
"zexn`nìBãb ¯ ïîöò©§¨¨

íéàøápä úðéçaî ãàî§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦
,íéièøtzeidln - §¨¦¦

,mi`xapd ly zeigdïéàå§¥
íäa çkmi`xapa ± Ÿ©¨¤

,miihxtd,úeiçä ìa÷ì§©¥©©
ãøBiL éãé-ìò àlà¤¨©§¥¤¥

ìzLîe úeiçääâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîì ©©¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨
ziyrp ef dcixie -,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò©§¥¦¦§¨¦

,úBiúBàä ïBaLç ïäL úBàiøèîéâåwx `l `id zeigd - §¦©§¦¨¤¥¤§¨¦
oeayg aeyig iciÎlr mb `l` ,dipya zg` ze` selig iciÎlr
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî
äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç

ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà

äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî
ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä

úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש'



קכה oeiq 'g iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' רביעי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë

úéLàøa éîé úLLa õøàä,mlerd z`ixa zligza ±äúéä ¨¨¤§¥¤§¥§¥¦¨§¨
,ux`d ±éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaf`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l ixd
`l jk ,ux` ly ze`ivn
dzr mb zniiw dziid
.ux` ly ze`ivn mey

áúkL eäæå6,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©
Bîk ,Lnî íîBãa íbL¤©§¥©¨§

,íéîe øôòå íéðáà- £¨¦§¨¨©¦
zeig mey zi`xp `l mda

,zeipgex meyeúðéça Lé¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôðdpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©¨¦§©§

z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a

ef ± ?eaäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî`diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§

mnecdñôàå ïéàî Lé¥¥©¦¨¤¤
éîé úLL éðôlL¤¦§¥¥¤§¥

úéLàøamewnay ± §¥¦
ini zyy iptly avnd
dzid `l f`y ziy`xa
ly ze`ivn mey zniiw
oi`" wx `l` ,"mnec"
eiykr didz ± "qt`e
,"mnec" ly ze`ivn
ly zeize`d zervn`a
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n dxyr"n ±,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé-ìò- ©§¥¥¦§¦¥¦

z` dtilgn zg` ze`
ze`d :dnbecl ,dipyd
ze`a ztlgzn s"l`
`venn od odizy ik ,`"d
,dnecke ,cg`
à"ìøa úBìbìbúnä©¦§©§§§

,øBçàå íéðt íéøòL- §¨¦¨¦§¨
zetlgzne zelblbznd
miyely miz`n itl
ly ote`a ,mipte` cg`e

"xeg`e mipt"7,Bîk§
,'äøéöé øôñ'a áeúkL¤¨§¥¤§¦¨

ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨
ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤

óeøözeednd zeize`d ± ¥
àeäå ,"ïáà" íL± ¥¤¤§

zeize`d sexiv
dxyr"n zelylzynd
zetxhvne "zexn`n

od ,"oa`" dlnlBúeiç©
íéàø÷pL úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥¤¦§¨¦

íäa,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyld `id ycewd oeyl ± ¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day
Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd
- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn

ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïääâøãîì äâøãnî úBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦§
à"ìøa úBiúBàä̈¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
BúBàa úBLaìúîe¦§©§§
éôì .BúBéçäì àøáð¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
miillkd mi`xapd `l)
yny e` ,ux` ,miny enk
mi`xapd (`l` ,gxie

mpi` ,miihxtdíéìBëé§¦
äøNòî íúeiç ìa÷ì§©¥©¨¥£¨¨
ïîöò úBøîàî©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpädxyr"n ± ©¦§¨¥¤
"zexn`nìBãb ¯ ïîöò©§¨¨

íéàøápä úðéçaî ãàî§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦
,íéièøtzeidln - §¨¦¦

,mi`xapd ly zeigdïéàå§¥
íäa çkmi`xapa ± Ÿ©¨¤

,miihxtd,úeiçä ìa÷ì§©¥©©
ãøBiL éãé-ìò àlà¤¨©§¥¤¥

ìzLîe úeiçääâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîì ©©¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨
ziyrp ef dcixie -,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò©§¥¦¦§¨¦

,úBiúBàä ïBaLç ïäL úBàiøèîéâåwx `l `id zeigd - §¦©§¦¨¤¥¤§¨¦
oeayg aeyig iciÎlr mb `l` ,dipya zg` ze` selig iciÎlr
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî
äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç

ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà

äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî
ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä

úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
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oeiq 'h iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' חמישי יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr:äàéøáä

,ze`dìëeiL ãòlkezy ±,zeigdLaìúäìe íöîöúäì ©¤©§¦§©§¥§¦§©¥
epnî úBeäúäìe± §¦§©¦¤

,zeigdn.éèøt àøáð¦§¨§¨¦
eàø÷é øLà BîL äæå§¤§£¤¦§§

Bìmi`xewy myd ±
,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

úeiçì éìk àeä§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨

íäa LiL,"zexn`n dxyr"a ±,ïéàî Lé àøáì úeiçå çk ¤¥¨¤Ÿ©§©¦§Ÿ¥¥©¦

BúBéçäìe,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìgk mda yi recn - §©£§¨
iptn df ixd ± ?df

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
àeäÎyecwde dxezd ±

`edÎjexaãç àlkmd ± ª¨©
yiy myke .cg` mlek
`exal d"awd ly egeka
dxyr"l yi jk ,oi`n yi
gekd dxezay "zexn`n
"yi" `exal zeigde

."oi`"n

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
.ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m` ,oky

iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l `xapd

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîedgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - §¥©¨
miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"
mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy miceníéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb
:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦

mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦

,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦
,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤

øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤

md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
mi`xnd dxezay miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek
miqp iciÎlr ,dpyn mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy

.mi`xapd rah z` ,miztene,íäéðéò úBàøî çè Cà,z` - ©¨¥§¥¥¤
ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡

àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤
,yep`d dyrn,Liî Lé¥¦¥

xvei miiw xaky xacn -
itk ,ztqep dxivi mc`d
lr ,oldl `aend lynd
,sqk zkizgn xvepd ilk
xaky xac `ed sqkdy

,miiwäpLnL ÷ø± ©¤§©¤
z` one`däøevä©¨

äðeîzäå:xnegd ly ± §©§¨
óñk úëéúç úðeîzî¦§©£¦©¤¤

,éìk úðeîúìoeeik ixd - ¦§©§¦
ze`ivn o`k xvi `ly
,ze`ivnd ixdy ,dycg
mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd
oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde dxevd
,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn zn`a mda
ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl zpzip `idy
oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig `l mc`dy
± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd
ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e

-.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìe`xapy iptl ± §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd
ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd
o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k
,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi
ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy

.eze`ivnn xacd lhazi ±àeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
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oeiqקכו 'h iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oi`n yi",ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
iciÎlr dzidy -éìBäLìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨

äìélämicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ©©§¨
,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåcala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨

ekiynd `l mindy
mznixfa`l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnr mb
úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤
íénä eéä - òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷̈§¨§¦¨¥
mewn oi` ,xnelk -
eid mindy ,llk aeygl
dnegk micner mix`yp
dzid gexdy ixg`
mdilr aeypl dwiqtn
eid i`cea `l` ,dwfga
mrahl mixfeg mind

.dhnl dlrnln mixbipeàøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨
,ïéàî Lé Lcçîedid `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - §ª¨¥¥©¦

yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah
micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `"hily iaxd
d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk
`le mixbip zeidl rahd mina `xap mby `l` ,"oi`n yi"
mind lr drityn dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl
yi" ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy
(mixbip zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n
ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a
ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal
wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq
mby xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl

yecigawiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
zeidl mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln
,xnelk ± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip
mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py
oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl
lry ote`a ,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn
mr `l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi
yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n
gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap

- mze` wifgiy xg`éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦
çeø,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øminl m`e - ©©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd
did `l ,gexay iwl`d
ze`ivn xevil jixv
xac ,"oi`n yi" dycg
ok iptl did `ly ycg
iepiy wx `l` ,mi`xapa
on ± ipy "yi"l cg` "yi"
,mixbip zeidl rahd
dnegk dcinr ly rahl
jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
,lecb yecigÎ`lt meyn
gxken jk myly cr
cinz `exal ycgn gekd
± e`l m`ae) yecigd z`
ixd ,(cin yecigd lhazn
xnegeÎlwe okyÎlkn
lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd
mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl
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,"oi`n yi",ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
iciÎlr dzidy -éìBäLìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨

äìélämicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ©©§¨
,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåcala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨

ekiynd `l mindy
mznixfa`l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnr mb
úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤
íénä eéä - òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷̈§¨§¦¨¥
mewn oi` ,xnelk -
eid mindy ,llk aeygl
dnegk micner mix`yp
dzid gexdy ixg`
mdilr aeypl dwiqtn
eid i`cea `l` ,dwfga
mrahl mixfeg mind

.dhnl dlrnln mixbipeàøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨
,ïéàî Lé Lcçîedid `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - §ª¨¥¥©¦

yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah
micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `"hily iaxd
d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk
`le mixbip zeidl rahd mina `xap mby `l` ,"oi`n yi"
mind lr drityn dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl
yi" ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy
(mixbip zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n
ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a
ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal
wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq
mby xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl

yecigawiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
zeidl mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln
,xnelk ± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip
mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py
oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl
lry ote`a ,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn
mr `l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi
yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n
gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap

- mze` wifgiy xg`éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦
çeø,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øminl m`e - ©©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd
did `l ,gexay iwl`d
ze`ivn xevil jixv
xac ,"oi`n yi" dycg
ok iptl did `ly ycg
iepiy wx `l` ,mi`xapa
on ± ipy "yi"l cg` "yi"
,mixbip zeidl rahd
dnegk dcinr ly rahl
jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
,lecb yecigÎ`lt meyn
gxken jk myly cr
cinz `exal ycgn gekd
± e`l m`ae) yecigd z`
ixd ,(cin yecigd lhazn
xnegeÎlwe okyÎlkn
lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd
mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
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mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi")
enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel
gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn
,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd
`xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy
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epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday
"yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken
yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg`
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oeiq 'i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' שישי יום
פרק ג  ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

"ílk úà äiçî äzàå"ux`d z`e minyd z` dign dz` ± §©¨§©¤¤ª¨
,weqtd zligza mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`eéø÷z ìà©¦§¥

,"äeäî" àlà "äiçî"d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤¤¨§©¤
d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn)

,mi`xapd z` cala dign
mze` `xa dligzay
mdl ozep wx `ed dzre
dn enk ,cala miig
,sebl zpzep dnypdy
zeigdy `id dpeekd `l`
ly eneiw z` zycgn mb

,`xapd,ïéàî Lé eðéäc- §©§¥¥©¦
did `ly xacn miiw xac
zeigd icrlae ,miiw
xacd did `l ziwl`d
zeigd iciÎlre ,llk `vnp
.miiw xac ,"yi" `ed xacd

"äzà"å,"dz`" dlnd ± §©¨
úBiúBàä úðéça ïä¥§¦©¨¦

ó"ìàîdpey`xd ze`d ± ¥©¤
- zeize`a,å"éz ãòå'`d edf ± zeize`a dpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zdeà"ääå,"dz`" zlnay ±àéälr zfnex ± §©¥¦
,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§

.úBiúBàä± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦
xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d
,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d

cvn xwira d`a "oi`n yi" zeedzdyzeize`dxe`d cvn `le ,
xi`ndiciÎlr.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±óebä úeîc §©¤¥§©

Y,dlrnl zeize`d oipr miiwy mixne` ep` ,cvik ,okÎm`
Î ?"oi`n yi" zeedzdd d`a `wec odn xy`eàìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥

,"'ä øîàiå" ,"'ä øaãéå" :áeúkä øaclye xeaic ly oipr - ¦¥©¨©§©¥©Ÿ¤
,zeize`àéäådpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie" aezky dn ± §¦

l,íéàéápì úBðBéìò úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦¤§©§¦¦
úBLaìúîe,zepeilrd zeize`d ±íúâOäå íìëNaly ± ¦§©§§¦§¨§©¨¨¨

,mi`iapdäàøîa§©§¥
,äàeápäwx `le - ©§¨

`l` ,mzbydae mlkya
,íøeaãå ízáLçîa íâå§©§©£©§¨§¦¨

áeúkL Bîk2'ä çeø" : §¤¨©
ìò Búlîe ,éa øac¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòL'a] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.['äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨
,zeize` ly oipr dlrnl
cr yalzdl zekiiyd
ly mxeaice mzaygna

.mi`iapdäæ ïéòëe± §¥¤
,jkl dnecàéä¦

úBiúBàä úeLaìúä± ¦§©§¨¦
,dlrnly,íéàeøaa©§¦

:áéúëãkaezky enk -3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa" §¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦
,e`xap ±,"íàáö ìkenk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - ¨§¨¨

"'d gex"e "xeaic" ly oipr `ed d`eapdyàéäL ÷ødn ± ©¤¦
`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdyìzLä éãé-ìòúBaø úeìL ©§¥¦§©§§©

,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå,diyrd mlera - ©£©¤§©£¦¨¨¦
miipteb mi`xap lra ipteb mler `edyúâOä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨©

àéä íéàéápämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨
:äàéøaä,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨

zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr
.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácLéå àøáð ìkL C`xapdy zexnl ± ¨¨¨¦©£¥¤¨¦§¨¨¥

ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xpñôàå ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦¨¤¤
åét çeøå ìòBtä çk éaâì Lnî,d"awd ly ±,ìòôpaL- ©¨§©¥Ÿ©©¥§©¦¤©¦§¨

,`xapd xacaBàéöBîe ãéîz BúBà äeänä,wqtd ila ± ©§©¤¨¦¦
.Léì Lnî ïéàî`vnpa epi`y xac ± "oi`" didiy mewnay ± ¥©¦©¨§¥

`xapy iptl didy itk ±
± .miiw xac ,"yi" didi ±
jixv iwl`d gekdy oeeik
`xapd z` `exal cinz
gek icrlae ,"yi"l "oi`"n
jted `xapd did ,df
gekdy ixd ,"qt`e oi`"l
`lk `ed `xapd `linne ,`xapd ly eze`ivn lk `ed iwl`d
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÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
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oeiq `"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

óeb àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø íL øéàî ïéàL ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨¤¥¥¦¨©§§©¤
.Bãòìa ñôàå ,øéànä LîMäxe`dy zexnl ,ixd ± ©¤¤©¥¦§¤¤¦§¨

,ok it lr s` ,dnvr ynya i`cea `vnp ynydn hytznd
?my `vnp `ed ote` dfi`a j` ."yi"k aygidl leki `ed oi`

lha `edy ote`a ±
mivex ep`yke ,ze`ivna
my `vnp in xicbdl
lr wx df ixd ± ze`ivna
lr `le dnvr ynyd

.eifde xe`díéøácëå§©§¨¦
íúeîãa ,Lnî älàä̈¥¤©¨¦§¨
ìk íä ,íîìök§©§¨¥¨
òôL éaâì íéàeøaä©§¦§©¥¤©
,åét çeøî éäìàä̈¡Ÿ¦¥©¦
äeäîe íäéìò òôBMä©¥©£¥¤§©¤

àeäå ,íúBà"eit gex" ± ¨§
,d"awd lyíäå ,íøB÷î§¨§¥

íîöò,mi`xapd ±íðéà ©§¨¥¨
åéæå øBà Bîk ÷ø©§§¦
òôMä ïî èMtúî¦§©¥¦©¤©
òôBMä 'ä çeøå§©©¥©

íëBúa Laìúîe± ¦§©¥§¨
,mi`xapd jezaíàéöBîe¦¨

íä ïëìå ,Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¥¥
,mi`xapdíéìèa§¥¦

,íøB÷î éaâì úeàéöna¦§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna¦§¦§¤§¨§©¦

àeäLk ììk "Lé" íLa àø÷ð Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥¦§¨§¥¥§¨§¤
,BøB÷îa-,ynyd xeck sebíL ïéàL íéîMä úçz ÷ø ¦§©©©©¨©¦¤¥¨
,BøB÷î-seb jeza eli`e ,"yi" mya eifde xe`d `xwp my §

.llk "yi" mya `xwp `ed oi` ,ynyd xeckìk Ck̈¨
éðéòì àlà ììk "Lé" íL íäéìò ìôBð ïéà ,íéàeøaä©§¦¥¥£¥¤¥¥§¨¤¨§¥¥

,eðlL øNa-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpeðà ïéàL ¨¨¤¨¤¥¨
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe íéàBø-mi`xapd lyàeäL ¦©¦¦§¨¤©¨¤

ïëìå ,íúBà äeänä 'ä çeømi`ex ep` oi`y iptn ± ©©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewn z` mibiyneúeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦

äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå íéàøápä©¦§¨¦§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤
BðéàLk øeîb Lé LîMä øBà.BøB÷îallga `vnp `l` ± ©¤¤¥¨§¤¥¦§

oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d lr e` mlerd
md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd xewn z` ze`ex od oi`y
`vnp `edyk ynyd xe` enk) mxewnl uegn eid eli`k
`vnp xewndy ,`id zn`d la` .(exewn `idy ynyl uegn
ep` oi`y zexnl ,mda
md oi` okle ,eze` mi`ex
,llk ze`ivn zn`a
ze`ivna milha md `l`

.mxewnlïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥
ìLîpì äîBc ìLnä©¨¨¤©¦§¨

,äøBàëì éøîâì-,yi §©§¥¦§¨
oia lcad ,dxe`kl
,lynpd oial lynd

ìLnaLxe` ly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynydïéà¥

øB÷nä`vnp ,ynyd ± ©¨
ììça ììk úeàéöna¦§¦§¨©£©
õøàä ìòå íìBòä̈¨§©¨¨¤
Léì BøBà íL äàøpL¤¦§¤¨§¥

,øeîb-oeeik ixd ¨
dppi` ,xewnd ynydy
okl ,llk my z`vnp
my `ed ynyd xe`
oaene ,ze`ivn zpigaa
d`xp `ed recn

.ze`ivnkïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íä íéàeøaä ìk̈©§¦¥

,ãéîz íøB÷îa-ixdy ¦§¨¨¦
eze` `xeae `xapd jeza cinz `vnp ,iwl`d gekd ,xewnd

,"yi"l "oi`"n ycgn cinzéðéòì äàøð øB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨¦§¤§¥¥
.øNa- jk m`e ,mxewna cinz mi`vnp md zn`a ,j` ± ¨¨

?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéà änìåmlehia oi` recn ± §¨¨¥¨§¥¦¦§¦¦§¨
milha md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna
"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna

?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
mevnv ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta xiaqi
"lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd mlrde
zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidl elkei mi`xapdy

zn`ay.ze`ivna milha md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö
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השם יתברך ישלח דברו וירפאהו על-ידי רופא פלוני וטיפול פלוני, ויוכל להוסיף בלימוד תורת הנגלה והחסידות ובעבודת התפילה. 
וכל המוסיף בהוספה זו מוסיפין לו.

ממכתב ח' סיוון, תשט"ו



היום יום . . . קל

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם 
דָאס דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: 
וקדשתם איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס 
זיי קענען הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו 

שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן 'ּתֹוָרה': נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ

ְמלָֹתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמשֶׁ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמלָֹתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קלי היום יום . . . 

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ה'  ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ ִמי הּוא  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
א  ִגיַמְטִרּיָ ה 'ֱאגֹוז' ִעם ַהּכֹוֵלל[ )ּבְ ּלָ ת ֱאגֹוז" ]=ַהּמִ ְבָרִאים( ְו"ִגּנַ ִחיר ַהּנִ ן ִעם ָהָאָדם ּבְ ּמֵ ְבָיכֹול ִמְזּדַ ֵרְך ּכִ ִיְתּבָ

ים. ַחּיִ ֶרְך ּבַ ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵחְטא( . ְוַהּשׁ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קלב
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

שמחתי להוודע על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' ידידי מוהר"ר חיים מרדכי אייזיק שי' 

חדקוב, אשר ענינו נסתדר בכי טוב. כן יתן השי"ת אשר גם להבא יהיו הענינים מסודרים הן בגשמיות 

אפשר  אי  אשר  וכמובן  הישראלי.  איש  ולנשמת  הישראלי  איש  לגוף  המתאים  באופן  ברוחניות  והן 

נכון, שהנפש הבהמית  יותר  או  לקול הנשמה,  יישמע  זה שהגוף  ידי  על  כי אם  ביניהם  שיהי' שלום 

תשמע לקול הנפש האלקית.

והדרך לזה הוא כמרז"ל כל העוסק בתורה לשמה עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של 

מטה, שפירוש פמליא של מטה הוא הנפש האלקית - והגוף ונפש הבהמית )ראה לקו"ת פ' מטות ד"ה 

החלצו(, ובטח שומר השיעורים שדברנו אודותם.

מוסג"פ קבלה על הסכום ששלח על דעתי, ומסרתי ללשכת חשאין, קופת הצדקה שממנה ניתן 

עזר בחשאין ובלי פירסום, וידוע אשר מתן בסתר היא אחת המעלות הכי נעלות בצדקה.

בברכת הצלחה בגו"ר.



קלג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  סיון ה' ראשון יום הגוי  ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïî åéáà úà LøBé éBbä©¥¤¨¦¦
.ïâäðî éôì ïúBà ïéçépî ,ïäéúBMøé øàL ìáà ;äøBzä©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦¨§¦¦§¨¨
ירושה ? דין בגוי אין  או  יש  אם  מינה' 'נפקא  ומה

הראשונים  א)מבארים  יז, קידושין ריטב"א לו(מאירי , יש  אם :

אסור  הגוי  גזל  כי לקחתם לישראל אסור  ירושה גזלה דין  (הל'

ה"ב) בהםפ"א ואין  הפקר  הם הנכסים  יורש , אינו הגוי  אם  אבל

גזל. משום 

שלמה ' ה 'מנחת פו)והוסיף  :(סי'

מותר  הגוי  שגזל הסוברת  לדעה  ב)גם קיא, מציעא תהא(בבא ,

ה 'יראים ' דברי  לפי  מינה' תרלז 'נפקא  סי' או"ח אברהם' ה'מגן (הביאם

וצריכיםסק"ג) 'לכם' בהם  (שנאמר מינים ד' או סוכה  שמצוות 

גזולים הם  אם  חובה ידי בהם  יוצא אינו 'משלכם ') להיות 

ואם 'משלכם '. זה שאין כיון מותר הגוי  גזל  אם  אף  מהגוי,

בהם להשתמש  יוכל  לא אביו  את  שירש  מהגוי הגוזל  כן,

'משלכם '. זה  אין  כי  למצוה

המאירי לדעת  יורשים(שם)והנה, הגוי קרובי שאר  גם 

סופר' ה 'חתם  נקט  וכן בן . שאין  במקום  קכז)אותו  סי' (יו"ד

אלא חלציו יוצאי  לבניו  דוקא לאו  ליורשיו , מוריש  ש "נכרי 

את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

ה'תשפ"א  סיון ו' שני יום רשות  ללא מצוות קיום

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰Bà ähzLpL éî¦¤¦§©¨
.éeàø äéä íà ,ä÷ãö åéìò ïé÷ñBt ïéc úéa ¯ LøçúpL¤¦§¨¥¥¦§¦¨¨§¨¨¦¨¨¨

כל  דמסתמא  'משום משנה ': ה'כסף  מבאר  הדין  בטעם 

שמותר מצינו וכן מממוניה '. צדקה  למעבד ליה  ניחא  אדם

רשות נטילת  ללא מצוה  למטרת  אדם  של בחפץ  להשתמש 

ברכושו. מצוה  שיקיימו  מסכים הוא  הסתם  מן  כי ממנו ,

הפסד  שאין במקום  אלא  כן  אומרים  אין  דעות  לכמה  אך

ואסור שיסכים  וודאות  אין  הפסד במקום  אך  לבעלים ,

יוסף ' ה 'בית  הביא  וכן רשותו. ללא  בממונו  (או"ח להשתמש 

יד) בביתסי' ציצית שלוקחים  'ואותם  ירוחם: רבינו  בשם 

שם שיחזירנו ובלבד . . מותר בעליהם  ידיעת  בלא הכנסת

שהיה , כמו dilמקופל `gip `l i`ce ltewn exifgd `l m`y
'olfb iede ,dix`nl קיפול אי כגון  קלוש  בהפסד  שאפילו הרי ,

ממון, הוצאת  של בהפסד  וכל ֿשכן הבעלים , מקפידים  הטלית 

אלו דעות להפסיד ולפי  מותר איך  זו : בהלכה  להבין צריך

רשות ? ללא  לצדקה  מממונו ולקחת  החרש  או  השוטה את 

לבאר : ויש 

מצוה , בכך מקיים  עצמו הוא  מממונו  צדקה  נותנים כאשר 

מדובר כאשר  אך ממון, להוציא אף  מסכים  הוא כך  ולשם 

וכדומה , בטליתו  להתעטף כגון מצוה, לקיים  לאחר  בסיוע 

או נזק  שום מכך  לו נגרם  לא  כאשר  אלא  מסכים הוא  אין 

ב)הפסד  סי' אפרים .(שער

סופר' ב)וה 'חתם  סי' משאר(או"ח שונה  צדקה כי  מבאר ,

'צדקה הרי המצוה  קיום של המעלה  מלבד שכן המצוות ,

חיים סם לו קנו כאילו מממונו צדקה  ובנתינת  ממוות ', תציל

מסכים . אדם כל בוודאי ולכך  לרפואתו 

ה'תשפ"א  סיון ז' שלישי יום בסנהדרין  זקן דין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìëa ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦§¨
ïäa LiL éðtî ,íéðMa âìôî ï÷æ àìå ñéøñ àì ïéøãäðñ©§¤§¦Ÿ¨¦§Ÿ¨¥ª§¨©¨¦¦§¥¤¥¨¤

.úeiøæëà©§¨¦
חסרון ? או מעלה  הוא  בסנהדרין 'זקן ' האם

א)בגמרא  יז, אלא(סנהדרין בסנהדרין  מושיבין "אין נאמר :

להלן  הרמב "ם  פסק  וכך זקנה". ובעלי קומה ... :(ה"ו)בעלי

שיבה". בעלי  כולן  שיהיו  ולחפש  ולבדוק  להשתדל "צריך 

פסק זו בהלכה  ואילו  בסנהדרין. מעלה  בו  יש  ש 'זקן' הרי 

אכזריות ! בו שיש  מפני זקן, להעמיד שאין  הרמב"ם 

המפרשים  כט)וכתבו  סי' ח"א יעקב שבות דקדק(לח"מ, שלכך

דווקא כי בשנים ", מופלג  "זקן להעמיד שאין  לכתוב  הרמב "ם

כבר "ששכח עליו גברה  והשכחה  גדולה  זקנה  שנזדקן מי

בנים " גידול  זקן)צער  ד"ה ב לו, סנהדרין להיות(רש"י ראוי  אינו 

הרי רגיל, זקן  אבל  בו. שיש  האכזריות מחמת  בסנהדרין

בסנהדרין. וחשיבות  מעלה  לו  יש  אדרבה ,

נזדקן זמן  ולאחר שנזדקן , קודם בסנהדרין הושיבוהו ואם 

הרשב "א  כתב  מופלג', 'זקן שם)ונעשה יעקב' ב'שבות "נראה(הובא :

אחר נגרר  הענין לסיבה , שישנה  כל  בסיבה , תלוי שהוא  דכל לי

אותו מושיבין  אין  ולפיכך האכזריות , – הזקנה  וסיבת  הסיבה .

הגורמת". הסיבה לו  נתחדשה שהרי  שנזדקן ... אחר 
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סוברים  יש  י)אולם  אות ל סי' או"ח, הד"ט עיקרי שמי(ראה

מופלג '. 'זקן  נעשה  אם  גם  אותו מורידים  לא  בהיתר  שנתמנה

העם את שהוכיח הנביא  שמואל  דברי  את  הסבירו ובכך

ב) יב, א לפניכם(שמואל התהלכתי  ואני ושבתי... זקנתי  "ואני  :

אף בו למאוס  אין מדוע  להסביר שבא הזה " היום עד מנעורי 

מפני - בסנהדרין  מעמידים  אין  שכבר זקנה לגיל הגיע  אם 

כאשר יותר , מאוחר  גם  ולפיכך  'מנעורי', היה  המינוי שתחילת

אותו. להעביר אין ושבתי', 'זקנתי 

ה'תשפ"א  סיון ח' רביעי יום בצפת  הסמיכה חידוש ניסיון

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,íéøácä éì ïéàøð¦§¦¦©§¨¦
Cîñìå ïéðic úBpîì ìàøNé õøàaL íéîëçä ìk eîékñä íàL¤¦¦§¦¨©£¨¦¤§¤¤¦§¨¥§©©¨¦§¦§Ÿ
íäì Léå ,úBñð÷ éðéc ïeãì íäì Léå ,íéëeîñ elà éøä ¯ ïúBà¨£¥¥§¦§¥¨¤¨¦¥§¨§¥¨¤

.íéøçàì Cîñì¦§Ÿ©£¥¦
לפני צפת  חכמי התעוררו  אלה, הרמב "ם  דברי  יסוד על

חכמי רוב  "הסכימו  הסמיכה : את לחדש  שנה  מאות  כחמש 

רבי הרב  מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל שבארץ  ישראל

המובהקים " מתלמידיו  קצת  סמך והוא ז"ל, בירב  (קרית יעקב 

כאן) למבי"ט ראשספר של מצדו  התנגדות  עורר  הדבר  אולם .

חביב  בן לוי רבי דאז, ירושלים  את(הרלב"ח)חכמי ששלל  ,

טעמים  מכמה מהרלב"ח)הרעיון  שו"ת בסוף הסמיכה' .('קונטרס

זה לשון "על כאן: הרדב"ז בפירוש גם  מוזכרת זו  פרשה 

[" הסכימו... שאם הדברים לי שבהם["נראין והגדול צפת  חכמי  סמכו 

שהחכם לפי בידם  עלה  ולא  קנסות  דיני לדון סמוכין לסמוך 

הרדב "ז: ומוסיף  עמהם ". הסכים  לא בירושלים שהיה 

הסכמנו, ולא  חברי פי  ואת  במצרים  בעודי  פי  את  "ושאלו

יפה דקדקו ושלא  דעתם , לבטל תשובה באותה הארכתי  ואני

רבינו". בלשון

המשניות מ"ג)ובפירוש  פ"א את(סנהדרין הרמב"ם  פירש 

מכל  "הסכמה  באמצעות הסמיכה  את  לחדש  שניתן שיטתו

וישימו הישיבה  מן  איש  עליהם  להקדים  והתלמידים  החכמים

לבוא לעתיד  הסנהדרין  מחזרת כן  והוכיח לראש ". אותו 

"ואשיבה הפסוק  כדברי המשיח", בוא  "לפני  שתהיה 

" ורק  כבתחילה " ויועציך כבראשונה  okשופטייך ixg`יקרא

הסנהדרין ? חכמי יוסמכו כיצד  כן, ואם  וגו '". הצדק  עיר  לך 

ישראל. חכמי כל  הסכמת  ע "י  תיעשה שהסמיכה אלא 

אליהו שהרי  ואדע , יתן "מי  הרדב "ז: כתב  זו  הוכחה  ועל 

מפי סמוך הוא  והרי  בכתובים... כמבואר  המשיח לפני  בא 

ה'תומים ' אולם המשיח"! בוא  לפני  אחרים  ויסמוך (הל'סמוך

ב) ס"ק א סי' לשיטתודיינים הולך  הרמב "ם  כי פי"ב כתב  מלכים (הל'

יהיוה"ב) איך אדם  ידע  ש "לא  אליהו , של ביאתו לזמן  בנוגע

החכמים וגם  הנביאים  אצל  הן סתומין  שדברים שיהיו, עד 

ברור הדבר אין כי  ונמצא  אלו", בדברים  קבלה  להם  אין 

משיח. קודם  יבוא  שאליהו

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום הרוב'? אחר בממון הולכין 'אין והרי - להטות' רבים 'אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,e÷ìçpL ïéc úéa¥¦¤¤§§
;áøä øçà ïéëìBä ¯ 'áiç' ïéøîBà ïúö÷îe 'éàkæ' ïéøîBà ïúö÷î¦§¨¨§¦©©¦§¨¨§¦©¨§¦©©¨Ÿ

."úBhäì ¯ íéaø éøçà" :øîàpL ,äøBz ìL äNò úåöî Bæå§¦§©£¥¤¨¤¤¡©©£¥©¦§©
התוספות דיני)הקשו  ד"ה ב. ג, בתרא ש 'אין(בבא היא ההלכה :

ונמצא לחברו שור  שמכר  ומי  הרוב ', אחר  בממון  הולכין 

לחרישה שקנה  טוען והקונה  לשחיטה , אלא ראוי שאינו  נגחן,

לומר המוכר יכול  כי  בטל, המקח אין - הוא  טעות  ומקח

לחרישה , הראוי שור  קונים  שהרוב ואף  לך '. מכרתי 'לשחיטה 

כאן ומדוע  המוחזק . מיד  ממון  להוציא  הרוב  אחר  הולכים  אין 

המוחזק ? מיד ממון  מוציאים מחייבים , הדיינים רוב אם 

הרוב , אחר הולכים  החמורים נפשות  בדיני אף מזו: ויתירה 

הרוב ? אחר  הולכים אין בממון ומדוע 

כמו חשוב ' 'רוב  נחשב  אינו  לחרישה  הקונים  רוב ותירצו:

אחר ובמקום  המוחזק . מיד מוציאים אין ולכן דין , בית רוב 

קמ"ל) ד"ה ב. כז, קמא כמי(בבא המיעוט נחשב  דיינים  ברוב כתבו:

הדברים . בין  ההבדל מה  ביארו לא  אך שאינו ,

ה 'תומים ' קכג)ומבאר  ס"ק כהן תקפו ממון(קיצור להוציא  אין  :

אינם דין ובית  בדבר  ספק  יש  ומיעוט רוב שבכל וכיון  מספק ,

שהרוב אף  הרי  מהמיעוט, או מהרוב  הוא  הנידון  האם  יודעים 

החזקה כי מחזקתו, ממון מוציאים  אין אחד , לצד  נוטה 

אמרה שהתורה  כיון  דין, בבית  כן  שאין  מה למיעוט. מסייעת 

הרוב ודעת  בטלה  המיעוט  דעת  הרי  להטות ', רבים  'אחרי

הממון שהוצאת ונמצא  וודאי , ברור הדין  ולדעתם  קובעת ,

ספק . כל ללא  היא

הספקות ' ב)וב'קונטרס ס"ק ו מהר "ם(כלל בשם  הוסיף 

מהמוחזק , להוציא  הרוב בכוח אין  ומיעוט רוב בכל  חביב :

ולטעון עליו  לסמוך יכול  מהרוב , השונה  מיעוט ויש  היות  כי

אמרה שהתורה כיון  דין, בבית  כן שאין  מה  המיעוט'. מן 'אני

הרבים דעת  נגד  להורות  למיעוט ואסור  להטות ' רבים  'אחרי

א) פח, 'קים(סנהדריו לומר המוחזק  שיוכל מיעוט  דעת  כאן  אין ,

המיעוט. כדעת  לי'

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום נפרדים  מקורות אחד, דין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰íòè eøîàL íéðL§©¦¤¨§©©
.ãçàa àlà ïéðîð ïéà ,úBàø÷î éðMî elôà ¯ ãçà¤¨£¦¦§¥¦§¨¥¦§¦¤¨§¤¨

ממקרא אחד טעם  אמרו שכאשר  משמע  הרמב "ם  מלשון 

הוא והחידוש  כאחד , נמנים בוודאי  משניelit`yאחד

כאחד. נמנים  מקראות 

בגמרא  א)אמנם , לד, אחד (סנהדרין טעם  שנים "אמרו  נאמר:
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'אחת קרא דאמר  אחד... אלא  להן  מונין אין  מקראות , משני 

לכמה יוצא  אחד  מקרא – שמעתי' זו  שתים  אלוקים  דיבר 

רש "י: ופירש  מקראות ". מכמה יוצא  אחד טעם ואין  טעמים ,

ללמוד  כדי  שונים  פסוקים שני הקב"ה  אמר  שלא  הוא כלל

וכל  אחד  טעם  אמרו דיינים  שני  כאשר ולכן דין, אותו מהם

לא כי  טועה מהם  שאחד  ברור  אחר , פסוק  על  מתבסס אחד 

דין. אותו ללמד באו הפסוקים  ששני יתכן

נמנים מקראות משני אחד טעם  אמרו כאשר רק  כן , ואם 

לאותה הגיעו  אם  אך טועה , מהם  שאחד ברור  כי כאחד,

טועה , מהם  שאחד  לומר  סיבה  אין הפסוק , מאותו מסקנה 

הרמב "ם דברי  משמעות  היפך כשניים , אותם  למנות וראוי 

רק נמנים  בוודאי  אחד, ממקרא  אחד טעם אומרים  שאם 

כאחד!

אורה ' ה 'קרן  שם)ומבאר  :(סנהדרין

עצמו משל  טעם  לומר  צריך אחד כל צריך נפשות  בדיני

ממקרא אחד  טעם  אומרים כאשר ולכן  לחייב , או  לזכות  כדי 

טעם אומרים  כאשר אך  כאחד , אלא  נמנים אין בוודאי  אחד 

כשניים שנחשבים  לומר מקום  היה  שונים  מקראות משני אחד 

שיאמרו עד כאחד  נמנים  זאת  שבכל  הרמב "ם מחדש  כך ועל

שונים . מקראות  משני טעמים שני

סקי"ט)והש "ך  סכ"ה איך (חו"מ הרמב "ם : שיטת על  מקשה 

באדם וכי אחר, טעם  יאמר  מהדיינים אחד שכל  לדרוש  יתכן

שעבר משום  מיתה  שחייב הדיינים  כל  ופסקו  הנפש  את  שהרג 

שכולם משום  אחת כדעה  רק כולם  ייחשבו  תרצח' 'לא  על

היא 'אפילו' שתיבת כתב  ולכן מקור? אותו על הסתמכו

אחד  טעם  שאמרו "שנים לגרוס  ויש  הרמב "ם , בדברי טעות 

ממקרא יאמרו אם  אך כאחד", אלא  מונין אין  מקראות  משני 

כרבים . נמנים  בוודאי אחד

את ומיישב  שלפנינו  הגירסא את מקיים  אורה ' ה 'קרן אך

שכולם אפשר  בכתוב  המפורש  בדין שאכן הש "ך קושיית 

לומר צריך דיין  שכל הרמב "ם  ודברי  אחד, מקור על יתבססו 

בסברא . התלוי בדבר  אמורים  נפרד טעם 

ה'תשפ"א  סיון י"א קודש שבת בטבריה? הסנהדרין את יסמוך מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úBîB÷î äøNòìå§©£¨¨§
.äzò ãò ,ìBãb ïéc úéa ãîò àì íMîe ;àéøáèì íôBñå ,eìb̈§¨¦§¤§¨¦¨Ÿ¨©¥¦¨©©¨
ïé÷zòð íMîe ,älçz øæçì ïéãéúò àéøáèaL ,àéä äìa÷å§©¨¨¦¤¦§¤§¨£¦¦©£Ÿ§¦¨¦¨¤§¨¦

.Lc÷nì©¦§¨
חכמי יוסמכו  כיצד - לטבריה תחזור  הסנהדרין  כאשר 

הסנהדרין ?

ליגלות המשיח "עתיד חז "ל מאמר  יסוד על הרדב "ז, כתב 

שהוא "אפשר הסנהדרין : את יסמוך שהמשיח בגליל " תחלה 

לגליל ". סמוכה שהיא  בטבריה  שם  הגדול דין  בית  יסמוך

המשנה בפירוש  הרמב "ם  לדעת  מ"ג)אבל פ"א סמיכת(סנהדרין

שבארץ החכמים  כל הסכמת  באמצעות תיעשה  החכמים

הי"א)ישראל  פ"ד לעיל לדבריו לומר(בהתאם מסתבר  זה  ולפי  .

יסמכו סמוכים , בעצמם  שיהיו לאחר שהסנהדרין , - להיפך 

המשיח. את 

המשנה פירוש  של  היד  בכתב שם)והנה , קאפח  (במהדורת

את יסמוך  שהמשיח לומר  אין  מדוע  לבאר הרמב "ם  הוסיף 

י ואם סמוך , להיות  צריך  בעצמו המשיח שכן  מנההסנהדרין

יסוד  את  נוגד זה  הרי  - סמוכים  שאינם  למרות  הסנהדרין, את 

יגרע ולא  בתורה  יוסיף  לא  שהמשיח  ביארנו  "כבר  כי ההלכה ,

לא הסנהדרין  את יסמוך שהמשיח שכתב  והרדב "ז  ממנה ".

פירוש מדפוסי שנשמטו אלה  הרמב "ם  דברי  את  ראה

המשניות .

הרלב "ח מהרלב"ח)אולם שו"ת בסוף ג, הסמיכה על (קונטרס כתב 

יהיה המשיח  כי  ההלכה . את  נוגד הדבר  שאין הרמב"ם  דברי 

שמשה כפי יתברך", אלוקינו אותו  שיסמוך ידי "על  סמוך

ע"י תיעשה הסמיכה אם  וגם  בעצמו הקב "ה מאת נסמך רבינו 

כפי "שהרי בדת  חידוש  משום  בזה אין - הנביא  אליהו

סמוך ". מפי סמוך הוא  והרי עדיין חי  הוא  אליהו  קבלתנו 

או משיח ידי על להתבצע  יכולה  הסנהדרין  שסמיכת  ונמצא

התורה . לדיני תואם זה והרי  אליהו ,

הרמב "ם : דעת  את  ליישב  ויש 

מפי "איש להיות  צריכה שהסמיכה  הלכה  שנפסקה  כיון 

רבינו" משה  של דינו  בית  עד  ה"א)איש ... פ"ד צריך (לעיל ,

זה הרי הקב"ה , ע "י נסמך  המשיח  ואם  בשר ֿודם , של  סמיכה

בדת . חידוש 

כיון סמוך', מפי  'סמוך אכן שהוא  הנביא  לאליהו ובנוגע 

אי טבעי, באופן  אינם  השמימה  עלייתו  לאחר  חייו שהמשך 

"לא כי  ניסי , עניין  באמצעות  יהיה  הסנהדרין  שחידוש  אפשר

הנס " על באזהרותיה  התורה  וראה תסמוך יז. כא, אמור עה"ת (רמב"ן

נבלעין) ד"ה א כא, יומא .תוס'

(22 'rd 309 'nr ,n zegiy ihewl)

מה שכתב שלא מצא חבר, והיצר אינו מסור בידו, לא מצא דרך וכו' – כל הנ"ל הן מפיתויי היצר.
ממכתב י"ז סיוון, תשי"ט
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ה'תשפ"א  סיון ה' ראשון יום

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
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רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל
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.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»
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קלט zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»
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Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»
Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»

˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
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¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ
Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆

ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן

עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות
בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:

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



קמי zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ
Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆

ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן

עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות
בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
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לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשפ"א  סיון ו' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד

אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה שתהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך

ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין
לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל

מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה
העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
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ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני
מסיני. למשה שנאמר מה

ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«

ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«
.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
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ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני
מסיני. למשה שנאמר מה

ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«

ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«
.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
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"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט
שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו

דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
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מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆

e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
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מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆

e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
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חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם
כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו בבא5ֿ)מרוחקות
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿

‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
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רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
(מגידֿ הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
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רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
(מגידֿ הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
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˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»
ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ

„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ
Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆

¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ
˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
ביתֿ מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
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אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
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אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב

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

zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צדקה, עליהם פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
ממונם. שיכלה חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה

הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו
להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה, על־פי

חייהם.
(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ
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ה'תשפ"א  סיון ז' שלישי יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈

˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿
ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»

˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿
˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות
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ה'תשפ"א  סיון ז' שלישי יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈

˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿
ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»

˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿
˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות
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על־ מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆
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גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא
הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן

הדיינים.
(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»
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„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
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ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«
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¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»
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במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
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LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
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ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ
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˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã
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."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
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˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»
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א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
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È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל

ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא
וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים

(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
(לחםֿ שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»

,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆
·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈

- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ
ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈

Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ
LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆

‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
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כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו
ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו

עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
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כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו
ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו

עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
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שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו

לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין
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זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר
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כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע

איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים
בלילה. גם שמותרת והיתר,
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לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה
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מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ובית28ֿ)נכסיו. לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין
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זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם
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א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר
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כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע

איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים
בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה
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מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ובית28ֿ)נכסיו. לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין
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‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין
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הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את

רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן
בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,

חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
ÌÈ˜f‰Â57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשפ"א  סיון ח' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך
פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,

רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה
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אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו
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אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו
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.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם

אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת
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שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
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שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני
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¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆
˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ

EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,

החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים
ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו

דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".
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.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין

היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים
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.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין

היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים
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בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה

רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות
ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו

ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
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oixcdpqקסו zekld - mihtey xtq - oeiq 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד
ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,

א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי
מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה

"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה
אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו

כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה
ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)

בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,
הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא

שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת

קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,
הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ

שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם
הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים

ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי
א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם

(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין
פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין

ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
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שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד
ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,

א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי
מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה

"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה
אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו

כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה
ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)

בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,
הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא

שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת

קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,
הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ

שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם
הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים

ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי
א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם

(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין
פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין

ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
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וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך בבא125ֿ)יודע
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»

‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ
˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«

Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»
ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ
˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
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התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל
התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה

הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן
א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,

ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש
אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,

ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים
הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון

הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל
כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
דיבורֿ וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב הבעל28ֿ)להזיק נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה

וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול
בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
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התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל
התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה

הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן
א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,

ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש
אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,

ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים
הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון

הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל
כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
דיבורֿ וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב הבעל28ֿ)להזיק נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה

וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול
בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
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בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה
ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: שבית52ֿ)ביתֿהדין לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם
עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים

שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
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עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«

BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ
ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»
ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«

.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
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עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«

BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ
ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»
ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«

.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
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וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים
דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי

אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן
כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא
שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ

L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש
מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
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דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים
ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
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קעג oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים
ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
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(לחםֿ אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את
ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם
לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈
‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»

‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈

·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«

ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ È¯‰L ,·iÁ -24. «»∆¬≈««¿«¿ƒ¿«ƒ

ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
(כסףֿ השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
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דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור

דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.
דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»
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קעה oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור

דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.
דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,

עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם
לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו

לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר
למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ

Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ
‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«

‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ
B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה

ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא
"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר

(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
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ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת

מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין
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ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת

מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין
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מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿

‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ
BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם
לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו

מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
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ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,
חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ

ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם
ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
(לחםֿ משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿
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קעט oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,
חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ

ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם
ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
(לחםֿ משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿
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˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿
BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿

e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי בבית19ֿ)יודעים שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים

ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע
ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום

בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין

פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם
עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ
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קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

ה'תשפ"א  סיון י"א ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה
הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש

לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת
ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם

אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם
מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".
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קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

ה'תשפ"א  סיון י"א ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה
הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש

לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת
ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם

אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם
מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".
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‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית

בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם
כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
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ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ
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ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ
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א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿

BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»

,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
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‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿
ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»

‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«

ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»
ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש

עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות
אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…
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‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿
ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»

‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«

ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»
ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש

עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות
אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
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,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
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‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.
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טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)

כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ
(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו

הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
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ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,
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˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
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בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו

אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈
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ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'

מיתה "כל הוא: וכלל אינה "ומת", סתם בתורה האמורה
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;
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ה'תשפ"א  סיון ה' ראשון יום
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עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח
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˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
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בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו

אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'

מיתה "כל הוא: וכלל אינה "ומת", סתם בתורה האמורה
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq `"iÎ'd -`"tyz'd

ה'תשפ"א  סיון ה' ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
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Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ד"שלח ה'עשה' את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין

מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.
שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח

קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו
ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«
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קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
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קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
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יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא

זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»
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ה'תשפ"א  סיון ו' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»

BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»
·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,
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ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,
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(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,
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ה'תשפ"א  סיון ו' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»

BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»
·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,
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˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
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ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
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Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
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˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««
˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
ואףֿעלֿ לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות

למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור
רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת

מצוה. ביזוי לאסור
(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצוות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
"אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצוות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו"
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
"אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם" דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
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עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות

למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור
רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת

מצוה. ביזוי לאסור
(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצוות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
"אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצוות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו"
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
"אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם" דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
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למצוות  מכוון בחושך" מלמשש "הצילנו א. הנ"ל: הענינים
ב. מהן. הפרישה על התורה שציוותה (חושך) לא־תעשה
למצוות  מכוון המעקשים" ליישר נר אותם "וערך
ג. קדושה. לשם הרשות דברי את ומכינות המיישרות
הקדושים  הדברים הם היושר" נתיבות להורות "ואור

מעקשים. ללא נתיבות - מעיקרא
ספר  בסיום הנ"ל הפסוקים עם זו הלכה הרמב"ם סידר לכן
אלו: עניינים שלושה כוללת "קדושה" המילה כי 'קדושה',
אסורות" ו"מאכלות ביאה" כ"איסורי הפרישה ענייני א.
על־ידי  הוא לך, במותר עצמך קדש ב. הספר. שבתחילת
לדברים  גם שייכות שחיטה הלכות ג. שחיטה. (הלכות)

מזבח. כקדשי בעצם הקדושים
(52 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeaizp zexedl xe`e miywrnd xyiil xp mze` jxre..."
."izaizpl xe`e jixac ilbxl xp xne` `ed oke ,jyegd

מעקשים  של מציאות שישנה יתכן איך להבין, וצריך
בתכלית  עולמו את ברא הקב"ה והלא ליישר, שצריך
של  השלימות בדיוק שזוהי הוא, והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע שאדם ועל־ידי לתקן, כדי שנברא העולם
ו"נהמא  מתנה בצורת לא הכל ומקבל המעקשים" "ליישר
אגרא". צערא ו"לפום ויגיעה עבודה על־ידי אלא דכיסופא"
מחיל  הולך ואח"כ "נר" הוא העבודה שבתחילת הוא הסדר
"נר  גם שהוא החידוש בנוסף, באור. ומוסיף חיל אל
הוא  שאּתּה שבאדם תחתונה היותר לבחינה היינו ִָלרגלי",
שם  שגם עולם־הזה בענייני העסק על לרמז בארץ, הולך
ב"אור  הוא גדול היותר והחידוש לרגלי", ה"נר ישנו
גם  אלא וסלולה ישרה בדרך רק שלא היינו לנתיבתי",
לנתיבתי", "אור ישנו וצדדי, קטן שביל שהוא ב"נתיב"
חשובים  בדברים רק לא היא אדם של ששליחותו מפני
אותם  שגם והצדדיים הקטנים בפרטים גם אלא וגדולים

בתחתונים. יתברך לו דירה לעשות צריך
(e"h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשפ"א  סיון ז' שלישי יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ
zFrEaWzFkld-d̀ltdxtq

«¬»ƒ
¦§§

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע
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.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון

מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
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.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון

מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
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לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי
שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו

לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
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‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ
d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ה'תשפ"א  סיון ח' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈

ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈
˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב
דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון
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ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
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BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."cgeind mya xg` eriaydy e` raypd cg`"

הרמב"ם  כותב השמות, שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור

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



קצז zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ
d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ה'תשפ"א  סיון ח' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈

ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈
˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב
דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון
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ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
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?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿
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בספרים  המצויים יתעלה שמותיו שכל נבוכים' ב'מורה
ה"א  יו"ד שהוא אחד שם הפעולות...זולת מן נגזרים כולם
שם  נקרא ולפיכך יתברך, לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו

יתעלה. עצמותו על מורה שהוא עניינו המפורש,
(38 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



zereayקצח zekld - d`ltd xtq - oeiq 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ

È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈
¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
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להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ

È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈
¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
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‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«

;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:

אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«

ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»
BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««

ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
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È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈
¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈

¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…
.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
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È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈
¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈

¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…
.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
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לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון

הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים
כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא

- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות
אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה

הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
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ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא
זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות

כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל
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ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא
זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות

כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל
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שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿
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˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר

אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום
אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
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˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר

אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום
אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
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וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה
יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על

הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -

שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו

ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה
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עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

ה'תשפ"א  סיון י"א ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



רז zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

ה'תשפ"א  סיון י"א ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
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שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי
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נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל

הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה
אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»
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נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל

הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה
אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»
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Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

ycew zegiyn zecewp

"..devnd z` lhal raypd lk oke..."

טעמים, כמה בגמרא מצינו באב, עשר חמשה ליום בנוגע
שהיה  בקהל", לבוא בנימין שבט שהותר "יום וביניהם
"ואיש  שנאמר כמו ישראל, בני שבועת את להתיר צורך
בתו  את יתן לא ממנו איש לאמר, במצפה נשבע ישראל
ולא  ממנו דרוש, "מאי היה וההיתר לאשה". לבנימין
היה  שמאחד מהתורה, הפסוקים שם ומובאים מבנינו".
הקהל, מתוך בנימין שבט את להוציא שיכולים משמע
מקהל  להוציאם שאי־אפשר אחר מפסוק למדו ואח"כ

ישראל.
של  הציווי נגד היא זו שבועה הלא להבין: צריך אבל
זו  שבועה חלה כיצד וא"כ כמוך", לרעך "ואהבת
עושה  המצוה... את לבטל הנשבע "כל הרי מלכתחילה,
מלכתחילה. חלה אינה והשבועה לבטלה" שנשבע המצוה
לשבט  קיום היה השבועה היתר לפני שגם לומר ויש
אחד  "מי ביררו השבועה שלאחרי בתנ"ך כמסופר בנימין,
ונתגלה  במצפה", ה' אל עלה לא אשר ישראל משבטי
את  הענישו ולכן גלעד" מיבש המחנה אל איש בא ש"לא
בנימין, שבט אנשי עם יתחתנו שבנותיהם גלעד יושבי כל
בצמצום. על־כל־פנים בנימין שבט להתקיים היה יכול וכך
יוכל  בנימין ששבט כדי הוא השבועה את שהתירו ומה
בקהל  לבוא ויוכלו השבטים כשאר בשלימותו להתקיים

ישראל.
('b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי שבועת לה כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



zereayרי zekld - d`ltd xtq - oeiq `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"

מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
מצותֿ ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈
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ריי zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"

מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
מצותֿ ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈
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‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

ycew zegiyn zecewp

zray melk lk`i `ly e` mini zyely oyii `ly rayp"
."`ey zreay meyn cin eze` oiwln....mini

את  שדימה רבינו על תמה כאן) משנה' ב'כסף (הובא הר"ן
שלושה  יישן שלא לנשבע ימים שבעה יאכל שלא הנשבע
לעמוד  יכול ימים שבעה יאכל שלא שהנשבע ימים,
שיעור  יאכל "ואח"כ להסתכן קרוב שיהיה עד בשבועתו
תלוי  הדבר אין בשינה משא"כ עליו", לעמוד יכול שיהא

בעל־כרחו. עליו נופלת שהשינה משום כלל בו
הסכנה  האם והרמב"ם, הר"ן שנחלקו הרוגוצ'ובי ומסביר
לו  מתירים הסכנה שמצד או לגמרי האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה אין הר"ן לדעת האיסור. את
על  כשנשבע וגם האיסור, את מתירים הסכנה שמצד אלא
אלא  שוא, שבועת ואינה השבועה חלה סכנה בו שיש דבר
כמו  עשה' ב'קום להתיר שצריך בדבר שייך זה שכל
כמו  תעשה' ואל ב'שב ממילא הבא בדבר משא"כ אכילה,
שלושה  אישן שלא שבועה ולכן היתר, בגדר זה אין שינה,
הסכנה  הרמב"ם לדעת אבל שוא. שבועת היא ימים
אוכל  שלא השבועה גם ולכן לגמרי, האיסור את מבטלת

שוא. שבועת היא ימים שבעה
אצל  מצינו הנביא: ואליהו רבינו למשה בנוגע לחקור ויש
אצל  וכן לילה, וארבעים יום ארבעים אכל שלא רבינו משה
יום  ארבעים ההיא האכילה בכח "וילך הנביא אליהו
שלא  רבינו משה נשבע אילו הדין היה מה לילה", וארבעים
סיני, מהר הירידה לאחר נוספים ימים ששה עוד יאכל
חלה  לא וא"כ שלפנ"ז, יום למ' בהמשך הוא מ"א יום האם
חדשה  התחלה הוא ואחד הארבעים שיום או השבועה,
חלה  ובמילא בהר, שהיה יום לארבעים בהמשך שאינה
הנביא, באליהו וכן ימים. ששה עוד יאכל שלא זו שבועה
ימים  ארבעים אחרי ימים ששה עוד יאכל שלא נשבע אם
של  יום לארבעים בהמשך באים אלו ימים האם אלו,
בפני  עניין שהם או השבועה, חלה לא ובמילא ההליכה

השבועה. וחלה עצמם
הארבעים  במשך האם בשאלה, תלוי שהדבר לומר, ויש
זקוק  היה ולא לגמרי הטבע מגדרי רבינו משה יצא יום
נמנים  שלאחרי־זה הימים וממילא כלל, ושתיה לאכילה
יצא  לא אלו ימים בארבעים שגם או עצמם, בפני כימים
ושתיה  לאכילה זקוק היה וגופו הטבע, מגדרי לגמרי
רק  הוא הנס וממילא נס, בדרך שהתקיים אלא גשמיים
בהר  בהיותו האם בחז"ל, הדעות בשתי ותלוי האלו. לימים

היינו  אותו, אוכלים השרת שמלאכי אבירים" "לחם אכל
על־דרך  לגמרי, הטבע מהגבלת יצא לא בהר בהיותו שגם
לדעה  אבל וצער, לעינוי אצלו שנחשב במדרש שמצינו

אפילו  אכל לא בהר נמצא שבהיותו אבירים" "לחם
הטבע. מהגבלות לגמרי שיצא באופן היתה להר שעלייתו
(b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
שבועתֿ שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם
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.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»
ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈

,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
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‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»
ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈

,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי
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לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, העברין,ויזהירּו על אתֿהענׁשים ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכלֿאדם
עׂשרים ּבכלֿעיר ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּדרגה
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים אתֿהּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתןֿל
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: אתֿׁשבטֹו ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכלֿמקֹום
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

ׁש לפי הּדֹורֹות.מצוה למׁש חֹובה אּלא עה, ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכלּֿדיני

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים "לאֿתּכירּו :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב אתֿהחּיב מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאתֿהּזּכאי,

ּבּמׁשּפט". ּפנים "לאֿתּכירּו נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מּכלּֿדיני ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשפ"א  סיון ח' רביעי יום

רפג. רפב. תעשה לא מצות
רכח. רכט. עשה מצות

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם

ּב יתרים המחּיבים והיּו מיתה, איׁשחּיב המזּכים על ּמנין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
אתֿהּדּין ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ּכלֿרב אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחריֿרּבים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ
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― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
"ולאֿתענה אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" הּנטּיה(my)עלֿרב ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה מןֿהּלאו וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
"ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעלֿרב
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". עלֿרב לזכּות(oicd)"ולאֿתענה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― מןֿהּגדֹול מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
"ולאֿתענה ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלֿהּדברים

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", .(el.)עלֿרב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלאֿתעׂשה.

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שישי ט ֿ'י 'סיון 

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדריןמ  .(my)ּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

עלֿעץ" אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאתֿהּמצות
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכיֿקבֹור
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ּכלֿמת ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא "אתֿה' l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון "לאֿתלין : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" מצות זֹו ― ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעלֿהעץ

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

שי. תעשה לא מצות
ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא לאֿתעׂשה, מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאתֿהעֹוברים

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר לאֿתעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.
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― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
"ולאֿתענה אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" הּנטּיה(my)עלֿרב ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה מןֿהּלאו וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
"ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעלֿרב
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". עלֿרב לזכּות(oicd)"ולאֿתענה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― מןֿהּגדֹול מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
"ולאֿתענה ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלֿהּדברים

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", .(el.)עלֿרב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלאֿתעׂשה.

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשפ"א  סיון ט' חמישי יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שישי ט ֿ'י 'סיון 

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדריןמ  .(my)ּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

עלֿעץ" אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאתֿהּמצות
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכיֿקבֹור
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ּכלֿמת ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא "אתֿה' l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון "לאֿתלין : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" מצות זֹו ― ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעלֿהעץ

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשפ"א  סיון י' שישי יום

שי. תעשה לא מצות
ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא לאֿתעׂשה, מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאתֿהעֹוברים

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר לאֿתעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.
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wfg zxecdn jezn

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמהּֿׁשּמלקים
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאתֿהּמּכֹות
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות אתֿענׁש לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהּֿׁשאמד

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּבמסּפר. ,my)ּולׁשֹו ספרי. ן ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד lbeqnּכלֿאמד epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql."ּפןֿיסיף יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד
אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומןֿהּלאו
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו "ּכלֿהּמגּביּה :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשפ"א  סיון י"א ש"ק יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאתֿהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

אתֿהּנרּד ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין

ּובאה אתֿהרציחה. ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאלּֿתהרג".

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― מהּֿׁשהזּכרנּו ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

xzeia)אתֿהענׁשים zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו אתֿהענׁשים ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד אתֿהענׁשים נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל אתֿהחֹוטא; מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד אתֿהענׁשים dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג מןֿהּימים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
מןֿהּימים. ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם וכלֿאחד מיתה, מהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכלֿאחת
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֲַַֹאלּֿתהרג".
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בטח זהיר בקידוש לבנה – סגולה לשיניים.
ממכתב ח' סיוון, תשט"ו
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ìL óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥©¤
?"ñeøéà" éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§©¨¦©¦
,àðeä áø øa äaø .àîet ãçc àìáè :øæòìà 'ø øîà̈©¤§¨¨©§¨§©¨©¨©©¨
øîà .déøáz ,deáà àúà .àøeaðè déøáì déì ãáò£©¥¦§¥©§¨£¨£©§¥¨©
àîetà déì ãéáò ìéæ ,àîet ãçc àìáha óìçéî :déì¥¦£©©©§¨§©¨¦£¦¥©¨
eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta :àæéô÷c àîetà Bà àáöçc©£¨¨©¨¦§¦¨©§¤¦¨§
äaø øîà ?"úBlk úBøèò" éàî :'eëå úBlk úBøèò ìò©©§©©©§©¨©©¨
éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò :ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©¨¨¦¤¨¨©§¨©¦
äNBò ìáà ,áäæ ìL øéò ?úBlk úBøèò eäæéà :éëä̈¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
íéðúç úteç ìò óà :àðz .úìéî ìL äték dúBà¨¦¨¤¥¨¨¨©©©£¨¦

úéøBäæ ,íéðúç úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ ?"íéðúç úteç" éàî .eøæb̈§©©£¨¦§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©£¨¦§¦
ìò äæ éàðBîLç úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä©§££¨¤©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥©§©¤©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæãçà ï÷æ íL äéä .íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ¤¨¨§¨¦©§©¦§§¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨
ìL ,øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäLíäì eìL ¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§¨¤

:eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§
ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà̈¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥

ì ìàøNé õøàa :éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçläì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLóñBé áø øîàå .úéðååé ïBL ©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦§¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥
ì ìááaì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLì Bà LãBwä ïBLì .éñøt ïBL?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL §¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨

eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨
éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥
,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷ øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦
älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨
únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèa ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàä©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥
eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§
,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦
.ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

äèBñ úëqî dì à÷éìñe äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨§¦¨¨©¤¤¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(

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

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.
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ריט יום ראשון - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.
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aרכ wxt l`wfgi - mi`iap

á-÷øô ìà÷æçégÎ`

àéìâø-ìò ãîò íãà-ïa éìà øîàiå:Cúà øaãàå Eáéðãîòzå éìà øac øLàk çeø éá àázå ©−Ÿ¤¥¨®¤¨¨Æ£´Ÿ©©§¤½©£©¥−Ÿ¨«©¨¯Ÿ¦´À©©«£¤Æ¦¤´¥©½©©£¦¥−¦
(ô) :éìà øacî úà òîLàå éìâø-ìòâíéBb-ìà ìàøNé éða-ìà EúBà éðà çìBL íãà-ïa éìà øîàiå ©©§¨®¨¤§©¾¥−¦©¥¬¥¨«©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ¥̧©£¦³«§Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¦¬

:äfä íBiä íöò-ãò éá eòLt íúBáàå änä éá-eãøî øLà íéãøBnäãáì-é÷æçå íéðô éL÷ íéðaäå ©§¦−£¤´¨§¦®¥³¨©£¨Æ¨´§¦½©¤−¤©¬©¤«§©¨¦À§¥³¨¦Æ§¦§¥¥½
:ýåýé éðãà øîà äk íäéìà zøîàå íäéìà EúBà çìBL éðàäúéa ék eìcçé-íàå eòîLé-íà änäå £¦²¥¬©§−£¥¤®§¨©§¨´£¥¤½¬Ÿ¨©−£Ÿ¨¬§Ÿ¦«§¥Æ¨Æ¦¦§§´§¦¤§½̈¦²¥¬

(ô) :íëBúá äéä àéáð ék eòãéå änä éøîåék àøéz-ìà íäéøácîe íäî àøéz-ìà íãà-ïá äzàå §¦−¥®¨§¨´§½¦¬¨¦−¨¨¬§¨«§©¨´¤Â̈¨©¦¸̈¥¤¹¦¦§¥¤´©¦À̈¦´
éøî úéa ék úçz-ìà íäéðtîe àøéz-ìà íäéøácî áLBé äzà íéaø÷ò-ìàå CúBà íéðBlñå íéáøñ̈¨¦³§©¦Æ½̈§¤©§©¦−©¨´¥®¦¦§¥¤³©¦¨Æ¦§¥¤´©¥½̈¦²¥¬§¦−

:änäæ(ô) :änä éøî ék eìcçé-íàå eòîLé-íà íäéìà éøác-úà zøaãåçòîL íãà-ïá äzàå ¥«¨§¦©§¨³¤§¨©Æ£¥¤½¦«¦§§−§¦¤§¨®¦¬§¦−¥«¨§©¨´¤¨À̈§©Æ
éìà øaãî éðà-øLà úàéô äöt éønä úéák éøî-éäz-ìà Eéìà ïúð éðà-øLà úà ìëàå E:E ¥³£¤£¦Æ§©¥´¥¤½©§¦¤−¦§¥´©¤®¦§¥´¦½¤¡¾Ÿ¥¬£¤£¦−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx
(‡).'åâå íãà ïá éìà øîàéå ליחזקאל קורא אדם בן

בה  ומשתמש עלייה בין הולך המרכבה שראה מתוך
זה אלא אשה ילוד כאן אין לומר (וכ "זכמלאכים

והנ"אהו) לר ' אח"ד  אי"ש  אדם הנויגים  בן קראו שלא ול"נ
שהיה  מתוך. עליו רחבה דעתו תהא שלא בשביל אלא
סא"א: עליונים ובמלאכת המרכבה במראה לבו גס

(·).éìà øáãî úà הוא וכבוד עמי המתדבר את
נשמע  בשו"א מדבר שהאומר מעלה כלפי מדבר לכתוב
והאומר  פנים אל פנים אליו פונה לחבירו המדבר כאדם

עצמו (בחיר "ק)מדבר בפני מדבר שהשכינה משמעו
בלע"ז: בורפאלי"ן ישמעו ושלוחיו ìà(‚)בכבודו

.íéãøåîä íéåâ:גוים שני קרויין שבטים שני
(„).íéðáäå'בניה ואלו בי פשעו אבותם שאמר לפי

פנים: יחדלו äîäå.(‰)קשי שמא ישמעו שמא

éøî.מלשמוע: úéá éë éúòãé éë אלא קנתורין אנשי הם
בתוכם  היה נביא כי פורענותם לעת שידעו חפץ שאני

שמעו: ולא כלומר éáøñ'.(Â)שהוכיחם מרדות לשון
שמות  ועשרים קוצים לשון אותו פתר ודונש סרבנים

וקוץ íéðåìñå.להם: ממאיר סלון וכן קוצים לשון
כח )מכאיב áùåé.:(לקמן äúà íéáø÷ò ìàå אשר העם

על  יושב אתה כאלו ויקניטוך ילאוך מוכיח אתה
צדדיך: מכל אותך העוקצין íéáø÷ò.עקרבים

יונתן  תרגם וכן ממש עקרבים ל"א בלע"ז אגלינטייר"ש
יתיב: את לעקרבין דמן דעובדיהון עמא ìà(Á)ובגו

.éøî éäú:בשליחותי עלינו äöô.מלילך פצו וכן פתח
ג)פיהם ìåëàå.:(איכה êéô äöô אזניך הטה הוא משל

לרעבון: מאכל אוכל אתה כאילו לך ויערב úàושמע
.êéìà ïúåð éðà øùà:הספר מגילת היא הנתינה היא מה

cec zcevn
(‡).Ì„‡ Ô·עצמו ויחשוב יתגאה שלא כדי אדם בן  קראו

הזאת: הגדולה המראה שראה  לפי המלאכים מן ÂÓÚ„.כאחד
רגליך: על  עמוד לו אמר פניו על  שנפל ר"ל ¯ÁÂ.(·)לפי

המראה בעבור באתה אשר החולשה מן ומחזק התעוררות רוח 
אלי:Î‡˘¯.שראה: דבר אשר הזהÈ„ÈÓÚ˙Â.בעת הרוח

רגלי: על  אותי והעמיד  אותי ‡ÈÏ.החזיק ¯·„Ó לומר‡˙ רצה
אלי: מדבר שהיה  הדבר  אותך :˘ÁÏÂ.(‚)את שולח  אני  עתה

.ÌÈÂ‚ Ï‡עם קרוי  וכ"א שבטים שני שהם ובנימין  יהודה  הם
Ì˙Â·‡Â.לעצמו: ‰Ó‰שאבותם כמו אבותם עם המה  ר "ל 

הזה: היום עצם  עד  המה  גם בי פשעו  כן בי פשעו 
(„).ÌÈ·‰Â: אותך שולח  אני  אליהם  אבותיהם היו כן שלא  מה לב  וחזקי פנים  קשי  הם  אשר הבנים  Â‚Â'.ואלה ˙¯Ó‡Âכאומר

ה': אמר  כה  בשמי  להם  תאמר פעם  בכל  רק אליך  ישמעו לא בודאי כי בשמך מה דבר להם תאמר  לא  כאומרÓ‰Â‰.(‰)ולכן
תאמר אם גם ישמעו שלא  הדבר וקרוב המה מרי בית כי לשמוע  שיחדלו  בין  הדבר  את המה ישמעו בין בשמי  אמור אתה 

אחרÂÚ„ÈÂ.בשמי: יהרהרו ולא שמעו ולא והזהירם בתוכם  היה  נביא  כי ידעו הפורעניות בבוא כי  תועלת  יבוא  ועכ "ז ר"ל
הדין: רעה:Ì‰È¯·„ÓÂ.(Â)מדת עמך  לעשות שיגזמו Â‚Â'.מה ÌÈ·¯Ò ÈÎמכאיבים סרבנים אנשים עמך נמצאו אשר ר"ל

כקוצים: קנתור ÌÈ·¯˜Ú.בדברי Ï‡Â:במ "ש ענין כפל  והוא יושב  אתה כקוצים  מכאיבים  אדם בני אל Ì‰È¯·„Ó.עם עכ "ז 
מדבריהם : ‰Ó‰.תירא  È¯Ó ˙È· ÈÎ: רעה עמך  לעשות ירשיעו  לא אבל לבד  מרי בית  המה ÂÚÓ˘È.(Ê)ר "ל  Ì‡שישמעו בין 

מלשמוע: שיחדלו הדבר וקרוב המה  מרי בית כי מלשמעם שיחדלו È¯Ó.(Á)בין È‰˙ Ï‡למאן השליחות  בדבר מורד  תהי אל
המרי: כבית דומה  להיות ÍÈÙ.ללכת ‰ˆÙלמען אותם וזכור הדברים  למוד  ר"ל לו הנתונה  המגלה  היא וכו' ואכול  פיך  פתח 

בפיך : שגורים יהיו

oeiv zcevn
(‡).Í˙Â‡: עמך ור "ל  בדג"ש והתי"ו אתך ÌˆÚ(‚)כמו

.ÌÂÈ‰הזה היום בעצם וכן היום ז)גוף ˜˘È(„):(בראשית

.ÌÈÙוממהר רכות פניו זהו  כי הפנים בושת מן הפוך הוא 
הפנים : קשה כן  ולא קטנה בושה בשביל  È¯Ó.(‰)להלבין 

הייתם ממרים  כמו  מרד  ט)ענין סרובÌÈ·¯Ò.(Â):(דברים מל '
ממאירÌÈÂÏÒÂ.ומיאון: סלון כמו קוצים כח)מין :(לקמן

.ÌÈ·¯˜Úבעקרבים ואני  כמו קוצים מין י)הם ˙Á˙.:(דה"ב
תחת אל  כמו ופחד  שבר א)ענין כמוÙˆ‰.(Á):(ירמיה פתח 
פי יא)פציתי :(שופטים

e wxt `xfr - miaezk

å-÷øô àøæò`iÎd

äìááì ìáéäå íìLeøéá-éã àìëéä-ïî ÷tðä øvðãëeáð éc àtñëå äáäã éc àýìà-úéá éðàî óàå§Â©¨¥´¥¡¨¨»¦´©£¨´§©§¨¼¦´§«©§¤©À©§¥²¦¥§¨¬¦¦§¤−§¥¥´§¨¤®
(ñ) :àýìà úéáa úçúå døúàì íìLeøéá-éã àìëéäì Cäéå ïeáéúäéåäøäð-øáò úçt éðzz ïòk ©£¦À¦Â¨§¥§¨³¦¦«§¤Æ§©§¥½§©¥−§¥¬¡¨¨«§©¿©Â§©©©̧£©«©£¹̈

:änz-ïî Båä ïé÷éçø äøäð øáòa éc àéëñøôà ïBäúåðëe éðæBa øúLæCã àýìà-úéa úãéáòì e÷áL §©³§©Æ§¨¨´§½£©§§¨¥½¦−©£©´©£¨®©¦¦¬£−¦©¨«§ª¾©£¦©−¥¡¨¨´¥®
:døúà-ìò ïBðáé Cã àýìà-úéa àéãeäé éáNìe àéãeäé úçtçïeãáòú-éã àîì íòè íéN épîe ©©³§¨¥Æ§¨¥´§¨¥½¥¡¨¨¬¥−¦§¬©©§¥«¦¦»¦´§¥¼§¨´¦«©«©§À

àú÷ôð àðøtñà äøäð øáò úcî éc àkìî éñëpîe Cã àýìà-úéa àðáîì Clà àéãeäé éáN-íò¦¨¥³§¨¥Æ¦¥½§¦§¥−¥¡¨¨´¥®¦¦§¥´©§À̈¦µ¦©Æ£©´©£½̈¨§©À§¨¦§§¨²
:àìháì àì-éc Clà àiøáâì àáäéúî àåäzèdìàì | ïåìòì | ïéønàå ïéøëãå ïéøBú éðáe ïçLç äîe ¤¡¥¯¦«§©£¨²§ª§©¨¬¦¥−¦¨¬§©¨¨«¨´©§¿̈§¥´¦´§¦§¦´§¦§¦´©£¨΅¤¡¨¶

àì-éc íBéa | íBé íäì áäéúî àåäì íìLeøéá-éã àiðäk øîàîk çLîe øîç | çìî ïéèðç àiîL§©¨¦§¦º§©´£©´§©À§¥©̧¨£©¨³¦¦«§¤Æ¤¡¥̧¦§§¥¬§²Ÿ¬§−¦¨¬
:eìLé:éäBðáe àkìî éiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äî ïBäì-écàééc íòè íéN épîe ¨«¦«¤¡¯§©§§¦²¦¦−¤¡¨´§©¨®§©©¾¦§©¥¬©§−̈§«¦¦¦»¦´§¥¼¦´

é÷æe dúéa-ïî òà çñðúé äðã àîâút àðLäé éc Lðà-ìë:äðc-ìò ãáòúé eìåð dúéáe éäìò àçîúé ó ¨¡À̈¦³§©§¥Æ¦§¨¨´§½̈¦§§©¬¨Æ¦©§¥½§¦−¦§§¥´£®Ÿ¦©§¥²§¨¬¦§£¥−©§¨«
i"yx

(‰).éðàî óàå של האלהים בית של הקודש כלי ואף
שבירושלים  היכל מן הוציאם נבוכדנצר אשר וכסף זהב

לבבל: הוליך:ìáéäå.והוליכם ינתנו:ïåáéúäé.אשר
.êäéå בירושלים אשר להיכל הזה המעשה כל ילך

הקב"ה:úçúå.למקומו: של בביתו מונח ïòë(Â)ויהי
.'åâå éðúú תתני אל דריוש השיב אשר תשובה היא זו

בוזני: äøäð.ושתר øáòá éã שהוא ישראל ארץ לצד
שבבבל: לאותן הנהר äîú.עבר ïî ååä ïé÷éçø רחוקים

עושי  ידי תרפו שלא בהמ"ק מבנין משם תהיו
àéãåäé.זה:êã.(Ê)המלאכה: úçô היהודים שלטוני

זה: דבר àéãåäé.יעשו éáùìå אני היהודים ולזקני
êã.מצוה: àäìà úéá:זה אלהים íéù(Á)בית éðîå
.íòè:זה צווי יהיה ïåãáòú.וממני éã àîì בנין לאותו

לבנות  האלה היהודים זקני עם תעשון אשר המלאכה
הקב"ה: של àëìî.ביתו éñëðîå יהיו המלך מנכסי
הזה: הבנין äøäð.עושים øáò úãî éã של המס מן

והלך  בלו מנדה כמו מס מדת למלך, אשר הנהר עבר

ד ') אספרנה àðøôñà.:(לעיל הבנין יבנה מהרה
בלע"ז: àáäéúî.אישפלונטמנ"ט àåäú àú÷ôð הוצאה

יתבטלו תהי  לא אשר האלה לאנשים ניתנת ה
ïçùç.(Ë)ממלאכתן: äîå:חוששין שיהיו éðáåומה

.ïéøåú:השמים לאלהי לעולות וכבשים ואילים בקר בני
.ïéèðçå ושמן לנסכים. ויין לקרבנות. ומלח לסלתות.

נתון  יהי בירושלים אשר הכהנים יאמרו כאשר למנחות
ביומו: יום דבר åìù.להם àì éã שנ"צ דיחוי בלא
בלע"ז: ïåäì.(È)דישטורבי"ר éã יהיו אשר למען

על  מתפללים ויהיו השמים לאלהי ניחוחים מקריבים
ובניו: המלך íòè.(È‡)חיי íéù éðîå צווי שים וממני

זה: דבר ישנה אשר אדם כל אשר דבר çñðúé.ושימת
ונסחתם  כמו יתנסח ביתו, שיחרב מביתו עציו יחרב

האדמה כ"ח )מעל é÷æå.éäåìò:(דברים  àçîúé ó ועץ
העץ: על שיתלה עליו גבוה יהא åìåðלתלותו äúéáå

.ãáòúé:כך על אשפה יעשה טינוף åìåð.וביתו ענין
ומחראות:

cec zcevn
(‰).È‡Ó Û‡Âזהב של  אלהים בית כלי הוציאאף  אשר  וכסף

לבבל : והביא  בירושלים אשר  ההיכל מן ישיבוÔÂ·È˙È.נ"נ
בבית וינח למקומם בירושלים אשר ההיכל  אל  להוליך  אותם

הנהרÔÚÎ.(Â)אלהים: בעבר אשר  וחבריהם  וכו' תתני עתה
המלאכה: מלבטל  הרחיקו ר"ל שמה מן רחוקים היו

(Ê).Â˜·˘: הזאת אלהים  בית עבודת את  מושל ÁÙ˙.הניחו
מקומו: על  זאת אלהים בית יבנו היהודים  זקני עם היהודים

(Á).ÈÓÂזקני עם תעשו  אשר מה  אומר גזרת  הושם וממני
האלה : הבנין :·ÓÏ‡.היהודים  בדבר  להם  תסייעו עוד שגם ר "ל  זאת  אלהים בית המסÈÒÎÓÂ.לבנות של המלך  ומרכוש

הנהר: עבר  מאנשי הגבוי  מחסרון‡¯ÙÒ‡.מנדה המלאכה יבוטל  לא אשר האלה להאנשים הבנין הוצאת נתון יהיה מהר חיש 
ÔÁ˘Á.(Ë)הממון: ‰ÓÂהשיעור כפי  ושמן ויין ומלח  וחטים השמים לאלהי לעלות וכבשים  ואילים בקר בני  שצריכים ומה 

הכל : מלתת תשכחו ולא תשגו  לא אשר ויום יום בכל  להם נתון  יהיה  בירושלים  אשר הכהנים יאמרו  ÔÂ‰Ï.(È)אשר È„אשר
ובניו: המלך  חיי על  מתפללין ולהיות השמים לאלהי רוח  לנחת הקרבנות מקריבים  אומרÈÓÂ.(È‡)יהיו  גזרת הושם וממני

הזה: הדבר  ישנה אשר איש כל  מדרך ÁÒ˙È.אשר והוא עליו ויתלו יושם בו ולתלותו  ביתו  מן  עץ יעקר  אשר  יהיה  עונשו 
מביתו: יעקור  אשר העץ  על נתלה שיהיה  יתיר ' ואזהרה  זאת:È·Â˙‰.איום  בעבור ואשפה  ניוול למקום יושם  וביתו

oeiv zcevn
(Ê).È·˘ÏÂ:סבי ועם  ור "ל  את  במקום הוא הלמ "ד
(Ë).ÔÁ˘Á אנחנא חשחין לא וכן  חוששין ג)כמו ˘ÂÏ.:(דניאל

השל  על  כמו ושכחה משגה ו')ענין עניןÁÒ˙È.(È‡):(ש"ב
ה' יסח  גאים בית כמו ט"ו)עקירה העץהוא ÛÈ˜ÊÂ.:(משלי

ביניתא זקיף וכו' זקיפתא ליה  דאית ובדרז "ל  עליו  שתולין
נ"ט) חנוניÁÓ˙È‡.:(ב"מ אצל  המחוהו ובדרז"ל (שם יושם

:קי"א)
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á-÷øô ìà÷æçégÎ`

àéìâø-ìò ãîò íãà-ïa éìà øîàiå:Cúà øaãàå Eáéðãîòzå éìà øac øLàk çeø éá àázå ©−Ÿ¤¥¨®¤¨¨Æ£´Ÿ©©§¤½©£©¥−Ÿ¨«©¨¯Ÿ¦´À©©«£¤Æ¦¤´¥©½©©£¦¥−¦
(ô) :éìà øacî úà òîLàå éìâø-ìòâíéBb-ìà ìàøNé éða-ìà EúBà éðà çìBL íãà-ïa éìà øîàiå ©©§¨®¨¤§©¾¥−¦©¥¬¥¨«©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ¥̧©£¦³«§Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¦¬

:äfä íBiä íöò-ãò éá eòLt íúBáàå änä éá-eãøî øLà íéãøBnäãáì-é÷æçå íéðô éL÷ íéðaäå ©§¦−£¤´¨§¦®¥³¨©£¨Æ¨´§¦½©¤−¤©¬©¤«§©¨¦À§¥³¨¦Æ§¦§¥¥½
:ýåýé éðãà øîà äk íäéìà zøîàå íäéìà EúBà çìBL éðàäúéa ék eìcçé-íàå eòîLé-íà änäå £¦²¥¬©§−£¥¤®§¨©§¨´£¥¤½¬Ÿ¨©−£Ÿ¨¬§Ÿ¦«§¥Æ¨Æ¦¦§§´§¦¤§½̈¦²¥¬

(ô) :íëBúá äéä àéáð ék eòãéå änä éøîåék àøéz-ìà íäéøácîe íäî àøéz-ìà íãà-ïá äzàå §¦−¥®¨§¨´§½¦¬¨¦−¨¨¬§¨«§©¨´¤Â̈¨©¦¸̈¥¤¹¦¦§¥¤´©¦À̈¦´
éøî úéa ék úçz-ìà íäéðtîe àøéz-ìà íäéøácî áLBé äzà íéaø÷ò-ìàå CúBà íéðBlñå íéáøñ̈¨¦³§©¦Æ½̈§¤©§©¦−©¨´¥®¦¦§¥¤³©¦¨Æ¦§¥¤´©¥½̈¦²¥¬§¦−

:änäæ(ô) :änä éøî ék eìcçé-íàå eòîLé-íà íäéìà éøác-úà zøaãåçòîL íãà-ïá äzàå ¥«¨§¦©§¨³¤§¨©Æ£¥¤½¦«¦§§−§¦¤§¨®¦¬§¦−¥«¨§©¨´¤¨À̈§©Æ
éìà øaãî éðà-øLà úàéô äöt éønä úéák éøî-éäz-ìà Eéìà ïúð éðà-øLà úà ìëàå E:E ¥³£¤£¦Æ§©¥´¥¤½©§¦¤−¦§¥´©¤®¦§¥´¦½¤¡¾Ÿ¥¬£¤£¦−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx
(‡).'åâå íãà ïá éìà øîàéå ליחזקאל קורא אדם בן

בה  ומשתמש עלייה בין הולך המרכבה שראה מתוך
זה אלא אשה ילוד כאן אין לומר (וכ "זכמלאכים

והנ"אהו) לר ' אח"ד  אי"ש  אדם הנויגים  בן קראו שלא ול"נ
שהיה  מתוך. עליו רחבה דעתו תהא שלא בשביל אלא
סא"א: עליונים ובמלאכת המרכבה במראה לבו גס

(·).éìà øáãî úà הוא וכבוד עמי המתדבר את
נשמע  בשו"א מדבר שהאומר מעלה כלפי מדבר לכתוב
והאומר  פנים אל פנים אליו פונה לחבירו המדבר כאדם

עצמו (בחיר "ק)מדבר בפני מדבר שהשכינה משמעו
בלע"ז: בורפאלי"ן ישמעו ושלוחיו ìà(‚)בכבודו

.íéãøåîä íéåâ:גוים שני קרויין שבטים שני
(„).íéðáäå'בניה ואלו בי פשעו אבותם שאמר לפי

פנים: יחדלו äîäå.(‰)קשי שמא ישמעו שמא

éøî.מלשמוע: úéá éë éúòãé éë אלא קנתורין אנשי הם
בתוכם  היה נביא כי פורענותם לעת שידעו חפץ שאני

שמעו: ולא כלומר éáøñ'.(Â)שהוכיחם מרדות לשון
שמות  ועשרים קוצים לשון אותו פתר ודונש סרבנים

וקוץ íéðåìñå.להם: ממאיר סלון וכן קוצים לשון
כח )מכאיב áùåé.:(לקמן äúà íéáø÷ò ìàå אשר העם

על  יושב אתה כאלו ויקניטוך ילאוך מוכיח אתה
צדדיך: מכל אותך העוקצין íéáø÷ò.עקרבים

יונתן  תרגם וכן ממש עקרבים ל"א בלע"ז אגלינטייר"ש
יתיב: את לעקרבין דמן דעובדיהון עמא ìà(Á)ובגו

.éøî éäú:בשליחותי עלינו äöô.מלילך פצו וכן פתח
ג)פיהם ìåëàå.:(איכה êéô äöô אזניך הטה הוא משל

לרעבון: מאכל אוכל אתה כאילו לך ויערב úàושמע
.êéìà ïúåð éðà øùà:הספר מגילת היא הנתינה היא מה

cec zcevn
(‡).Ì„‡ Ô·עצמו ויחשוב יתגאה שלא כדי אדם בן  קראו

הזאת: הגדולה המראה שראה  לפי המלאכים מן ÂÓÚ„.כאחד
רגליך: על  עמוד לו אמר פניו על  שנפל ר"ל ¯ÁÂ.(·)לפי

המראה בעבור באתה אשר החולשה מן ומחזק התעוררות רוח 
אלי:Î‡˘¯.שראה: דבר אשר הזהÈ„ÈÓÚ˙Â.בעת הרוח

רגלי: על  אותי והעמיד  אותי ‡ÈÏ.החזיק ¯·„Ó לומר‡˙ רצה
אלי: מדבר שהיה  הדבר  אותך :˘ÁÏÂ.(‚)את שולח  אני  עתה

.ÌÈÂ‚ Ï‡עם קרוי  וכ"א שבטים שני שהם ובנימין  יהודה  הם
Ì˙Â·‡Â.לעצמו: ‰Ó‰שאבותם כמו אבותם עם המה  ר "ל 

הזה: היום עצם  עד  המה  גם בי פשעו  כן בי פשעו 
(„).ÌÈ·‰Â: אותך שולח  אני  אליהם  אבותיהם היו כן שלא  מה לב  וחזקי פנים  קשי  הם  אשר הבנים  Â‚Â'.ואלה ˙¯Ó‡Âכאומר

ה': אמר  כה  בשמי  להם  תאמר פעם  בכל  רק אליך  ישמעו לא בודאי כי בשמך מה דבר להם תאמר  לא  כאומרÓ‰Â‰.(‰)ולכן
תאמר אם גם ישמעו שלא  הדבר וקרוב המה מרי בית כי לשמוע  שיחדלו  בין  הדבר  את המה ישמעו בין בשמי  אמור אתה 

אחרÂÚ„ÈÂ.בשמי: יהרהרו ולא שמעו ולא והזהירם בתוכם  היה  נביא  כי ידעו הפורעניות בבוא כי  תועלת  יבוא  ועכ "ז ר"ל
הדין: רעה:Ì‰È¯·„ÓÂ.(Â)מדת עמך  לעשות שיגזמו Â‚Â'.מה ÌÈ·¯Ò ÈÎמכאיבים סרבנים אנשים עמך נמצאו אשר ר"ל

כקוצים: קנתור ÌÈ·¯˜Ú.בדברי Ï‡Â:במ "ש ענין כפל  והוא יושב  אתה כקוצים  מכאיבים  אדם בני אל Ì‰È¯·„Ó.עם עכ "ז 
מדבריהם : ‰Ó‰.תירא  È¯Ó ˙È· ÈÎ: רעה עמך  לעשות ירשיעו  לא אבל לבד  מרי בית  המה ÂÚÓ˘È.(Ê)ר "ל  Ì‡שישמעו בין 

מלשמוע: שיחדלו הדבר וקרוב המה  מרי בית כי מלשמעם שיחדלו È¯Ó.(Á)בין È‰˙ Ï‡למאן השליחות  בדבר מורד  תהי אל
המרי: כבית דומה  להיות ÍÈÙ.ללכת ‰ˆÙלמען אותם וזכור הדברים  למוד  ר"ל לו הנתונה  המגלה  היא וכו' ואכול  פיך  פתח 

בפיך : שגורים יהיו

oeiv zcevn
(‡).Í˙Â‡: עמך ור "ל  בדג"ש והתי"ו אתך ÌˆÚ(‚)כמו

.ÌÂÈ‰הזה היום בעצם וכן היום ז)גוף ˜˘È(„):(בראשית

.ÌÈÙוממהר רכות פניו זהו  כי הפנים בושת מן הפוך הוא 
הפנים : קשה כן  ולא קטנה בושה בשביל  È¯Ó.(‰)להלבין 

הייתם ממרים  כמו  מרד  ט)ענין סרובÌÈ·¯Ò.(Â):(דברים מל '
ממאירÌÈÂÏÒÂ.ומיאון: סלון כמו קוצים כח)מין :(לקמן

.ÌÈ·¯˜Úבעקרבים ואני  כמו קוצים מין י)הם ˙Á˙.:(דה"ב
תחת אל  כמו ופחד  שבר א)ענין כמוÙˆ‰.(Á):(ירמיה פתח 
פי יא)פציתי :(שופטים

e wxt `xfr - miaezk

å-÷øô àøæò`iÎd

äìááì ìáéäå íìLeøéá-éã àìëéä-ïî ÷tðä øvðãëeáð éc àtñëå äáäã éc àýìà-úéá éðàî óàå§Â©¨¥´¥¡¨¨»¦´©£¨´§©§¨¼¦´§«©§¤©À©§¥²¦¥§¨¬¦¦§¤−§¥¥´§¨¤®
(ñ) :àýìà úéáa úçúå døúàì íìLeøéá-éã àìëéäì Cäéå ïeáéúäéåäøäð-øáò úçt éðzz ïòk ©£¦À¦Â¨§¥§¨³¦¦«§¤Æ§©§¥½§©¥−§¥¬¡¨¨«§©¿©Â§©©©̧£©«©£¹̈

:änz-ïî Båä ïé÷éçø äøäð øáòa éc àéëñøôà ïBäúåðëe éðæBa øúLæCã àýìà-úéa úãéáòì e÷áL §©³§©Æ§¨¨´§½£©§§¨¥½¦−©£©´©£¨®©¦¦¬£−¦©¨«§ª¾©£¦©−¥¡¨¨´¥®
:døúà-ìò ïBðáé Cã àýìà-úéa àéãeäé éáNìe àéãeäé úçtçïeãáòú-éã àîì íòè íéN épîe ©©³§¨¥Æ§¨¥´§¨¥½¥¡¨¨¬¥−¦§¬©©§¥«¦¦»¦´§¥¼§¨´¦«©«©§À

àú÷ôð àðøtñà äøäð øáò úcî éc àkìî éñëpîe Cã àýìà-úéa àðáîì Clà àéãeäé éáN-íò¦¨¥³§¨¥Æ¦¥½§¦§¥−¥¡¨¨´¥®¦¦§¥´©§À̈¦µ¦©Æ£©´©£½̈¨§©À§¨¦§§¨²
:àìháì àì-éc Clà àiøáâì àáäéúî àåäzèdìàì | ïåìòì | ïéønàå ïéøëãå ïéøBú éðáe ïçLç äîe ¤¡¥¯¦«§©£¨²§ª§©¨¬¦¥−¦¨¬§©¨¨«¨´©§¿̈§¥´¦´§¦§¦´§¦§¦´©£¨΅¤¡¨¶

àì-éc íBéa | íBé íäì áäéúî àåäì íìLeøéá-éã àiðäk øîàîk çLîe øîç | çìî ïéèðç àiîL§©¨¦§¦º§©´£©´§©À§¥©̧¨£©¨³¦¦«§¤Æ¤¡¥̧¦§§¥¬§²Ÿ¬§−¦¨¬
:eìLé:éäBðáe àkìî éiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äî ïBäì-écàééc íòè íéN épîe ¨«¦«¤¡¯§©§§¦²¦¦−¤¡¨´§©¨®§©©¾¦§©¥¬©§−̈§«¦¦¦»¦´§¥¼¦´

é÷æe dúéa-ïî òà çñðúé äðã àîâút àðLäé éc Lðà-ìë:äðc-ìò ãáòúé eìåð dúéáe éäìò àçîúé ó ¨¡À̈¦³§©§¥Æ¦§¨¨´§½̈¦§§©¬¨Æ¦©§¥½§¦−¦§§¥´£®Ÿ¦©§¥²§¨¬¦§£¥−©§¨«
i"yx

(‰).éðàî óàå של האלהים בית של הקודש כלי ואף
שבירושלים  היכל מן הוציאם נבוכדנצר אשר וכסף זהב

לבבל: הוליך:ìáéäå.והוליכם ינתנו:ïåáéúäé.אשר
.êäéå בירושלים אשר להיכל הזה המעשה כל ילך

הקב"ה:úçúå.למקומו: של בביתו מונח ïòë(Â)ויהי
.'åâå éðúú תתני אל דריוש השיב אשר תשובה היא זו

בוזני: äøäð.ושתר øáòá éã שהוא ישראל ארץ לצד
שבבבל: לאותן הנהר äîú.עבר ïî ååä ïé÷éçø רחוקים

עושי  ידי תרפו שלא בהמ"ק מבנין משם תהיו
àéãåäé.זה:êã.(Ê)המלאכה: úçô היהודים שלטוני

זה: דבר àéãåäé.יעשו éáùìå אני היהודים ולזקני
êã.מצוה: àäìà úéá:זה אלהים íéù(Á)בית éðîå
.íòè:זה צווי יהיה ïåãáòú.וממני éã àîì בנין לאותו

לבנות  האלה היהודים זקני עם תעשון אשר המלאכה
הקב"ה: של àëìî.ביתו éñëðîå יהיו המלך מנכסי
הזה: הבנין äøäð.עושים øáò úãî éã של המס מן

והלך  בלו מנדה כמו מס מדת למלך, אשר הנהר עבר

ד ') אספרנה àðøôñà.:(לעיל הבנין יבנה מהרה
בלע"ז: àáäéúî.אישפלונטמנ"ט àåäú àú÷ôð הוצאה

יתבטלו תהי  לא אשר האלה לאנשים ניתנת ה
ïçùç.(Ë)ממלאכתן: äîå:חוששין שיהיו éðáåומה

.ïéøåú:השמים לאלהי לעולות וכבשים ואילים בקר בני
.ïéèðçå ושמן לנסכים. ויין לקרבנות. ומלח לסלתות.

נתון  יהי בירושלים אשר הכהנים יאמרו כאשר למנחות
ביומו: יום דבר åìù.להם àì éã שנ"צ דיחוי בלא
בלע"ז: ïåäì.(È)דישטורבי"ר éã יהיו אשר למען

על  מתפללים ויהיו השמים לאלהי ניחוחים מקריבים
ובניו: המלך íòè.(È‡)חיי íéù éðîå צווי שים וממני

זה: דבר ישנה אשר אדם כל אשר דבר çñðúé.ושימת
ונסחתם  כמו יתנסח ביתו, שיחרב מביתו עציו יחרב

האדמה כ"ח )מעל é÷æå.éäåìò:(דברים  àçîúé ó ועץ
העץ: על שיתלה עליו גבוה יהא åìåðלתלותו äúéáå

.ãáòúé:כך על אשפה יעשה טינוף åìåð.וביתו ענין
ומחראות:

cec zcevn
(‰).È‡Ó Û‡Âזהב של  אלהים בית כלי הוציאאף  אשר  וכסף

לבבל : והביא  בירושלים אשר  ההיכל מן ישיבוÔÂ·È˙È.נ"נ
בבית וינח למקומם בירושלים אשר ההיכל  אל  להוליך  אותם

הנהרÔÚÎ.(Â)אלהים: בעבר אשר  וחבריהם  וכו' תתני עתה
המלאכה: מלבטל  הרחיקו ר"ל שמה מן רחוקים היו

(Ê).Â˜·˘: הזאת אלהים  בית עבודת את  מושל ÁÙ˙.הניחו
מקומו: על  זאת אלהים בית יבנו היהודים  זקני עם היהודים

(Á).ÈÓÂזקני עם תעשו  אשר מה  אומר גזרת  הושם וממני
האלה : הבנין :·ÓÏ‡.היהודים  בדבר  להם  תסייעו עוד שגם ר "ל  זאת  אלהים בית המסÈÒÎÓÂ.לבנות של המלך  ומרכוש

הנהר: עבר  מאנשי הגבוי  מחסרון‡¯ÙÒ‡.מנדה המלאכה יבוטל  לא אשר האלה להאנשים הבנין הוצאת נתון יהיה מהר חיש 
ÔÁ˘Á.(Ë)הממון: ‰ÓÂהשיעור כפי  ושמן ויין ומלח  וחטים השמים לאלהי לעלות וכבשים  ואילים בקר בני  שצריכים ומה 

הכל : מלתת תשכחו ולא תשגו  לא אשר ויום יום בכל  להם נתון  יהיה  בירושלים  אשר הכהנים יאמרו  ÔÂ‰Ï.(È)אשר È„אשר
ובניו: המלך  חיי על  מתפללין ולהיות השמים לאלהי רוח  לנחת הקרבנות מקריבים  אומרÈÓÂ.(È‡)יהיו  גזרת הושם וממני

הזה: הדבר  ישנה אשר איש כל  מדרך ÁÒ˙È.אשר והוא עליו ויתלו יושם בו ולתלותו  ביתו  מן  עץ יעקר  אשר  יהיה  עונשו 
מביתו: יעקור  אשר העץ  על נתלה שיהיה  יתיר ' ואזהרה  זאת:È·Â˙‰.איום  בעבור ואשפה  ניוול למקום יושם  וביתו

oeiv zcevn
(Ê).È·˘ÏÂ:סבי ועם  ור "ל  את  במקום הוא הלמ "ד
(Ë).ÔÁ˘Á אנחנא חשחין לא וכן  חוששין ג)כמו ˘ÂÏ.:(דניאל

השל  על  כמו ושכחה משגה ו')ענין עניןÁÒ˙È.(È‡):(ש"ב
ה' יסח  גאים בית כמו ט"ו)עקירה העץהוא ÛÈ˜ÊÂ.:(משלי

ביניתא זקיף וכו' זקיפתא ליה  דאית ובדרז "ל  עליו  שתולין
נ"ט) חנוניÁÓ˙È‡.:(ב"מ אצל  המחוהו ובדרז"ל (שם יושם

:קי"א)
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‰íéìk ànèî Bðéà úBàîhä ãìå ìk,ä÷Lî àlà;ä÷Lî àîèð–ïànè.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E, ¨§©©ª§¥§©¥¥¦¤¨©§¤¦§¨©§¤¦§¨£¥¤¥§©§¤¦§¦
éðúànè äzàå. §©¨¦¥©¦

ÂBøáç ànèî Nøç éìk ïéà,ä÷Lî àlà;ä÷Lî àîèð–eäànè.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàå ¥§¦¤¤§©¥£¥¤¨©§¤¦§¨©§¤¦§¨£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨
éðúànè. ¦¥©¦

Êäîeøzä úà ìñBtä ìk–älçz úBéäì ïé÷Lnä úà ànèî,ãçà ànèì,ãçà ìBñôìå;íBé ìeáhî õeç.éøä ¨©¥¤©§¨§©¥¤©©§¦¦§§¦¨§©¥¤¨§¦§¤¨¦§£¥
øîBà äæ:éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå. ¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦

Áäå÷nk íéniä ìk,øîàpL(é ,à úéùàøá):"íéné àø÷ íénä äå÷îìe";éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íiä ¨©©¦©¦§¤¤¤¡©§¦§¥©©¦¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¨
äå÷nk ìBãbä;øîàð àG"íéné",íéné éðéî Ba LiL àlàäaøä.éñBé éaøøîBà:ïéìçBæa ïéøäèî íéniä ìk, ©¨©¦§¤¤¡©©¦¤¨¤¤¦¥©¦©§¥©¦¥¥¨©©¦§©£¦§£¦
íéáfì ïéìeñôe,íéòøönìå,úàhç éî ïäî Lc÷ìe. §¦©¨¦§©§Ÿ̈¦§©¥¥¤¥©¨

d.d`nehd cle lkïåâë ,äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë àîèî éðùå ïåùàøá àîèðù ä÷ùîå .äàîåèä áà àìà .íéìë àîèî ïéà ,éðùå ïåùàø ïåâë
:äàîåèä áà ïäù åéìâø éîéîå åáåæå å÷åø

e.exiag `nhn qxg ilk oi`àîèî ñøç éìë ïéàù àîìà ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàå ,íìåòì äàîåèä áà äùòð ñøç éìë ïéàù
:åøéáç.oiwyn `l`:ïøîàãë äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,åøéáç ïéàîèîå ïéøæåç ïé÷ùîäå ïé÷ùî àåä àîèî ìáà

f.dnexzd z` lqetd lk:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàù ,íéøåäè ,ïéìåç ïéìëåàá åòâðù ïîöò íéãéå ,ïéìåç àîèì äìçú íé÷ùî úåùåò úåéðù íéãé ïåâë
.mei leahn uegìåáè ïäá òâð íà äîåøú ìù ïé÷ùî åìéôàå .äìéçú úåéäì ïé÷ùîä àîèî åðéà ,äîåøúä úà ìñåô àåäù ô"òà .åùîù áéøòä àìù

:íéàîè àì ãáìá íéìåñô àìà ïðéà íåé
g.dewnk minid lkïéìçåæá øäèî ïéòî ,ïéòî êà áéúëã ,ïéñðåëîá àìà ïéìçåæá øäèî äå÷î ïéàã ,ïéìçåæá ïéøäèî ïéà (íâå) .åôåñá éðú÷ã éìéî éðä ìëì

:ïéìçåæá úøäèî äå÷î ïéàå.oiafl oileqteéîìå .íééç íéî ìò ùøç éìë ìà áéúëã] òøåöîìå .íééç íéîá åøùá úà õçøå áéúëã ,íééç íéî éòá áæã

`xephxa yexit
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úBàîhä ãìå ìk,לטומאה שני או ראשון כגון –ànèî Bðéà ÈÀÇÇËÀÅÀÇÅ
íéìkהטומאה מאב אלא טומאה מקבלים כלים שאין  –x`eank) ÅÄ

,(micg` zenewnaä÷Lî àlà;משקה הוא מטמא אבל  –àîèð ÆÈÇÀÆÄÀÈ
ä÷Lî,לטומאה משני  ואפילו הטומאה, ולד ידי על  –ïànè– ÇÀÆÄÀÈ

משקים  משום גזירה כלים, מטמאים טמאים שמשקים הכלים, את טימא

ומטמאים  הטומאה אב שהם רגליו , ומימי וזובו  רוקו  היינו  זב, של
התורה מן  c);כלים ,` zay oiir):מפרשים dwynויש  `l`אבל –

כלים מטמא הטומאה ולד  שהוא שהמשנה (הרא "ש),משקה כמו והיינו
והולכת: o`nih"מפרשת ,dwyn `nhp"(" בועז ישראל, éøäÂÅ.("תפארת

øîBà äæ:למשקה הכלי –éðeànè àG Eéànèî הטומאה ולד  – ÆÅÀÇÀÆÄÀÄ
לטמאני , יכול היה לא אותך , éðúànèשטימא äzàå שנטמאת לאחר – ÀÇÈÄÅÇÄ

הטומאה. ולד  באותו

ו ה נ ש מ ר ו א ב
Bøáç ànèî Nøç éìk ïéàכלי שאין  לפי  אחר, כלי כל  היינו – ÅÀÄÆÆÀÇÅÂÅ

הטומאה  אב נעשה אינו חרס וכלי  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל 
ä÷Lîלעולם, àlà;משקה הוא מטמא אבל  –ä÷Lî àîèð– ÆÈÇÀÆÄÀÈÇÀÆ

טמא, חרס כלי ידי  כמו eäànèעל הכלי, את המשקה טימא – ÄÀÈ
וזבה  זב של משקה משום גזירה הקודמת, במשנה הטעם שבארנו 

התורה. מן כלים ומטמא הטומאה אב øîBàשהוא äæ éøäהכלי – ÂÅÆÅ
éðeànèלמשקה: àG Eéànèî לא אותך שטימא החרס כלי – ÀÇÀÆÄÀÄ

לטמאני , היה éðúànèיכול äzàå בו שנטמאת לאחר –milk oiir) ÀÇÈÄÅÇÄ
.(c ,g

i p y m e i
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äîeøzä úà ìñBtä ìkלטומאה שני כגון  –oey`xa rbpy lk`n) ÈÇÅÆÇÀÈ
,(d`nehl התרומה את ופוסלות לטומאה, שניות שהן ידים, סתם או 

c),במגען ,` zay dpyn oiir)älçz úBéäì ïé÷Lnä úà ànèîÀÇÅÆÇÇÀÄÄÀÀÄÈ
לטומאה, ראשון  המשקים נעשים במשקים, לטומאה השני נגע שאם –

מן  לטומאה ראשונים שהם משרץ, שנטמאו משקים משום גזירה
ãçàהתורה, ànèì,לטומאה שני נעשה בהם הנוגע שהמאכל  – ÀÇÅÆÈ

ãçà ìBñôìå,בתרומה נגע במשקים שנטמא מאכל אותו  שאם – ÀÄÀÆÈ
אינה  אבל לטומאה, שלישי  התרומה שנעשית היינו פוסלה, הריהו

לטומאה; רביעי íBéעושה ìeáhî õeç מטומאתו שטבל  טמא – ÄÀ
עושה  אינו אבל  התרומה, את פוסל שהוא שמשו , העריב לא ועדיין

אינו  תרומה של במשקים נגע ואפילו  תחילה, להיות המשקים את
בלבד . פוסלם אלא øîBàמטמאם, äæ éøä במשקה שנגע המאכל – ÂÅÆÅ

למשקה: éðeànèאומר àG Eéànèî, עצמו לטומאה השני – ÀÇÀÆÄÀÄ
אותי , טימא לא במגעו , אותך  éðúànèשטימא äzàå מחמת – ÀÇÈÄÅÇÄ
לטומאה שני באותו  שנטמאת בועז ",הטומאה ישראל , "תפארת (עיין

אחר). פירוש  שמביא

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חיים" "מים הם מה מבואר, פרקנו  סוף ועד ומכאן חטאת, מי לדיני חוזרת משנתנו
חטאת. מי לקידוש  הכשרים

äå÷nk íéniä ìk כשרים שאינם כמעיין, ולא כמקוה, דינם – ÈÇÇÄÇÄÀÆ
שבכולם  לפי בצפרים, מצורע ולטהרת זבים ולטבילת חטאת מי לקידוש 

בתורה כמפורש חיים", "מים יט ,צריך  במדבר יג; טו, ה -ו; יד , (ויקרא

מטהריז ). שאינו כמקוה, הימים דין  טמאים שאר טבילת לענין וכן

דינם  ואין  זוחלים, ואינם אחד  במקום מכונסים שמימיו בזמן אלא
זוחלים, במים אף המטהר ÷àøכמעיין  íénä äå÷îìe" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÅÇÇÄÈÈ

"íéné;"מקוה" נקראים שהימים והרי –éaø .øéàî éaø éøác ÇÄÄÀÅÇÄÅÄÇÄ
äå÷nk ìBãbä íiä :øîBà äãeäé היינו בלבד , הגדול הים – ÀÈÅÇÈÇÈÇÄÀÆ

מימי כל  נקוו ששם מדבר , הכתוב שבו  כמקוה, דינו האוקיינוס,
iaxrndבראשית leabd `edy ,oekizd mil s` dpeekdy ,miyxtn yie)

Ð qepiiwe`l `ed xaegne ,epvx` ly"ישראל הימים )"תפארת  שאר  אבל

שאר ולכל  חטאת למי וכשרים בזוחלים, שמטהרים כמעיין  דינם
חיים; מים הצריכים "íéné"הדברים øîàð àG,רבים בלשון  – ÆÁÇÇÄ

Ba LiL àlà,הגדול בים שיש מפני –äaøä íéné éðéîשכל – ÆÈÆÆÄÅÇÄÇÀÅ
אליו  הולכים ברטנורא ),הנחלים טעם (הר"ש ; דומה שאינו אמרו, וכן 

בצידון העולה דג לטעם בעכו  העולה הרא "ש).דג עקב; éaøÇÄ(ספרי
ïéìçBæa ïéøäèî íéniä ìk :øîBà éñBé אף הם מטהרים – ÅÅÈÇÇÄÀÇÂÄÀÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn ipiny wxt dxt zkqn

Ëíéknä íénä–íéìeñt;íéknä ïä elà?íéçeìnäíéøLBtäå.íéáfëîä íénä–ïéìeñt;íénä íä elà ©©¦©ª¦§¦¥¥©ª¦©§¦§©§¦©©¦©§©§¦§¦¥¥©©¦
íéáfëîä?òeáMa ãçà íéáfëîä.ïBøvá éðLáe úBéñîìôa íéáfëîä–íéøLk;äãeäé éaøìñBt. ©§©§¦©§©§¦¤¨©¨©©§©§¦§ª§§¨¦§¥¦¨§¥¦©¦§¨¥

Èäâeô éîe ïBéîø÷ éî–ïéìeñt,íévá éî íäL éðtî.Ceîøé éîe ïcøiä éî–íéìeñt,úBáøòú éî íäL éðtî; ¥©§§¥¨§¦¦§¥¤¥¥¦¦¥©©§¥¥©§§¦¦§¥¤¥¥©£Ÿ
úBáøòú éî ïä elàå?eáøòúpL ìeñt ãçàå øLk ãçà.eáøòúðå ïéøLk ïäéðL–ïéøLk;äãeäé éaøìñBt. §¥¥¥©£Ÿ¤¨¨¥§¤¨¨¤¦§¨§§¥¤§¥¦§¦§¨§§¥¦©¦§¨¥

‡Èñéît úøòîe áàçà øàa–äøLk.epzLpL íénä,ïîöò úîçî ïéepLå–ïéøLk.íénä únàäàaä §¥©§¨§¨©©§¨§¥¨©©¦¤¦§©§¦¨¥£©©§¨§¥¦©©©©¦©¨¨
÷Bçøî–äøLk,íãà äp÷éñôé àHL äpøîLiL ãáìáe;äãeäé éaøøîBà:àéä éøäúøzî ú÷æça.ìôpL øàa ¥¨§¥¨¦§©¤¦§§¤¨¤©§¦¤¨¨¨©¦§¨¥£¥¦§¤§©ª¤¤§¥¤¨©

:éìë ìà íééç íéî áéúëã [úàèç.dewnk lecbd midéîéî ìë åå÷ð íùù úéùàøá äùòîá àø÷ éòúùî äéáã ,ìåãâä íéì àìà äå÷î áåúëä àø÷ àì
:åéìà íéëìåä íéìçðä ìëù ,äáøä íéîé éðéî åá íéáøåòîù éðôî àìà ,íéáø ïåùìá íéîé øîàð àìå .úéùàøá.xne` iqei 'xúøåú ìåãâä íéå íéîéä ìë

:éñåé éáøë äëìäå .äå÷î ïàøå÷ áåúëäù ,íééç íéî úøåúì ïä ïéìåñô ìáà .ïäéìò ïéìçåæå ïéëìåä íéìçðäù éðôî ,ïéìçåæá ïéøäèî ïäù ïéðòì ïäéìò ïéòî
h.oikend min:ïéøùåôå ïéçåìî ïäù ïåâë .ïé÷éæîä:oileqt:úàèç éîì.oiafknd minåéîéî åáæëé àì øùà åîë .ïé÷ñåôä(ç"ð äéòùé):.oileqtíéîã

:ïðéòá íééç.reaya cg`:íééç íéî åø÷î øéôù ìáåéá ãçà ìáà.zeiqnleta:äá ïéì÷ì÷îå ïéúåùù úåñééâ ìù úåìééç.oexva ipyaúøéöò ìù íéðù
:íéîùâ.lqet dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïåøöá éðùáå úåéñåîìåôá àìà ïéáæëî ïéàù ïúåà åìéôà

i.dbet ine oeinxw inäöá àìá àîåâ äàâéä ïåùì .íéöá éî :ïä ìàøùé õøàáù úåøäð('ç áåéà)øîà àðîçøå .ïäá áøåòî èéèå øîåçäù íéî ,øîåìë .
:éìëì íéî ïéá äöéöç àëéà àëäå ,éìë ìà íééç íéî.zeaexrz in:íäá íéáøòúî íéìåñô íéîù.xyk cg`e leqt cg`íå÷îî ùã÷ì øåñà ,åáøòúðå

:äèîìå úåáåøòúä.lqet dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìåñô ãçà åèà äøéæâ ,úåáåøòúä íå÷îî ìåèéì äãåäé 'ø ìñåô íéøùë íäéðùá åìéôà
`i.a`g` x`a:ïä íééç íéîã ì"î÷ àäå ,àåä ïëéä ùøôúà àì.qiint zxrneïãì ïéøå÷ ìàòîùé ïåùìáå .àöåé ïãøé íùîù ïã øéòì äëåîñä äøòî

:ñ"ééðá.zxzen zwfga `id ixd xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.lvzy cr:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .àø÷éòîãë íéìåìö íéîä åøæçéù ãò

`xephxa yexit

מעיין, כדין  זוחלים, –ïéìeñôeכשמימיהם הם פסולים אבל – ÀÄ
úàhç éî ïäî Lc÷ìe ,íéòøönìå ,íéáfì מים הצריכים – ÇÈÄÀÇÀÙÈÄÀÇÅÅÆÅÇÈ

הימים  מימי  ואילו  הנובעים, מעיינות מי אלא חיים מים ואין חיים,

תורת  עליהם שאין  לפי  "מקוה", הכתוב שקראם וזהו נובעים, אינם
חיים. מים

בזוחלים  מטהר הגדול  הים אף יוסי רבי  שלדעת מבארים, המפרשים רוב
,(` ,hw zay i"yx ;m"xd ;y"xd):היא יוסי רבי  שכוונת מפרש, הרמב"ם lkאבל

minid.בזוחלים מטהר  ואינו  דבר  לכל כמקוה שדינו הגדול , הים מן  חוץ –
למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם כותב וכן יוסי, כרבי שהלכה כותב, מברטנורא הרב

כותב הוא בחיבורו  `oiאבל  jkitl ,oiirnk epi`e dewnk lecbd mid" :(i ,e dxt 'ld)
,oiirnk minid x`ye ...yeciwl epnn oi`lnn ולא יהודה כרבי  פוסק שהוא והרי

יוסי  jix`nכרבי  ,ai ,h ze`eewn zekldae ;m"anxd lr dnzy "dpyn sqk" oiir)
iax ixac yxtny ,o`k "dpexg` dpyn" oiire ;m"anxd ixac aeyia "dpyn sqk" lra

.(iqei iaxk m"anxd wqet mpn` ezhiyle ,zxg` jxca iqei

i y i l y m e i
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íéknä íénä,להלן כמפורש  המקולקלים, –íéìeñtלמי – ÇÇÄÇËÄÀÄ
חיים; מים הצריכים אותם ולכל íéçeìnäחטאת, ?íéknä ïä elàÅÅÇËÄÇÀÄ

íéøLBtäå.חמים או מלוחים שמימיו  מעיין –íéáfëîä íénä ÀÇÀÄÇÇÄÇÀÇÀÄ
(כלשון מלנבוע לפרקים הפוסקים –"einin eafki `l xy`"– ישעיה

יא  חטאת;ïéìeñt),נח , למי  –?íéáfëîä íénä íä elà ÀÄÅÅÇÇÄÇÀÇÀÄ
òeáMa ãçà íéáfëîä אחת פעם מלנבוע הפוסקים מעיינות – ÇÀÇÀÄÆÈÇÈÇ

כשרים. הם הרי  שנים, משבע ביותר  אבל שנים. íéáfëîäÇÀÇÀÄבשבע
úBéñîìôa,הרבה בהם משתמשים הצבא שאנשי  מלחמה, בשנות – ÀËÀÀÈ

אותם, מקלקלים ïBøváואף éðLáe שנעצרים בצורת, ובשנות – ÄÀÅÄÈ
המים.íéøLkהגשמים, –ìñBt äãeäé éaø המים אותם אפילו  – ÀÅÄÇÄÀÈÅ

בצורת. ובשנות מלחמה בשנות אלא מכזבים iaxkשאינם dkld oi`e
.dcedi

:dywn "l`xyi zx`tz" lra הים בענין הקודמת במשנה התנאים נחלקו למה
משום  הם פסולים משנתנו  לפי  והרי כמקוה, דינם אם הימים ושאר  הגדול
הרמב"ם: שכותב מה על  כך מקשה משנה" "כסף בעל  ואף מלוחים? שמימיהם

"yeciwl epnn oi`lnn oi` jkitl ,oiirnk epi`e dewnk lecbd mid"לבאר לו  למה –
משום  פסולים מימיו היו  כמעיין  היה אפילו  והרי כמעיין, שאינו משום הטעם
הים, בתוך  מקוואות שיש לפי  משנה", "כסף בעל ומתרץ הם? שמלוחים
שאינם  הטעם בא הללו  המים ועל לספנים. שידוע כמו  מתוקים, שם שהמים
אלא  חטאת למי פסולים אינם מלוחים שמים לומר , יש ועוד  מעיין. כמי

על אומרים יש למליחותם; תקנה יש הים מי אבל  למליחותם, תקנה כשאין 
שואב  שהוא והמים הים, בתוך וישקעוהו  פיו  שיסתמו חדש חרס כלי  ידי 

כלי  כדרך  אחרים;לתוכו תיקונים ידי  על  אומרים ויש מתוקים; הם חדש חרס
מלוחים שהם מטעם נפסלים אינם להימתק, הים מי שיכולים (m"anxוכיון

.(ai ,e dxt 'ld

י ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìeñt ,äâeô éîe ïBéîø÷ éî,חטאת למי –éî íäL éðtî ÅÇÀÀÅÈÀÄÄÀÅÆÅÅ
íévá.בהם מעורב הרבה וטיט שעפר  ביצות, מי  –dbete oeinxw הם ÄÄ

והר"ש ) הרמב"ם  בגמרא (לפי אמרו  וכן ישראל, בארץ נהרות של  שמות

ב ): עד, בתרא  ירדן ,(בבא  נהרות: ארבעה אלו – יכוננה" נהרות "ועל 
dbitירמוך, e o e inxw. אמנה" שהם "קרמיון ") (בערך  כותב והערוך 

דמשק" נהרות יב).ופרפר  ה , ב הטעם(מלכים  בענין  –in mdy iptn"
,"mivia חציצה יש הרי  בהם, מעורב וטיט ועפר שהואיל  מפרשים, יש

פסולים  הלכך כלי", אל  חיים "מים אמרה: והתורה לכלי, המים בין 

ב).הם ה, סנהדרין ותוספות רש"י ברטנורא ; שמפני(הר"ש ; מבארים, ויש
ולפיכך מהירה, זרימתם אין  הללו, הנהרות במימי מתערבים בצים שמי

חיים מים ב).אינם עד, בתרא בבא  Ceîøé,(תוספות éîe ïcøiä éîÅÇÇÀÅÅÇÀ
íéìeñt,חטאת למי  –úBáøòú éî íäL éðtî פסולים שנחלים – ÀÄÄÀÅÆÅÅÇÂÙ

בהם. לירדן .jenxiמתערבים הזורם הירדן בעבר  נהר  –ïä elàåÀÅÅ
eáøòúpL ìeñt ãçàå øLk ãçà ?úBáøòú éî נתערבו אם – ÅÇÂÙÆÈÈÅÀÆÈÈÆÄÀÈÀ

ואילך. תערובתם ממקום ממלאים אין  פסול, ונהר כשר ïäéðLÀÅÆנהר
eáøòúðå ïéøLk,בזה זה ונתערבו  כשרים הנהרות שני אם אבל  – ÀÅÄÀÄÀÈÀ

ïéøLk;חטאת למי  התערובת מי –ìñBt äãeäé éaø אפילו – ÀÅÄÇÄÀÈÅ
התערובת, ממקום למלא יהודה רבי  פוסל שנתערבו  כשרים נהרות בשני 

פסול . אחד  נהר משום dcedi.גזירה iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äøLk ,ñéît úøòîe áàçà øàa;אחאב באר היכן נתפרש לא – ÀÅÇÀÈÀÈÇÇÀÈÀÅÈ
qiint zxrne שממנה חרמון, להר מערבית דרומית גדולה מערה היא

פנייס נהר  qiipa),יוצא הירדן,(= ממקורות אחד epzLpLוהוא íénäÇÇÄÆÄÀÇ
מראיהם, –ïîöò úîçî ïéepLå,תערובת מחמת ולא –ïéøLk ÀÄÈÅÂÇÇÀÈÀÅÄ

חטאת. למי –÷Bçøî äàaä íénä únà רחוק שהוא ממעיין – ÇÇÇÇÄÇÈÈÅÈ
חטאת,äøLkממנה, למי  –äp÷éñôé àHL äpøîLiL ãáìáe ÀÅÈÄÀÇÆÄÀÀÆÈÆÇÀÄÆÈ
íãà מן תחילתם שפסקה המים מן ממלא ונמצא המעיין , מן  – ÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéìk ànèî Bðéà úBàîhä ãìå ìk,ä÷Lî àlà;ä÷Lî àîèð–ïànè.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E, ¨§©©ª§¥§©¥¥¦¤¨©§¤¦§¨©§¤¦§¨£¥¤¥§©§¤¦§¦
éðúànè äzàå. §©¨¦¥©¦

ÂBøáç ànèî Nøç éìk ïéà,ä÷Lî àlà;ä÷Lî àîèð–eäànè.øîBà äæ éøä:éànèîéðeànè àG E,äzàå ¥§¦¤¤§©¥£¥¤¨©§¤¦§¨©§¤¦§¨£¥¤¥§©§¤¦§¦§©¨
éðúànè. ¦¥©¦

Êäîeøzä úà ìñBtä ìk–älçz úBéäì ïé÷Lnä úà ànèî,ãçà ànèì,ãçà ìBñôìå;íBé ìeáhî õeç.éøä ¨©¥¤©§¨§©¥¤©©§¦¦§§¦¨§©¥¤¨§¦§¤¨¦§£¥
øîBà äæ:éànèîéðeànè àG E,éðúànè äzàå. ¤¥§©§¤¦§¦§©¨¦¥©¦

Áäå÷nk íéniä ìk,øîàpL(é ,à úéùàøá):"íéné àø÷ íénä äå÷îìe";éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íiä ¨©©¦©¦§¤¤¤¡©§¦§¥©©¦¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¨
äå÷nk ìBãbä;øîàð àG"íéné",íéné éðéî Ba LiL àlàäaøä.éñBé éaøøîBà:ïéìçBæa ïéøäèî íéniä ìk, ©¨©¦§¤¤¡©©¦¤¨¤¤¦¥©¦©§¥©¦¥¥¨©©¦§©£¦§£¦
íéáfì ïéìeñôe,íéòøönìå,úàhç éî ïäî Lc÷ìe. §¦©¨¦§©§Ÿ̈¦§©¥¥¤¥©¨

d.d`nehd cle lkïåâë ,äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë àîèî éðùå ïåùàøá àîèðù ä÷ùîå .äàîåèä áà àìà .íéìë àîèî ïéà ,éðùå ïåùàø ïåâë
:äàîåèä áà ïäù åéìâø éîéîå åáåæå å÷åø

e.exiag `nhn qxg ilk oi`àîèî ñøç éìë ïéàù àîìà ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàå ,íìåòì äàîåèä áà äùòð ñøç éìë ïéàù
:åøéáç.oiwyn `l`:ïøîàãë äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,åøéáç ïéàîèîå ïéøæåç ïé÷ùîäå ïé÷ùî àåä àîèî ìáà

f.dnexzd z` lqetd lk:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàù ,íéøåäè ,ïéìåç ïéìëåàá åòâðù ïîöò íéãéå ,ïéìåç àîèì äìçú íé÷ùî úåùåò úåéðù íéãé ïåâë
.mei leahn uegìåáè ïäá òâð íà äîåøú ìù ïé÷ùî åìéôàå .äìéçú úåéäì ïé÷ùîä àîèî åðéà ,äîåøúä úà ìñåô àåäù ô"òà .åùîù áéøòä àìù

:íéàîè àì ãáìá íéìåñô àìà ïðéà íåé
g.dewnk minid lkïéìçåæá øäèî ïéòî ,ïéòî êà áéúëã ,ïéñðåëîá àìà ïéìçåæá øäèî äå÷î ïéàã ,ïéìçåæá ïéøäèî ïéà (íâå) .åôåñá éðú÷ã éìéî éðä ìëì

:ïéìçåæá úøäèî äå÷î ïéàå.oiafl oileqteéîìå .íééç íéî ìò ùøç éìë ìà áéúëã] òøåöîìå .íééç íéîá åøùá úà õçøå áéúëã ,íééç íéî éòá áæã

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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úBàîhä ãìå ìk,לטומאה שני או ראשון כגון –ànèî Bðéà ÈÀÇÇËÀÅÀÇÅ
íéìkהטומאה מאב אלא טומאה מקבלים כלים שאין  –x`eank) ÅÄ

,(micg` zenewnaä÷Lî àlà;משקה הוא מטמא אבל  –àîèð ÆÈÇÀÆÄÀÈ
ä÷Lî,לטומאה משני  ואפילו הטומאה, ולד ידי על  –ïànè– ÇÀÆÄÀÈ

משקים  משום גזירה כלים, מטמאים טמאים שמשקים הכלים, את טימא

ומטמאים  הטומאה אב שהם רגליו , ומימי וזובו  רוקו  היינו  זב, של
התורה מן  c);כלים ,` zay oiir):מפרשים dwynויש  `l`אבל –

כלים מטמא הטומאה ולד  שהוא שהמשנה (הרא "ש),משקה כמו והיינו
והולכת: o`nih"מפרשת ,dwyn `nhp"(" בועז ישראל, éøäÂÅ.("תפארת

øîBà äæ:למשקה הכלי –éðeànè àG Eéànèî הטומאה ולד  – ÆÅÀÇÀÆÄÀÄ
לטמאני , יכול היה לא אותך , éðúànèשטימא äzàå שנטמאת לאחר – ÀÇÈÄÅÇÄ

הטומאה. ולד  באותו

ו ה נ ש מ ר ו א ב
Bøáç ànèî Nøç éìk ïéàכלי שאין  לפי  אחר, כלי כל  היינו – ÅÀÄÆÆÀÇÅÂÅ

הטומאה  אב נעשה אינו חרס וכלי  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל 
ä÷Lîלעולם, àlà;משקה הוא מטמא אבל  –ä÷Lî àîèð– ÆÈÇÀÆÄÀÈÇÀÆ

טמא, חרס כלי ידי  כמו eäànèעל הכלי, את המשקה טימא – ÄÀÈ
וזבה  זב של משקה משום גזירה הקודמת, במשנה הטעם שבארנו 

התורה. מן כלים ומטמא הטומאה אב øîBàשהוא äæ éøäהכלי – ÂÅÆÅ
éðeànèלמשקה: àG Eéànèî לא אותך שטימא החרס כלי – ÀÇÀÆÄÀÄ

לטמאני , היה éðúànèיכול äzàå בו שנטמאת לאחר –milk oiir) ÀÇÈÄÅÇÄ
.(c ,g

i p y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøzä úà ìñBtä ìkלטומאה שני כגון  –oey`xa rbpy lk`n) ÈÇÅÆÇÀÈ
,(d`nehl התרומה את ופוסלות לטומאה, שניות שהן ידים, סתם או 

c),במגען ,` zay dpyn oiir)älçz úBéäì ïé÷Lnä úà ànèîÀÇÅÆÇÇÀÄÄÀÀÄÈ
לטומאה, ראשון  המשקים נעשים במשקים, לטומאה השני נגע שאם –

מן  לטומאה ראשונים שהם משרץ, שנטמאו משקים משום גזירה
ãçàהתורה, ànèì,לטומאה שני נעשה בהם הנוגע שהמאכל  – ÀÇÅÆÈ

ãçà ìBñôìå,בתרומה נגע במשקים שנטמא מאכל אותו  שאם – ÀÄÀÆÈ
אינה  אבל לטומאה, שלישי  התרומה שנעשית היינו פוסלה, הריהו

לטומאה; רביעי íBéעושה ìeáhî õeç מטומאתו שטבל  טמא – ÄÀ
עושה  אינו אבל  התרומה, את פוסל שהוא שמשו , העריב לא ועדיין

אינו  תרומה של במשקים נגע ואפילו  תחילה, להיות המשקים את
בלבד . פוסלם אלא øîBàמטמאם, äæ éøä במשקה שנגע המאכל – ÂÅÆÅ

למשקה: éðeànèאומר àG Eéànèî, עצמו לטומאה השני – ÀÇÀÆÄÀÄ
אותי , טימא לא במגעו , אותך  éðúànèשטימא äzàå מחמת – ÀÇÈÄÅÇÄ
לטומאה שני באותו  שנטמאת בועז ",הטומאה ישראל , "תפארת (עיין

אחר). פירוש  שמביא

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חיים" "מים הם מה מבואר, פרקנו  סוף ועד ומכאן חטאת, מי לדיני חוזרת משנתנו
חטאת. מי לקידוש  הכשרים

äå÷nk íéniä ìk כשרים שאינם כמעיין, ולא כמקוה, דינם – ÈÇÇÄÇÄÀÆ
שבכולם  לפי בצפרים, מצורע ולטהרת זבים ולטבילת חטאת מי לקידוש 

בתורה כמפורש חיים", "מים יט ,צריך  במדבר יג; טו, ה -ו; יד , (ויקרא

מטהריז ). שאינו כמקוה, הימים דין  טמאים שאר טבילת לענין וכן

דינם  ואין  זוחלים, ואינם אחד  במקום מכונסים שמימיו בזמן אלא
זוחלים, במים אף המטהר ÷àøכמעיין  íénä äå÷îìe" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÅÇÇÄÈÈ

"íéné;"מקוה" נקראים שהימים והרי –éaø .øéàî éaø éøác ÇÄÄÀÅÇÄÅÄÇÄ
äå÷nk ìBãbä íiä :øîBà äãeäé היינו בלבד , הגדול הים – ÀÈÅÇÈÇÈÇÄÀÆ

מימי כל  נקוו ששם מדבר , הכתוב שבו  כמקוה, דינו האוקיינוס,
iaxrndבראשית leabd `edy ,oekizd mil s` dpeekdy ,miyxtn yie)

Ð qepiiwe`l `ed xaegne ,epvx` ly"ישראל הימים )"תפארת  שאר  אבל

שאר ולכל  חטאת למי וכשרים בזוחלים, שמטהרים כמעיין  דינם
חיים; מים הצריכים "íéné"הדברים øîàð àG,רבים בלשון  – ÆÁÇÇÄ

Ba LiL àlà,הגדול בים שיש מפני –äaøä íéné éðéîשכל – ÆÈÆÆÄÅÇÄÇÀÅ
אליו  הולכים ברטנורא ),הנחלים טעם (הר"ש ; דומה שאינו אמרו, וכן 

בצידון העולה דג לטעם בעכו  העולה הרא "ש).דג עקב; éaøÇÄ(ספרי
ïéìçBæa ïéøäèî íéniä ìk :øîBà éñBé אף הם מטהרים – ÅÅÈÇÇÄÀÇÂÄÀÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëíéknä íénä–íéìeñt;íéknä ïä elà?íéçeìnäíéøLBtäå.íéáfëîä íénä–ïéìeñt;íénä íä elà ©©¦©ª¦§¦¥¥©ª¦©§¦§©§¦©©¦©§©§¦§¦¥¥©©¦
íéáfëîä?òeáMa ãçà íéáfëîä.ïBøvá éðLáe úBéñîìôa íéáfëîä–íéøLk;äãeäé éaøìñBt. ©§©§¦©§©§¦¤¨©¨©©§©§¦§ª§§¨¦§¥¦¨§¥¦©¦§¨¥

Èäâeô éîe ïBéîø÷ éî–ïéìeñt,íévá éî íäL éðtî.Ceîøé éîe ïcøiä éî–íéìeñt,úBáøòú éî íäL éðtî; ¥©§§¥¨§¦¦§¥¤¥¥¦¦¥©©§¥¥©§§¦¦§¥¤¥¥©£Ÿ
úBáøòú éî ïä elàå?eáøòúpL ìeñt ãçàå øLk ãçà.eáøòúðå ïéøLk ïäéðL–ïéøLk;äãeäé éaøìñBt. §¥¥¥©£Ÿ¤¨¨¥§¤¨¨¤¦§¨§§¥¤§¥¦§¦§¨§§¥¦©¦§¨¥

‡Èñéît úøòîe áàçà øàa–äøLk.epzLpL íénä,ïîöò úîçî ïéepLå–ïéøLk.íénä únàäàaä §¥©§¨§¨©©§¨§¥¨©©¦¤¦§©§¦¨¥£©©§¨§¥¦©©©©¦©¨¨
÷Bçøî–äøLk,íãà äp÷éñôé àHL äpøîLiL ãáìáe;äãeäé éaøøîBà:àéä éøäúøzî ú÷æça.ìôpL øàa ¥¨§¥¨¦§©¤¦§§¤¨¤©§¦¤¨¨¨©¦§¨¥£¥¦§¤§©ª¤¤§¥¤¨©

:éìë ìà íééç íéî áéúëã [úàèç.dewnk lecbd midéîéî ìë åå÷ð íùù úéùàøá äùòîá àø÷ éòúùî äéáã ,ìåãâä íéì àìà äå÷î áåúëä àø÷ àì
:åéìà íéëìåä íéìçðä ìëù ,äáøä íéîé éðéî åá íéáøåòîù éðôî àìà ,íéáø ïåùìá íéîé øîàð àìå .úéùàøá.xne` iqei 'xúøåú ìåãâä íéå íéîéä ìë

:éñåé éáøë äëìäå .äå÷î ïàøå÷ áåúëäù ,íééç íéî úøåúì ïä ïéìåñô ìáà .ïäéìò ïéìçåæå ïéëìåä íéìçðäù éðôî ,ïéìçåæá ïéøäèî ïäù ïéðòì ïäéìò ïéòî
h.oikend min:ïéøùåôå ïéçåìî ïäù ïåâë .ïé÷éæîä:oileqt:úàèç éîì.oiafknd minåéîéî åáæëé àì øùà åîë .ïé÷ñåôä(ç"ð äéòùé):.oileqtíéîã

:ïðéòá íééç.reaya cg`:íééç íéî åø÷î øéôù ìáåéá ãçà ìáà.zeiqnleta:äá ïéì÷ì÷îå ïéúåùù úåñééâ ìù úåìééç.oexva ipyaúøéöò ìù íéðù
:íéîùâ.lqet dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïåøöá éðùáå úåéñåîìåôá àìà ïéáæëî ïéàù ïúåà åìéôà

i.dbet ine oeinxw inäöá àìá àîåâ äàâéä ïåùì .íéöá éî :ïä ìàøùé õøàáù úåøäð('ç áåéà)øîà àðîçøå .ïäá áøåòî èéèå øîåçäù íéî ,øîåìë .
:éìëì íéî ïéá äöéöç àëéà àëäå ,éìë ìà íééç íéî.zeaexrz in:íäá íéáøòúî íéìåñô íéîù.xyk cg`e leqt cg`íå÷îî ùã÷ì øåñà ,åáøòúðå

:äèîìå úåáåøòúä.lqet dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìåñô ãçà åèà äøéæâ ,úåáåøòúä íå÷îî ìåèéì äãåäé 'ø ìñåô íéøùë íäéðùá åìéôà
`i.a`g` x`a:ïä íééç íéîã ì"î÷ àäå ,àåä ïëéä ùøôúà àì.qiint zxrneïãì ïéøå÷ ìàòîùé ïåùìáå .àöåé ïãøé íùîù ïã øéòì äëåîñä äøòî

:ñ"ééðá.zxzen zwfga `id ixd xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.lvzy cr:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .àø÷éòîãë íéìåìö íéîä åøæçéù ãò

`xephxa yexit

מעיין, כדין  זוחלים, –ïéìeñôeכשמימיהם הם פסולים אבל – ÀÄ
úàhç éî ïäî Lc÷ìe ,íéòøönìå ,íéáfì מים הצריכים – ÇÈÄÀÇÀÙÈÄÀÇÅÅÆÅÇÈ

הימים  מימי  ואילו  הנובעים, מעיינות מי אלא חיים מים ואין חיים,

תורת  עליהם שאין  לפי  "מקוה", הכתוב שקראם וזהו נובעים, אינם
חיים. מים

בזוחלים  מטהר הגדול  הים אף יוסי רבי  שלדעת מבארים, המפרשים רוב
,(` ,hw zay i"yx ;m"xd ;y"xd):היא יוסי רבי  שכוונת מפרש, הרמב"ם lkאבל

minid.בזוחלים מטהר  ואינו  דבר  לכל כמקוה שדינו הגדול , הים מן  חוץ –
למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם כותב וכן יוסי, כרבי שהלכה כותב, מברטנורא הרב

כותב הוא בחיבורו  `oiאבל  jkitl ,oiirnk epi`e dewnk lecbd mid" :(i ,e dxt 'ld)
,oiirnk minid x`ye ...yeciwl epnn oi`lnn ולא יהודה כרבי  פוסק שהוא והרי

יוסי  jix`nכרבי  ,ai ,h ze`eewn zekldae ;m"anxd lr dnzy "dpyn sqk" oiir)
iax ixac yxtny ,o`k "dpexg` dpyn" oiire ;m"anxd ixac aeyia "dpyn sqk" lra

.(iqei iaxk m"anxd wqet mpn` ezhiyle ,zxg` jxca iqei

i y i l y m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéknä íénä,להלן כמפורש  המקולקלים, –íéìeñtלמי – ÇÇÄÇËÄÀÄ
חיים; מים הצריכים אותם ולכל íéçeìnäחטאת, ?íéknä ïä elàÅÅÇËÄÇÀÄ

íéøLBtäå.חמים או מלוחים שמימיו  מעיין –íéáfëîä íénä ÀÇÀÄÇÇÄÇÀÇÀÄ
(כלשון מלנבוע לפרקים הפוסקים –"einin eafki `l xy`"– ישעיה

יא  חטאת;ïéìeñt),נח , למי  –?íéáfëîä íénä íä elà ÀÄÅÅÇÇÄÇÀÇÀÄ
òeáMa ãçà íéáfëîä אחת פעם מלנבוע הפוסקים מעיינות – ÇÀÇÀÄÆÈÇÈÇ

כשרים. הם הרי  שנים, משבע ביותר  אבל שנים. íéáfëîäÇÀÇÀÄבשבע
úBéñîìôa,הרבה בהם משתמשים הצבא שאנשי  מלחמה, בשנות – ÀËÀÀÈ

אותם, מקלקלים ïBøváואף éðLáe שנעצרים בצורת, ובשנות – ÄÀÅÄÈ
המים.íéøLkהגשמים, –ìñBt äãeäé éaø המים אותם אפילו  – ÀÅÄÇÄÀÈÅ

בצורת. ובשנות מלחמה בשנות אלא מכזבים iaxkשאינם dkld oi`e
.dcedi

:dywn "l`xyi zx`tz" lra הים בענין הקודמת במשנה התנאים נחלקו למה
משום  הם פסולים משנתנו  לפי  והרי כמקוה, דינם אם הימים ושאר  הגדול
הרמב"ם: שכותב מה על  כך מקשה משנה" "כסף בעל  ואף מלוחים? שמימיהם

"yeciwl epnn oi`lnn oi` jkitl ,oiirnk epi`e dewnk lecbd mid"לבאר לו  למה –
משום  פסולים מימיו היו  כמעיין  היה אפילו  והרי כמעיין, שאינו משום הטעם
הים, בתוך  מקוואות שיש לפי  משנה", "כסף בעל ומתרץ הם? שמלוחים
שאינם  הטעם בא הללו  המים ועל לספנים. שידוע כמו  מתוקים, שם שהמים
אלא  חטאת למי פסולים אינם מלוחים שמים לומר , יש ועוד  מעיין. כמי

על אומרים יש למליחותם; תקנה יש הים מי אבל  למליחותם, תקנה כשאין 
שואב  שהוא והמים הים, בתוך וישקעוהו  פיו  שיסתמו חדש חרס כלי  ידי 

כלי  כדרך  אחרים;לתוכו תיקונים ידי  על  אומרים ויש מתוקים; הם חדש חרס
מלוחים שהם מטעם נפסלים אינם להימתק, הים מי שיכולים (m"anxוכיון

.(ai ,e dxt 'ld
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ïéìeñt ,äâeô éîe ïBéîø÷ éî,חטאת למי –éî íäL éðtî ÅÇÀÀÅÈÀÄÄÀÅÆÅÅ
íévá.בהם מעורב הרבה וטיט שעפר  ביצות, מי  –dbete oeinxw הם ÄÄ

והר"ש ) הרמב"ם  בגמרא (לפי אמרו  וכן ישראל, בארץ נהרות של  שמות

ב ): עד, בתרא  ירדן ,(בבא  נהרות: ארבעה אלו – יכוננה" נהרות "ועל 
dbitירמוך, e o e inxw. אמנה" שהם "קרמיון ") (בערך  כותב והערוך 

דמשק" נהרות יב).ופרפר  ה , ב הטעם(מלכים  בענין  –in mdy iptn"
,"mivia חציצה יש הרי  בהם, מעורב וטיט ועפר שהואיל  מפרשים, יש

פסולים  הלכך כלי", אל  חיים "מים אמרה: והתורה לכלי, המים בין 

ב).הם ה, סנהדרין ותוספות רש"י ברטנורא ; שמפני(הר"ש ; מבארים, ויש
ולפיכך מהירה, זרימתם אין  הללו, הנהרות במימי מתערבים בצים שמי

חיים מים ב).אינם עד, בתרא בבא  Ceîøé,(תוספות éîe ïcøiä éîÅÇÇÀÅÅÇÀ
íéìeñt,חטאת למי  –úBáøòú éî íäL éðtî פסולים שנחלים – ÀÄÄÀÅÆÅÅÇÂÙ

בהם. לירדן .jenxiמתערבים הזורם הירדן בעבר  נהר  –ïä elàåÀÅÅ
eáøòúpL ìeñt ãçàå øLk ãçà ?úBáøòú éî נתערבו אם – ÅÇÂÙÆÈÈÅÀÆÈÈÆÄÀÈÀ

ואילך. תערובתם ממקום ממלאים אין  פסול, ונהר כשר ïäéðLÀÅÆנהר
eáøòúðå ïéøLk,בזה זה ונתערבו  כשרים הנהרות שני אם אבל  – ÀÅÄÀÄÀÈÀ

ïéøLk;חטאת למי  התערובת מי –ìñBt äãeäé éaø אפילו – ÀÅÄÇÄÀÈÅ
התערובת, ממקום למלא יהודה רבי  פוסל שנתערבו  כשרים נהרות בשני 

פסול . אחד  נהר משום dcedi.גזירה iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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äøLk ,ñéît úøòîe áàçà øàa;אחאב באר היכן נתפרש לא – ÀÅÇÀÈÀÈÇÇÀÈÀÅÈ
qiint zxrne שממנה חרמון, להר מערבית דרומית גדולה מערה היא

פנייס נהר  qiipa),יוצא הירדן,(= ממקורות אחד epzLpLוהוא íénäÇÇÄÆÄÀÇ
מראיהם, –ïîöò úîçî ïéepLå,תערובת מחמת ולא –ïéøLk ÀÄÈÅÂÇÇÀÈÀÅÄ

חטאת. למי –÷Bçøî äàaä íénä únà רחוק שהוא ממעיין – ÇÇÇÇÄÇÈÈÅÈ
חטאת,äøLkממנה, למי  –äp÷éñôé àHL äpøîLiL ãáìáe ÀÅÈÄÀÇÆÄÀÀÆÈÆÇÀÄÆÈ
íãà מן תחילתם שפסקה המים מן ממלא ונמצא המעיין , מן  – ÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîãà Bà úéñøç dëBúì–ìözL ãò dì ïézîé,éøácìàòîLé éaø;àáé÷ò éaøøîBà:éøö Bðéàïézîäì C. §¨©§¦£¨¨©§¦¨©¤¥©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦§©§¦
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡ïäL ìk íéî dëBúì ìôpL úéçBìö–øæòéìà éaøøîBà:úBéfä ézL äfé;íéîëçåïéìñBt.ìè dëBúì ãøé– §¦¤¨©§¨©¦¨¤¥©¦¡¦¤¤¥©¤§¥©¨©£¨¦§¦¨©§¨©
øæòéìà éaøøîBà:ìhäå änça äpçépéäìBò;íéîëçåïéìñBt.úBøô éîe ïé÷Lî dëBúì ìôð–äøòé,éøöåC ©¦¡¦¤¤¥©¦¤¨©©¨§©©¤©£¨¦§¦¨©§¨©§¦¥¥§¨¤§¨¦

ábðì;Béc,ñBnB÷,íBzð÷ð÷å,íLBø àeäL øác ìëå–äøòé,éøö Bðéàåábðì C. §©¥§§©§©§§¨¨¨¤¥§¨¤§¥¨¦§©¥
·eòwaúðå íéNîøe íéö÷L dëBúì ìôð,íäéàøî epzLpL Bà–ïéìeñt.úéLetç,Ck ïéáe Ck ïéa–úìñBt,éðtî ¨©§¨§¨¦§¨¦§¦§©§¤¦§©©§¥¤§¦¦¦¥¨¥¨¤¤¦§¥

h`.zigelv,øôàä äá åðúéù íãå÷ ïùã÷ì éãë íéîä åá íéðúåðù éìëäå ,úéçåìö éåø÷ ïëåúì øôàä êéìùäù øçàì íéùãå÷îä íéîä åá íéðúåðù éìë
:ú÷åù éåø÷.ody lk min:äàæäì íéøùë ïðéàù.mizy dfiàãçá àëéìã øùôà éà ,íéúù äæî éë ìáà ,íéøùëä ïî ïàë ïéà àîù ,úçà äæî íàù

:øåòéù äëéøö äðéà äàæäå .íéøùëä ïî åäééðî.milqet minkgeäæé ,ùøéô í"áîøå .íéîëçë äëìäå .úåàæää ïéôøèöî ïéàå øåòéù äëéøö äàæä éøáñ÷
àøîâá íéçáæä ìë ÷øôáã ,éðéòá àéä äàéìôå .íéøùë úàèç éî øàùä øàùéå éìëì õåç íëéìùéå úåàæä éúù:éúùøéôù åîë òîùî ['ô óã]dpgipi

.dler lhde dngaøîåà àåä ïëå .äîçä ãâðë úåìòì ìèä êøãù(æ"è úåîù):øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ìèä úáëù ìòúå ø÷åáá éäéå.'eke dxriäî ÷éøî
:úåøéô éîå íé÷ùîä ïî áâðéù ãò úàèç éî åá çéðäì øùë åðéàå ,éìëä êåúáù.abpl jixv epi`e dxri:øëéð åîåùéø äéä éìëá åðîî øàùðã àúéà íàã

a.erwazpe:ïéìåñô ,íéîä äàøî åðúùðù àìà åò÷áúð àì åìéôà åà ,åò÷áúðù ãò äáåøî ïîæ íéîä êåúá åäúùðù.ziyetg:äøåçù úòìåújk oia
.jk oiae:äò÷áúð àì ïéá äò÷áúð ïéá.zxtetyk `idy iptn:äáø÷áù úåçìä íäîò áøòúîå äæ ãöî íéàöåéå äæ ãöî íéñðëð íéîäå äìåìç äð÷ ìù

`xephxa yexit

פסולים שהם æça÷(רמב"ם );המעיין àéä éøä :øîBà äãeäé éaøú ÇÄÀÈÅÂÅÄÀÆÀÇ
úøzî;אדם יפסיקנה שלא לשמרה צורך  ואין  –iaxk dkld oi`e ËÆÆ
.dcediúéñøç dëBúì ìôpL øàa:מפרשים ויש  חרס; כלי  שברי  – ÀÅÆÈÇÀÈÇÀÄ

חרס כלי  ממנו שעושים עפר äîãà(הערוך ),מין Bà מימיה ונעשו  – ÂÈÈ
הבאר  מקרקע וחול  אבק עליית ידי  על dì(רמב"ם),עכורים ïézîéÇÀÄÈ

ìözL ãò;צלולים להיות המים שיחזרו  עד  –;ìàòîLé éaø éøác ÇÆÅÇÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
ïézîäì Céøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø המים שיהיו עד – ÇÄÂÄÈÅÅÈÄÀÇÀÄ

פוסל . אינו המעיין  מקרקעית הבא שהחול  aiwr`.צלולים, iaxk dklde
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נותנים  שהיו הכלי  – אחרים. משקים בהם שנתערבו המקודשים במים דנה משנתנו
במשנה  נקרא מהם, להזות כדי בשוקת, שנתקדשו  לאחר  המקודשים, המים לתוכו

"צלוחית".

úéçBìö,המקודשים המים של  –ïäL ìk íéî dëBúì ìôpL ÀÄÆÈÇÀÈÇÄÈÆÅ
מקודשים, שאינם –úBéfä ézL äfé :øîBà øæòéìà éaøעל – ÇÄÁÄÆÆÅÇÆÀÅÇÈ

בגמרא אחת. הזאה במקום א)הטמא, פ , טעמו(זבחים  (zrclמבואר
,(iy` ax:סובר אליעזר dliaשרבי  oi`לתוך שנפלו המים אין –

אומרים  שאין כלומר המקודשים, המים כל  בתוך  נבללים הצלוחית

מקודשים, ושאינם מקודשים מים בה מעורבים וטיפה טיפה שבכל 
א  הזאה הללו  המים מן הטמא על יזה אם שמא הלכך  לחשוש  יש חת,

מקודשים. שאינם המים מן  כולה אלא כלל , המקודשים המים מן  בה אין 
המים  מן  מהן באחת יהא שלא אפשר  אי  הזאות, שתי  כשמזה אבל 

שהם; כל מים אלא הצלוחית, לתוך  נפל לא שהרי כלום, המקודשים
המים  מן  שיש  וכמה שיעור, צריכה אינה הזאה אליעזר רבי ולדעת

אחרת  דעה ויש הטמא. את לטהר דיה ההזאות בשתי  המקודשים
,(`ax zrc ;my `xnba):סובר שהוא לפי  אליעזר , רבי  של yiשטעמו 

,dlia ושאינם מקודשים מים בה מעורבים וטיפה טיפה בכל היינו
סובר, הוא וכן  xeriy,מקודשים; dkixv dpi` d`fdy מזים שאפילו

הזאה  אפילו  אמנם דיה לפיכך  מיטהר . הריהו שהוא, כל הטמא על 
המים  מן  משהו הזאה בכל  יש הרי בילה, ויש שהואיל בלבד , אחת
ירוויח  שלא כדי  הזאות, שתי  שיזה חכמים שקנסוהו  אלא המקודשים,

שאינם  במים המקודשים מימיו  להרבות יבוא ולא התערובת, ידי על 
ïéìñBtמקודשים. íéîëçå הזאה הם: שסוברים המים, כל את – ÇÂÈÄÀÄ

הזאה  כל  שעל וכיון  לכשיעור , מצטרפות הזאות ואין  שיעור , צריכה
שיעור שאין ונמצא מקודשים, שאינם המים מן בה יש  שמא חשש  יש

להזאה. פסולה כולה התערובת לפיכך  שבה, המקודשים במים הזאה
מכל ברוב, מקודשים שאינם המים בטלים התורה שמן  פי על  ואף

לבטלם שלא חטאת במי  חכמים החמירו  סוף מקום עט, שם (תוספות 

ב). minkgk.עמוד dkldeìè dëBúì ãøéשל הצלוחית לתוך – ÈÇÀÈÇ
המקודשים, ìhäåהמים änça äpçépé :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆÈÇÇÈÀÇÇ

äìBò הוא שאפילו  הטל , טבע שכך  המים, מן העולים באדים – Æ
כשרים  שנשארו המים הלכך  בחמה, מהר  מתאייד הוא במים מעורב

ïéìñBtלהזאה; íéîëçåהטל שלדעתם להזאה, המים את – ÇÂÈÄÀÄ
עולה. אינו  במים minkgk.המתערב dkldeéîe ïé÷Lî dëBúì ìôðÈÇÀÈÇÀÄÅ

úBøô–"miwyn",טל שמן , חלב, מים, דלקמן: המשקים שבעת הם Å
אבל דבורים; ודבש  דם, zexit"יין, in" מפירות הנסחטים מיצים היינו

,(miapre mizifn ueg)äøòé,שנפסלו משום המים, כל ישפוך  –Céøöå ÀÈÆÀÈÄ
ábðì מקודשים מים לתוכה ליתן  כשרה שאינה הצלוחית, את – ÀÇÅ

בה; שהיתה התערובת מן שינגבוה עד לתוךBécאחרים נפל – À
או  דיו , צובע,÷ñBîBהצלוחית אילן  שרף –íBzð÷ð÷å או – ÀÇÀÇÀ

נחושת, חומרי  בהם שיש ממים שנעשה צבע øácקנקנתום, ìëåÀÈÈÈ
íLBø àeäL,וסימן רושם שעושה –äøòé,המים כל ישפוך – ÆÅÀÈÆ

ábðì Céøö Bðéàå בצלוחית משהו  מהם נשאר  שאילו הצלוחית, את – ÀÅÈÄÀÇÅ
ניכר. רישומו היה

הגמרא לפי  הרישא את `).בארנו ,t migaf).המפרשים רוב פירשו וכן 
פירש: הרמב"ם zeifdאבל  izy dfi :xne` xfril` iaxלכלי חוץ וישליכם –

כשרים חטאת מי השאר  itkויישאר  yxit `ly m"anxd lr dnzy `xephxa oiir)
z` ayiil wgcpy "aeh mei zetqez" oiire ;`xnbdzetqez oiire ;`xnbd it lr m"anxd

.(g"ixdn iyecige miycg
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dëBúì ìôð,המקודשים המים של הצלוחית לתוך –íéö÷L ÈÇÀÈÀÈÄ
eòwaúðå íéNîøe,המים לתוך ליחותם ויצאה –epzLpL Bà ÀÈÄÀÄÀÇÀÆÄÀÇ

íäéàøîעל אף שבתוכם, השרצים מחמת המים מראה שנשתנה – ÇÀÅÆ
נתבקעו , שלא מפרשים:ïéìeñtפי  יש  המים. –mdi`xn epzypy e` ÀÄ

והרמשים השקצים  של  הרש "ש).– לתוךúéLetç(חידושי נפלה – ÄÄ
שחורה, תולעת מין  חיפושית, Ckהצלוחית ïéáe Ck ïéa בין – ÅÈÅÈ

המים. מראה נשתנה ולא נתבקעה לא ובין  את úìñBtנתבקעה – ÆÆ
úøôBôLkהמים, àéäL éðtî ומתערבים בה נכנסים שהמים – ÄÀÅÆÄÄÀÆÆ

נתבקעה. לא אפילו  ממנה ויוצאים éaøåבליחתה ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÇÄ
äàeázaL äpkäå äøécä :íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà אם – ÁÄÆÆÆÇÂÙÀÄÇÄÈÀÇÄÈÆÇÀÈ

שבצלוחית; המקודשים המים לתוך  dpikdeנפלו  dxicd תולעים מיני  הן 
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úøôBôLk àéäL.éaøå ïBòîL éaøá÷òé ïa øæòéìàíéøîBà:äàeázaL äpkäå äøécä–íéøLk,ïéàL éðtî ¤¦¦§¤¤©¦¦§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦©¦¨§©¦¨¤©§¨§¥¦¦§¥¤¥
äçì íäa. ¨¤¥¨

‚äiç Bà äîäa ïäî úúL–ïéìeñt.ïéìñBt úBôBòä ìk,äðBiä ïî õeç,úööBî àéäL éðtî.íðéà íéöøMä ìk ¨¨¥¤§¥¨©¨§¦¨¨§¦¦©¨¦§¥¤¦¤¤¨©§¨¦¥¨
ïéìñBt,äcìçä ïî õeç,ú÷lî àéäL éðtî;ìàéìîb ïaøøîBà:Lçpä óà,àé÷î àeäL éðtî;øæòéìà éaøøîBà: §¦¦©ª§¨¦§¥¤¦©¤¤©¨©§¦¥¥©©¨¨¦§¥¤¥¦©¦¡¦¤¤¥

øaëòä óà. ©¨©§¨
„ì úàhç éî ìò áLBçäúBzL–øæòéìà éaøøîBà:ìñt;òLBäé éaøøîBà:ähiLk.øîàéñBé éaø:äna ©¥©¥©¨¦§©¦¡¦¤¤¥¨©©¦§ª©¥§¤©¤¨©©¦¥©¤

íéøeîà íéøác?íéLc÷î íðéàL íéîa,ïéLc÷îä íéîa ìáà–øæòéìà éaøøîBà:ähiLk;òLBäé éaøøîBà: §¨¦£¦§©¦¤¥¨§ª¨¦£¨§©¦©§ª¨¦©¦¡¦¤¤¥§¤©¤©¦§ª©¥
äzLiLk.øbøb–øLk. §¤¦§¤¦§¥¨¥

‰eìñôpL úàhç éî–èéèa íìaâé àG,íéøçàì äìwz íNòé àHL;äãeäé éaøøîBà:eìèa.éî úúML äøt ¥©¨¤¦§§¦§§¥§¦¤©£¥©¨¨©£¥¦©¦§¨¥¨§¨¨¤¨¨¥
úàhç–úòì úòî àîè døNa;äãeäé éaøøîBà:äéòîa eìèa. ©¨§¨¨¨¥¥¥§¥©¦§¨¥¨§§¥¤¨

.dxic:ïéèçáù úòìåú.dpk:äàåáúá ìãâä éîð úòìåú ïéî.mixyk:äëìä ïë ïéàå .åò÷áúð åìéôà
b.mileqt dig e` dnda odn dzzy:ïéáøòúî ïäéôáù ÷åøäå íéîäå ,øæåçä ïäéôáù ä÷ùî íåùî.zvven:íéîì øæåç äéôáù ä÷ùîä ïéàå.zwln

:íéîä íò äðåùìáù ÷åøä áøòúîå äðåùìá ú÷÷åì.d`iwn `idy iptn ygpd s`:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå äëìä ïëå
c.lqet xfril` 'x zezyl z`hg in lr ayegd:äáùçîá åäì åìñôàã.dhiykàãéøâ äáùçîá ìáà .úåúùì íéî äðîî ç÷éì åà úåúùì úéáçä

:ìéñô àì.oiycewn opi`y mina:ïúð àì ïééãòå øôàä úà ïäá ïúéì éãë ïàìéîù.dhiyk xne` xfril` iaxíéîã ïåéëã ,äáùçîá åäì ìéñô àì àëäå
:äèéù ãò øæòéìà 'ø ìéñô àì êëìéä .åúáùçîî åá øæåçå êéìîî éëåìîà ,ïä ïéùåã÷.dzyiyk xne` ryedi iaxáøòúîå øæåçù åéôáù ä÷ùî éðôî

:åäì ìéñôå íéîä íò.xbxb m`eíéúåùä êøãë äúù àìù øîåìë .úøâøâ ïåùì:åðåøâá íéîä êôù àìà.xykéáøë äëìäå .úéáçá åéô ä÷ùî àëéìã
:åäééåøúá òùåäé

d.mixg`l dlwz myri `ly:åáù úàèç éîá åàîèéå èéèá åòâéù.elha xne` dcedi 'x:ïìáâù øçàî àîèî àì åúå ,èéèá.zrl zrnäèçù íà
:äéòîá åìëòúð ,éëäî éôè äúäù ìáà .äééúù ìù úòì úòî êåúá.dirna elha xne` dcedi iaxïéàå .øåäè äøùá úòì úòî êåúá äèçù åìéôàå

:åäééåøúá äãåäé 'øë äëìä
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שבתבואה; נתבקעו,íéøLkזעירים ואפילו המים, –ïéàL éðtî ÀÅÄÄÀÅÆÅ
äçì íäaול במים.– כלום מהם נתערב ok.א dkld oi`e ÈÆÅÈ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äiç Bà äîäa ïäî úúL בהמה מהם ששתתה מקודשים מים – ÈÈÅÆÀÅÈÇÈ
חיה, שבפיהםïéìeñtאו  הרוק בהם שנתערב מפני  ("תפארת – ÀÄ
מפיהם ישראל"). ניגרים בריר מעורבים שמים מפני  מבאר , והרמב"ם

לכלי . ïéìñBtוחוזרים úBôBòä ìk,מהם שתו אם המים, את – ÈÈÀÄ
äðBiä ïî õeç,פסולים אינם המים, מן שתתה יונה שאם –éðtî ÄÇÈÄÀÅ
úööBî àéäL.במים ומתערב מפיה יוצא רוק ואין  שותה, כשהיא – ÆÄÆÆ
íéöøMä ìk,המקודשים המים מן  ששתו  –ïéìñBt íðéà– ÈÇÀÈÄÅÈÀÄ

כיונה שמוצצים לפי  ישראל"),אותם, äcìçä("תפארת  ïî õeç– ÄÇËÀÈ
מהם, שתתה אם המים, את פוסלת ú÷lîשהיא àéäL éðtî– ÄÀÅÆÄÇÆÆ

למים. נכנס הרוק ונמצא בלשונה óàמלקקת :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÇ
Lçpä,מהם שתה אם המים, את פוסל –àé÷î àeäL éðtî– ÇÈÈÄÀÅÆÅÄ

ששתה. המים øaëòäאת óà :øîBà øæòéìà éaø.פוסל –oi`e ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÇÀÈ
.xfril` iaxk dkld

i y y m e i
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úBzLì úàhç éî ìò áLBçä,אותם –:øîBà øæòéìà éaø ÇÅÇÅÇÈÄÀÇÄÁÄÆÆÅ
ìñt,כותבים יש  חטאת. במי פוסלת שהמחשבה המים, את – ÈÇ

כך שאומר היא, המשנה כוונת אלא פוסלת, אינה בלבד שמחשבה
א ).בפיו א , זבחים  למשנה באורנו  ועיין  טוב"; יום  òLBäé("תוספות  éaøÇÄÀËÇ

ähiLk :øîBàעל אף המים, את פסל  ממנו, לשתות הכלי  את – ÅÀÆÇÆ
בלבד האמירה (היינו  בלבד המחשבה אבל  כלום. מהם שתה שלא פי 

"aeh mei zetqez" itl Ð.פוסלת אינה (äna :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÆ
íéLc÷î íðéàL íéîa ?íéøeîà íéøác שמילאם במים – ÀÈÄÂÄÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ

האפר. עליהם נתן  לא ועדיין  קידוש , ïéLc÷îäלשם íéîa ìáàÂÈÀÇÄÇÀËÈÄ
האפר , את עליהם נתן שכבר  –ähiLk :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÆÇÆ

אינו  בלבד במחשבה אבל  נפסלים, המים ממנו, לשתות הכלי את

בו  וחוזר  נמלך הריהו  הם, מקודשים ומים שהואיל  אותם, פוסל
äzLiLkממחשבתו . :øîBà òLBäé éaø,יפסלם המים, מן  – ÇÄÀËÇÅÀÆÄÀÆ

בהם. המתערב שבפיו הרוק השותים,øbøbמפני  כדרך  שתה שלא – ÄÀÅ
גרונו, לתוך המים את שפך  שהריøLkאלא בכלי, שנשאר  מה – ÈÅ

במים. פיו  נגע tiqa`.לא oiae `yixa oia ryedi iaxk dklde

הוא שבמשנתנו המחלוקת טעם שעיקר  מבארים, מכאןיש הדעת. היסח משום
אותם, פוסלת בלבד המחשבה נתקדשו  לא שעדיין שבמים אליעזר , רבי  סובר
נתקדשו, שכבר במים אבל  משמירתם, דעתו  הסיח כבר לשתותם שמשחשב
שנמלך אומרים אנו  לשתותם, שחשב פי  על  אף במים, מעשה עשה שלא כל
להפסדם. הוא חושש הם ומקודשים שהואיל משמירתם, דעתו  הסיח ולא בו ,
כן אם אלא פסלם לא מקודשים שאינם במים שאף סובר יהושע רבי אבל 
אינו מעשה עשה שלא זמן  שכל  ממנו, לשתות הכלי  את שהטה מעשה, עשה
מקודשים  במים ואילו  ישתה. ולא יימלך  שמא שחושב משמירתם, דעתו  מסיח
משמירתם, דעתו מסיח אינו  גרונו לתוך מהם שפך  ואפילו מעשה עשה אפילו 

במים שהתערב רוקו משום פסלם השותים כדרך  מהם שתה שאם ("zx`tzאלא
mrh z` yxtne y"xd ixac lr dywny "dpexg` dpyn" oiire ;y"x oiir ;"l`xyi

.(zxg` jxca zwelgnd
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úàhç éî,המקודשים –eìñôpL הדברים מן אחד  ידי  על – ÅÇÈÆÄÀÀ
בהמה, מהם ששתתה כגון בפרקנו, לעיל  èéèaששנינו íìaâé àGÄÀÀÅÀÄ

בטיט, אותם לגבל אסור  –íéøçàì äìwz íNòé àHL שיגעו – ÆÇÂÅÇÈÈÇÂÅÄ
(משנה  להלן שנשנה כמו  תרומה, לענין שבו  חטאת במי וייטמאו בטיט

dnexzl";ח): xedhd z` oi`nhn elqtpy z`hg in"äãeäé éaøÇÄÀÈ
eìèa :øîBà חכמים אבל  מטמאים. אינם ושוב בטיט, המים – ÅÈÀ

בטיט. בטלים אינם חטאת שמי úàhçסוברים, éî úúML äøtÈÈÆÈÈÅÇÈ
המקודשים, –úòì úòî àîè døNa עשרים בתוך  שחטה אם – ÀÈÈÈÅÅÅÀÅ

לעת  מעת לאחר  שחטה אם אבל טמא. בשרה לשתייתה שעות וארבע

טהור. ובשרה במעיה, המים נתעכלו  eìèaכבר :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÀ
äéòîa:מפרשים יש  טהור. בשרה לעת מעת בתוך שחטה ואפילו  – ÀÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



רכה a dpyn iriyz wxt dxt zkqn

äîãà Bà úéñøç dëBúì–ìözL ãò dì ïézîé,éøácìàòîLé éaø;àáé÷ò éaøøîBà:éøö Bðéàïézîäì C. §¨©§¦£¨¨©§¦¨©¤¥©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦§©§¦
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡ïäL ìk íéî dëBúì ìôpL úéçBìö–øæòéìà éaøøîBà:úBéfä ézL äfé;íéîëçåïéìñBt.ìè dëBúì ãøé– §¦¤¨©§¨©¦¨¤¥©¦¡¦¤¤¥©¤§¥©¨©£¨¦§¦¨©§¨©
øæòéìà éaøøîBà:ìhäå änça äpçépéäìBò;íéîëçåïéìñBt.úBøô éîe ïé÷Lî dëBúì ìôð–äøòé,éøöåC ©¦¡¦¤¤¥©¦¤¨©©¨§©©¤©£¨¦§¦¨©§¨©§¦¥¥§¨¤§¨¦

ábðì;Béc,ñBnB÷,íBzð÷ð÷å,íLBø àeäL øác ìëå–äøòé,éøö Bðéàåábðì C. §©¥§§©§©§§¨¨¨¤¥§¨¤§¥¨¦§©¥
·eòwaúðå íéNîøe íéö÷L dëBúì ìôð,íäéàøî epzLpL Bà–ïéìeñt.úéLetç,Ck ïéáe Ck ïéa–úìñBt,éðtî ¨©§¨§¨¦§¨¦§¦§©§¤¦§©©§¥¤§¦¦¦¥¨¥¨¤¤¦§¥

h`.zigelv,øôàä äá åðúéù íãå÷ ïùã÷ì éãë íéîä åá íéðúåðù éìëäå ,úéçåìö éåø÷ ïëåúì øôàä êéìùäù øçàì íéùãå÷îä íéîä åá íéðúåðù éìë
:ú÷åù éåø÷.ody lk min:äàæäì íéøùë ïðéàù.mizy dfiàãçá àëéìã øùôà éà ,íéúù äæî éë ìáà ,íéøùëä ïî ïàë ïéà àîù ,úçà äæî íàù

:øåòéù äëéøö äðéà äàæäå .íéøùëä ïî åäééðî.milqet minkgeäæé ,ùøéô í"áîøå .íéîëçë äëìäå .úåàæää ïéôøèöî ïéàå øåòéù äëéøö äàæä éøáñ÷
àøîâá íéçáæä ìë ÷øôáã ,éðéòá àéä äàéìôå .íéøùë úàèç éî øàùä øàùéå éìëì õåç íëéìùéå úåàæä éúù:éúùøéôù åîë òîùî ['ô óã]dpgipi

.dler lhde dngaøîåà àåä ïëå .äîçä ãâðë úåìòì ìèä êøãù(æ"è úåîù):øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ìèä úáëù ìòúå ø÷åáá éäéå.'eke dxriäî ÷éøî
:úåøéô éîå íé÷ùîä ïî áâðéù ãò úàèç éî åá çéðäì øùë åðéàå ,éìëä êåúáù.abpl jixv epi`e dxri:øëéð åîåùéø äéä éìëá åðîî øàùðã àúéà íàã

a.erwazpe:ïéìåñô ,íéîä äàøî åðúùðù àìà åò÷áúð àì åìéôà åà ,åò÷áúðù ãò äáåøî ïîæ íéîä êåúá åäúùðù.ziyetg:äøåçù úòìåújk oia
.jk oiae:äò÷áúð àì ïéá äò÷áúð ïéá.zxtetyk `idy iptn:äáø÷áù úåçìä íäîò áøòúîå äæ ãöî íéàöåéå äæ ãöî íéñðëð íéîäå äìåìç äð÷ ìù
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פסולים שהם æça÷(רמב"ם );המעיין àéä éøä :øîBà äãeäé éaøú ÇÄÀÈÅÂÅÄÀÆÀÇ
úøzî;אדם יפסיקנה שלא לשמרה צורך  ואין  –iaxk dkld oi`e ËÆÆ
.dcediúéñøç dëBúì ìôpL øàa:מפרשים ויש  חרס; כלי  שברי  – ÀÅÆÈÇÀÈÇÀÄ

חרס כלי  ממנו שעושים עפר äîãà(הערוך ),מין Bà מימיה ונעשו  – ÂÈÈ
הבאר  מקרקע וחול  אבק עליית ידי  על dì(רמב"ם),עכורים ïézîéÇÀÄÈ

ìözL ãò;צלולים להיות המים שיחזרו  עד  –;ìàòîLé éaø éøác ÇÆÅÇÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
ïézîäì Céøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø המים שיהיו עד – ÇÄÂÄÈÅÅÈÄÀÇÀÄ

פוסל . אינו המעיין  מקרקעית הבא שהחול  aiwr`.צלולים, iaxk dklde
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נותנים  שהיו הכלי  – אחרים. משקים בהם שנתערבו המקודשים במים דנה משנתנו
במשנה  נקרא מהם, להזות כדי בשוקת, שנתקדשו  לאחר  המקודשים, המים לתוכו

"צלוחית".

úéçBìö,המקודשים המים של  –ïäL ìk íéî dëBúì ìôpL ÀÄÆÈÇÀÈÇÄÈÆÅ
מקודשים, שאינם –úBéfä ézL äfé :øîBà øæòéìà éaøעל – ÇÄÁÄÆÆÅÇÆÀÅÇÈ

בגמרא אחת. הזאה במקום א)הטמא, פ , טעמו(זבחים  (zrclמבואר
,(iy` ax:סובר אליעזר dliaשרבי  oi`לתוך שנפלו המים אין –

אומרים  שאין כלומר המקודשים, המים כל  בתוך  נבללים הצלוחית

מקודשים, ושאינם מקודשים מים בה מעורבים וטיפה טיפה שבכל 
א  הזאה הללו  המים מן הטמא על יזה אם שמא הלכך  לחשוש  יש חת,

מקודשים. שאינם המים מן  כולה אלא כלל , המקודשים המים מן  בה אין 
המים  מן  מהן באחת יהא שלא אפשר  אי  הזאות, שתי  כשמזה אבל 

שהם; כל מים אלא הצלוחית, לתוך  נפל לא שהרי כלום, המקודשים
המים  מן  שיש  וכמה שיעור, צריכה אינה הזאה אליעזר רבי ולדעת

אחרת  דעה ויש הטמא. את לטהר דיה ההזאות בשתי  המקודשים
,(`ax zrc ;my `xnba):סובר שהוא לפי  אליעזר , רבי  של yiשטעמו 

,dlia ושאינם מקודשים מים בה מעורבים וטיפה טיפה בכל היינו
סובר, הוא וכן  xeriy,מקודשים; dkixv dpi` d`fdy מזים שאפילו

הזאה  אפילו  אמנם דיה לפיכך  מיטהר . הריהו שהוא, כל הטמא על 
המים  מן  משהו הזאה בכל  יש הרי בילה, ויש שהואיל בלבד , אחת
ירוויח  שלא כדי  הזאות, שתי  שיזה חכמים שקנסוהו  אלא המקודשים,

שאינם  במים המקודשים מימיו  להרבות יבוא ולא התערובת, ידי על 
ïéìñBtמקודשים. íéîëçå הזאה הם: שסוברים המים, כל את – ÇÂÈÄÀÄ

הזאה  כל  שעל וכיון  לכשיעור , מצטרפות הזאות ואין  שיעור , צריכה
שיעור שאין ונמצא מקודשים, שאינם המים מן בה יש  שמא חשש  יש

להזאה. פסולה כולה התערובת לפיכך  שבה, המקודשים במים הזאה
מכל ברוב, מקודשים שאינם המים בטלים התורה שמן  פי על  ואף

לבטלם שלא חטאת במי  חכמים החמירו  סוף מקום עט, שם (תוספות 

ב). minkgk.עמוד dkldeìè dëBúì ãøéשל הצלוחית לתוך – ÈÇÀÈÇ
המקודשים, ìhäåהמים änça äpçépé :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆÈÇÇÈÀÇÇ

äìBò הוא שאפילו  הטל , טבע שכך  המים, מן העולים באדים – Æ
כשרים  שנשארו המים הלכך  בחמה, מהר  מתאייד הוא במים מעורב

ïéìñBtלהזאה; íéîëçåהטל שלדעתם להזאה, המים את – ÇÂÈÄÀÄ
עולה. אינו  במים minkgk.המתערב dkldeéîe ïé÷Lî dëBúì ìôðÈÇÀÈÇÀÄÅ

úBøô–"miwyn",טל שמן , חלב, מים, דלקמן: המשקים שבעת הם Å
אבל דבורים; ודבש  דם, zexit"יין, in" מפירות הנסחטים מיצים היינו

,(miapre mizifn ueg)äøòé,שנפסלו משום המים, כל ישפוך  –Céøöå ÀÈÆÀÈÄ
ábðì מקודשים מים לתוכה ליתן  כשרה שאינה הצלוחית, את – ÀÇÅ

בה; שהיתה התערובת מן שינגבוה עד לתוךBécאחרים נפל – À
או  דיו , צובע,÷ñBîBהצלוחית אילן  שרף –íBzð÷ð÷å או – ÀÇÀÇÀ

נחושת, חומרי  בהם שיש ממים שנעשה צבע øácקנקנתום, ìëåÀÈÈÈ
íLBø àeäL,וסימן רושם שעושה –äøòé,המים כל ישפוך – ÆÅÀÈÆ

ábðì Céøö Bðéàå בצלוחית משהו  מהם נשאר  שאילו הצלוחית, את – ÀÅÈÄÀÇÅ
ניכר. רישומו היה

הגמרא לפי  הרישא את `).בארנו ,t migaf).המפרשים רוב פירשו וכן 
פירש: הרמב"ם zeifdאבל  izy dfi :xne` xfril` iaxלכלי חוץ וישליכם –

כשרים חטאת מי השאר  itkויישאר  yxit `ly m"anxd lr dnzy `xephxa oiir)
z` ayiil wgcpy "aeh mei zetqez" oiire ;`xnbdzetqez oiire ;`xnbd it lr m"anxd

.(g"ixdn iyecige miycg

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dëBúì ìôð,המקודשים המים של הצלוחית לתוך –íéö÷L ÈÇÀÈÀÈÄ
eòwaúðå íéNîøe,המים לתוך ליחותם ויצאה –epzLpL Bà ÀÈÄÀÄÀÇÀÆÄÀÇ

íäéàøîעל אף שבתוכם, השרצים מחמת המים מראה שנשתנה – ÇÀÅÆ
נתבקעו , שלא מפרשים:ïéìeñtפי  יש  המים. –mdi`xn epzypy e` ÀÄ

והרמשים השקצים  של  הרש "ש).– לתוךúéLetç(חידושי נפלה – ÄÄ
שחורה, תולעת מין  חיפושית, Ckהצלוחית ïéáe Ck ïéa בין – ÅÈÅÈ

המים. מראה נשתנה ולא נתבקעה לא ובין  את úìñBtנתבקעה – ÆÆ
úøôBôLkהמים, àéäL éðtî ומתערבים בה נכנסים שהמים – ÄÀÅÆÄÄÀÆÆ

נתבקעה. לא אפילו  ממנה ויוצאים éaøåבליחתה ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÇÄ
äàeázaL äpkäå äøécä :íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà אם – ÁÄÆÆÆÇÂÙÀÄÇÄÈÀÇÄÈÆÇÀÈ

שבצלוחית; המקודשים המים לתוך  dpikdeנפלו  dxicd תולעים מיני  הן 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriyz wxt dxt zkqn

úøôBôLk àéäL.éaøå ïBòîL éaøá÷òé ïa øæòéìàíéøîBà:äàeázaL äpkäå äøécä–íéøLk,ïéàL éðtî ¤¦¦§¤¤©¦¦§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦©¦¨§©¦¨¤©§¨§¥¦¦§¥¤¥
äçì íäa. ¨¤¥¨

‚äiç Bà äîäa ïäî úúL–ïéìeñt.ïéìñBt úBôBòä ìk,äðBiä ïî õeç,úööBî àéäL éðtî.íðéà íéöøMä ìk ¨¨¥¤§¥¨©¨§¦¨¨§¦¦©¨¦§¥¤¦¤¤¨©§¨¦¥¨
ïéìñBt,äcìçä ïî õeç,ú÷lî àéäL éðtî;ìàéìîb ïaøøîBà:Lçpä óà,àé÷î àeäL éðtî;øæòéìà éaøøîBà: §¦¦©ª§¨¦§¥¤¦©¤¤©¨©§¦¥¥©©¨¨¦§¥¤¥¦©¦¡¦¤¤¥

øaëòä óà. ©¨©§¨
„ì úàhç éî ìò áLBçäúBzL–øæòéìà éaøøîBà:ìñt;òLBäé éaøøîBà:ähiLk.øîàéñBé éaø:äna ©¥©¥©¨¦§©¦¡¦¤¤¥¨©©¦§ª©¥§¤©¤¨©©¦¥©¤

íéøeîà íéøác?íéLc÷î íðéàL íéîa,ïéLc÷îä íéîa ìáà–øæòéìà éaøøîBà:ähiLk;òLBäé éaøøîBà: §¨¦£¦§©¦¤¥¨§ª¨¦£¨§©¦©§ª¨¦©¦¡¦¤¤¥§¤©¤©¦§ª©¥
äzLiLk.øbøb–øLk. §¤¦§¤¦§¥¨¥

‰eìñôpL úàhç éî–èéèa íìaâé àG,íéøçàì äìwz íNòé àHL;äãeäé éaøøîBà:eìèa.éî úúML äøt ¥©¨¤¦§§¦§§¥§¦¤©£¥©¨¨©£¥¦©¦§¨¥¨§¨¨¤¨¨¥
úàhç–úòì úòî àîè døNa;äãeäé éaøøîBà:äéòîa eìèa. ©¨§¨¨¨¥¥¥§¥©¦§¨¥¨§§¥¤¨

.dxic:ïéèçáù úòìåú.dpk:äàåáúá ìãâä éîð úòìåú ïéî.mixyk:äëìä ïë ïéàå .åò÷áúð åìéôà
b.mileqt dig e` dnda odn dzzy:ïéáøòúî ïäéôáù ÷åøäå íéîäå ,øæåçä ïäéôáù ä÷ùî íåùî.zvven:íéîì øæåç äéôáù ä÷ùîä ïéàå.zwln

:íéîä íò äðåùìáù ÷åøä áøòúîå äðåùìá ú÷÷åì.d`iwn `idy iptn ygpd s`:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå äëìä ïëå
c.lqet xfril` 'x zezyl z`hg in lr ayegd:äáùçîá åäì åìñôàã.dhiykàãéøâ äáùçîá ìáà .úåúùì íéî äðîî ç÷éì åà úåúùì úéáçä

:ìéñô àì.oiycewn opi`y mina:ïúð àì ïééãòå øôàä úà ïäá ïúéì éãë ïàìéîù.dhiyk xne` xfril` iaxíéîã ïåéëã ,äáùçîá åäì ìéñô àì àëäå
:äèéù ãò øæòéìà 'ø ìéñô àì êëìéä .åúáùçîî åá øæåçå êéìîî éëåìîà ,ïä ïéùåã÷.dzyiyk xne` ryedi iaxáøòúîå øæåçù åéôáù ä÷ùî éðôî

:åäì ìéñôå íéîä íò.xbxb m`eíéúåùä êøãë äúù àìù øîåìë .úøâøâ ïåùì:åðåøâá íéîä êôù àìà.xykéáøë äëìäå .úéáçá åéô ä÷ùî àëéìã
:åäééåøúá òùåäé

d.mixg`l dlwz myri `ly:åáù úàèç éîá åàîèéå èéèá åòâéù.elha xne` dcedi 'x:ïìáâù øçàî àîèî àì åúå ,èéèá.zrl zrnäèçù íà
:äéòîá åìëòúð ,éëäî éôè äúäù ìáà .äééúù ìù úòì úòî êåúá.dirna elha xne` dcedi iaxïéàå .øåäè äøùá úòì úòî êåúá äèçù åìéôàå

:åäééåøúá äãåäé 'øë äëìä

`xephxa yexit

שבתבואה; נתבקעו,íéøLkזעירים ואפילו המים, –ïéàL éðtî ÀÅÄÄÀÅÆÅ
äçì íäaול במים.– כלום מהם נתערב ok.א dkld oi`e ÈÆÅÈ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äiç Bà äîäa ïäî úúL בהמה מהם ששתתה מקודשים מים – ÈÈÅÆÀÅÈÇÈ
חיה, שבפיהםïéìeñtאו  הרוק בהם שנתערב מפני  ("תפארת – ÀÄ
מפיהם ישראל"). ניגרים בריר מעורבים שמים מפני  מבאר , והרמב"ם

לכלי . ïéìñBtוחוזרים úBôBòä ìk,מהם שתו אם המים, את – ÈÈÀÄ
äðBiä ïî õeç,פסולים אינם המים, מן שתתה יונה שאם –éðtî ÄÇÈÄÀÅ
úööBî àéäL.במים ומתערב מפיה יוצא רוק ואין  שותה, כשהיא – ÆÄÆÆ
íéöøMä ìk,המקודשים המים מן  ששתו  –ïéìñBt íðéà– ÈÇÀÈÄÅÈÀÄ

כיונה שמוצצים לפי  ישראל"),אותם, äcìçä("תפארת  ïî õeç– ÄÇËÀÈ
מהם, שתתה אם המים, את פוסלת ú÷lîשהיא àéäL éðtî– ÄÀÅÆÄÇÆÆ

למים. נכנס הרוק ונמצא בלשונה óàמלקקת :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÇ
Lçpä,מהם שתה אם המים, את פוסל –àé÷î àeäL éðtî– ÇÈÈÄÀÅÆÅÄ

ששתה. המים øaëòäאת óà :øîBà øæòéìà éaø.פוסל –oi`e ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÇÀÈ
.xfril` iaxk dkld

i y y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBzLì úàhç éî ìò áLBçä,אותם –:øîBà øæòéìà éaø ÇÅÇÅÇÈÄÀÇÄÁÄÆÆÅ
ìñt,כותבים יש  חטאת. במי פוסלת שהמחשבה המים, את – ÈÇ

כך שאומר היא, המשנה כוונת אלא פוסלת, אינה בלבד שמחשבה
א ).בפיו א , זבחים  למשנה באורנו  ועיין  טוב"; יום  òLBäé("תוספות  éaøÇÄÀËÇ

ähiLk :øîBàעל אף המים, את פסל  ממנו, לשתות הכלי  את – ÅÀÆÇÆ
בלבד האמירה (היינו  בלבד המחשבה אבל  כלום. מהם שתה שלא פי 

"aeh mei zetqez" itl Ð.פוסלת אינה (äna :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÆ
íéLc÷î íðéàL íéîa ?íéøeîà íéøác שמילאם במים – ÀÈÄÂÄÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ

האפר. עליהם נתן  לא ועדיין  קידוש , ïéLc÷îäלשם íéîa ìáàÂÈÀÇÄÇÀËÈÄ
האפר , את עליהם נתן שכבר  –ähiLk :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÆÇÆ

אינו  בלבד במחשבה אבל  נפסלים, המים ממנו, לשתות הכלי את

בו  וחוזר  נמלך הריהו  הם, מקודשים ומים שהואיל  אותם, פוסל
äzLiLkממחשבתו . :øîBà òLBäé éaø,יפסלם המים, מן  – ÇÄÀËÇÅÀÆÄÀÆ

בהם. המתערב שבפיו הרוק השותים,øbøbמפני  כדרך  שתה שלא – ÄÀÅ
גרונו, לתוך המים את שפך  שהריøLkאלא בכלי, שנשאר  מה – ÈÅ

במים. פיו  נגע tiqa`.לא oiae `yixa oia ryedi iaxk dklde

הוא שבמשנתנו המחלוקת טעם שעיקר  מבארים, מכאןיש הדעת. היסח משום
אותם, פוסלת בלבד המחשבה נתקדשו  לא שעדיין שבמים אליעזר , רבי  סובר
נתקדשו, שכבר במים אבל  משמירתם, דעתו  הסיח כבר לשתותם שמשחשב
שנמלך אומרים אנו  לשתותם, שחשב פי  על  אף במים, מעשה עשה שלא כל
להפסדם. הוא חושש הם ומקודשים שהואיל משמירתם, דעתו  הסיח ולא בו ,
כן אם אלא פסלם לא מקודשים שאינם במים שאף סובר יהושע רבי אבל 
אינו מעשה עשה שלא זמן  שכל  ממנו, לשתות הכלי  את שהטה מעשה, עשה
מקודשים  במים ואילו  ישתה. ולא יימלך  שמא שחושב משמירתם, דעתו  מסיח
משמירתם, דעתו מסיח אינו  גרונו לתוך מהם שפך  ואפילו מעשה עשה אפילו 

במים שהתערב רוקו משום פסלם השותים כדרך  מהם שתה שאם ("zx`tzאלא
mrh z` yxtne y"xd ixac lr dywny "dpexg` dpyn" oiire ;y"x oiir ;"l`xyi

.(zxg` jxca zwelgnd

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç éî,המקודשים –eìñôpL הדברים מן אחד  ידי  על – ÅÇÈÆÄÀÀ
בהמה, מהם ששתתה כגון בפרקנו, לעיל  èéèaששנינו íìaâé àGÄÀÀÅÀÄ

בטיט, אותם לגבל אסור  –íéøçàì äìwz íNòé àHL שיגעו – ÆÇÂÅÇÈÈÇÂÅÄ
(משנה  להלן שנשנה כמו  תרומה, לענין שבו  חטאת במי וייטמאו בטיט

dnexzl";ח): xedhd z` oi`nhn elqtpy z`hg in"äãeäé éaøÇÄÀÈ
eìèa :øîBà חכמים אבל  מטמאים. אינם ושוב בטיט, המים – ÅÈÀ

בטיט. בטלים אינם חטאת שמי úàhçסוברים, éî úúML äøtÈÈÆÈÈÅÇÈ
המקודשים, –úòì úòî àîè døNa עשרים בתוך  שחטה אם – ÀÈÈÈÅÅÅÀÅ

לעת  מעת לאחר  שחטה אם אבל טמא. בשרה לשתייתה שעות וארבע

טהור. ובשרה במעיה, המים נתעכלו  eìèaכבר :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÀ
äéòîa:מפרשים יש  טהור. בשרה לעת מעת בתוך שחטה ואפילו  – ÀÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fרכו dpyn iriyz wxt dxt zkqn

Âúàhç øôàå úàhç éî–íøéáòé àGäðéôqáe øäpa,íénä éðt ìò íèéLé àGå,í÷øæéå äæ ãöa ãîòé àGå ¥©¨§¥¤©¨©£¦¥©¨¨©§¦¨§§¦¥©§¥©©¦§©£Ÿ§©¤§¦§§¥
äæ ãöì.Bøàeö ãò íéna àeä øáBò ìáà.úàhçì øBähä àeä øáBò,úàhçì øBähä í÷éø éìk åéãéáe,íéîáe §©¤£¨¥©©¦©©¨¥©¨§©¨§¨¨§¦¥¨©¨§©¨§©¦

ïéLc÷î íðéàL. ¤¥¨§ª¨¦
Êäì÷î øôàa áøòúpL øLk øôà–ànèì áøä øçà ïéëìBä,Ba ïéLc÷î ïéàå;øæòéìà éaøøîBà:ïéLc÷î ¥¤¨¥¤¦§¨©§¥¤©§¤§¦©©¨Ÿ§©¥§¥§©§¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦

ïlëa. §ª¨

e.z`hg in:àôéñ éðú÷ãë ,éøù ïéùãå÷î ïðéàù íéî ìáà .éøééà ïéùãå÷îá.z`hg xt`e:íéî àìá åîöò øôà åìéôà.dpitqae xdpa mxiari `l
:äðéôñ ìù äúéò÷ø÷á áåçú úî úéæë àöîðå ïãøéá äðéôñá úàèç øôàå úàèç éî øéáòî äéäù ãçà íãàá äùòî íåùî øåæâãipt lr mhiyi `le

.mind:äðéôñì úö÷ éîã äæ íâã ,éðù ãöì í÷øæéå øäð ìù äæ ãöá ãåîòé àì ïëå .äðéôñì éîãã.`ed xaer la`:åéìâøá.mina:åãéáù úàèç éî íò
.z`hgl xedhd `ed xaerúàèç éî åá úúì øåäè àåäù éìë íéîä éðô ìò èéùî åà åãéá àùåð ïëå .ùùåç åðéàå ,íéîä éðô ìò èù ïéá äðéôñá ïéá

íéøåäèä íéìëäå íãàä ìò àì ,ãáìá øôàä ìòå íéùãå÷îä íéîä ìò àìà åøæâ àìù .äøô øôàá åùã÷úð àì ïééãòù íéî åá ùéù åà ,í÷éø àåäùë
:(ïéùãå÷î ïðéàù íéîå)

f.xyk xt`:äàæäì øùëä äøô øôà.dlwn xt`a axrzpy:äøéë øôàá.`nhl aexd xg` mikled,äì÷î øôà áåø íà .àîèî ,äøô øôà áåø íà
:àîèî åðéà.ea oiycwn oi`e:àåäù ìë åìéôàå äøéë øôà åá áøòúðå ìéàåä ,åá ïéùã÷î ïéà ,úàèç øôà áåø åìéôàå.oleka oiycwn xne` xfril` 'x

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úàèç øôàî àúøåô àëéìã øùôà éàå ,äàæäá àøåòéù ïðéòá àì øæòéìà 'ø øáñã

`xephxa yexit

dirna elhaמטמאים שאינם סרוחים משקים הם והרי  (הרא"ש).–

הדברים. בשני  יהודה כרבי הלכה שאין  כותב, למשנתנו בפירושו הרמב"ם
מברטנורא הרב כותב m"anxd).וכן  zeawra)

כותב הוא שכן יהודה, כרבי הסיפא בענין  פוסק הוא בחיבורו  dxtאבל 'ld)
dxya ,zery rax`e mixyr jeza dhgypy it lr s` ,z`hg in zzyy dxt :(f ,eh
oz`zyy onfa la` ;oilha mpi` oixeny mdy onfa Ð "dcp inl zxnynl" :xn`py ,xedh

."oixeny mpi` ixdy ,elha Ð dxt שפסק שהטעם משנה", "כסף בעל וכותב
זו  הלכה "וכבר  בספרי : שמובא מפני יהודה, z`hg)כרבי  in dzzyy dxt oipra)

נאמר וכן בשרה". את וטיהרו  ביבנה, זקנים ושמונה שלושים לפני נשאלה
טרפון. ורבי הגלילי יוסי  רבי  בשם שם

y c e w z a y
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úàhç éî,המקודשים –úàhç øôàå,אדומה פרה אפר  –àG ÅÇÈÀÅÆÇÈ
äðéôqáe øäpa íøéáòé בגמרא בנהר . השטה בספינה כלומר – ÇÂÄÅÇÈÈÇÀÄÈ

א) כג, מעביר(חגיגה שהיה באדם שהיה מעשה משום הטעם, מבואר
תחוב  המת מן  כזית ונמצא ובספינה, בירדן  חטאת ואפר חטאת מי 

אמרו  שעה באותה הספינה. של מי(minkg):בקרקעיתה אדם ישא לא
שנו: ובתוספתא ובספינה. בירדן  ויעבירם חטאת ואפר  "`cgחטאת

zexdpd lk cg`e ocxiנהרות).(חכ בשאר ובין  בירדן  בין  גזרו pipg`מים
cala ocxia `l` exn` `l :xne` `iawr oa בירדן שהיה שמעשה (מפני 

íénäהיה); éðt ìò íèéLé àGå,המים פני על הצף בכלי  – ÀÀÄÅÇÀÅÇÇÄ
לספינה, äæשדומה ãöa ãîòé àGå, הנהר של –ãöì í÷øæéå ÀÇÂÙÀÇÆÀÄÀÀÅÀÇ

äæ.בספינה להעברה דומה זה שאף –àeä øáBò ìáà אדם – ÆÂÈÅ
– בידו ,íénaברגליו חטאת ואפר חטאת ומי  –Bøàeö ãò אפילו – ÇÇÄÇÇÈ

בהם. כשט ונראה צוארו  עד  המים øBähäמגיעים àeä øáBòÅÇÈ
úàhçì ולשוט בספינה לעבור  בפרה לעסוק שנטהר  למי מותר  אבל  – ÀÇÈ

המים, פני úàhçìעל  øBähä í÷éø éìk åéãéáe לו ומותר  – ÀÈÈÀÄÅÈÇÈÀÇÈ
לחטאת, הטהור ריק כלי  בידו ïéLc÷îלשאת íðéàL íéîáe– ÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ

על אלא חכמים גזרו  שלא נתקדשו , לא שעדיין  מים בו שיש כלי  או
שהיה. כמעשה בלבד, הפרה ואפר המקודשים חטאת מי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øLk øôà,להזאה הכשר פרה, אפר –äì÷î øôàa áøòúpL ÅÆÈÅÆÄÀÈÇÀÅÆÇÀÆ
סתם, שריפה באפר –ànèì áøä øçà ïéëìBäאפר רוב אם – ÀÄÇÇÈÙÀÇÅ

מטמא. אינו  מקלה, אפר  רוב ואם ובמשא; במגע מטמא ïéàåÀÅהפרה,
Ba ïéLc÷î אפ חכמים – החמירו שבחטאת פרה, אפר  כשרובו ילו  ÀÇÀÄ

ברוב; ביטול  מועיל ïlëaשאין ïéLc÷î :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÀËÈ
פרה. אפר  בו יש שודאי אחת, בבת האפר  בכל –iaxk dkld oi`e

.xfril`

ובמשא במגע מטמאים המקודשים חטאת שמי שכשם משמע, (enkממשנתנו
,(a-` ,` milk zkqna epipyy כותב וכן  ובמשא. במגע מטמא הפרה אפר גם כך 

א): כג, (בכורות yna`,רש"י mi`nhn z`hg xt`e z`hg in מסוגיית ואף
עצמו האפר תערובת בדין  עוסקת שמשנתנו משמע, שם "zx`tzהגמרא oiir)

.("frea ,l`xyi
האפר תערובת בענין משנתנו  מפרש שאיננו  משמע, הרמב"ם מדברי אבל 
פרה  (הל' כותב הוא שכן  האפר, בתערובת שנתקדשו חטאת במי  אלא עצמו 

ד): dlwnטו , xt`a axrzpy dxt xt`"ml eka yciw eÐ dxt xt` aexd did m` ,
dci p ink o i`nhnoi`nhn la` ,rbna oi`nhn oi` Ð dlwn xt` aexd did m`e ;

."`yna
אחרונה": "משנה בעל גם כותב nhl`"וכך  aexd xg` oikled" הרוב שאם –

האפר אבל חטאת, מי כדין  המים מטמאים בתערובת, וקידש הפרה מאפר 
"והנוגע אלא נאמר  שלא טומאה, בו  אין  נתקדש dcpdשלא inaעד יטמא

טומאה". מצינו  לא באפר ואילו הערב",
שם  (עיין הרמב"ם שיטת לפי משנתנו מפרש ישראל " "תפארת בעל ואף

"בועז").

izdw - zex`ean zeipyn

עליית הנשמה היא שלוש פעמים בכל יום בהג' תפילות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל.
היום יום כט אייר



רכז ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כח äòaøàדף eñðëð ,ìàòîLé éaø ìL åéða eúnLk :ïðaø eðz ãë¨©¨¨§¤¥¨¨¤©¦¦§¨¥¦§§©§¨¨

éaøå äéøæò ïa øæòìà éaøå éìéìbä éñBé éaøå ïBôøè éaø ,Bîçðì íéð÷æ§¥¦§©£©¦©§§©¦¥©§¦¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦
,àeä úBãbäa é÷áe àeä ìBãb íëçL eòc :ïBôøè éaø íäì øîà .àáé÷ò£¦¨¨©¨¤©¦©§§¤¨¨¨¨¦§©¨
çút !ïBøçà éðàå :àáé÷ò éaø øîà .Bøáç éøác CBúì íkî ãçà ñðké ìàå§©¦¨¥¤¨¦¤§¦§¥£¥¨©©¦£¦¨©£¦©£¨©
íòt åéúBaø çéøèä ,åéìáà eäeôëz ,åéúBðBò eaø :øîàå ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¨©©£¨¨§£¥¨¦§¦©©¨©©

:øîàå ïBôøè éaø äðòð .äiðLe äðBLàø('ו'־ז י': úéa(ויקרא ìk íëéçàå" ¦¨§¦¨©£¨©¦©§§¨©©£¥¤¨¥
áãp äîe ,øîçå-ì÷ íéøác àìäå ,"'ä óøN øLà äôøOä úà ekáé ìàøNé¦§¨¥¦§¤©§¥¨£¤¨©©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©¨¨

:áéúëc ,úçà äåöî àlà eNò àlL àeäéáàå(ט ïøäà(שם éða eáø÷iå" ©£¦¤Ÿ¨¤¨¦§¨©©¦§¦©©§¦§¥©£Ÿ
äðòð !änëå änk úçà ìò ,[ìàòîLé] éaø ìL åéða ?Ck ,"åéìà ícä úà¤©¨¥¨¨¨¨¤©¦¦§¨¥©©©©¨§©¨©£¨

:øîàå éìéìbä éñBé éaø(י"ג י"ד: א Búà"(מלכים eøá÷å ìàøNé ìë Bì eãôñå" ©¦¥©§¦¦§¨©§¨§¨¦§¨¥§¨§Ÿ
øác àlà äNò àlL íòáøé ïa äiáà äîe ,øîçå-ì÷ íéøác àìäå .'Bâå§©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤¨£¦¨¤¨¨§¨¤Ÿ¨¨¤¨¨¨

:déa áéúëc ,áBè ãçà(שם)éaø ìL åéða ?Ck ,"áBè øác Bá àöîð ïòé" ¤¨¦§¦¥©©¦§¨¨¨¨¨¨¤©¦
éaø ?"áBè øác" éàî !änëå änk úçà ìò [ìàòîLé](איבא)éaøå [àøéæ] ¦§¨¥©©©©¨§©¨©¨¨©¦¥¨§©¦

ìhaL :øîà ãçå .ìâøì äìòå BzøîLî ìhaL :øîà ãç ,àtt øa àðéðç£¦¨©¨¨©¨©¤¦¥¦§©§§¨¨¨¤¤§©¨©¤¦¥
éaø äðòð .ìâøì ìàøNé eìòé àlL ,íéëøcä ìò åéáà áéLBäL úBàãñøt©§§¨¤¦¨¦©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤©£¨©¦

:øîàå äéøæò ïa øæòìà('ה ל"ד: éúBáà(ירמיהו úBôøNîáe ,úeîz íBìLa"E ¤§¨¨¤£©§¨§¨©§¨¨§¦§§£¤
Cìî eäi÷ãv äîe ,øîçå-ì÷ íéøác àìäå .'Bâå "íéðBLàøä [íéëìnä]©§¨¦¨¦¦§©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©¦§¦¨¤¤
åéða ?Ck ,èéhä ïî äéîøé äìòäL ,úçà äåöî àlà äNò àlL ,äãeäé§¨¤Ÿ¨¨¤¨¦§¨©©¤¤¡¨¦§§¨¦©¦¨¨¨

!änëå änk úçà ìò ,[ìàòîLé] éaø ìL¤©¦¦§¨¥©©©©¨§©¨

i"yx

'åë äúéî ìù íéøáãyixce -
xy`k mc` lk seq `ed xy`a

.eteq k"b `ed dyer `edãôñéã
'éðåãôñéil dn xn`i `ly -

`l` iaexw epi`y zn lr citqdl
.edectqi cetqi m`y eala aeygi

ïåòèéã.dxeawl mixg` -ìãéã-
.ctqda lew mixndàì éã ã"à

'éðåìãé ìãéenvr mixn `ly in -
miznl lthn `ed la` zeqba

.minyd on el oinixn'åâå áåè éë
de`ba `le zeyxa dlrzy aeh -
jewigxie jelityie zeyxa `ly

.mlv`n'åë ñðëé ìàåyexci `l -
.exag xn`iy dn epnn '` mey

ïåøçà éðàåxac mey yexc `ly -
.xn` depr jxcne exn`zy

ðåùàøäéðùå äel ezn mipa 'a -
.minrt 'aa'à äåöî àìà åùò àì

'ebe l`xyi ipa lke '`p ezny meia
dxez ecnile ecnly iax ly eipa

.mcteql mie`x ep`y e"k`r zevn eniiweäéáàdyry devn dze` y"re '` devn `l` dyr `ly mraxi ly epa -
zepne` ezlecbe ezxnyn lha mraxi oa 'ia` .aeh xac ea `vnp ik ori l`xyi lk el ectqe xne`e aezkd egayn
lbxl l`xyi ekli m` cec zial dklnnd aeyz dzr aizkc eia` citwdy dn lr citwd `le lbxl dlre jlnd

.cal cec zia zeklnl `l` dxfra daiyi oi`y dxfra oiayei cec zia zekln e`xieúåàñãøôick miaxe` -
mivexd lk zelrl mileki eide dlhia jxcd xenyl ezxnyn ribdyke jka citwd `l dia`e milerl eaiyiy

.zelrl'åë úåôøùîáå.oyinyz ilk lk ozzin xg`l mikln lk oitxeyy-'à äåöî àìày"re ezzinl jenq -
oze` `l` xn`w `l aiygwc devn i`d oec` ied eilr ectqe melya zenle eizea` zetxynl dkf devn dze`

.dzinl jenqy zevn

f dpyn iriyz wxt dxt zkqn

Âúàhç øôàå úàhç éî–íøéáòé àGäðéôqáe øäpa,íénä éðt ìò íèéLé àGå,í÷øæéå äæ ãöa ãîòé àGå ¥©¨§¥¤©¨©£¦¥©¨¨©§¦¨§§¦¥©§¥©©¦§©£Ÿ§©¤§¦§§¥
äæ ãöì.Bøàeö ãò íéna àeä øáBò ìáà.úàhçì øBähä àeä øáBò,úàhçì øBähä í÷éø éìk åéãéáe,íéîáe §©¤£¨¥©©¦©©¨¥©¨§©¨§¨¨§¦¥¨©¨§©¨§©¦

ïéLc÷î íðéàL. ¤¥¨§ª¨¦
Êäì÷î øôàa áøòúpL øLk øôà–ànèì áøä øçà ïéëìBä,Ba ïéLc÷î ïéàå;øæòéìà éaøøîBà:ïéLc÷î ¥¤¨¥¤¦§¨©§¥¤©§¤§¦©©¨Ÿ§©¥§¥§©§¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦

ïlëa. §ª¨

e.z`hg in:àôéñ éðú÷ãë ,éøù ïéùãå÷î ïðéàù íéî ìáà .éøééà ïéùãå÷îá.z`hg xt`e:íéî àìá åîöò øôà åìéôà.dpitqae xdpa mxiari `l
:äðéôñ ìù äúéò÷ø÷á áåçú úî úéæë àöîðå ïãøéá äðéôñá úàèç øôàå úàèç éî øéáòî äéäù ãçà íãàá äùòî íåùî øåæâãipt lr mhiyi `le

.mind:äðéôñì úö÷ éîã äæ íâã ,éðù ãöì í÷øæéå øäð ìù äæ ãöá ãåîòé àì ïëå .äðéôñì éîãã.`ed xaer la`:åéìâøá.mina:åãéáù úàèç éî íò
.z`hgl xedhd `ed xaerúàèç éî åá úúì øåäè àåäù éìë íéîä éðô ìò èéùî åà åãéá àùåð ïëå .ùùåç åðéàå ,íéîä éðô ìò èù ïéá äðéôñá ïéá

íéøåäèä íéìëäå íãàä ìò àì ,ãáìá øôàä ìòå íéùãå÷îä íéîä ìò àìà åøæâ àìù .äøô øôàá åùã÷úð àì ïééãòù íéî åá ùéù åà ,í÷éø àåäùë
:(ïéùãå÷î ïðéàù íéîå)

f.xyk xt`:äàæäì øùëä äøô øôà.dlwn xt`a axrzpy:äøéë øôàá.`nhl aexd xg` mikled,äì÷î øôà áåø íà .àîèî ,äøô øôà áåø íà
:àîèî åðéà.ea oiycwn oi`e:àåäù ìë åìéôàå äøéë øôà åá áøòúðå ìéàåä ,åá ïéùã÷î ïéà ,úàèç øôà áåø åìéôàå.oleka oiycwn xne` xfril` 'x

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úàèç øôàî àúøåô àëéìã øùôà éàå ,äàæäá àøåòéù ïðéòá àì øæòéìà 'ø øáñã

`xephxa yexit

dirna elhaמטמאים שאינם סרוחים משקים הם והרי  (הרא"ש).–

הדברים. בשני  יהודה כרבי הלכה שאין  כותב, למשנתנו בפירושו הרמב"ם
מברטנורא הרב כותב m"anxd).וכן  zeawra)

כותב הוא שכן יהודה, כרבי הסיפא בענין  פוסק הוא בחיבורו  dxtאבל 'ld)
dxya ,zery rax`e mixyr jeza dhgypy it lr s` ,z`hg in zzyy dxt :(f ,eh
oz`zyy onfa la` ;oilha mpi` oixeny mdy onfa Ð "dcp inl zxnynl" :xn`py ,xedh

."oixeny mpi` ixdy ,elha Ð dxt שפסק שהטעם משנה", "כסף בעל וכותב
זו  הלכה "וכבר  בספרי : שמובא מפני יהודה, z`hg)כרבי  in dzzyy dxt oipra)

נאמר וכן בשרה". את וטיהרו  ביבנה, זקנים ושמונה שלושים לפני נשאלה
טרפון. ורבי הגלילי יוסי  רבי  בשם שם

y c e w z a y

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç éî,המקודשים –úàhç øôàå,אדומה פרה אפר  –àG ÅÇÈÀÅÆÇÈ
äðéôqáe øäpa íøéáòé בגמרא בנהר . השטה בספינה כלומר – ÇÂÄÅÇÈÈÇÀÄÈ

א) כג, מעביר(חגיגה שהיה באדם שהיה מעשה משום הטעם, מבואר
תחוב  המת מן  כזית ונמצא ובספינה, בירדן  חטאת ואפר חטאת מי 

אמרו  שעה באותה הספינה. של מי(minkg):בקרקעיתה אדם ישא לא
שנו: ובתוספתא ובספינה. בירדן  ויעבירם חטאת ואפר  "`cgחטאת

zexdpd lk cg`e ocxiנהרות).(חכ בשאר ובין  בירדן  בין  גזרו pipg`מים
cala ocxia `l` exn` `l :xne` `iawr oa בירדן שהיה שמעשה (מפני 

íénäהיה); éðt ìò íèéLé àGå,המים פני על הצף בכלי  – ÀÀÄÅÇÀÅÇÇÄ
לספינה, äæשדומה ãöa ãîòé àGå, הנהר של –ãöì í÷øæéå ÀÇÂÙÀÇÆÀÄÀÀÅÀÇ

äæ.בספינה להעברה דומה זה שאף –àeä øáBò ìáà אדם – ÆÂÈÅ
– בידו ,íénaברגליו חטאת ואפר חטאת ומי  –Bøàeö ãò אפילו – ÇÇÄÇÇÈ

בהם. כשט ונראה צוארו  עד  המים øBähäמגיעים àeä øáBòÅÇÈ
úàhçì ולשוט בספינה לעבור  בפרה לעסוק שנטהר  למי מותר  אבל  – ÀÇÈ

המים, פני úàhçìעל  øBähä í÷éø éìk åéãéáe לו ומותר  – ÀÈÈÀÄÅÈÇÈÀÇÈ
לחטאת, הטהור ריק כלי  בידו ïéLc÷îלשאת íðéàL íéîáe– ÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ

על אלא חכמים גזרו  שלא נתקדשו , לא שעדיין  מים בו שיש כלי  או
שהיה. כמעשה בלבד, הפרה ואפר המקודשים חטאת מי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øLk øôà,להזאה הכשר פרה, אפר –äì÷î øôàa áøòúpL ÅÆÈÅÆÄÀÈÇÀÅÆÇÀÆ
סתם, שריפה באפר –ànèì áøä øçà ïéëìBäאפר רוב אם – ÀÄÇÇÈÙÀÇÅ

מטמא. אינו  מקלה, אפר  רוב ואם ובמשא; במגע מטמא ïéàåÀÅהפרה,
Ba ïéLc÷î אפ חכמים – החמירו שבחטאת פרה, אפר  כשרובו ילו  ÀÇÀÄ

ברוב; ביטול  מועיל ïlëaשאין ïéLc÷î :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÀËÈ
פרה. אפר  בו יש שודאי אחת, בבת האפר  בכל –iaxk dkld oi`e

.xfril`

ובמשא במגע מטמאים המקודשים חטאת שמי שכשם משמע, (enkממשנתנו
,(a-` ,` milk zkqna epipyy כותב וכן  ובמשא. במגע מטמא הפרה אפר גם כך 

א): כג, (בכורות yna`,רש"י mi`nhn z`hg xt`e z`hg in מסוגיית ואף
עצמו האפר תערובת בדין  עוסקת שמשנתנו משמע, שם "zx`tzהגמרא oiir)

.("frea ,l`xyi
האפר תערובת בענין משנתנו  מפרש שאיננו  משמע, הרמב"ם מדברי אבל 
פרה  (הל' כותב הוא שכן  האפר, בתערובת שנתקדשו חטאת במי  אלא עצמו 

ד): dlwnטו , xt`a axrzpy dxt xt`"ml eka yciw eÐ dxt xt` aexd did m` ,
dci p ink o i`nhnoi`nhn la` ,rbna oi`nhn oi` Ð dlwn xt` aexd did m`e ;

."`yna
אחרונה": "משנה בעל גם כותב nhl`"וכך  aexd xg` oikled" הרוב שאם –

האפר אבל חטאת, מי כדין  המים מטמאים בתערובת, וקידש הפרה מאפר 
"והנוגע אלא נאמר  שלא טומאה, בו  אין  נתקדש dcpdשלא inaעד יטמא

טומאה". מצינו  לא באפר ואילו הערב",
שם  (עיין הרמב"ם שיטת לפי משנתנו מפרש ישראל " "תפארת בעל ואף

"בועז").

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מעש"ק ע"ד האיש חיל מר... שי' שחזר עתה לשיקאגא ונמצא בבית החולים כי 

נפצעה ידו השמאלית.

כפי זכרוני הנה קודם שנסע בקיץ העבר, הורתי לו שיזהר בהנחת תפילין, וצריך לברר אצלו 

אם מלא זאת, שזהו דבר התלוי בידו השמאלית ג"כ, ובאם ח"ו לא קיים זאת, אזי בהקדם היותר 

הנחת  במצות  בתכלית  יזהר  לאיתנו  בשובו  תיכף  אשר  גמורה  בהחלטה  ע"ע  שיקבל  צריך  האפשרי 

תפילין ובשמירת הש"ק, ואקוה לשמוע בשורה טובה בזה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.
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oi`y `l` ,jenqa yxt`y enk ,dligzkl xeq` mewn lkne ,melk dpdp epi`y dixagc `rx`a ciarc ,dkxvp `l :ipyne !zeni `le diyix wiqta oerny iax dcen :ediiexz ixn`c

oda mngzdl milgbd z` dzegl inc `le ,`ed dpdpe diyix wiqt iedc oeik ,aiig Ð rwxw zetiil oiekzn oi`c ab lr s`e ,z`hg aiig Ð dicic `rx`a `d :rnyne .z`hg aiig

xexaa ok m`e ,oda mngzdl lkeiy milgb jk lk yi dxrad ztqez `lay ,ef dxrada llk dpdp oi`y oerny iaxl xehte dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,odil`n exraede

`l diyix wiqt elit` ,oiekzn oi`y xacc rnyn oizrnyac :dyw edin .zetiil oiekzn `edy icdq op` Ð dpdp `edy oeik (`,bw zay) "dpead"c `idda la` ,xiradl oeekzp `l

,dcedi iaxc `ail` zay oiiprl `ziixe`c ied

,`ed diyix wiqt zeiyyr sexiv jgxk lrc

xn` ikd elit` ,zxdac `iddn dlr jixtcn

iaxl oiaiign [zezixkc] `iddae `ed opaxcnc

oeekzpy milgbd z` dzegdc `idda ,dcedi

ab lr s` zepezgzd exraede zepeilrd zeakl

:xnel yie !zepezgzd xiradl oiekn `lc

elit`e ,diyix wiqt ied `l zeiyyr sexivc

`l` `kixv `l iia` ipyncn ,xity jixt ikd

Ð xeq` oiekzn oi`y xac xn`c dcedi iaxl

,oiekzn oi`yl oiekzn oia dil ip`y `lc llkn

idpe .`iz` oerny iaxk elit` Ð dil ipy i`c

xfril` iax" wxta rnynck ,dia xcd seqalc
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oeik ,dixagc `rx`a ciarc `kixv `l :"dpead"c `idd xg` oipra yxit jexrae .diyix wiqt ied `lc ab lr s` `ziixe`cn xeq` oiekzn oi`y xac dcedi iaxlc llkn `xwirn
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my) "dy`d z`ivn" wxtc `idd oke .ixev ixpic ly zipiny ody dpicn ifef ,ihiyt ifef miyng mzd dyxtnc ,fef miyng ly milk dl ozepe (a,cq zeaezk) "it lr s`" wxt seqc `idd

iticr zixgy ly edl eedc ,ixii` ixev ifefa `nzqn ,cere .dpn xyr dyly lkd jq ,dpn ly oieecpd `nile ?dpin `wtp i`nc Ð `cg .fef miyngn dl zegti `l dnezi `iyndc (`,fq

.dpn dpeny xnel aeha ltep oeyld oi` xnel yi `nye .opaxc `inec ,yily wx ediipn

ãáiriaxde ,dpyd zeni x`y ly can aeh xzei :xnel iyily "ca"e ,dpyd zeni lk dyer `edy jxck adf icba odnr yael oi`y ,cal oeyl "ca" cge ,ditebl cg :il d`xp Ð ca ca ca

.caay xgaend "ca" :ikd yixcin iriaxe iyily "ca" ,inp i` .ziaxr lyn aehy xnel
yegip
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון תשכ"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ובהמשך למה שנדבר עם הוריו שי' בשיחתנו, בו שואל.

שי'  הרר"י  פעלים  רב  הרה"ח  הוא  קאלאברי  באתרוגי  המתעסקים  וחסידים  מאנ"ש  א( 

דזייקאבסאן )אשר כמדומה היו בקשרים זע"ז מכבר( אשר הנ"ל בעצמו ביקר בהפרדסים של אתרוגים 

אשר באיטליא ובחן בהם.

ב( כן להנ"ל ידוע בנוגע להסימנים והאופן איך להכיר שהאילן אינו מורכב.

ג( במ"ש אודות אופן גידול העוקץ וכן בנוגע להבליטות - יש לברר האם גדלים באותו אילן 

עצמו בבליטות וגם בלי בליטות, כן בהנוגע להשינוים בהעוקץ, כי כמדומה שבספרים לא נמצא ע"ד 

פרטים כהנ"ל שכותבם בתוככי סימנים באם נמצאו באותו האילן וצריך לברר אצל מי שהי' על אתר 

וראה בעצמו.

וכן מהאורחים ממנשסתר שביקרו כאן  ד( התקוה שלע"ע כבר קבל פ"ש מכאן מהוריו שי' 

בזמן מתן תורתנו, השבועות שלפניו ושלאחריו וכן מהמדובר בזמני רצון האמורים, ויהי רצון שיפעלו 

הדברים פעולתם מתאים לתוכנם שהמעשה הוא העיקר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ופ"ש הוריו שי'.

נ.ב. כבר מובא מס' בכורי יעקב סו"ס תרמ"ח דאין לסמוך על הסימנים גם לא להחמיר. ואף 

שהוא היפך דעת כו"כ מהאחרונים - י"ל שעכ"פ גם לדעתם כשיש מסורת על המדינה ובאותו אילן 

עצמו גדלים אתרוגים בסימנים - גם שאר האתרוגים שבאילן כשרים )שהרי לכל הדעות סימנים אלו 

- לבד קליפתו עבה להחת"ס - אינם מובהקים וכו'(.
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oda mngzdl milgbd z` dzegl inc `le ,`ed dpdpe diyix wiqt iedc oeik ,aiig Ð rwxw zetiil oiekzn oi`c ab lr s`e ,z`hg aiig Ð dicic `rx`a `d :rnyne .z`hg aiig

xexaa ok m`e ,oda mngzdl lkeiy milgb jk lk yi dxrad ztqez `lay ,ef dxrada llk dpdp oi`y oerny iaxl xehte dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,odil`n exraede

`l diyix wiqt elit` ,oiekzn oi`y xacc rnyn oizrnyac :dyw edin .zetiil oiekzn `edy icdq op` Ð dpdp `edy oeik (`,bw zay) "dpead"c `idda la` ,xiradl oeekzp `l

,dcedi iaxc `ail` zay oiiprl `ziixe`c ied

,`ed diyix wiqt zeiyyr sexiv jgxk lrc

xn` ikd elit` ,zxdac `iddn dlr jixtcn

iaxl oiaiign [zezixkc] `iddae `ed opaxcnc

oeekzpy milgbd z` dzegdc `idda ,dcedi

ab lr s` zepezgzd exraede zepeilrd zeakl

:xnel yie !zepezgzd xiradl oiekn `lc

elit`e ,diyix wiqt ied `l zeiyyr sexivc

`l` `kixv `l iia` ipyncn ,xity jixt ikd

Ð xeq` oiekzn oi`y xac xn`c dcedi iaxl

,oiekzn oi`yl oiekzn oia dil ip`y `lc llkn

idpe .`iz` oerny iaxk elit` Ð dil ipy i`c

xfril` iax" wxta rnynck ,dia xcd seqalc

ikd ipyncn mewn lkn ,(a,blw my) "dlinc

oeik ,dixagc `rx`a ciarc `kixv `l :"dpead"c `idd xg` oipra yxit jexrae .diyix wiqt ied `lc ab lr s` `ziixe`cn xeq` oiekzn oi`y xac dcedi iaxlc llkn `xwirn

`rx`a oebk ,dpdp `edy xaca ilin ipd Ð diyix wiqta oerny iax dcen xn`c `de .diyix wiqt dedc ab lr s` ,dligzkl elit` ixy Ð exiag rwxw ietiia llk dpdp oi`y

,dhigq dze`a dpdp epi`e li`ed Ð diyix wiqt iede dhigq ciar `wc ab lr s` ,zaya epnn jeynl ozyta dkexkd `fxa xizd jk jezne ,dpdp `edy epa zxda uvewe dicic

.dligzkl xeq`c xninl `ki` edine ,z`hg aiig oi`c ,xn`w z`hg aeig oiprl mzdc ,dligzkl ixzylc dixagc `rx`a ciarwc `iddn `id di`x e`le .xzene ceai`l lif` `wc

iaxc `ail` iia`e (my df mb) "dlinc xfril` iax" wxt xn`cn eixacl dii`x jexrd `iad cere.oiekzn `ed epa zxda uewl oad ia` xne`a ?dil ciar i`n xya i`d ,oerny

oi`e .dpdp epi`y xaca dligzkl diyix wiqt oerny iax ixy `nl` .dligzkl xzen did xg` `ki` i` la` .xg` `kilc :ipyne .yiwl yixck ,ciaril Ð xg` `ki` i`e :jixte

`ail` iia`e .jixt ikdle ,dxaq `axn rnyc xzal mzd wiqn `wck ,diyix wiqta oerny iax dcenc `axn rnyc inwn epiid 'ek oad ia` xne`a iia` dil iwenc `dc ,di`x ef

`l Ð diyix wiqta dcen inp iia`lc wiqnc i`nl la` ?dil ciar i`n "xya" i`d ,oiekzn epi`y x`yn diyix wiqt `py `l ok m`e ,diyix wiqta s` biltc oeik oerny iaxc

[ixeqi`] x`yac oeik :di`x iziin ikdc xninl `ki` ,edin .xeq`c xninl `ki` opaxcn la` ,ixy `ziixe`cn mzd `nlic ?mzdn `id di`x dn :cere .xg` `py `l eia` `py

f` Ð zaygn zk`ln eda opira `lc meyn `ziixe`cn xeq` ixeqi` x`ya i` ,i`ce .opaxcn elit` zay iab xeq`l `xaq oi` ,dxezd on xzen Ð zaygn zk`ln opira `lc

iax dcenc dil `xiaqe ,dia xcd seqalc ziyixtc i`nl ,edin .zaygn zk`ln meyn ixy `ziixe`cnc ab lr s` ,ixeqi` x`yl ezeeydl ,opaxcn zay iab xefbl ie`x did

yexitl dyw myn ,daxc`e .xg` `py `le eia` `py `l Ð dligzkl opixq` zaya ok m`e ,oiekin `lc ab lr s` Ð `ziixe`cn xeq` zxda zvivwae ,diyix wiqta oerny

zaya dil `xiaqc oeik ,xg` oia eia` oia dil ipy `l Ð diyix wiqta oerny iax dcen dil `xiaqc `axl la` ,dil ciar i`n "xya" i`d iia`l `l` xn`w `lcn ,jexrd

:(`,fiw my) "iazk lk" wxtn dii`x iziin cere .`ziixe`cn xeq` Ð ixeqi` x`yac llkn ,zaygn zk`ln meyn ixy `ziixe`cnc ab lr s` Ð diyix wiqt [xeq`] opaxcnc

yi cer .jka hytd jxc oi`c ,`id dk`ln e`lc ,i"yx my yxity enk ,dii`x epi`e .xzen Ð dpdp oi`e li`ed ,diyix wiqta oerny iax dcenc ab lr s`e ,ifxaa dil liwyc

oi` (`,bl dkeq) "lefbd alel" wxt xn`cn di`x `iad cer .hytd df oi`e ,xer aiyg `l jkld ,rinw zeyrl odn zg`a mda oi`y jk lk zephw zekizga dil liwyc :yxtl

`de :jixte .xzen oiekzn oi`y xace ,dlik`l ohwily Ð opiwqr i`na `kd :ipyne !`pn owzn `w `d :jixte .hrnn :xn` oerny iaxa xfrl` iax meyn ,aeh meia eze` oihrnn

`pryed dil zi`c xg`n xnele zegcl oi`e .diyix wiqtk iedc ab lr s` ,xzen Ð xaca dpdp epi`y xg`nc ,izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l !diyix wiqta oerny iax dcen

dcedi iaxk elit` ?xzen oiekzn epi`y xac xn`c dea`k dil xaq oerny iaxa xfrl` iax :xninl diwgec i`n ok m`c Ð devn myl dpwzn epi`c oeik ,owzn ied `l izixg`

dia exfb `l dxezd on oewiz aygiy jk lk oewiz d`xp oi` eiapr herinc ,opaxcn `l` xeq` epi` oiekzna elit` oewiz eze`y xg`n :zegcl yi ,edin .`nrh i`dn inwe`l ivn

,oerny iaxk dl iwene !dakn `w `de :jixte .miyi`d iab lr etlfne `ian oii acpznd :(a,`v zegpn) "xiczd lk" wxta xn`c `d xity iz` jexrd ixacle .dpdp oi`y oeik ,opax

`n ,dligzkl oerny iax xizn Ð daki `ly miyi`d iab lr slfl xyt` i`y ,diyix wiqt iedc elit`e ,xzen oiekzn oi`y xac xn`c:jexrd ixac d`xp oi` edin .dpdp oi`y xg

lehil ci ly hgnn dyw oke .gztd oipal llk oiekzn epi`e llk dpdp epi`y it lr s` ,iypi`c `xrv meyn e`l i` ,xeq` la` xeht Ð dgl dpnn `ivedl ick `qxen qitn `dc

`lc ab lr s` ,`l Ð ikd e`l `d ,dtebc `xrv meyn `wece ,dilr xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn`c oerny iaxc `ail` (`,dt) oixcdpqa dl yxtne ,uewd z` da

`ly xyt`c ,mixai`d iab lr ,inp i` .zewc mitiha etlfny ,`ed diyix wiqt e`lc "xiczd lk"c `idd ayiil ep` oikixv ,df itle .uewd `ivedl m` ik dxeag zeyrl oiekin

.y`d z` dakiäååøô,dxitga mipdkd eyibxde ,lecb odk zcear d`xiy cr ycwa rwxwd zgz dlign xtg ik mixne`y minkgd on yi :epeyl dfe ,jexra yxit Ð `yebn`

.eny lr dkyld dze` `xwe ,ede`vneïéååãðä`w `l i`n` :il dyw cere .dpn xyr mipy ly `yixa xn`wck ,dpn dpeny ly xn`w `l i`n` `prci `l Ð fef ze`n dpeny ly

ipzw `l ikdl Ð dpn oeyla `zlin dlek `pz `l `yixac meync ,dyw `l `d ,edin ?dpn miyly ody opaxc ediizlina `tiqa ipzwck ,dpn mixyr ody xi`n iaxc dizlina ipz

ik ,edpip ihiyt ifef xn`wc fef ze`n 'gc xninl `kile ?mipn oeyla lkd `yixa ipzw `l i`n` :il dniz dteb `id (dpnn) edin .mifef oeyla `le mipn oeyla `l lkd jqa `tiqa inp

my) "dy`d z`ivn" wxtc `idd oke .ixev ixpic ly zipiny ody dpicn ifef ,ihiyt ifef miyng mzd dyxtnc ,fef miyng ly milk dl ozepe (a,cq zeaezk) "it lr s`" wxt seqc `idd

iticr zixgy ly edl eedc ,ixii` ixev ifefa `nzqn ,cere .dpn xyr dyly lkd jq ,dpn ly oieecpd `nile ?dpin `wtp i`nc Ð `cg .fef miyngn dl zegti `l dnezi `iyndc (`,fq

.dpn dpeny xnel aeha ltep oeyld oi` xnel yi `nye .opaxc `inec ,yily wx ediipn

ãáiriaxde ,dpyd zeni x`y ly can aeh xzei :xnel iyily "ca"e ,dpyd zeni lk dyer `edy jxck adf icba odnr yael oi`y ,cal oeyl "ca" cge ,ditebl cg :il d`xp Ð ca ca ca

.caay xgaend "ca" :ikd yixcin iriaxe iyily "ca" ,inp i` .ziaxr lyn aehy xnel
yegip
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בסדר העבודה של עבודת ה' על דרך החסידות, נמצאות כל הרמות . . דרגת מת אינה זקוקה להסבר רב. אך קיימת גם – תודה לה' – 
תחיית המתים בעבודה רוחנית.

היום יום יא סיוון



רל
ezny ina cenr dl sc ± iyily wxt`nei

éáéúéî.l`eny ax ipz opiqxb xcde ,`yixa opiqxb Ðíéøçà íéãâá åùáìå éáéúéîmicba iab `l` aizk zexiy iab `l `xw `eddc ,"mrl xy` l` eaxwe" opiqxb `le Ð

l` m`eaa dide" dipin lirl aizkc ,mixetkd meia inewe`l `ki`c 'ebe "dpevigd xvg l` mz`vae" aizen `xw i`dn `l` .mixetkd meia inewe`l xyt` `le ,oda elk`y

dpyd zeni x`ya i`c ,aizk mixetikd meia i`ce `d "xnv mdilr dlri `le ziniptd xvgd ixryaizke .zlkz dia zi`c cet`e oyege ,zlkz dilekc lirn `ki` `d Ð

`le mixg` ca icba yale miaxrd oia my qpkie xefgiyke :xn`w ikdc jizrc `wlq `we "mixg` micba eyale 'ebe mdicba z` ehyti dpevigd xvgd l` mz`vae" dixza

dyn dfnx `lc meyne ,mipey`xd z`

`z` ,dl ixinb eed `zklide ,`ziixe`a

z` eycwi `le" .`xw` diknq`e l`wfgi

,`id izixg` `zlin `tiqa aizkc "mrd

.leg icba eyali Ð mrd mr eaxrziykeéàî
ïäî ïéáåùç íéøçà åàìe`l i`c Ð

rnync ,mixg` azknl il dnl ,edpielirl

?mipey`xl oinec eidi `lyïäî ïéúåçô àì
efe ,zxtkne daeyg dpey`xd dceary itl Ð

ceak oi`y ,mewnd z` zeptl `l` dpi`

micbaa aezkd dpiy jkitle .my oigpen eidiy

.zegtlãéçé úãåáò,dzgne sk z`ved Ð

zlheny itl `l` ,xeaivl dkixv dpi`y

dl `xew jkitl ,mewnd z` zeptl eilr

.cigi zcearøåáéöì äðøñîéù ãáìáåseqc Ð

ip`e ,ipira d`xp jk .`id xeaiv zcearn seq

opzc dyxt `xwn "cigi zcear" :izrny

oal zilhvi`a `xew :(a,gq onwl) [oizipzna]

calae mzd opz `lc :deba il `iywe .elyn

.xeaivl dpxqniyàèéùôoeik ,da caerc Ð

xqen zxn`c.`id xeaivc ,xeaivl déúùî
àåáéø.dpn Ðïèåç øî øîàäicba ly Ð

.dpedkäùù ìåôë"el `a" wxta ,onwl Ð

.(a,`r)àâæîá àøîçëuegn d`xpd oiik Ð

jk .dar zikekfdy it lr s`e ,zikekf ilkl

.dkezn exya d`xpe ,adven ozytd didéðòì
'åëå íéøîåàoic zia e`a m` :xnelk Ð

mixiyre ,lld ici lr miipr aiigl dlrnly

sqei ici lr xvid icexhe ,xfrl` 'x ici lrÐ

.maiigl oicd lral dt oegzt yi÷éòôøèÐ

yxetn jk .xpic ivg `edy ,dpicn rlq

.(`,cq) zeaezkaåäå÷øéôblyd ieyn ewxit Ð

.eilrnàéøâðàzceare .xird xy zcear Ð

mixeaqe ea mixikn mpi` mde ,dzid envr

ipec` zceary ,ely zexiird iayein `edy

.mdilr zlhen ux`dåúìãùî.eze` dztn =

.(ak zeny) "lcyi ix`" opinbxzn "dzti ik"

åì äùáìù.eliaya Ðäðùîíåøãì åùàø
áøòîì åéðôåey`x mwery `xnba yxtn Ð

iwen `l i`n` `nrh ira `we .lkidd cvl

.axrnl ey`xe gxfnl eapf `icdl dilïäëäå
çøæîá ãîåò.gxfnl ixeg` Ð
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ùåçéðol rnyn `w dti dti dpxqni `l `ny

ziad" wxta iqei iaxc opaxl elit`e Ð

ixney edl `xiaqc (`,giw `rivn `aa) "dilrde

,dkyld znexzn oxky oilhep ziriaya migitq

Ð mpga acpzdl dvexd s` :xne` iqei iaxe

xqn `l `nlic ygina ibiltc xn`we .dyer

op`c ,ecen `kd .opiyiig :ixaq opaxc ,dti xeavl

dxeza lecb `edy ,dti dil xqn lecb odkc icdq

iy rceieceak lky oeik ,cere .dti xeqnl y

zeaiag ab` ,dti dil xqn Ð ely `ed dpedk

unewd" wxta xn`c ,ixkea oal oke .da caery

epi` Ð lweyy odk lk :(a,`k zegpn) "dax

,iiezi`l aiigin `l dligzklc oeik :jixte .`heg

:ipyne !dxfrl oileg liirn iziin `w ikxqnc

xnel `vnz m` elit` :xninl `ki` .xeavl dil

`aa) "dilrde ziad" wxtc opaxk dil `xiaqc

lky oeik ,ecen opax elit` `idda (`,giw `rivn

Ð ixihtc idp inp edpi` ,milwy oi`ian l`xyi

geix lky oeik :cere .dti dti xeavl ixqn

ixnb Ð `ed mdly milwyd on mi`ad zepaxwd

.dti ixqneàðà:yi inlyexia Ð myd

mya `p` dipyae ,myd `p` xn` dpey`xac

.'eke `p xtk
dinwep
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cúeîìL íeø åéìò eàöîe eìò ,äaeøàa íãàeäe÷øt .âìL úBnà L,eäekéñå ,eäeöéçøäå , §¨¨¨£¨¨¨§¨¨¨©¤¤§¨§¦§¦§¦
eäeáéLBäåéðtî :Bì íéøîBà øéLò .úaMä úà åéìò ìlçì äæ éeàø :eøîà .äøeãnä ãâðk §¦§¤¤©§¨¨§¨¤§©¥¨¨¤©©¨¨¦§¦¦§¥

øéLò íeìë Bì íéøîBà éñëða éúééä ãeøèå éúééä øéLò øîBà íà ?äøBza z÷ñò àì äî̈Ÿ¨©§¨©¨¦¥¨¦¨¦¦§¨¨¦¦¦§¨©§¦§¨¦
çépäL íeñøç ïa øæòìà éaø ìò åéìò eøîà ?øæòìà éaøî øúBé úééäúBøééò óìà åéáà Bì ¨¦¨¥¥©¦¤§¨¨¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¤¦¦©¨¦¤¤£¨

øéòî Cläîe Bôéúk ìò çî÷ ìL ãàð ìèBð íBéå íBé ìëáe ,íéa úBðéôñ óìà ïcâðëe ,äLaia©©¨¨§¤§¨¤¤§¦©¨§¨¨¥Ÿ¤¤©©§¥§©¥¥¦
Ba eNòå åéãáò eäeàöî úçà íòt .äøBz ãBîìì äðéãîì äðéãnîe øéòìàéøbðà:ïäì øîà . §¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨©©©©§¨£¨¨§¨©§©§¨¨©¨¤

ïéçépî ïéàL íeñøç ïa øæòìà éaø éiç :Bì eøîà !äøBz ãBîìì Cìàå éðeçépä ,íkî äLwáa§©¨¨¦¤©¦¦§¥¥¦§¨¨§©¥©¦¤§¨¨¤©§¤¥©¦¦
Cìä àì åéîiîe !EúBàäàøåòLø .äìélä ìëå íBiä ìk äøBza ÷ñBòå áLBé àlà ,ïúBà §¦¨¨Ÿ¨©§¨¨¨¤¨¥§¥©¨¨©§¨©©§¨¨¨

íéøîBà éúééä éøöéa ãeøèå éúééä äàð :øîà íà ?äøBza z÷ñò àì äî éðtî :Bì íéøîBà§¦¦§¥¨Ÿ¨©§¨©¨¦¨©¨¤¨¦¦§¨§¦§¦¨¦¦§¦
k :BìíeìäàðøôéèBt úLà äúéä íBéå íBé ìëa :÷écvä óñBé ìò åéìò eøîà ?óñBiî úééä §¨¤¨¦¨¦¥¨§¨¨©¥©©¦§¨¨¨§¨¥¤¦©

:Bì äøîà .úéøçL Bì äLáì àì úéáøò Bì äLálL íéãâa ,úéáøò Bì äLáì àì úéøçL Bì äLálL íéãâa ,íéøáãa BzìcLî§©©§¦§¨¦§¨¦¤¨§¨©£¦Ÿ¨§¨©§¦§¨¦¤¨§¨©§¦Ÿ¨§¨©£¦¨§¨
.ïéøeñàä úéáa EzLáBç éðéøä :Bì äøîà .åàì :dì øîà !éì òîMä¯" :dì øîàä,"íéøeñà øézî '¯EúîB÷ úôôBk éðéøä¯ ¦¨©¦¨©¨¨¨§¨£¥¦©§§§¥¨£¦¨©¨©¦£¦£¥¦¤¤¨§

"ä,"íéôeôk ó÷æ '¯éðéò úà ànñî éðéøäE¯"äì óñk éøkk óìà Bì äðúð ."íéøåò ç÷t 'ì" äéìà òBîLúBéäì dìöà ákL Ÿ¥§¦£¥¦§©¥¤¥¤Ÿ¥©¦§¦¨§¨¤¤¦§¥¤¤¦§©¥¤¨¦§©¤§¨¦§
ì äöø àìå "dnò.äéìà òBîL"ì"dìöà ákL¯"dnò úBéäì" ,äfä íìBòa¯,íéiðòä úà áéiçî ìlä ,àöîð .àaä íìBòì ¦¨§Ÿ¨¨¦§©¥¤¨¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨©¨¦§¨¦¥§©¥¤¨£¦¦

.íéòLøä úà áéiçî óñBé ,íéøéLòä úà áéiçî íeñøç ïa øæòìà éaøäðùîBøôe ,Bøt ìöà Bì àaíìeàä ïéa ãîBò äéä ©¦¤§¨¨¤©§§©¥¤¨£¦¦¥§©¥¤¨§¨¦¨¥¤¨¨¨¨¥¥¨¨
àpà :øîBà äéä Cëå .äcåúîe åéìò åéãé ézL êîBñå .áøònì åéðôe çøæna ãîBò ïäkäå ,áøònì åéðôe íBøcì BLàø ,çaænìå§©¦§¥©Ÿ©¨¨¨©©£¨§©Ÿ¥¥©¦§¨¨¨©©£¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨

éðôì éúàèç ,ézòLt ,éúéåò !íMäíéòLtìå úBðBòì àð øtk !íMä àpà .éúéáe éðà ,EíéàèçìåéúéåòLéúàèçLå ézòLtLå ©¥¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦
éðôì"øtëé äfä íBiá ék" Ecáò äLî úøBúa áeúkk ,éúéáe éðà Eåâå.ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò ïäå .' §¨¤£¦¥¦©¨§©¤©§¤¦©©¤§©¥§¥¦©£¨¨¥§©§§¨¨¤
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc `nei(oey`x meil)

oia icban mixwi xgyd icbay xn`pd lr dywn `xnbd
:miiaxrd,éáéúéîmixetikd meia milecbd mipdkd lv` xn`p ¥¦¥

(fi cn l`wfgi)miYWt icbA zinipRd xvgd ixrW l` m`FaA dide'§¨¨§¨¤©£¥¤¨¥©§¦¦¦§¥¦§¦
zinipRd xvgd ixrWA mzxWA xnv mdilr dlri `le EWAli¦§¨§Ÿ©£¤£¥¤¤¤§¨§¨§©£¥¤¨¥©§¦¦

xn`p dzgne sk z`veda miiaxrd oiaae .'dziae(my)eLáìå' ¨¨§¨§¨§
.'íäéãâáa íòä úà eLc÷é àìå íéøçà íéãâa:`xnbd zwiicnéàî §¨¦£¥¦§Ÿ§©§¤¨¨§¦§¥¤©

åàìzaiza dpeekd'íéøçà'miiaxrd oia icbayïäî ïéáeLç- ¨£¥¦£¦¥¤
mipey rnyny ,'mixg`' xn`p recn ,ok `l m`y ,xgyd icban

:`xnbd dgec .xgya yaly dnnàì'mixg`' zernyn oi` - Ÿ
`l` ,xgy lyn miaeygy'íéøçà'epiidïäî íéúeçtlyn - £¥¦§¦¥¤

miiaxrd oia zceare ,zxtkne daeyg xgyd zceary itl ,xgy
ceak oi`y ,mewnd z` zeptl wx `id ,dzgne sk z`ved `idy
eidiy ecitwd okle ,miycwd ycwa migpen dzgne skd eidiy

.xgy lyn mizegt dicba
éðz[dpy-]øçà ,äãeäé øa ìàeîL áø dì éøîàå äãeäé øa àðeä áø ¨¥©¨©§¨§¨§¥¨©§¥©§¨©©

øeaéö úãBáò äúìkL,mixetikd mei lyïäklecbBnà Bì äúNòL ¤¨§¨£©¦Ÿ¥¤¨§¨¦
dLáBì ,úðBzk,oal icba x`y mrãéçé úãBáò da ãáBòåz`ved - ª¤§¨§¥¨£©¨¦

lr daeg `l` ,xeaivd zxtk dpi`y miycwd ycwn dzgne sk
.miycwd ycwn mzeptl lecb odkdäpøñîiL ãáìáez`-] ¦§©¤¦§§¤¨

[zpezkd,øeaévìmicba dperhe ,xeaiv zcear `id seq seqy ©¦
:`xnbd zl`ey .xeaivd lynàèéLtdxqenykyleki xeaivl §¦¨

:`xnbd daiyn .da cearlàîéúc eäî[xnel mewn did-]cLeçéð ©§¥¨¥
ànLlecb odkdäpøñîé àìxeaivl [zpezkd z`-]äôé äôé- ¤¨Ÿ¦§§¤¨¨¤¨¤

,mly alaïì òîLî à÷ly ala xeqniy mikneqy.m ¨©§©¨
mdizen` mdl eyry milecb mipdk ipy lr zxtqn `xnbd

:zpezkéáàt ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà,lecb odk didy ¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¨¦
å äðî äàî ìL úðBzk Bnà Bì äúNòLdidúãBáò da ãáBòå dLáBì ¤¨§¨¦ª¤¤¥¨¨¤§§¨§¥¨£©

ãéçé,miycwd ycwn dzgnde skd z`ved -ecearl lkeiy ick ¨¦
,dadøñîokl mcew.øeaévìeíBñøç ïa øæòìà éaø ìò åéìò eøîà §¨¨©¦¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§

lecb odk didyàBaéø ézLî úðBzk Bnà Bì äúNòL,dpnàìå ¤¨§¨¦ª¤¦§¥¦§Ÿ
L éðtî dLáBìì íéðäkä åéçà eäeçépädid ezyiala.íBøòk äàøp ¦¦¤¨©Ÿ£¦§§¨¦§¥¤¦§¤§¨

:`xnbd zl`eyéæçúî éîecran d`xp exya didiy jiiy ike - ¦¦§£¦
,cbalïèeç ,øî øîàäåeidiy oikixv dpedk icba ly,äML ìeôk §¨¨©©¨¨¦¨

:`xnbd daiyn .epnn d`xp exya ji` miar mihegn bx`py oeike
àbæîa àøîçk ,éiaà øîàeptecy s` zikekf ilkn d`xpd oiik - ¨©©©¥§©§¨§¦§¨

d`xp did miar mihega s`e ,lelve gv ozytd did my jk ,dar
.exya

å ,éðò ,ïðaø eðzokå ,øéLòok,òLøykïécì ïéàaly oic ziaa ¨©¨¨¨¦§¨¦§¨¨¨¦©¦
.dlrníà .äøBza z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà éðòì`ed,øîBà ¤¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦¥

å ,éúééä éðòiziidéúBðBæîa ãeøè.dxeza weqrl onf il did `le ¨¦¨¦¦§¨¦§©
y .daeyz ef oi`ìläî øúBé úééä éðò íeìk ,Bì íéøîBàipr didy §¦§¨¦¨¦¨¥¥¦¥

oky .dxezl eytp xqne ,cexníBé ìëaL ,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¦¥©¨¥¤§¨
äNBò äéä íBéåezqpxtl÷éòtøèa økzNîe,xpic ivg -äéä Béöç ¨¨¨¤¦§©¥¦§©¨¦¤§¨¨

ì ïúBðôì Béöçå ,Løãnä úéa øîBLíòt ,Búéa éLðà úñðøôìe Búñðø ¥§¥¥©¦§¨§¤§§©§¨¨§©§¨©©§¥¥©©
àöî àì úçàdcearøkzNäì,zern el eid `le ,daBçépä àìå ©©Ÿ¨¨§¦§©¥§Ÿ¦¦

.ñðkäì Løãnä úéa øîBL,dyr dnäìò,yxcnd zia bbläìúðå ¥¥©¦§¨§¦¨¥¨¨§¦§¨
,myäaeøà ét ìò áLéå,[bbay oelg-]íéäìà éøác òîLiL éãk §¨©©¦£¨§¥¤¦§©¦§¥¡Ÿ¦

íBiä BúBà ,eøîà .ïBéìèáàå äéòîL étî íéiç,bbl dlryúaL áøò ©¦¦¦§©§¨§©§©§¨§©¤¤©¨
äúéä úáè úôe÷úe ,äéäzper `idy,sxegdïî âìL åéìò ãøéå ¨¨§©¥¥¨§¨§¨©¨¨¤¤¦

íéîMä.edqike,ïBéìèáàì äéòîL Bì øîà ,øçMä ãenò äìòLk ©¨©¦§¤¨¨©©©©¨©§©§¨§©§©§
íBé ìëa ,éçà ïBéìèáàxgyd zelraúéaädfdøéàî,daex`dn ©§©§¨¦§¨©©¦¥¦

íBiäå`edìôà,xgyd dlry s`àeä ïpeònä íBé ànL.meid §©¨¥¤¨©§¨
eöéöäa oeilha`e dirnyeìò ,äaeøàa íãà úeîc eàøå ,ïäéðéò ¥¦¥¥¤§¨§¨¨¨£¨¨

åéìò eàöîe[lld lr-]íeø[daeb-]ìLúBnà Llyeäe÷øt ,âìL ¨§¨¨¨Ÿ©¤¤§¨
z` -,eilrn blydeäeëéñå ,eäeöéçøäå,onyaãâðk eäeáéLBäå §¦§¦§¦§¦§¤¤

äøeãnä.enngläæ éeàø ,eøîàdxez ixac lr envr okiqyìlçì ©§¨¨§¨¤§©¥
.úaMä úà åéìòun`zdl yi mdl s`y ,miiprd z` aiign `ede ¨¨¤©©¨

.dxez cenll
líà ,äøBza z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà øéLò`edøéLò ,øîBà ¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦¥¨¦

.éñëða éúééä ãeøèå ,éúééäy ,daeyz ef oi`øéLò íeìk ,Bì íéøîBà ¨¦¦§¨¨¦¦¦§¨©§¦§¨¦
øæòìà éaøî øúBé úééä.dxeza wqre lecb xiyr didy ,meqxg oa ¨¦¨¥¥©¦¤§¨¨

yúBøééò óìà åéáà Bì çépäL ,íBñøç ïa øæòìà éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¤¦¦©¨¦¤¤£¨
íBéå íBé ìëáe ,íia úBðéôñ óìà ïãâðëe äLaiadidìL ãàð ìèBð ©©¨¨§¤§¨¤¤§¦©¨§¨¨¥Ÿ¤

Bôéúk ìò çî÷,ezqpxtläðéãîì äðéãnîe øéòì øéòî Cläîe ¤©©§¥§©¥¥¦§¦¦§¦¨¦§¦¨
,åéãáò eäeàöî úçà íòt .äøBz ãBîìì`edy exaqe ,edexikd `le ¦§¨©©©©§¨£¨¨

,xyd zcear eilr zlheny xird iayeinàéøbðà Ba eNòå- §¨©§©§¨
.envr xyd `edy erci `le ,xyd zcearl edegwlïäì øîàiax ¨©¨¤

,xfrl`,äøBz ãBîìì Cìàå éðeçépä íkî äLwáaiayein ipi`y §©¨¨¦¤©¦¦§¥¥¦§¨
.xird,Bì eøîàa dreayïéàL íBñøç ïa øæòìà éaø éiçep`ïéçépî ¨§©¥©¦¤§¨¨¤©§¤¥©¦¦

e .EúBày meyn did df dyrnCìä àì åéîiîxfrl` iaxäàøå §¦¨¨Ÿ¨©§¨¨
ïúBà,eicar z` -àlàdid `ede ,eicar lr dpenn xafb el did ¨¤¨

,äìélä ìëå íBiä ìk äøBza ÷ñBòå áLBédfe .edexikd `l okle ¥§¥©¨¨©§¨©©§¨
mdiqkpy s` dxeza weqrl mdl yiy ,mixiyrd z` aiign

.miaexn
líà ,äøBza z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà òLø`edäàð ,øîà ¨¨§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦Ÿ¥¨¤

úééä äàð íeìk ,Bì íéøîBà ,[éúééä] (äéä) éøöéa ãeøèå éúééäxzei ¨¦¦§¨§¦§¦¨¦¦§¦§¨¤¨¦¨
óñBiî.exvi lr xabzde d`p didy ,wicvdyóñBé ìò åéìò eøîà ¦¥¨§¨¨©¥

BzìcLî øôéèBt úLà äúéä íBéå íBé ìëa ,÷écvä[eze` dztn-] ©©¦§¨¨¨§¨¥¤¦©§©©§
íéøáãa,dxiarl,dicba dtilgd eipira og `evnl ickeeíéãâa ¦§¨¦§¨¦

Bì äLálLa [eliaya-]Bì äLáì àì úéøçLaíéãâa ,úéáøò ¤¨§¨©£¦Ÿ¨§¨©§¦§¨¦
Bì äLálLaBì äLáì àì úéáøòa zxgnlBì äøîà .úéøçLzy` ¤¨§¨©§¦Ÿ¨§¨©£¦¨§¨

,xtihetéì òîMä,dxiarldì øîà,sqei,Bì äøîà .åàì`l m` ¦¨©¦¨©¨¨¨§¨
mikqz,dì øîà .ïéøeñàä úéáa EzLáBç éðéøäy cgtn ipi`'ä' £¥¦©§§§¥¨£¦¨©¨

'íéøeñà øézî(f enw mildz),el dxn` .EúîB÷ úôôBk éðéøäzeknn ©¦£¦£¥¦¤¤¨§
dpr .mixeqie,dl'íéôeôk ó÷æ 'ä'(g weqt my),el dxn` .éðéøä Ÿ¥§¦£¥¦

éðéò úà ànñî.E,dl dpr'íéøåò ç÷t 'ä'(g weqt my)sl` Fl dpzp . §©¨¤¥¤Ÿ¥©¦§¦¨§¨¤¤
ezeztl ick sqM ixMMìì' äéìà òîLàìå ,'dnò úBéäì dìöà ákL ¦§¥¤¤¦§Ÿ©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨§Ÿ

ì äöø.äéìà òBîLdvx `ly :`xnbd zyxecì'íìBòa 'dìöà ákL ¨¨¦§©¥¤¨¦§©¤§¨¨¨
,äfäe.àaä íìBòì 'dnò úBéäì' ©¤¦§¦¨¨¨©¨

ìlä ,àöîðipr didy,íéiðòä úà áéiçîllba mixhtp `ly ¦§¨¦¥§©¥¤¨£¦¦
,zepefna mzcxheíBñøç ïa øæòìà éaøxiyr didyúà áéiçî ©¦¤§¨¨¤©§§©¥¤

,íéøéLòä.miqkpa mzcxh llba mixhtp mpi`eeóñBéd`p didy ¨£¦¦¥
,íéòLøä úà áéiçî.mxvia mzcxh llba mixhtp mpi`e §©¥¤¨§¨¦

ðùîä
xt lr mipy ,miiecie dyly dcezn mixetikd meia lecbd odkd
ieciea zwqer ef dpyn .glzynd xiry lr cg`e ,ely z`hg

.z`hgd xt lry oey`x
Bì àalecb odkdBøt ìöà,[ely z`hgd xt-]ãîBò äéä Bøôe ¨¥¤¨¨¨¨¥

dxfrd oetvaçaænìå íìeàä ïéa.[xeiv d`x]BLàødpet xtd ly ¥¨¨§©¦§¥©Ÿ
åéðôe ,íBøcìzenwernáøònì,lkidd cvlïäkäålecbãîBò ©¨¨¨©©£¨§©Ÿ¥¥

eixeg`ykå .áøònì åéðôe ,çøænadidCîBñz`åéìò åéãé ézL ©¦§¨¨¨©©£¨§¥§¥¨¨¨¨
[xtd y`x lr-]ézòLt éúéåò ,íMä àpà ,øîBà äéä Cëå ,äcåúîe¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¦¦¨©§¦

éðôì éúàèçíéòLtìå úBðBòì àð øtk ,íMä àpà ,éúéáe éðà E ¨¨¦§¨¤£¦¥¦¨¨©¥©¤¨©£§©§¨¦
éðôì éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL íéàèçìåáeúkk ,éúéáe éðà E §©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦©¨

Ecáò äLî úøBúa(l fh `xwie)ïäå .'Bâå 'øtëé äfä íBiá ék'mipdkd - §©Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥§§¥
mieegzyne mirxek eid ,myd z` ernyyk ,dxfray mrde

e ,mdipt lr miltepeíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' åéøçà ïéðBò¦©£¨¨¥§©§§¨
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לפני התפילה צריך לומר "הריני מקבל עלי מצוות-עשה של ואהבת לרעך כמוך", ורק אחר-כך יכול לגשת להתפלל ולבקש מהקדוש-
ברוך-הוא "חננו מאתך חכמה בינה ודעת"...

משיחת שבת פרשת נשא, ה'תשכ"ח



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc `nei(ipy meil)

àøîâ
gken dpyndne ,dxfrd oetva mzhigy miycw iycwoia s`y

.miycw iycw zhigy oiprl dxfrd oetv aygp gafnle mle`d
xt lv` dceezne jneq lecb odkd didy dpyna epcnly
xtd zhigy s`y rnyne ,gafnle mle`d oia cnry z`hgd
aygp gafnl mle`d oia s`y ixd ,df mewna dzid iecied xg`y

.miycw iycw zhigyl xyke dxfrd oetv
:`xnbd zl`eydéì úòîL ïàîeprnyy `pzd edin -øîàc ©¨§©¥§¨©
y mewnd s`yçaænìå íìeàä ïéal aygpïBôöoiprl dxfrd ¥¨¨§©¦§¥©¨

.miycw iycw zhigy:`xnbd dper.àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
àéðúc,`ziixaaïBôö eäæéà,dxfrdéðBôö çaæî ìL øéwî- §©§¨¥¤¨¦¦¤¦§¥©§¦

oevigd gafn ly ipetvd xiwdny ghydãòådìúBkly ipetvd §©¤
Blek çaænä ìk ãâðëe ,äøæòäaygp `ed ixdïBôöd`x] dxfrd ¨£¨¨§¤¤¨©¦§¥©¨

.[xeivdn` mizye miyelyd wx dxfrd oetv aygpy ,xnelk
cvl ode gxfn cvl od gafnd cbpk `ly dn la` ,gafnd cbpky
ie`x didiy oiprl oetv aygp epi` ,dxfrd oetv `edy s` ,axrn

xn`py ,miycw iycw zhigyl(`i ` `xwie)Kxi lr Fz` hgWe'§¨©Ÿ©¤¤
,gafnd cbpk `edy dn wx epiidc ,'dptv gAfOdéñBé éaø éøác ©¦§¥©¨Ÿ¨¦§¥©¦¥

éñBî ïBòîL éaøa øæòìà éaø .äãeäé éaøa,óyíìeàä ïéa óà §©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦©¥¨¨
,çaænìås` ,gafnd axrn cvl dxfrd ly ipetvd wlgd epiidc §©¦§¥©

,[xeiv d`x] miycw iycw zhigyl xyk ,ynn gafnd jxi epi`y
.miycw iycw zhigyl ie`x epi` gxfn cvl gafndn la`éaø©¦

éñBîóy ,mdipy lríéðäkä éìâø úñéøc íB÷î óàmipdkd zxfr - ¦©§§¦©©§¥©Ÿ£¦
ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î óàåoetvl aygp l`xyi zxfr `edy - §©§§¦©©§¥¦§¨¥

ie`x dxfrd ly ipetvd wlgd lky xnelk .gafnd jxile dxfrd
igxfnd lzekd cr gafnd gxfnn s`e ,miycw iycw zhigyl

.[xeiv d`x] l`xyi zxfre mipdk zxfr mewn `ed myyìáà£¨
y ghydïîziaúBôéìçä[xeiv d`x]eide zepelg ea eidy mewn-] ¦©£¦

[mdipikq z` mda miripvn mipdkdíéðôìås` ,axrn cvl epnid §¦§¦
,dxfrd ly ipetvd cvaL íéãBî ìkä`edìeñtiycw zhigyl ©Ÿ¦¤¨

gafnd oi`y meyn ,'gafnd jxi' aygp df mewn oi`e ,miycw
.my cnery inl d`xp

xfrl` iax zrck `id dpyndy x`azpy xg` :`xnbd zxxan
,dcedi iaxa iqei iaxk `le oerny iaxaàîéìxn`p m`d - ¥¨

zrck wx `id epizpynyàéä ïBòîL éaøa øæòìà éaøoiay xn`y ©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
,miycw iycw zhigyl ie`x gafnle mle`dàìåzrckéaø §Ÿ©¦

`edy ,l`xyi ilbx zqixce mipdkd ilbx zqixc mewn siqedy
iaxa iqei iax ixac lr wx siqeny ,`xnbd dpiade .gafnd gxfna
iax xaeq ,gafnd axrna `edy ,gafnle mle`d oia la` ,dcedi
dxn`y dpynd ,ok m`e .miycw iycw zhigyl ie`x epi`y

.iax zrck dpi` ,gafnle mle`d oia xtd z` ehgyy
:`xnbd dgec,éaø àîéz eléôàcinrdl xyt`y heyt ,xnelk £¦¥¨©¦

`ldy ,xaca wtq oi`e ,iax zrck s` epizpyn z`àzLä (éáøå)©§¨
éñBî äãeäé éaøa éñBé éaøcà [éaø],óxnel xyt` ike ok m`e ©¦©§©¦¥§©¦§¨¦

cïBòîL éaøa øæòìà éaøcà`edéñBî àì.óiax xiykd m` ,xnelk ©§©¦¤§¨¨§©¦¦§Ÿ¦
lk ,lkiddn xzeia wgexn `edy ,gafnd ly igxfnd cvd z`
migxkene .lkidl aexw `edy gafnl mle`d oia xiykiy oky
ezrcle ,oerny iaxa xfrl` iax zhiy lr s` siqen iaxy yxtl
s` `id epizpyne ,miycw iycw zhigyl ie`x dxfrd oetv lk

.iax zrck
iaxy i`cee ,xaca wtq did `l ok` :dl`yd z` `xnbd zx`an
ie`x gafnle mle`d oia s`y oerny iaxa xfrl` iaxk xaeq

`l` .miycw iycw zhigylïðéøîà à÷ éëä ïðàdzid jk - £¨¨¦¨©§¦¨
,epzl`yéàzrck epizpyn,àéä éaøie`x dxfrd oetv lky ¦©¦¦

,miycw iycw zhigyldéî÷Bðmei ly z`hgd xt z` cinrp - §¥
mixetkd,äøæò dleëaoia `weec didiy dpynd dcitwd recne §¨£¨¨

xfrl` iax zrck epizpyny xnel jixv `l` .gafnle mle`d
hegyl yi okle ,gafnd gxfn z` xiykn epi`y `id oerny iaxa

xnbd dgec .gafnle mle`d oia `weec xtd z`:`éàî àlàmz` ¤¨©
zrck epizpyny ,gikedl mivex,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

`weec xtd z` hegyl dpynd dcitwd recn dyw oiicr `lde
,gafnd axrna `edy ,gafnl mle`d oiadéî÷Bðåz` ecinriy - §§¥

xtdïéaipetvd xiwdlydìúBkìå çaæî,dxfrd ly ipetvd ¥¦§¥©§©¤
gafnd jxi `edy ,dxfrd oetv xwir `ed zercd lkl myy

.ynnøîéîì Cì úéà éàî àlàmrhdy ,x`al jpid gxken - ¤¨©¦¨§¥©
`ed gafnle mle`d oia xtd z` cinrdl dpynd dcitwdy

ìeç íeMî,ìBãb ïäëc àLeilr zelhen mixetkd mei zecear lky ¦§¨§Ÿ¥¨
mcd wxfn `yn eilr caki `ly icke ,egek yze ziprza iexyyk
gafnl mle`d oia cner did ok lr ,mipta zefdl lkidl qipkny

ok m`e .lkidl xzeia aexwd dhigyl ie`xd mewn `edyéaøì§©¦
énð,gafnl mle`d oia `weec cenriy ecitwdy mrhdy xnel yi ©¦

`edìeç íeMî.ìBãb ïäëc àL ¦§¨§Ÿ¥¨
gafnle mle`d oia cner did z`hgd xt :dpyna epipyBLàøŸ

:áøònì åéðôe íBøcì:`xnbd zl`eydì úçkLî éëéädz` ji` - ©¨¨¨©©£¨¥¦©§©©¨
.axrnl zepet eipte mexcl dpet xtd y`x didiy df ote` `ven

BLàø úà í÷Bòa ,áø øîà`vnpe ,oinil xtd y`x z` minwer - ¨©©§¥¤Ÿ
axrnl eipte ,mexcl ey`xe mexcl oetvn cner xtd ly eteby

:`xnbd zl`ey .lkidd cvlàéãäì déî÷Bðåxtd z` ecinriy - §§¥§¤§¨
`vnpe ,lkidd cvl axrnl ey`xe gafnd cvl gxfnl eixeg`yk
ote`a mexcl oetvn xtd z` micinrn recne ,lkidd cvl eipty

:`xnbd daiyn .lkidd cvl eipt z` mwrl jxev didiyøîà̈©
,éiaà,gafnd cvl gxfnl eixeg`yk xtd z` cinrdl oi`äøéæb ©©¥§¥¨

,íéììb õéaøé ànL,irixd zia eiptl d`xiy gafnl `ed i`pbe ¤¨©§¦§¨¦
`d oia eteb zvwn z` wx micinrn okleoia eid eipte ,gafnle mle

,gafnle mle`d oial xarn oetv cvl eixeg`e ,gafnle mle`d
.gafnl d`xp irixd zia oi` millb uiaxi m` s`y `vnpe

:miycw iycw x`y ly dkinq oica dpc `xnbdãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
CîBñ.miycw iycw ly oaxw aixwndçáfädidïBôva ãîBò ¥©¤©¥©¨

,dxfrdåéðôeoaxwd ly,áøònì,gxfnl eixeg`eCîBqäå ¨¨©©£¨§©¥
did [milrad-],çøæna ãîBò,gxfnl eixeg` epiidc.áøònì åéðôe ¥©¦§¨¨¨©©£¨

çépîez` jneqdézL ïéa åéãé ézLdúBðø÷[miipxwd-]ìLd,çáæ ©¦©§¥¨¨¥§¥§¨¤¤©
Bðéa õöBç øác àäé àlL ãáìáe[eici oia-]ïéáìy`xe .çáfädrya ¦§©¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¤©

`ed jneq `edy.äcåúîjneqyk ,dceezn did dn lreìòoaxw ¦§©¤©
,úàhçd lr dceeznïBòd z` `ian `ed eliayay.úàhç ©¨£©¨

ejneqykìòoaxw,íLàd lr dceeznïBò`ian `ed eliayay ©¨¨£
d z`e ,íLàjneqykìòoaxw,äìBòlr dceeznäçëL è÷ì ïBò ¨¨©¨£¤¤¦§¨

éðò øNòîe äàôe,miiprl mgipd `le envrl mgwlyéñBé éaø éøác ¥¨©£¥¨¦¦§¥©¦¥
äàa äìBò ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbäxtklìòå äNò ìò àlà ©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¨¨¤¨©£¥§©

,äNòì ÷zépL äNòú àìdlerd ,yper el` zexiarl oi`y oeiky Ÿ©£¤¤¦©©£¥
d`te dgky hwl zwfgd xeqi` lr xaerd la` .mdilr zxtkn
mdilr yiy zexiare .zewlna yprp `ed ,dyrz `l `edy oeik

.mdilr xtkl d`a dlerd oi` yper
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaiaxe ililbd iqei iax ewlgp dna §©¨¦§§¥

.`aiwr,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨
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ezny in` cenr el sc ± iyily wxt`nei
àøîâçáæîìå íìåà ïéá øîàã äéì úòîù ïàî,miycw iycw zhigyl oetv iexw Ð

oia cner did exte" :oizipzna opzc .gafnl mle`d oia ,oetvle lkidd gzt ivgn

ext lv` el `a ipzwc ,ehgy iecie mewnay (a,`n) onwlc wxta opze "gafnle mle`d

.'ek wxfna laiwe ehgy 'ek eici izy jnqe dipyåìåë çáæîä ìë ãâðëåmiyly Ð

oetv iexw oetva gafnd cbpky dn` mizye

gafnd cbpk `ly la` .miycw iycw zhigyl

oetv `edy it lr s` ,gxfn cvle axrn cvl

jxi lr opirac ,dhigyl oetv epi` Ð dxfrd

jxi lr eze` hgye" (` `xwie) aizkck ,gafnd

."dpetv gafndçáæîì íìåàä ïéá óàlk Ð

jxi epi`y it lr s` ,axrn cvl ipetv wlg

`l gafnle gxfnd ony ipetv wlg la` ,ynn

.(gafn ony)éñåî éáøódxfrd oetv lk s` Ð

ilbx zqixc mewn ly dn` dxyr zg`ay

.dxfr ly igxfn lzek cr mipdkdïî ìáà
íéðôìå úåôéìçälr scer mle`d agex Ð

ecbpke ,oetvl dn` dxyr yng lkidd agex

zen` xyr `l` epi` scer eze` jyne ,mexcl

zia iexw scer eze`e ,axrn cvl gxfnn

zepelg rax`e mixyr oda eidy ,zetilgd

.ycew ly mipikq mifpeb myy xnyn lkl oelg

ixeg`y xie`e .iaxr oeyla selig iexw oikqe

lzek oetv oiay xie`e ,axrnl scer eze`

on miptl iexw dxfrd lzek oial scerd

.zetilgdíéãåî ìëäìåñôùoi`y oeikc Ð

my d`xp gafnd.gafnd jxi iexw epi` Ð

àîéì`le ,`id oerny 'xa xfrl` 'x `wec Ð

.iaxéñåî éñåé 'øãà 'ø àúùä'åëå ó:xnelk Ð

jl iraiz i`n?.ixn` `w `wec e`lc `hiyt

`edy gxfn cv ly oetv z` siqenc iax ike

siqenc `ed iqei 'xc` lkid zyecwn wgexn

dil zil xfrl` 'xc la` ,dl?ok xnel xyt`

?leqt axewnde xyk wgexndïðéøîà÷ éëä ïðà
zi` inp iaxc ol `hiyt i`ce `d :xnelk Ð

ixn` `wc i`de ,oetv gafnle mle`d oia dil

iaxk `lc `nil oizipzn:ol `iyw ikd Ð

lk xiyknc iaxc dil zil oizipznc `pzc

iaxk i`c ,dxfrd oetvdiaexwl il dnl Ð

gafnle mle`d oial?lkc ipetv wlga dinwep

.dvxiy mewn dfi`a ,dxfrdzipetv dxfr lzekl ipetv gafn lzek oia dinwep oerny 'xa xfrl` 'x i`n `l`.`ed mzd ynn gafnd jxic oetv xwir `nlr ilekl `dc Ð`l`

xninl jl zi` i`n.i`d ilek dil axwn i`n` Ðïäëã àùìåç íåùî.wegxn mcd wxfn ieyn eilr caki `ly Ðéîð éáøìaxwn ,dly oetva dxiyk dxfr lkc ab lr s` Ð

.odkc `yleg meyn gztd cvl dilàéãäì äéî÷åðå.lkidl eipte gafnl eixeg` Ðíéììâ õéáøé àîùzeidl ,ith xity ikde ,gafnd cvl ely irixd zia ze`xdl `ed i`pbe Ð

.gafnle mle`d oia eteb zvwn `diy `l` ,xtd jxe` lk mexc cvl ekyen epi`y ,gafnd cbpk `ly eapf `vnp ,mexcl ey`xe oetvl eapfêîåñ ãöéë.miycw iycw zkinq lk Ð

ïåôöá ãîåò.oetv oiperh miycw iycwy Ðáøòîì åéðôå.gxfnl eixeg`e Ðêîåñäå.milrad Ðçøæîá ãîåò.gxfnl eixeg` Ðúàèç ïåò.eilr `ian `edy `hg eze` Ðòåì
äàôå äçëù è÷ì ïåò äìåò,oey`x xyrn df Ð "iell eizzp mbe" iecie el yi `dc ,ipr xyrn da opiqxb `le .(ixiyr wxt) zegpnc `ztqeza dl opiqxb ikd .iecie odl oi`y Ð

.(i dpyn d wxt ,ipy xyrn) ipr xyrn df Ð "dpnl`le mezil"'åë äàá äìåò ïéà øîåà àáé÷ò 'ød`a dler dn lr :`ztqeza yxtn `nrh Ð?oic zia zezine zezixk lr m`

dyrz `l lr m` ,xen` oyper ixd Ð.eilr oiwel oi`y ,dyrl wzipy dyrz `l lre ,dyr lr `l` d`a dler oi` `d .zewln ,xen` oyper ixd Ð
åàìá
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äéî÷åð`lc `nil xn`wc dywndc jzrc `wlq `w i`n :dniz Ð lzekle gafnd oia

yie !elek gafnd oia dinwep :dyw inp oerny iaxa xfrl` iaxlc oeik ?iaxk

mewn ied gafnd jxi lrc oeik oerny iaxa xfrl` iaxl `nlyac ,jzrc `wlqc :xnel

`ny :cere ,i`d ilek iept mewn myl oi`y mzd dil inwen `l Ð zepgleye zerahe oiqpp

iaxl la` .`ed i`pb gafnd lv`e ,millb uiaxi

mewn lkne .gztd lv` myn wegx dinwel Ð

lv` dinwe`l `ticr ded ithc dil xcdn

meyn `l` ,lkidl jk lk eaxwln gafnd

.lecb odkc `yleg

øùòîådil qxb `l i`n` `prci `l Ð ipr

zegpnc `ztqezac ab lr s`c ,i"yx

meyn i`e .`id izixg` `ziixa `nlic ,`zil

Ð 'ebe "xbl iell eizzp mbe" aizkck iecie el yic

ab` `l` envr ipta iecie el oi`c oeik mewn lkn

ipta dilr dcezn oi`c ,dnexz enk ,ipy xyrn

(a dpyn a wxt) mixekia zkqna opzck ,dnvr

ipy xyrn zkqnae (ap "adfd") wxta dl iziine

z` zeaxl Ð "eizzp mbe" :`pz (i dpyn d wxt)

lr ipr xyrn oer inp dcezn ikdl ,'eke dnexzd

,oick dyryk epiid mzdc ieciec ,cere .dlerd

.ipr xyrn oer dcezn `kde

ìò`l Ð dyrl wzipy dyrz `l lre dyr

ewl `lc ie`l lk aiyg `w `l i`n` `prci

.dyrn ea oi`y e`le ,zellkay e`l oebk ,ediilr

Ð "el dvxpe" (` `xwie) aizkcn il d`xpe

epiide ,xg` mewna ievxe dpwz el yiy rnyn

`veike oilitze dkeq zeyrl owzl eciay ,dyr

.eilr zxtkn dler Ð minei e` mei xar m`e .oda

zezin iaiig lr oke ,dyrl wzipd dyrz `l oke

dzid oixeng oie`l iaiige zezixk iaiig lre

oypery ,zxg` dxtk odl yiy `l` ,zxtkn

mewna dpwze ievix mdl oi` Ð ipd la` ,xen`

.xg`
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àøîâçaænìå íìeàä ïéa øîàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥©£©¥¨¨§©¦§¥©
ïBôö¯:àéðúc .àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©§¨

ïBôö eäæéà¯ìúBk ãòå éðBôö çaæî ìL øéwî ¥¤¨¦¦¤¦§¥©§¦§©¤
éaø éøác ,ïBôö Blek çaænä ìk ãâðëe ,äøæòä̈£¨¨§¤¤¨©¦§¥©¨¦§¥©¦
éñBî ïBòîL éaøa øæòìà éaø .äãeäé éaøa éñBéó ¥§©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

éñBî éaø .çaænìå íìeàä ïéa óàíB÷î óà ó ©¥¨¨§©¦§¥©©¦¦©§
éìâø úñéøc íB÷î óàå íéðäkä éìâø úñéøc§¦©©§¥©Ÿ£¦§©§§¦©©§¥

íéðôìå úBôéìçä ïî ìáà .ìàøNé¯íéãBî ìkä ¦§¨¥£¨¦©£¦§¦§¦©Ÿ¦
àìå àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø àîéì .ìeñtL¤¨¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ

?éaø¯éaøcà àzLä ,éaøå ;éaø àîéz eléôà ©¦£¦¥¨©¦§©¦¨§¨©§©¦
äãeäé éaøa éñBééñBîéaøa øæòìà éaøcà ,ó ¥§©¦§¨¦©§©¦¤§¨¨§©¦
éñBî àì ïBòîL?ó¯:ïðéøîà à÷ éëä ïðà ¦§Ÿ¦£©¨¦¨¨§¦©

àéä éaø éà¯!äøæò dleëa déî÷Bð¯àlà ¦©¦¦§¥§¨£¨¨¤¨
éàî¯déî÷Bðå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§§¥

ìúBëìe çaæî ïéaàlà !øîéîì Cì úéà éàî ¥¦§¥©§¤¤¨©¦¨§¥©
¯íeMîìeçéîð éaøì ,ìBãb ïäëc àL¯íeMî ¦§¨§Ÿ¥¨§©¦©¦¦

ìeç.ìBãb ïäëc àL."áøònì åéðôe íBøcì BLàø" §¨§Ÿ¥¨Ÿ©¨¨¨©©£¨
.BLàø úà í÷Bòa :áø øîà ?dì zçkLî éëéä¥¦©§©©§¨¨©©§¥¤Ÿ

!àéãäì déî÷Bðå¯õéaøé ànL äøéæb :éiaà øîà §§¥§¤§¨¨©©©¥§¥¨¤¨©§¦
ïBôva ãîBò ?çáfä CîBñ ãöék :ïðaø eðz .íéììb§¨¦¨©¨©¥©¥©¤©¥©¨
,áøònì åéðôe çøæna ãîBò CîBqäå ,áøònì åéðôe¨¨©©£¨§©¥¥©¦§¨¨¨©©£¨

çépîeãáìáe ,çáæ ìL úBðø÷ ézL ïéa åéãé ézL ©¦©§¥¨¨¥§¥§¨¤¤©¦§©
ìò ;äcåúîe çáfä ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àlL¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¤©¦§©¤©

ïBò íLà ìòå ,úàhç ïBò úàhçíLàäìBò ìòå , ©¨£©¨§©¨¨£¨¨§©¨
äìBò ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ïBò£¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨
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נשמת הצדיקים . . דבר וודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רינה ותפילה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם 
ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידים, להיוושע בגשמיות וברוחניות.

היום יום כט אייר



רלג ezny in` cenr el sc ± iyily wxt`nei
àøîâçáæîìå íìåà ïéá øîàã äéì úòîù ïàî,miycw iycw zhigyl oetv iexw Ð

oia cner did exte" :oizipzna opzc .gafnl mle`d oia ,oetvle lkidd gzt ivgn

ext lv` el `a ipzwc ,ehgy iecie mewnay (a,`n) onwlc wxta opze "gafnle mle`d

.'ek wxfna laiwe ehgy 'ek eici izy jnqe dipyåìåë çáæîä ìë ãâðëåmiyly Ð

oetv iexw oetva gafnd cbpky dn` mizye

gafnd cbpk `ly la` .miycw iycw zhigyl

oetv `edy it lr s` ,gxfn cvle axrn cvl

jxi lr opirac ,dhigyl oetv epi` Ð dxfrd

jxi lr eze` hgye" (` `xwie) aizkck ,gafnd

."dpetv gafndçáæîì íìåàä ïéá óàlk Ð

jxi epi`y it lr s` ,axrn cvl ipetv wlg

`l gafnle gxfnd ony ipetv wlg la` ,ynn

.(gafn ony)éñåî éáøódxfrd oetv lk s` Ð

ilbx zqixc mewn ly dn` dxyr zg`ay

.dxfr ly igxfn lzek cr mipdkdïî ìáà
íéðôìå úåôéìçälr scer mle`d agex Ð

ecbpke ,oetvl dn` dxyr yng lkidd agex

zen` xyr `l` epi` scer eze` jyne ,mexcl

zia iexw scer eze`e ,axrn cvl gxfnn

zepelg rax`e mixyr oda eidy ,zetilgd

.ycew ly mipikq mifpeb myy xnyn lkl oelg

ixeg`y xie`e .iaxr oeyla selig iexw oikqe

lzek oetv oiay xie`e ,axrnl scer eze`

on miptl iexw dxfrd lzek oial scerd

.zetilgdíéãåî ìëäìåñôùoi`y oeikc Ð

my d`xp gafnd.gafnd jxi iexw epi` Ð

àîéì`le ,`id oerny 'xa xfrl` 'x `wec Ð

.iaxéñåî éñåé 'øãà 'ø àúùä'åëå ó:xnelk Ð

jl iraiz i`n?.ixn` `w `wec e`lc `hiyt

`edy gxfn cv ly oetv z` siqenc iax ike

siqenc `ed iqei 'xc` lkid zyecwn wgexn

dil zil xfrl` 'xc la` ,dl?ok xnel xyt`

?leqt axewnde xyk wgexndïðéøîà÷ éëä ïðà
zi` inp iaxc ol `hiyt i`ce `d :xnelk Ð

ixn` `wc i`de ,oetv gafnle mle`d oia dil

iaxk `lc `nil oizipzn:ol `iyw ikd Ð

lk xiyknc iaxc dil zil oizipznc `pzc

iaxk i`c ,dxfrd oetvdiaexwl il dnl Ð

gafnle mle`d oial?lkc ipetv wlga dinwep

.dvxiy mewn dfi`a ,dxfrdzipetv dxfr lzekl ipetv gafn lzek oia dinwep oerny 'xa xfrl` 'x i`n `l`.`ed mzd ynn gafnd jxic oetv xwir `nlr ilekl `dc Ð`l`

xninl jl zi` i`n.i`d ilek dil axwn i`n` Ðïäëã àùìåç íåùî.wegxn mcd wxfn ieyn eilr caki `ly Ðéîð éáøìaxwn ,dly oetva dxiyk dxfr lkc ab lr s` Ð

.odkc `yleg meyn gztd cvl dilàéãäì äéî÷åðå.lkidl eipte gafnl eixeg` Ðíéììâ õéáøé àîùzeidl ,ith xity ikde ,gafnd cvl ely irixd zia ze`xdl `ed i`pbe Ð

.gafnle mle`d oia eteb zvwn `diy `l` ,xtd jxe` lk mexc cvl ekyen epi`y ,gafnd cbpk `ly eapf `vnp ,mexcl ey`xe oetvl eapfêîåñ ãöéë.miycw iycw zkinq lk Ð

ïåôöá ãîåò.oetv oiperh miycw iycwy Ðáøòîì åéðôå.gxfnl eixeg`e Ðêîåñäå.milrad Ðçøæîá ãîåò.gxfnl eixeg` Ðúàèç ïåò.eilr `ian `edy `hg eze` Ðòåì
äàôå äçëù è÷ì ïåò äìåò,oey`x xyrn df Ð "iell eizzp mbe" iecie el yi `dc ,ipr xyrn da opiqxb `le .(ixiyr wxt) zegpnc `ztqeza dl opiqxb ikd .iecie odl oi`y Ð

.(i dpyn d wxt ,ipy xyrn) ipr xyrn df Ð "dpnl`le mezil"'åë äàá äìåò ïéà øîåà àáé÷ò 'ød`a dler dn lr :`ztqeza yxtn `nrh Ð?oic zia zezine zezixk lr m`

dyrz `l lr m` ,xen` oyper ixd Ð.eilr oiwel oi`y ,dyrl wzipy dyrz `l lre ,dyr lr `l` d`a dler oi` `d .zewln ,xen` oyper ixd Ð
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äéî÷åð`lc `nil xn`wc dywndc jzrc `wlq `w i`n :dniz Ð lzekle gafnd oia

yie !elek gafnd oia dinwep :dyw inp oerny iaxa xfrl` iaxlc oeik ?iaxk

mewn ied gafnd jxi lrc oeik oerny iaxa xfrl` iaxl `nlyac ,jzrc `wlqc :xnel

`ny :cere ,i`d ilek iept mewn myl oi`y mzd dil inwen `l Ð zepgleye zerahe oiqpp

iaxl la` .`ed i`pb gafnd lv`e ,millb uiaxi

mewn lkne .gztd lv` myn wegx dinwel Ð

lv` dinwe`l `ticr ded ithc dil xcdn

meyn `l` ,lkidl jk lk eaxwln gafnd

.lecb odkc `yleg

øùòîådil qxb `l i`n` `prci `l Ð ipr

zegpnc `ztqezac ab lr s`c ,i"yx

meyn i`e .`id izixg` `ziixa `nlic ,`zil

Ð 'ebe "xbl iell eizzp mbe" aizkck iecie el yic

ab` `l` envr ipta iecie el oi`c oeik mewn lkn

ipta dilr dcezn oi`c ,dnexz enk ,ipy xyrn

(a dpyn a wxt) mixekia zkqna opzck ,dnvr

ipy xyrn zkqnae (ap "adfd") wxta dl iziine

z` zeaxl Ð "eizzp mbe" :`pz (i dpyn d wxt)

lr ipr xyrn oer inp dcezn ikdl ,'eke dnexzd

,oick dyryk epiid mzdc ieciec ,cere .dlerd

.ipr xyrn oer dcezn `kde

ìò`l Ð dyrl wzipy dyrz `l lre dyr

ewl `lc ie`l lk aiyg `w `l i`n` `prci

.dyrn ea oi`y e`le ,zellkay e`l oebk ,ediilr

Ð "el dvxpe" (` `xwie) aizkcn il d`xpe

epiide ,xg` mewna ievxe dpwz el yiy rnyn

`veike oilitze dkeq zeyrl owzl eciay ,dyr

.eilr zxtkn dler Ð minei e` mei xar m`e .oda

zezin iaiig lr oke ,dyrl wzipd dyrz `l oke

dzid oixeng oie`l iaiige zezixk iaiig lre

oypery ,zxg` dxtk odl yiy `l` ,zxtkn

mewna dpwze ievix mdl oi` Ð ipd la` ,xen`

.xg`
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àøîâçaænìå íìeàä ïéa øîàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥©£©¥¨¨§©¦§¥©
ïBôö¯:àéðúc .àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©§¨

ïBôö eäæéà¯ìúBk ãòå éðBôö çaæî ìL øéwî ¥¤¨¦¦¤¦§¥©§¦§©¤
éaø éøác ,ïBôö Blek çaænä ìk ãâðëe ,äøæòä̈£¨¨§¤¤¨©¦§¥©¨¦§¥©¦
éñBî ïBòîL éaøa øæòìà éaø .äãeäé éaøa éñBéó ¥§©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

éñBî éaø .çaænìå íìeàä ïéa óàíB÷î óà ó ©¥¨¨§©¦§¥©©¦¦©§
éìâø úñéøc íB÷î óàå íéðäkä éìâø úñéøc§¦©©§¥©Ÿ£¦§©§§¦©©§¥

íéðôìå úBôéìçä ïî ìáà .ìàøNé¯íéãBî ìkä ¦§¨¥£¨¦©£¦§¦§¦©Ÿ¦
àìå àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø àîéì .ìeñtL¤¨¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ

?éaø¯éaøcà àzLä ,éaøå ;éaø àîéz eléôà ©¦£¦¥¨©¦§©¦¨§¨©§©¦
äãeäé éaøa éñBééñBîéaøa øæòìà éaøcà ,ó ¥§©¦§¨¦©§©¦¤§¨¨§©¦
éñBî àì ïBòîL?ó¯:ïðéøîà à÷ éëä ïðà ¦§Ÿ¦£©¨¦¨¨§¦©

àéä éaø éà¯!äøæò dleëa déî÷Bð¯àlà ¦©¦¦§¥§¨£¨¨¤¨
éàî¯déî÷Bðå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§§¥

ìúBëìe çaæî ïéaàlà !øîéîì Cì úéà éàî ¥¦§¥©§¤¤¨©¦¨§¥©
¯íeMîìeçéîð éaøì ,ìBãb ïäëc àL¯íeMî ¦§¨§Ÿ¥¨§©¦©¦¦

ìeç.ìBãb ïäëc àL."áøònì åéðôe íBøcì BLàø" §¨§Ÿ¥¨Ÿ©¨¨¨©©£¨
.BLàø úà í÷Bòa :áø øîà ?dì zçkLî éëéä¥¦©§©©§¨¨©©§¥¤Ÿ

!àéãäì déî÷Bðå¯õéaøé ànL äøéæb :éiaà øîà §§¥§¤§¨¨©©©¥§¥¨¤¨©§¦
ïBôva ãîBò ?çáfä CîBñ ãöék :ïðaø eðz .íéììb§¨¦¨©¨©¥©¥©¤©¥©¨
,áøònì åéðôe çøæna ãîBò CîBqäå ,áøònì åéðôe¨¨©©£¨§©¥¥©¦§¨¨¨©©£¨

çépîeãáìáe ,çáæ ìL úBðø÷ ézL ïéa åéãé ézL ©¦©§¥¨¨¥§¥§¨¤¤©¦§©
ìò ;äcåúîe çáfä ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àlL¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¤©¦§©¤©

ïBò íLà ìòå ,úàhç ïBò úàhçíLàäìBò ìòå , ©¨£©¨§©¨¨£¨¨§©¨
äìBò ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ïBò£¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨
:äéîøé éaø øîà ?éâìtéî à÷ éàîa .äNòì ÷zépL äNòz àì ìòå ,äNò ìò àlà äàä¨¤¨©£¥§©Ÿ©£¤¤¦©©£¥§©¨¦©§¦¨©©¦¦§§¨
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר האב והאם עוזבים את הילדים מלחנכם בדרך התורה והמצוות, אזי מוטל החיוב בזה על בית-דין, "אביהם של יתומים" )בנוגע 
ל"יתומים" בגשמיות, ועל-דרך-זה ברוחניות(.

"כי אבי ואמי עזבוני, וה' יאספני" . . ועל דרך הפירוש הפנימי ש"אבי ואמי" היינו חכמה-ובינה, וכאשר "עזבוני", היינו, שמצד שכלו הרי 
הוא במעמד ומצב שהולך בחושך כו', אזי "ה' יאספני".

משיחת שבת פרשת נשא, ה'תשכ"ח



eznyרלד ina cenr el sc ± iyily wxt`nei
éâìôéî à÷ äìéáðã åàìá"dlk`e dppzz jixrya xy` xbl" :eixg` dyr aizkc Ð

xg`l xyt` i` xbl dzpizp `dc ,dyrl wzip df oi` jgxk lr ,edine .(ci mixac)

lk elk`z `l" rnyn `xwirn dyr jgxk lre .dlik` ly dyrz `l lr xary

.delk`z `le dppzz xbl `l` "dliapåàì øáñ àáé÷ò 'ø`ed `ilrn Ðoiwele Ð

dyr ,inp d`te dgky hwlc e`le ,eilr

`xw xn`w ikde .rnyn `xwirn dixzac

iprl `l` "hwlz `l jxivw hwle" (hi `xwie)

d`a dler oi`e dilr iwle ,ephwlz `le epafrz

.eilrøáñ éìéìâä éñåé 'øås` ,dliapc e`l Ð

`xwirn dixzac dyr jgxk lrc ab lr

aizk e`lc dixzae li`ed ,rnynoiwel oi` Ð

eilr d`ae ,dniqgc e`ll inc `lc ,eilr

elit` ,inp d`te dgky hwlc e`le .dler

,rnyn `ed `xwirn dixzac dyrc opixn`

.dilr iwl `låàì àîìò éìåëã øîà ééáà
äìéáðã`xwirn dixzac dyr jgxk lrc Ð

.dilr opiwlne ,ied `ilrn e`le ,rnynàëäå
áåæòúádgky hwl ly e`l xg` aezkd Ð

.ibltin `w d`teòîùî àúùä øáñ éñåé 'øÐ

aezkd ewzp dyrz `l lr xare hwly xg`

oi` jkitle ,xble iprl my eaferl edeve ,dyrl

.eilr oiweløáñ àáé÷ò 'øåmcew ,`xwirn Ð

dyrl wzip `lc ,dilr iwle .dyr i`w dhiwl

.eilr d`a dler oi`eàåä çìúùîä øéòùá ïëå
øîåàxg`e ,miryt jk xg`e ,dligz zeper Ð

.mi`hg jkíéãøîä.qirkdl dyerd Ðêìî
éá òùô áàåî.ia cxn =äðáì òùôú æàÐ

.dcedi jln lr dpal iayei ecxnäãåúîå øæåç
'åëoi` ,el elgni zepecf lr m` ;dinza Ð

!zebbyd lr aey ywal jixvúåðåãæ ïäì äùò
úåââùëz`hgk ryte oer `yep :xn`w ikde Ð

.bbeyàø÷ äéì òééñî à÷ãmei ieciec Ð

.diteb mixetkdúéçðã àåää,xeav gily Ð

xcq mixetkd mei ly ezltza xcqny

mixt dnlype" my lr lecb odk ly eizecear

.(ci ryed) "epiztyøôëåexta xen`y dn Ð

.iecie ixac (fh `xwie) "ezia crae ecra xtke"

'd iptl ig cnri" glzynd xirya oldl xn`p

.(my) "eilr xtkløîåì êùôð íàåaiydl Ð

"xtke" oi`y xnel ,ef dey dxifb lr daeyz

wetiz diae dipin jgxk lr ,minc ozna `l`

xne` `ed ixdy ,ikd xninl xyt` `lc jl

xtke el xy` z`hgd xt z` oxd` aixwde"

xt z` hgye" jk xg`e "ezia crae ecra

"ecra xtke" ,jgxk lr 'ebe "z`hgdoiicre Ð

.`id mixaca ef dxtk :`nl` ,hgyp `léàî
øîåì êùôð íàel aiydl did dn Ð

.`pixg` `nrh dil jixhvi`cóìéð àîéú éëå
,iniptd xirya `aizkc dxtkn xtke ,i`d Ð

"l`xyi ipa z`nehn ycwd lr xtke" aizkc

cere ,daezk minc ozn xzac ,`id ozna `idde

.iecie ea oi`y
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åàìxyae" (ak zeny) aizkc ,dtixh xninl ivn ied inp ikd Ð ediipia `ki` dliapc

iwl `l `nlr ilekl xninl `kile ,"eze` oekilyz alkl elk`z `l dtixh dcya

ueg e`viy miycw xyal jixhvi`c ,zellkay e`l dil iedc ,dtixhc e`l `edd`

`dc ,(`,gq oileg) "dywnd dnda" wxta dhigy mcew eci z` xaerd `ivedle dvignl

,zellkay e`l ied `l `icda aizkc dtixhl

iab (`,ck migqt) "dry lk" wxt yixa rnynck

miycw oiprle .my oiire lyeane `p iabe xzep

wxta xn`c `de .zellkay e`l iedc `ed xaere

z` lk`y xf iab (`,gi zekn) "oiweld od el`"

inp iwlile :jixte ,dwixf iptl dnegl ueg dlerd

e`l mzd !"elk`z `l dtxh dcya xyae" meyn

,`nlra `xeqi` `l` ,xn`w ynn zewln

il d`xpe .xn`w `xeqi`c mzdc `ibeq gkenck

iqei iax elit`c ,dtixh xn`w `l ikdlc :uxzl

dn lk wzip `lc oeik ,wezip aiyg `l ililbd

ueg e`viy miycw inp [llek] e`lac ,e`lay

lr s`e .oekilyz alkl i`w `l jpd`e ,ozvignl

dtixhe dliapc e`l cg` xtqa iz`vn ok it

xn`w `l i`n` :il dniz la` .ediipia `ki`

dlecb d`ilte ?ediipia `ki` d`te dgky hwl

hwpe ,eda ixii`c d`ite dgky hwl wayc c`n

dliapc xninl ira `xwirnc :il d`xpe !dliap

izixg` `zlin ogky`c oeike ,ediipia `ki`

ediiexzlc xninl `ki` Ð ediipia `ki`c

ililbd iqei iaxl ,d`ite dgky hwl lr zxtkn

e`lc ab lr s` xtkn eixaca wezip xikfd `lc

dil `xiaqc `aiwr iax dirnye ,`ed xenb wezip

wezip e`lc ab lr s` eixg` dyr azky e`l lk

dler eilr xary xg`l e`ld eixg` owzl `ed

oicd `ede d`te dgky hwl `pze ,eilr zxtkn

dgky hwla :`aiwr iax dil xn`we .dliapl

wezip iedc il `xiaq iciclc ,jl `picen d`te

il `xiaqc ,eilr xary xg` e`ld owzl xenb

`aa) "`nw lfebd" wxt xn`c l`rnyi iaxk

`l ,dnwd on yixtdl d`t zevn :(`,cv `nw

s` xne` l`rnyi iax cr ,'ek dnwd on yixtd
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

חג השבועות הוא זמן עת רצון למעלה, וה' יתברך מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בראש השנה 
ויום הקדוש דצום כיפורים.

היום יום ג סיוון
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כאשר פועלים על עוד יהודי להוציאו מהגלות הפרטי על-ידי חינוכו לתורה ומצוות, אזי ממהרים את הגאולה הכללית של בני ישראל, 
על-ידי משיח צדקנו, שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש.

משיחת שבת פרשת נשא, ה'תשכ"ח



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `nei(iyily meil)

zx`ane .'myd `p`'a eiecie gzet lecb odkdy dpyna epcnl
:`ziixadL ïépîexne`aoeylïàk øîàð .'àpà'oeyl xtd ieciea ¦©¦¤§¨¨¤¡©¨

ïläì øîàðå ,äøtkdyn iecieaáøBçaoeyl lbrd `hg lr,äøtk ©¨¨§¤¡©§©¨§¥©¨¨
ïläl äîdyn dceezdaoeyl,'àpà'xn`py(`l al zeny)`P`' ©§©¨§¨¨¨¨

,'dGd mrd `hgïàk óàdceezn lecb odk.àpàa ¨¨¨¨©¤©¨§¨¨
L ïépîedceezn,íMa.'myd `p`' xne`eïàk øîàðoeyl,äøtk ¦©¦¤©¥¤¡©¨©¨¨

äôeøò äìâòa äøîàðåoeylïläl äî ,äøtkdtexr dlbra §¤¤§¨§¤§¨£¨©¨¨©§©¨
miceezn mipdkdad zxkfd,íMxn`py(g `k mixac)LOrl xRM' §¥©¥§©§

,''d zicR xW` l`xUiïàk óàdceezn lecb odk.íMa ¦§¨¥£¤¨¦¨©¨©¥
:`xnbd dywnàîìLa ,éiaà øîàa dceezdy dynäìâòî ,áøBç ¨©©©¥¦§¨¨¥¥¤§¨
éìé àì äôeøòóc ,mya zeceezdl cnl `l -äåä äåäc éàî- £¨Ÿ¨¥©©£¨£¨

,dceezd xak `ed dtexr dlbr zyxt dxn`py dryai`e
.dxn`py xg` zeceezdl xefgl xyt`àlà,dywieciey ¤¨

a mipdkdéìéz äôeøò äìâòó[cnlz-],áøBçîeceezi mipdkde ¤§¨£¨¥¦¥¥
.'`p`'aénð éëä àîéz éëåaxegn dtexr dlbr micnel ok`y - §¦¥¨¨¦©¦

,`p`a miceezn mipdkdyïðúäå,dtexr dlbr dyrnaíéðäkä §¨§©©Ÿ£¦
øîà à÷ àì àpàa eléàå ,ìàøNé Enòì øtk íéøîBàexikfd `l - §¦©¥§©§¦§¨¥§¦§¨¨Ÿ¨¨©

.`p` mixne`y.àéL÷©§¨
,myd zxkfd ernyy :dpyna epipy' åéøçà ïéðBò ïäåmy jexa §¥¦©£¨

.'cre mlerl ezekln ceak,øîBà éaø ,àéðzxn`p(b al mixac)ék' ©§¨©¦¥¦
,'eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à 'ä íLy ,eyexiteäLî íäì øîà ¥¤§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥¨©¨¤Ÿ¤

ízà ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL øékæî éðàL äòLa ,ìàøNéì§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦§¤©¨¨©¤
[l`xyi-]ìãâ eáä',edekxaze 'epidl`l'my jexa' mipery o`kne ¨Ÿ¤

.myd zxkfd xg`,øîBà òLBäé éaø éçà ïa äéððçn cnlpøëæ' £©§¨¤£¦©¦§ª©¥¥¤
'äëøáì ÷écö(f i ilyn),yéðàL äòLa ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ©¦¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥§¨¨¤£¦

íéîìBò ÷écö øékæî,[d"awd-]ízà[l`xyi-].äëøa eðz ©§¦©¦¨¦©¤§§¨¨

äðùî
:mixetikd mei ixiry ly dlxbdd zpkda zwqer epizpynBì àä
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.zexwl erpnie dceardãîòî éùðàål`xyi Ð

xn`py ,oaxwd lr xeavd zegilya micnerd

eidiy devn "il aixwdl exnyz" (gk xacna)

dil yixc ikd .mpaxw lr micnere mixnyn

.(`,ek) ziprz zkqnae ixtqaïéøçàîzexwl Ð

.cinzd zcear zelk cràîò øàùìmi`ad Ð

.rny z`ixw onf ricedl oniq `ed ,dxfraòîù
'åë äðéîoihib zkqna `id `zbelte Ð

.(`,q) oiwfipd wxtaúéá óìàázeize` Ð

.zeaizd iy`x lyáúåë àåäùëodk Ð

.dzewydl dlibnd z` azekdáåúëù äîë
àìáèá.zeize`d ipniq itl Ð
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zevnl oinicwn oiwizeey `l` .ryedi iaxk

dltz `dzy ick ,upd mcew dzexwl oinikyne
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מל"ח בעומר, וכשהיתי תמול על ציון כ"ק מו"ק אדמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע הזכרתיו לרפואה ותקותי שיבשר בשו"ט בזה.

ומה שמסיים במכ' - אבקש להחייני בתשובה טובה לכה"פ בתשובה תתאה - כבר עניתי בכג"ד 

וכמאמרו של כ"ק מו"ח  לאיזה מאנ"ש שי' שעתה הוא הזמן דעקבתא דמשיחא עקבתא דעקבתא, 

אדמו"ר שאמר ושנה כמה פעמים, שלא נשאר לברר אלא פכים קטנים, ומקובל ג"כ שהכלי לביאת 

המשיח שזהו הפצת המעיינות חוצה, וישתדל ג"כ כבודו בהפצת המעיינות, ובטח גם בירושלים ת"ו 

יכול למצוא אנשים שהם בגדר חוצה, ויחממם ויאירם מיט חסידישע ווארימע ליכטיקייט, און אז 

מען ליגט אין ליכטיקייט בד"מ ווערט אראפגענומען די פינסטערקייט, ואם צריכים לבטל ולעקור את 

האותיות דמחדו"מ שאינם מתאימים אם היו, הרי גם זה אפשר לעשות בקו הימין, היינו על ידי דמעות 

של שמחה, וכמשנ"ת בפי' דהורידי כנחל דמעה )ועייג"כ ד"ח פי"א(, ואת הענינים דשכל ומדות שאינם 

מתאימים כ"כ, ע"י הג' אהבות אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וע"י העסק בתורה ובפרט 

במאור שבתורה, היא תורת החסידות, שע"י זה יהי' את אתהפכא חשוכא לנהורא.

קשה לי להתערב מכאן בכולל בענין נתינת לירא לחדש לנכדו שי', ותמורת זה הנני מוסג"פ 

סערטיפיקאט לחבילה, והנני חותם בברכת רפואה קרובה ושיוכל לבשר בשו"ט מבריאותו ומעניניו 

הפרטים ומהנעשה אצל אנ"ש בכלל.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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צריך להוסיף בהתעסקות בעניין החינוך, לא רק באמצעות ההורים, אלא גם לפעול ישירות על הילדים.
משיחת שבת פרשת נשא, ה'תשכ"ח
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בלשון המשנה ישנם )בהעלם( כל הפרטים, האורך הרוחב והעומק, שנתבארו אחר-כך בגמרא, אלא שבמשנה הם בקיצור נמרץ.
ממאמר יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח
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,étìwa.cg` lxeb `iven cg` lkeäìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤

,'dl lxebdðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà ,Bì øîBà ïâqäBðéîéa íàå .E ©§¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦
äìBò ïâñ ìL,'dl lxebdøac ,ìBãb ïäkì Bì øîBà áà úéa Làø ¤§¨¤Ÿ¥¨¥©Ÿ¥¨©¥

Cléîmby meyn ,'z`hg 'dl' fxkd xnelk ,jixac xen` - ¦¨
.myd z` `xewy df `ed lecbd odkd ,dlxbda szzyn obqdyk
x`eank eici izy z` qipkn epi` lecbd odkd dcedi iaxly ixd

.mpini ci z` miqipkn obqde lecbd odkd `l` ,epizpyna
cia dlr 'dl lxebdyk recn :dcedi iax ixac lr `xnbd zl`ey

,'jlin xac' lecbd odkl xne` a` zia y`x ,obqddéì àîéðå- §¥¨¥
d xn`iyïâñ'dl lxebd dlryk enke ,'jlin xac' lecbd odkl §¨

:`xnbd daiyn .lecbd odkd ciadéãéa ÷éìñ àìc ïåékoeik - ¥¨§Ÿ¨¦§¨¥
,obqd cia `l` lecbd odkd cia 'dl lxebd dlr `lyìçàL ¨§¨

dézòcxac' obqd el xn`i m` zrcd zeyilg lecbd odkl yi - ©§¥
.ea dxbznk d`xpy oeik ,'jlin

:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîaepizpyna `pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¥
:`xnbd daiyn .`ziixaa `aend dcedi iaxeøî[dcedi iax-] ©

éãò ïâñc àðéîé ,øáñìBãb ïäëc déìàîNî ódyri lxebdy sicr - ¨©§¦¨¦§¨¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨
.lecbd odkd ly el`nya xy`n obqd ly epiniaøîe`pzd-] ©

[epizpyna,øáñobqd ly zipnid eciodkd ly zil`nyd ecie ¨©
lecbdeäðéð éããä éksicr jk meyne ,mzeaiyga md miey - ¦£¨¦¦§

pki lecbd odkdy.eici izy z` qi
:`xnbd zl`eyàpz éàä ïàîez` dpyy `pzd edin -,epizpyn ©©©¨

.äãeäé éaøc déìò âéìôc:`xnbd daiyníéðäkä ïâñ àðéðç éaø §¨¦£¥§©¦§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
ïâñ änì ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ,àéðúc .àeäcinz jled §©§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¨¨§¨

Bðéîéî,lecbd odkd lyìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàLleki epi`e ¦¦¤¦¥©§§Ÿ¥¨
,cearlñðëðdåézçz LnLîe ïâñ.[enewna-]iax ixaca x`eane ¦§¨§¨§©¥©§¨

m` eizgz ynyl icka wx lecbd odkd oinil cner obqdy ,`pipg
.enr lixbdl ick `le ,leqt ea rx`i

lr `ziixa `xnbd d`ian ,oinia 'dl lxebd ziilr oipr ab`
eidy zetqep zelrne ,oinia wx dler 'dl lxebd did mda mipnf

:df onfa ycwnaïðaø eðzlk ,`ziixaaLnML äðL íéòaøà ¨©¨¨©§¨¦¨¨¤¦¥
÷écvä ïBòîL,dlecb dpedkaìøBbä äéä'dl,ïéîéa äìBò`edy ¦§©©¦¨¨¨¤§¨¦

.dti oniqCìéàå ïàkî,ef dtewz xg`l -íéîòtdid,ïéîéa äìBò ¦¨§¥¨§¨¦¤§¨¦
eíéîòtdid.ìàîNa äìBò §¨¦¤¦§Ÿ
åeini lkì äéäúéøBäæ ìL ïBLglzynd xiry y`xayïéaìî §¨¨¨¤§¦©§¦

.xiryd geliy onfa eil`níéîòt ,Cìéàå ïàkîdid,ïéaìî ¦¨§¥¨§¨¦©§¦
íéîòtåy.ïéaìî Bðéà §¨¦¥©§¦

åeini lkéáøòî øð äéädxepnay÷ìBcx`y eaky xg`l s` §¨¨¥©£¨¦¥
.zexpdíéîòt ,Cìéàå ïàkîdid÷ìBczexpd x`y eaky xg`l s` ¦¨§¥¨§¨¦¥
íéîòtådidäák.zexpd x`y mr §¨¦¨¤

åeini lkäëøòî ìL Là äéä,gafnd iab lryøabúîeil`n wlece §¨¨¥¤©£¨¨¦§©¥
,zixgya edexciqy xg`leéä àìådíéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk §Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦

siqedl meid jynaíéöò éøéæb éðMî õeç ,äëøònìmitiqen eidy ©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦
,miiaxrd oiaíéîòt ,Cìéàå ïàkî .íéöò úåöî íéi÷ì éãkdid §¥§©¥¦§©¥¦¦¨§¥¨§¨¦

øabúîe,øabúî ïéà íéîòta egk yz did `l`,zixgyeok zngn ¦§©¥§¨¦¥¦§©¥
eéä àìdïéòðîð íéðäk[miwiqtn-]íBiä ìk äëøònì íéöò àéáälî Ÿ¨Ÿ£¦¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨©
,Blek.y`d z` xiabdl icka

åeini lkìëå ,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äëøa äçlzLð §¦§©§¨§¨¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨
L ïäkdidúéæk Bòébn,mgld zwelgnLéyLéå ,òáNå BìëBà Ÿ¥¤©¦§©¦¥§§¨¥©§¥

y,øéúBîe BìëBàzegta s` riayn did dkxad zngny oeik §¦
.zifknäøéàî äçlzLð ,Cìéàå ïàkî[dllw-]íçlä ézLáe øîBòa ¦¨§¥¨¦§©§¨§¥¨¨¤¦§¥©¤¤

ïäk ìëå ,íéðtä íçìáedidBòébîwxkxeriyìBô,ziphw oin - §¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§
,riayn epi` df xeriye xg`ne .zifkn daxda zegt `edeïéòeðvä©§¦

eidïéðøbøbäå ,ïäéãé úà ïéëLBîeid ,[millefd-]ïéìèBðly s` §¦¤§¥¤§©©§§¨¦§¦
mixg`.ïéìëBàåBøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèpL ãçàa äNòîe,oxbxbd §§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥

ejk zngnïa BúBà ïéøB÷ eéä̈¦¤
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רמה ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei
àá.jnvrl cecn :xkend el xne` ,rx egixy iptn .htp cecnl ,gweld Ðúîèîèî.dnkg lkn znzeqe znhe` Ðíúîèðå.'` xqg Ðäáøä åúåà ïéàîèî`nhil eze` oigipn Ð

e`nhz m`e ,oda e`nhz l` :`xw xn`w ikde .daxd.mznhpe seq Ðíúùã÷úäåmiyecw mziide ,hrn Ð.eze` oiriiqn xdhil `ad ,daxd Ð

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä
äðùîéôì÷á óøè.my dzid itlwe (`,fl) dlrnly wxta epipy Ðóøè.dtihgae dtixha ,me`zt Ðúåìøåâ éðù äìòäåmicner mixiryde ,l`nya cg`e oinia cg` Ð

dlery lxeb ozepe ,l`ny cg`e oinil cg`

.oini ly xiryl oiniaåéøçà ïéðåò ïäåÐ

.myd z` xikfnykàøîâïéåëéð àìãÐ

my ly dfi` eyenyna oiadl ynyni `ly

`edyk dti oniq `edy itl ,oinia eplhie

dzid leg lye oinia dler.zycewn dpi` Ð

'åë äñç äøåúädeve" (ci `xwie) xn`py Ð

dxez dqg dn lr 'ebe "ziad z` epte odkd

dxdh mdl oi`y qxg ilk ly oikt lr Ð

lr oky lk ,lw oenn lr dqg ok m` .dewna

ixv] ly openn lr dqg ok m` ,aeyg oenn

.miwicv ly openn lr xnege lw [oiríàå
åì øîåà áà úéá ùàø äìò ïâñ ìù åðéîéá

êìéî øáã ìåãâ ïäëì'dl" :jixac xac Ð

."z`hgäéãéá ÷éìñ àìã ïåéë,lecb odkc Ð

i` lecb odkc dizrc ylg ,wilq obqc diciae

.obq el xne`'ek epinin obq dnljledy Ð

ip`e .ield wgvi 'x mya exn` jk .epinil cinz

obq dnl :dcedi xa wgvi epiaxn izrny

`ly onf lk la` .leqt rx`i m`y Ð dpenn

dcear mey caer obqd oi` Ð leqt ea rx`i

.mleraúéøåäæ ìù ïåùìjeyne wexq xnv Ð

y`xa eze` oixyewe ,mec` reave ,oeyl oink

oniq `ede ,eili`n oialn dide glzynd xiry

xn`py ,l`xyil `ed jexa yecwd lgny

blyk mipyk mki`hg eidi m`" (` diryi)

."epiali÷ìåã éáøòî øð äéäåeaky xg`l Ð

ligzn epnny it lr s`e ,zexpd lk x`y

ziaxr wilcdlzexp zahd miiqn did ea Ð

.l`xyia dxey dpikydy zecr `ede ,zixgy

opixn`e "zecrd zkextl uegn" aizkck

mler i`a lkl `id zecr :(a,ak) zay zkqna

i`n (my) opixn`e .l`xyia dxey dpikydy

zecrzcnk ony da ozepy ,iaxrn xp df Ð

,miiqn did dae ligzn did dpnne dizexag

iaxrn xp edfi`e?(a,gv zegpn) xn`c o`nl

axrne gxfn mixecq zexpd zrayxp ixw Ð

opzck ,gxfnay oey`xl jenqy ipy xp iaxrn

`vne cg` qpkp :(` dpyn iyy wxt cinz)

xn`c o`nl .'eke zewlec zeigxfn zexp izy

oipezp mexce oetv 'ekeipt ozirvn` eid Ð

x`ye .iaxrn iexw `ede ,axrn itlk oiaeqn

aizkck ,irvn` itlk mdipt oiccvn zexpd

`id ,"dxepnd ipt len l`" (g xacna)

.mipw dyy ly zexp exi`i ,zirvn`ùà äéäå
øáâúî äëøòîäztqez `la eili`n wlece Ð

edexcqyn mivr `iadl oikixv eid `le ,mivr

.zixgyïéøéæâ éðùî õåç,miaxrd oia ly Ð

.lirl oiwxta ixn`ck ,daeg odyäçìúùð
äøéàî.eriayn epi`y Ðìåôë åòéâî ïäë ìëå

.mdici oikyen eid `l letk ribny in z` oerny iniae ,(mdici oikyen eid `l xizei m`e) odici z` oikyen oirepvd Ð riayn epi`y e`xy xg`n .zifk epi`y Ð
ïöîç

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

óøèÐ eini lk ovng eze` e`xwe 'eke itlwa

mitheg mixg` oipxbxb mby it lr s`

xwc i`d ,ezenk milke`eith ovng eze` e`

.xg` ovngn shg `edy itl :xnel yi ipixg`n

,dfn df oitheg eidyk ecitwd `l mixg` :inp i`

.citwd ecin shg dfyk Ð df la`
xive
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6

àa .Eîöòì äzà ãBãî :Bì øîBà ,èôð ãBcîì àä¦§¥§§¥§©¨§©§§¨
ãBcîàL ãò éì ïzîä :Bì øîBà ,ïBîñøôà ãBcîì¦§£©§§¥©§¥¦©¤¤§

íqaúpL éãk ,Enò:ìàòîLé éaø éác àðz .äzàå éðà ¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
àìå" øîàpL ,íãà ìL Baì úîèîèî äøéáòeànhú £¥¨§©§¤¤¦¤¨¨¤¤¡©§Ÿ¦©§

àlà "íúàîèðå" éø÷z ìà ,"ía íúîèðå íää¤§¦§¥¤¨©¦§¦§¦§¥¤¤¨
íúîèðå íäa eànhz ìà" :ïðaø eðz ."íèîhðå"§¦©§¤¨©¨©©¦©§¨¤§¦§¥¤

èòî Bîöò ànèî íãà ,"ía¯,äaøä BúBà ïéànèî ¨¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥
ähîlî¯äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéànèî¯:ïðaø eðz .àaä íìBòì BúBà ïéànèî ¦§©¨§©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨¨©¨©

"íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"¯èòî Bîöò Lc÷î íãà¯ähîlî ,äaøä BúBà ïéLc÷î¯ §¦§©¦§¤¦§¦¤§¦¨¨§©¥©§§©§©§¦©§¥¦§©¨
äfä íìBòa ,äìòîìî BúBà ïéLc÷î¯.àaä íìBòì BúBà ïéLc÷î §©§¦¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨

ïøãääðåîîä íäì øîà êìò

äðùîè."ìæàæòì" åéìò áeúk ãçàå "íMì" åéìò áeúk ãçà ,úBìøBâ éðL äìòäå étìwa óø ¨©©©§¦§¤¡¨§¥¨¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥
Bðéîéa äìò íL ìL íà .BìàîOî áà úéa Làøå Bðéîéa ïâqä¯:Bì øîBà ïâqä ©§©¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ¦¤¥¨¨¦¦©§©¥

ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéàBìàîNa äìò íL ìL íàå .E¯éLéà :Bì øîBà áà úéa Làø ¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨¦§ŸŸ¥¨¥¦¦
EìàîN daâä ìBãb ïäk"úàhç 'äì" øîBàå ,íéøéòOä éðL ìò ïðúð .¯:øîBà ìàòîLé éaø Ÿ¥¨©§©§Ÿ§§¨¨©§¥©§¦¦§¥©©¨©¦¦§¨¥¥

éøö äéä àì'äì" àlà ,úàhç øîBì CíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò ïäå ." Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨©§¥¦©£¨¨¥§©§§¨
.ãòåàøîâétìwa óøè éì änì?¯ìL étì÷ :àáø øîà .ìB÷Léìå ïéekéð àìc éëéä ék ¨¤¨¨¦¨©©©§¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¨©¨¨©§¦¤

é÷úî .íéãé ézL àlà ú÷æçî dðéàå ,äúéä ìBç ìLå ,äúéä õòàîìLa :àðéáø dì ódðéà ¥¨§¨§¤¨§¨§¥¨©£¤¤¤¨§¥¨©¦©§¦¨¨¦¨¦§¨¨¥¨
íéãé ézL àlà ú÷æçî¯ìBç ìL àlà .ìB÷Léìå ïéekéì àìc éëéä ék¯!dLc÷ð¯äåä ïk íà ©£¤¤¤¨§¥¨©¦¦¥¦§¨¦©¥§¦§¤¨¤§©§¨¦¥£¨

.ïðéãáò àì õòc úøL éìëe ,õò ìL úøL éìk dì¯!áäæc dãaòðå ,óñëc dãaòðå¯äøBzä ¨§¦¨¥¤¥§¦¨¥§¥¨¨§¦©§©©§¨§¤¤§©©§¨§¨¨©¨
.ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñçíeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ;àpz éàä ék àìc ïéúéðúî ¨¨©¨¨¤¦§¨¥©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨©¦§¨¥¦

äìBò ìBãb ïäk ìL Bðéîéa íà ,étìwa ïãé ïéñéðëî ìBãb ïäëå ïâqä :øæòéìà éaø¯ïâqä ©¦¡¦¤¤©§©§Ÿ¥¨©§¦¦¨¨©©§¦¦¦¦¤Ÿ¥¨¤©§©
ðéîé daâä ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBàäìBò ïâñ ìL Bðéîéa íàå ,E¯Bì øîBà áà úéa Làø ¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¦¦¤§©¤Ÿ¥¨¥

!ïâñ déì àîéðå .Cléî øac :ìBãb ïäëì¯déãéa ÷éìñ àìc ïåék¯ìçà÷ éàîa .déúòc àL §Ÿ¥¨©¥¦¨§¥¨¥§©¥¨§¨¨¥¦¥¨§¨©£¥§©¨
:øáñ øî ?éâìtéîàðéîéïâñcéãòïàîe .eäðéð éããä ék :øáñ øîe ,ìBãb ïäëc déìàîOî ó ¦©§¦¨¨©¨¦¨¦§©¨¦¦§¨¥§Ÿ¥¨¨¨©¦£¨¥¦§©

äãeäé éaøc déìò âéìôc àpz éàä¯ïâñ àðéðç éaø ,àéðúc .àeä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ©©¨§¨¥£¥§©¦§¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦§©§¨©¦£¦¨§©
ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL ,Bðéîéî ïâñ änì :øîBà íéðäkä¯.åézçz LnLîe ïâñ ñðëð ©Ÿ£¦¥¨¨§©¦¦¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§¨§©§©¥©§¨

Cìéàå ïàkî ,ïéîéa äìBò ìøBb äéä ÷écvä ïBòîL LnML äðL íéòaøà :ïðaø eðz¯íéîòt ¨©¨©©§¨¦¨¨¤¦¥¦§©©¦¨¨¨¤§¨¦¦¨§¥¨§¨¦
ìàîNa äìBò íéîòt ïéîéa äìBòì äéäå .Cìéàå ïàkî ,ïéaìî úéøBäæ ìL ïBL¯ïéaìî íéîòt ¤§¨¦§¨¦¤¦§Ÿ§¨¨¨¤§¦©§¦¦¨§¥¨§¨¦©§¦

Cìéàå ïàkî ,÷ìBc éáøòî øð äéäå .ïéaìî Bðéà íéîòt¯äák íéîòt ÷ìBc íéîòtäéäå . §¨¦¥©§¦§¨¨¥©£¨¦¥¦¨§¥¨§¨¦¥§¨¦¨¤§¨¨
,íéöò éøéæâ éðMî õeç äëøònì íéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk eéä àìå ,øabúî äëøòî ìL Là¥¤©£¨¨¦§©¥§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦

Cìéàå ïàkî .íéöò úåöî íéi÷ì éãk¯íéðäk eéä àìå ,øabúî ïéà íéîòt øabúî íéîòt §¥§©¥¦§©¥¦¦¨§¥¨§¨¦¦§©¥§¨¦¥¦§©¥§Ÿ¨Ÿ£¦
íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äëøa äçlzLðå .Blek íBiä ìk äëøònì íéöò àéáälî ïéòðîð¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨©§¦§©§¨§¨¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤

BìëBà Lé úéfk BòébnL ïäk ìëå ,íéðtäòáNåCìéàå ïàkî .øéúBîe BìëBà Léå ,¯äçlzLð ©¨¦§¨Ÿ¥¤©¦©©¦¥§§¨¥©§¥§¦¦¨§¥¨¦§©§¨
úà ïéëLBî ïéòeðvä ,ìBôk Bòébî ïäk ìëå ,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîBòa äøéàî§¥¨¨¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§©§¦§¦¤

äNòîe .ïéìëBàå ïéìèBð ïéðøbøbäå ïäéãéìèpL ãçàaïa BúBà ïéøB÷ eéäå ,Bøéáç ÷ìçå B÷ìç §¥¤§©©§§¨¦§¦§§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥§¨¦¤
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יומא. פרק שלישי - אמר להם הממונה דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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בטח ידוע לו משלושת השיעורים השווים לכל נפש . . בחומש תהלים ותניא הידועים, ועל כל פנים מכאן ולהבא ייזהר לקיימם.
ממכתב ט' סיוון, תשט"ו
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øîàpL ,ïäéúBøét ïéøLBð eéä ,ïäa úáMðî(fh ar mildz)Lòøé' §©¤¤¨¤¨§¦¥¥¤¤¤¡©¦§©

'Béøt ïBðálkzexitd exype eyirxd ,oepal `xwpd ycwnd ziaa - ©§¨¦§
.zaypnd gexd zngnäpeäkì äñðøt äúéä ïäîelr ,mipdkl - ¥¤¨§¨©§¨¨©§¨

.oze` exkny iciøîàpL ,eLáé ,ìëéäì íéáëBk éãáBò eñðëpL ïåéëå§¥¨¤¦§§§¥¨¦©¥¨¨§¤¤¡©
l`xyi zeprxet lr megp z`eapa(c ` megp)'ììîà ïBðáì çøôe'- ¤©§¨ª§¨

.yaiizze zxkz ycwnd ziaa dgixtdàeä Ceøa LBãwä ãéúòå§¨¦©¨¨
eðì døéæçäì,`eal cizrløîàpLzle`b lr diryi z`eapa §©£¦¨¨¤¤¡©

l`xyi(a dl diryi),ïpøå úìéb óà ,ìâúå çøôz çøt'ïBðálä ãBák ¨Ÿ¦§©§¨¥©¦©§©¥§©§¨
'dì ïzðopxze libz s`e ,lbze gxtz dnneyde daxgd ux`d - ¦©¨

xefgi oepal `xwpd ycwnd zia ceake ,wqtd ila dlib xg` dlib
.dligzak zeidl

dpyna epipyïðaø eðz .íéøéòNä éðL ìò ïðúð,`ziixaaøNò §¨¨©§¥©§¦¦¨©¨¨¤¤
íéîòtdidøékæîdïäkdíMä úà ìBãbyxetndaíBia Bmeia - §¨¦©§¦Ÿ¥¨¤©¥©

.mixetikdìLäLminrtïBLàø éecéåacra xtd lr dcezny §Ÿ¨§¦¦
,eziaìLeäLminrtéðL éecéåacra xtd lr dcezne xfegy §Ÿ¨§¦¥¦

,mipdkdìLeäLminrtalr l`xyi lk cra dcezny dry §Ÿ¨§
da ãçàå ,çlzLnä øéòNd zgpdúBìøBb'dl' xne`y mixiryd lr ¨¦©¦§©¥©§¤¨§¨

.'z`hg
øáëey ,dyrn didøîàz` lecbd odkdBìB÷ òîLðå ,íMä §¨¨©©¥§¦§©

Bçéøéì íéìLeøéî ,äpç øa øa äaø øîà .BçéøéawgxnäøNò ¦¦¨©©¨©©©¨¦¨©¦¦¦£¨¨
,úBàñøt.myd zxkfd my drnyp ,axd wgxnd s` lre ©§¨

:`ziixad zxne` cerøéöåmiielz eilry,ìëéää úBúìcdid §¦©§©¥¨
didy cr ,dgizta yirxnðòîLlewd.úaL éîeçz äðBîLaeíéfò ¦§©¦§¨§¥©¨¦¦

úøBèwä çéøî úBLhòúî eéä BçéøéaL,egixil cr ribn didy ¤¦¦¨¦§©§¥¥©©§¤
e,íùaúäì úBëéøö ïðéà BçéøéaL íéLðzenyean eidy iptnçéøî ¨¦¤¦¦¥¨§¦§¦§©¥¥¥©

,úøBè÷e ,egixil cr ribdyèM÷úäì äëéøö dðéà íéìLeøéaL älk §¤©¨¤¦¨©¦¥¨§¦¨§¦§©¥
îzngçéødúøBè÷zxehwdn xzeia wfg gix milyexia didy -. ©¥©§¤

éøäa àaàì eéä íéfò [éàìâc ïa øæòìà] (éàâìåã ïá éñåé) éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨§¨¥
[øååëî] (øîëî),fegnd my -eéäåmifirdçéøî úBLhòúî ¦§¨§¨¦§©§¥¥©

.úøBèwä©§¤
çñ ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà[xtiq-]éì ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¦

ì ézëìä úçà íòt ,ãçà ï÷æïéaî úøBè÷ çéø ézçøäå äìéL ¨¥¤¨©©©©¨©§¦§¦Ÿ§¥©§¦¥©§¤¦¥
,äéìúBkmyex mda xzep oiicr ,dliy oaxegn ax onf xary s`e ¨¤¨

.gixd
:zakrn dlxbdd m`d dpc `xnbdúéiìò ,éàpé éaø øîàdìøBb ¨©©¦©©£¦©¨

CBzîd,úákòî étì÷dyr `l ,lxeb `ll my mixiryl `xw m`e ¦©§¦§©¤¤
d la` .melkäçpä,mixiryd lr zelxebd ly,úákòî dðéà ©¨¨¥¨§©¤¤

.zelxebd ziilra erawp xaky meynçBé éaøåäéiìò óà ,øîà ïð §©¦¨¨¨©©£¦¨
.úákòî dðéà.devn xqig ,dlxbd `ll my `xw m`y `l` ¥¨§©¤¤

aekir oica mi`pz zwelgn it lr mzwelgn z` zx`an `xnbd
:dceard xcqïáì éãâáa ïéNòpä íéøác øîàc ,äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨§¨©§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨

,àákòî àì õeçaî,'dweg' mda xn`p `ly oeikàîìò élekoia - ¦©Ÿ§©§¨¥¨§¨
,opgei iax oiae i`pi iaxàákòî àìc éâéìt àìdyrp ixdy ,lxebd Ÿ§¦¥§Ÿ§©§¨

.uegaäéîçð éaøc àaélà ,éâéìt éklk lr xn`p 'dweg'y xaeqd ¦§¦¥©¦¨§©¦§¤§¨
,oal icbaa dyrpdøîàc ïàîdlxbddy,àákòîxaeqéaøk ©§¨©§©§¨§©¦

,äéîçð.oal icbaa ziyrp ixdy zakrn dlxbdd mb okleïàîe §¤§¨©
øîàcdlxbddy,àákòî àìc ,xaeq,éléî éðämdy miyrna §¨©Ÿ§©§¨¨¥¦¥

,äãBáòa la`äìøâä'dweg' da xn`p `ly dingp iax dcen £¨©§¨¨
c meyn ,aekirl.àéä äãBáò åàì̈£¨¦

:opgei iaxe i`pi iax zwelgn xe`iaa ztqep oeyl d`ian `xnbd
øîàc äéîçð éaøc àaélà ,éøîàc àkéàzeyrpd zecear s`y ¦¨§¨§¥©¦¨§©¦§¤§¨§¨©

uega oal icbaaàákòîc éâéìt àì àîìò élek ,àákòî.dlxbdd §©§¨¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§©§¨
äãeäé éaøc àaélà ,éâéìt ékmipta zeyrpd zecear wxy xaeqd ¦§¦¥©¦¨§©¦§¨

.zeakrn,àákòî àì øîàc ïàîxaeq,äãeäé éaøkdlxbd jkle ©§¨©Ÿ§©§¨§©¦§¨
.zakrn dpi`àákòî øîàc ïàîe`l` ,dcedi iaxk xaeq mb ©§¨©§©§¨

càëä éðàL,dlxbdaàø÷ déa àðúcaezkd ea dpyy -øLà' ©¦¨¨§¨¨¥§¨£¤
éðîéæ éøz ,'äìò øLà' 'äìòdlxbddy cnlp df xeziine ,miinrt - ¨¨£¤¨¨§¥¦§¥

.uega ziyrpy s` lr ,zakrn
:`xnbd dywn .zakrn dlxbdy i`pi iax ixaca dpc `xnbd

,éáéúéî,`ziixaa epipy ixdeöî.øLk ìéøâä àì íàå ,ìéøâäì äå ¥¦¥¦§¨§©§¦§¦Ÿ¦§¦¨¥
eàðMéì Cäì àîìLa,oey`xd oeyll -zøîàccéaøc àaélà ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©§©¦¨§©¦

,àákòî àìc éâéìt àì àîìò élek äãeäézhiyl `id mzwelgne §¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§©§¨
xnel yi ,dingp iaxépî àä,ef `ziixa dpyy `pzd edin -éaø ¨©¦©¦

,àéä äãeäé§¨¦
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משיחת שבת פרשת נשא, ה'תשכ"ח



xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `nei(iyiy meil)

zøîàc àðMéì Cäì àlàixacay ,d`aedy ipyd oeyll `l` - ¤¨§©¦§¨§¨§©§
dcedi iaxéâéìt,ok m` ,opgei iaxe i`pi iaxàîìLaixac - §¦¥¦§¨¨

mipaen ,zakrn dpi` dlxbddy da x`eany `ziixadìitïàî §©
øîàcdlxbdy,àákòî àì,xnel ozip eixacly meynépî àä- §¨©Ÿ§©§¨¨©¦

,ef `ziixa dpyy `pzd edin,àéä äãeäé éaøxn`p `l ezhiyly ©¦§¨¦
.zakrn dpi`e dlxbdd lr 'dweg'øîàc ïàîì àlàzhiyl s`y ¤¨§©§¨©

dlxbdd dcedi iax,àákòîxy`' zxin`a aezkd dpyy meyn §©§¨
dyw ,zakrn dlxbdd dingp iaxly oky lke ,'dlr,épî àäixd ¨©¦

.dingp iaxk `ly oky lke dcedi iaxk dcinrdl ozip `l
:`xnbd zayiinéðzda xn`py `ziixad ixac z` yxtz - §¥

`id dpeekdy ,'lixbdl devn''çépäì äåöî'lr zelxebd z` ¦§¨§©¦©
`l ixdy ,i`pi iax ixacl s` zakrn dpi` ef dgpde ,mixiryd

.weqta dpiipr ltkp
i`pi iax ixac lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:ipyd oeylaäåöî ,òîL àzlecbd odkd lre ìéøâäìokn xg`l ¨§©¦§¨§©§¦
úBcåúäìxn`py enke ,glzynd xiryd lr(`k fh `xwie)dcezde' §¦§©§¦§©¨

.'ebe 'l`xUi ipA zFpFr lM z` eilr.øLk ,äcåúä àìå ìéøâä àì ¨¨¤¨£§¥¦§¨¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦§©¨¨¥
zhiyk `lye ,zakrn dpi` dlxbddy `ziixaa x`eany ixd
zhiya `id opgei iaxe i`pi iax zwelgny ipyd oeyll] i`pi iax

.[dcedi iaxàîéz éëå,xnel dvxz m`e -çépäì énð àëämby - §¦¥¨¨¨©¦§©¦©
dpi` zelxebd zgpdy `id `pzd zpeeky yxtl yi ef `ziixaa

,ok m` .lirl `ziixaa epx`iay enke ,zakrnàôéñ àîéà- ¥¨¥¨
,ef `ziixa ly `tiqd z` xen`âä àì ,øîBà ïBòîL éaø,øLk ìéø ©¦¦§¥Ÿ¦§¦¨¥

la`,ìeñt äcåúä àì:`xnbd zxxane .akrn ieciedy meynéàî Ÿ¦§©¨¨©
xn`y oerny iax zpeek idn -ìéøâä àì','xykàîéìéàm` - Ÿ¦§¦¦¥¨

y `id ezpeeky ,xn`pçépä àìenke ,mixiryd lr zelxebd z` Ÿ¦¦©
,`nw `pz ixaca x`azdyììkî,dfn rnyn -øáñ ïBòîL éaøc ¦§¨§©¦¦§¨©

d la` ,zakrn dpi` dgpd `weecy,àákòî äìøâädid m` ixdy ©§¨¨§©§¨
dlxbda epic z` xnel el did ,zakrn dpi` dlxbdd s`y xaeq
zn`a m`y `l` .zakrn dpi`y dgpdn xzei yecig dfa yiy

,zeywdl yi ,zakrn dlxbddy xaeq `edàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
`ziixaa,mixiryd iablïäî ãçà úîerawpe elxbedy xg`l ¥¤¨¥¤

,lf`frle 'dlàéáîedyere zny xiryd mewna cg` xiry ¥¦
lBøéáçigd xiryd ly [ebef oal-].ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL £¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦¦§

jiiy `l ,ok m`e .zakrn dpi` dlxbddy oerny iax xaeqy ixd
ezpeeky ,'xyk lixbd `l' xn`y oerny iax ixac z` yxtl
lixbd `l elit`y yxtl yi `nw `pz ixaca s` `linne ,dgpdl

.i`pi iax lr dywe ,xyk llk
dpi` dgpddy `id `nw `pz zpeek mlerl :`xnbd zayiin
oi`e .i`pi iax zhiyke zakrn dnvr dlxbdd la` ,zakrn
df ixd ,'gipd `l' eixaca yxtp m`y oerny iax ixacn zeywdl

y meyn ,zakrn dpi` dlxbdd mby ezhiy z` xzeqïBòîL éaø©¦¦§
ïðaø éøîà÷ éàî ,òãé àìlixbd `l m`y minkg zpeek idn - Ÿ¨©©¨¨§¥©¨¨

,xykeäì øîà÷ éëäå.minkgl oerny iax xn` jke -äìøâä éà §¨¦¨¨©§¦©§¨¨
a ,mzxn`y 'xyk lixbd `l' m` -eúéøîà à÷ Lnî äìøâä- ©§¨¨©¨¨¨§¦

ok m` ,itlwd jezn lxebd z`lrd epiidc ,mkpic z` mzxn`
eëééìò àðâéìtmkilr ip` wleg -,àãçaip` dlxbday meyn ¨¦§¨£©§©£¨

g ip` ieciea la` ,zakrn dpi`y dcen.akrn ieciedy xaeqe wle
eeðééä ,eúéøîà÷c äìøâä éàdäçðädlxbdd eli`e ,zelxebd ly ¦©§¨¨§¨¨§¦©§£¨¨

,ok m` ,zakrn dnvrézøúa eëééìò àðâéìtmb ,mipic ipya - ¨¦§¨£©§§©§¦
ip`y ,iecied oica mbe .zakrn dpi`y xaeq ip`y dlxbdd oica

.akrny xaeq
:i`pi iax lr zeywdl icka ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈

øéòùä úà ákòî øt ,òîL`ed dziiyr onfy xirya dcear lk - §©©§©¥¤©¨¦
ici `vi `l ,xtd zcearl dnicwd m` ,xtd zcear xg`l
dceard z` dyriy xg`l zipy dzeyrle xefgl jixve ,dzaeg

.xtaøtä úà ákòî ïéà øéòNåxtd zcear micwd m` la` - §¨¦¥§©¥¤©¨
df oice .xtd zcear zaeg ici `vi ,dl zncewd xiry zcearl

wx xn`p ,xiryd zcear z` zakrn xt zcearyúBðzîa§©¨
.íéðôaL¤¦§¦

:`xnbd zxxaneàîìLa`ziixad ly `yixdúà ákòî øt ¦§¨¨©§©¥¤
,øéòNäx`al yiy meynøt énwî øéòNì déîc÷à éàcm`y - ©¨¦§¦©§§¥©¨¦¦©¥©

,xtd mcn my ozpy mcew micad oia xiryd mcn ozpe micwdàìŸ
,íeìk àìå ãáò.dceard xcqn dpiyy oeikàlàepipyy dn ¨©§Ÿ§¤¨

`tiqaeäéð éàî ,øtä úà ákòî ïéà øéòNxiry zcear idn - ¨¦¥§©¥¤©¨©¦
m`y xn`p ef dcear lry ,xtd zcearl mcew mipta ziyrpd

.akrn xcqd oi` xtd zcear z` dl micwdàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
ote`a exn`p `ziixad ixacyìëéäa øôc úBðzî íéc÷à éàc§¦©§¦©¨§©©¥¨

íéðôa øéòNc úBðzî énwîlr lkida xtd mcn ozp m`y - ¦©¥©¨§¨¦¦§¦
ixd .akrn xcqd oi` ,micad oia xiryd mcn ozpy mcew zkextd

eäa áéúk 'äweç'xn`p miptay zepzna -(cl fh `xwie)z`f dzide' ¨§¦§§¨§¨Ÿ
jk meyne ,akrn zeceard xcqy cnll ,'mlFr zwEgl mkl̈¤§©¨

.uegay xtd zepzn z` zakrn xiryd mc zpizp,åàì àlà¤¨¨
ote`a xaecnøôc úBðzî íéc÷àcmipzipd,äìøâä énwî ,íéðôa §©§¦©¨§©¦§¦¦©¥©§¨¨

.akrn epi`y `ziixaa xn`p df iepiy lreàøãñãîexcqy dfne - ¦§¦§¨
dlxbdd,àákòî àìmby gikedl yiäìøâä àøwéòmvr - Ÿ§©§¨¦¨¨©§¨¨
dlxbdd,àákòî àì énðiaxl s`y xaeqd i`pi iaxl dywe ©¦Ÿ§©§¨

lxbdd dcedi.zakrn d
:`xnbd dgec,àìakrn jkle ,zakrn dnvr dlxbdd mlerl Ÿ

xaecn `tiqae .dlxbdl mipta xtd zepzn z` micwd m`
c úBðzî íéc÷àcd mcøéòNc úBðzî énwî ,çaæna øôzkextd lr §©§¦©¨§©©¦§¥©¦©¥©¨§¨¦

å ,ìëéäazhiya ef `ziixaøîàc ,àéä äãeäé éaø(.q onwl)íéøác ©¥¨§©¦§¨¦§¨©§¨¦
,éákòî àì õeça ïáì éãâáa ïéNòpä,'dweg' xn`p `l mdilry oeik ©©£¦§¦§¥¨¨©Ÿ§©§¥

.xiryl xtd zepzn z` micwdy dn akrn `l jkle
mixaca zwqer `ziixady uxzl jiiy ji` :`xnbd dywn

,lkida miyrpdäá úøæåç êë íåùîå .éðz÷ 'íéðôaL úBðzîa' àäå§¨§©¨¤¦§¦¨¨¥
,àlà :úøàáîå àøîâäepx`iay itk `ed `tiqd xe`ia mlerl ¤¨

,mixiryd zlxbd iptl mipta xtd mc z` zzl micwdy ,dligza
zeywdl oi`y `l` ,zakrn dpi` dlxbddy jkn gikedl yie

,x`al xyt`y meyn ,i`pi iax lr `ziixadnépî àäedin - ¨©¦
,ef `ziixa dpyy `pzdøîàc ,àéä ïBòîL éaø(:bq onwl)àì äìøâä ©¦¦§¦§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîoi` ,xiryd zlxbdl mipta xtd zepzn micwd m` jkle §©§¨
.akrn xcqd.dcedi iax zhiya exn`p i`pi iax ixac eli`e

íìBòì ,àîéà úéòaéàåzhiya ef `ziixaàéä äãeäé éaøxaeqy §¦¨¥¥¨§¨©¦§¨¦
,zakrn dlxbddyàákòî àì àøãñác éäðexcq oi` mpn`e - §¦¦§¦§¨Ÿ§©§¨

lirl x`azpy mrhne ,`ziixaa x`eany enke akrn dlxbdd
(:hl)la` ,uega miyrpd mixaca 'dweg' xn`p `l dcedi iaxly

dàäéî äìøâämewn lkn -,àákòîizy aezkd dpy ixdy ©§¨¨¦¨§©§¨
.akrl icka 'dlr xy`' minrt

:oerny iaxe dcedi iax zwelgn z` x`al zxaer `xnbdeãæàå§©§
eäééîòèìmzhiyl ,`l e` akrn iecie m`d ea ewlgpy df xace - §©£©§

,ewlgp,àéðúc§©§¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
úøîàã àðùéì êäì àìàoky lke ,`akrn :i`pi 'x xn`e ,ibilt dcedi 'xc `ail` Ð

ipn `d .dingp 'xl?.dingp 'x `le dcedi 'x `lçéðäì äåöî éðúgipd `l m`e Ð

aizkc `ed `pnif `cg `l` ,`xw da `pz `l dpizpac ecen `nlr ilek `dae .xyk

xy` xiryd z` oxd` aixwde" aizkc ,`xw da `pz diilra la` .'ebe "oxd` ozpe"

izke 'ebe "eilr dlr."dlr xy` xiryde" a

úåãåúäìåaizkck ,glzynd xiry lr Ð

.'ebe "eilr dcezde"çéðä àì àîéìéàÐ

la` ,xyk oerny 'x xn`wc `ed `edda

itlw jezn eziilroerny 'xl dil zi` Ð

.`akrncïäî ãçà úî àéðúäåxg`l Ð

ok m` `l` lixbdl cer xyt` i`c ,dlxbd

,ceai`l cg` jlie ,mixg` mipy `iai

:(`,aq onwl) "ixiry ipy" wxta opixn`ck

àéáî`die zny df zgz weyd on cg` Ð

.lixbdl jixv oi`e cnerd df ly exiag'ø
'åë òãé àì ïåòîùlixbd `l mlerl Ð

xyk `nw `pz xn`wc,`ed gipd `l Ð

`l dlr oerny 'x xn`w ikid jl `iywce

rnyn ,dgpd epiid ef dlxbd i` ,xyk lixbd

dlrd `l i`c.iywz `l ,oerny 'xl leqt Ð

ynn lixbd `l oerny 'x xn`wc lixbd `lc

`pz xn`wc lixbd `lc rci ded `le ,xn`w

'x edl xn`w ikde ,i`wc `ed dgpd` `nw

ezixn`wc xyk lixbd `l i` :opaxl oerny

ynn dlxbd `edc ,diilra epiid`pbilt Ð

.dcezd `la ,`cga ekiilräìøâä éàå
äçðä åðééä åúéøîà÷ãekcicl diilr la` Ð

`akrn`l dlxbd iciclc ,izxza `pbilt Ð

yxtn onwle .akrn ieciede ,llk `akrn

.ieciea ediiexzc `nrhøéòùä úà áëòî øô
xiry ly zeceard on zg` micwd m` Ð

xtd ,xtl mcew d`yre ,xt lyl zexge`nd

dl mcwil ie`x `edy,dlqete `akrn Ð

xg`l dzeyrle xefgl jixve ,el dler dpi`e

:dyxta `id jk odizecear xcqe .xtd

jk xg`e ,oey`x iecie xtd lr dcezn dligza

xtd lr dcezn jk xg`e ,xiryd lr lixbn

z` ozepe dzgne sk qipkne ,ehgye ,ipy iecie

lr xtd mcn ozepe ,('ebe) y`d lr zxehwd

ozepe ,xiryd z` hgey jk xg`e ,zxetkd

lr xtd mcn ozep jk xg`e ,zxetkd lr epnn

.iniptd gafn lr ozepe minc axrn jk xg`e ,xiryd mcn jk xg`e ,zkextdìáà
øôä úà áëòî åðéà øéòùälyl zexge`nd on `ede ,xtd zcear micwd m` Ð

xiry iptl d`yre ,xiry.dlqet dl mcwil ie`x didy xiryd oi` Ðúåðúîá
íéðôáù.xiryd z` akrn xtd xcqc ,ixn`w Ðxiryl dincw` i`micad oia lr Ð

xt inwn.melk dyr `l Ðåäéð éàî øôä úà áëòî åðéà øéòù àìàdcear dfi` Ð

ly z` micwdl dpiy m`y dlr `nipc ,mipt zepzna xt lyl zncewd xirya epivn

.dlqet dl mcwil ie`xd xiryd oi` diptl xtìëéäá.zkextd lr Ðàáéúë ä÷åç
åäádpiy ixde ,dweg aizk mipta oiyrpd mixac`c ,dcen dcedi 'x elit` `dc Ð

.dl zxge`n `idy ueg ly z` dl micwd ixdy mipt zeceara dfíéã÷àã åàì àìà
äìøâä éî÷î íéðôá øôã úåðúîmcew xiry zecear `ven jpi` jgxk lrc ,xiryc Ð

.`akrn `lc ipzwe ,ef `l` mipta xtc zepznàáëòî àì éîð äìøâä àáëòî àì àøãéñãîå`iywe ,`akrn `l dlxbd xn`c o`nl `ki` :`nl` .ixnbl dl xwr elit` Ð

?ipn `d ,dingp 'xl oky lke ,`akrn dcedi 'xl elit` xn`c o`nløôã úåðúî íéã÷àãel dide 'ebe "xiryd mcne xtd mcn gwle" (fh `xwie) aizkck ,iniptd gafn lr Ð

.zkextd zepzn xnb cr exg`làáëòî àì àøãñáã éäðåixnbl dl xwr ik `din dlxbd ,uega miyrpd mixac` dweg daizk `l dcedi 'xl `dc ,dlxbd Ð`pzc ,`akrn Ð

.oxn`ck ,`xw daåäééîòèì åãæàå.dil opiqxb "xiryd z` akrn xt rny `z" inwine ,i`w dcezd `lc `zbelt` Ð
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éðú`l dlxbd :xn`c `id oerny iax Ð ipn `d :iiepyl ivn ded inp ikd Ð gipdl devn

diepy dl jenqe [iyily wxt] `ztqeza diepy ef `ziixa iz`vn jk xg`e ,`akrn

oerny iaxe ,dcedi iax ixac wiqne ,'eke ig cnri oerny iaxe dcedi iaxc jenqac `zbelt

.oerny iax e`l `yix Ð oerny iax `tiqcne 'eke xne`àäÐ gipdl devn ipz xn`wc

i`n :yxtn `w iyext `l` ,`ziixad dibn epi`

.lxebd gipd `l Ð lixbd `léáø`l oerny

lixbd `le rci xityc `nil :xn`z m`e Ð rci

inp iyxtnc ikid ik ,dlr epiid oerny iaxc

`lc ab lr s` ,dlr dicic lixbd `ll `zyd

?dlr e` gipd ied i` dil `wtqn opaxc lixbd

lixbd `lc dil `hiyt oerny iax i` :xnel yie

xninl dil ded ok m` Ð gipd `l epiid opaxc

meyn ,`gip `zyd la` ,lxebd dlr `l edi`

exwe dlr `l ixn` opax `nlic dil `wtqnc

.lixbd `l inp hwp Ð lixbd `l dil

åãæàåyxit Ð 'ek ig cnri `ipzc ediinrhl

qexbl yiy xn`e .i`w iecie`c :i"yx

.xiryd z` akrn xt rny `z mcew ,lirl eze`

meyne .dlxbd` i`we ,mixtqd zqxibk d`xp ile

dlxbd xn`c oerny iax `ni` zira i` xn`wc

idp dcedi iax `ni` zira i`e ,`akrn `l

`lc `kid ,`akrn dlxbd `akrn `l `xciqac

ikid ikc ediinrhl ecf`e 'ek llk lxebd dlr

dlr `lc `kid oerny iax` dcedi iax biltc

dlrc `kid bilt inp `kd Ð mlern lxebd

xiryc minc ozn mcew glzynd zne lxebd

mcd jtyi dcedi iaxl dil `xiaqc .iniptd

.dligza mdilr lixbie mixg` mipy `iaie

cr Ð zeigl wewf `di izn cr "ig cnri" :`ipzc

ied `xwc "eilr xtkl"e .exiag ly minc ozn

oi` :xaq oerny iaxe .exiaga extkiy cr yexit

,i`w glzynd xiry` Ð "eilr xtkle" ,jixv

lxebd eilr dlr xy` xiryde" :xn`w ikde

zn m`e ,ieciea eilr xtkiy cr "ig cnri lf`frl

zn m`e ,dlxbd `la xg` `ian Ð iecie mcew

it lr s` xg` `iadl jixv oi` Ð iecie xg`

zn m`e .akrn epi` geliyc ,oiicr egliy `ly

Ð exiag inc zwixf mcewe iecie mcew glzynd

`la xg` xiry `iane ,exiag ly mcd wxfi

,devnl elit` lixbi `le ,eilr dcezne dlxbd

ipy lr" aizkck ,mipya `l` dlxbd oi`c

dlriy (enr) ipyd z` ca`l e` mcd jetyl jixv did Ð mipy `ian did m`e ."mixiryd

mixg` mipy `iadl jixv glzynd znyk dcedi iaxlc eyxity enke ,myl lxebd eilr

drxi ipyde dlr miiqne (`,aq) "ixiry ipy" wxta onwl opz ikd .dligza mdilr lixbdle

.mcd jtyi Ð glzynd zn :dcedi iax xn` cere ,zenz xne` dcedi iax ,a`zqiy cr

ki` inp mipdk zxezaeixac ,lixbie mixg` mipy `iai Ð lixbdyn mdn cg` zn :`icda `

oerny iaxe dcedi iaxc `zbelt xza cinc dcedi iaxl ol `wtp `xw i`dne .dcedi iax

i`de .mcd jtyi Ð glzynd zn ,glzynd zeni mcd jtyp m`y ,eze` glyl mzd opiqxb

exiag `ian odn cg` zn dil `xiaq oerny iaxc ,dcedi iaxl o`z` `zlin
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דווקא על-ידי-זה שאומר  יתעורר מזה.  ואף-על-פי-כן לא  כו'  יתבונן האדם בפירוש המילות  רואים במוחש שלפעמים   .  . בתפילה 
אותיות התפילה בקול, אזי ניתווסף לו חיות פנימית.

ממאמר שבת פרשת נשא ה'תשכ"ח



רמט
ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei

úøîàã àðùéì êäì àìàoky lke ,`akrn :i`pi 'x xn`e ,ibilt dcedi 'xc `ail` Ð

ipn `d .dingp 'xl?.dingp 'x `le dcedi 'x `lçéðäì äåöî éðúgipd `l m`e Ð

aizkc `ed `pnif `cg `l` ,`xw da `pz `l dpizpac ecen `nlr ilek `dae .xyk

xy` xiryd z` oxd` aixwde" aizkc ,`xw da `pz diilra la` .'ebe "oxd` ozpe"

izke 'ebe "eilr dlr."dlr xy` xiryde" a

úåãåúäìåaizkck ,glzynd xiry lr Ð

.'ebe "eilr dcezde"çéðä àì àîéìéàÐ

la` ,xyk oerny 'x xn`wc `ed `edda

itlw jezn eziilroerny 'xl dil zi` Ð

.`akrncïäî ãçà úî àéðúäåxg`l Ð

ok m` `l` lixbdl cer xyt` i`c ,dlxbd

,ceai`l cg` jlie ,mixg` mipy `iai

:(`,aq onwl) "ixiry ipy" wxta opixn`ck

àéáî`die zny df zgz weyd on cg` Ð

.lixbdl jixv oi`e cnerd df ly exiag'ø
'åë òãé àì ïåòîùlixbd `l mlerl Ð

xyk `nw `pz xn`wc,`ed gipd `l Ð

`l dlr oerny 'x xn`w ikid jl `iywce

rnyn ,dgpd epiid ef dlxbd i` ,xyk lixbd

dlrd `l i`c.iywz `l ,oerny 'xl leqt Ð

ynn lixbd `l oerny 'x xn`wc lixbd `lc

`pz xn`wc lixbd `lc rci ded `le ,xn`w

'x edl xn`w ikde ,i`wc `ed dgpd` `nw

ezixn`wc xyk lixbd `l i` :opaxl oerny

ynn dlxbd `edc ,diilra epiid`pbilt Ð

.dcezd `la ,`cga ekiilräìøâä éàå
äçðä åðééä åúéøîà÷ãekcicl diilr la` Ð

`akrn`l dlxbd iciclc ,izxza `pbilt Ð

yxtn onwle .akrn ieciede ,llk `akrn

.ieciea ediiexzc `nrhøéòùä úà áëòî øô
xiry ly zeceard on zg` micwd m` Ð

xtd ,xtl mcew d`yre ,xt lyl zexge`nd

dl mcwil ie`x `edy,dlqete `akrn Ð

xg`l dzeyrle xefgl jixve ,el dler dpi`e

:dyxta `id jk odizecear xcqe .xtd

jk xg`e ,oey`x iecie xtd lr dcezn dligza

xtd lr dcezn jk xg`e ,xiryd lr lixbn

z` ozepe dzgne sk qipkne ,ehgye ,ipy iecie

lr xtd mcn ozepe ,('ebe) y`d lr zxehwd

ozepe ,xiryd z` hgey jk xg`e ,zxetkd

lr xtd mcn ozep jk xg`e ,zxetkd lr epnn

.iniptd gafn lr ozepe minc axrn jk xg`e ,xiryd mcn jk xg`e ,zkextdìáà
øôä úà áëòî åðéà øéòùälyl zexge`nd on `ede ,xtd zcear micwd m` Ð

xiry iptl d`yre ,xiry.dlqet dl mcwil ie`x didy xiryd oi` Ðúåðúîá
íéðôáù.xiryd z` akrn xtd xcqc ,ixn`w Ðxiryl dincw` i`micad oia lr Ð

xt inwn.melk dyr `l Ðåäéð éàî øôä úà áëòî åðéà øéòù àìàdcear dfi` Ð

ly z` micwdl dpiy m`y dlr `nipc ,mipt zepzna xt lyl zncewd xirya epivn

.dlqet dl mcwil ie`xd xiryd oi` diptl xtìëéäá.zkextd lr Ðàáéúë ä÷åç
åäádpiy ixde ,dweg aizk mipta oiyrpd mixac`c ,dcen dcedi 'x elit` `dc Ð

.dl zxge`n `idy ueg ly z` dl micwd ixdy mipt zeceara dfíéã÷àã åàì àìà
äìøâä éî÷î íéðôá øôã úåðúîmcew xiry zecear `ven jpi` jgxk lrc ,xiryc Ð

.`akrn `lc ipzwe ,ef `l` mipta xtc zepznàáëòî àì éîð äìøâä àáëòî àì àøãéñãîå`iywe ,`akrn `l dlxbd xn`c o`nl `ki` :`nl` .ixnbl dl xwr elit` Ð

?ipn `d ,dingp 'xl oky lke ,`akrn dcedi 'xl elit` xn`c o`nløôã úåðúî íéã÷àãel dide 'ebe "xiryd mcne xtd mcn gwle" (fh `xwie) aizkck ,iniptd gafn lr Ð

.zkextd zepzn xnb cr exg`làáëòî àì àøãñáã éäðåixnbl dl xwr ik `din dlxbd ,uega miyrpd mixac` dweg daizk `l dcedi 'xl `dc ,dlxbd Ð`pzc ,`akrn Ð

.oxn`ck ,`xw daåäééîòèì åãæàå.dil opiqxb "xiryd z` akrn xt rny `z" inwine ,i`w dcezd `lc `zbelt` Ð
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éðú`l dlxbd :xn`c `id oerny iax Ð ipn `d :iiepyl ivn ded inp ikd Ð gipdl devn

diepy dl jenqe [iyily wxt] `ztqeza diepy ef `ziixa iz`vn jk xg`e ,`akrn

oerny iaxe ,dcedi iax ixac wiqne ,'eke ig cnri oerny iaxe dcedi iaxc jenqac `zbelt

.oerny iax e`l `yix Ð oerny iax `tiqcne 'eke xne`àäÐ gipdl devn ipz xn`wc

i`n :yxtn `w iyext `l` ,`ziixad dibn epi`

.lxebd gipd `l Ð lixbd `léáø`l oerny

lixbd `le rci xityc `nil :xn`z m`e Ð rci

inp iyxtnc ikid ik ,dlr epiid oerny iaxc

`lc ab lr s` ,dlr dicic lixbd `ll `zyd

?dlr e` gipd ied i` dil `wtqn opaxc lixbd

lixbd `lc dil `hiyt oerny iax i` :xnel yie

xninl dil ded ok m` Ð gipd `l epiid opaxc

meyn ,`gip `zyd la` ,lxebd dlr `l edi`

exwe dlr `l ixn` opax `nlic dil `wtqnc

.lixbd `l inp hwp Ð lixbd `l dil

åãæàåyxit Ð 'ek ig cnri `ipzc ediinrhl

qexbl yiy xn`e .i`w iecie`c :i"yx

.xiryd z` akrn xt rny `z mcew ,lirl eze`

meyne .dlxbd` i`we ,mixtqd zqxibk d`xp ile

dlxbd xn`c oerny iax `ni` zira i` xn`wc

idp dcedi iax `ni` zira i`e ,`akrn `l

`lc `kid ,`akrn dlxbd `akrn `l `xciqac

ikid ikc ediinrhl ecf`e 'ek llk lxebd dlr

dlr `lc `kid oerny iax` dcedi iax biltc

dlrc `kid bilt inp `kd Ð mlern lxebd

xiryc minc ozn mcew glzynd zne lxebd

mcd jtyi dcedi iaxl dil `xiaqc .iniptd

.dligza mdilr lixbie mixg` mipy `iaie

cr Ð zeigl wewf `di izn cr "ig cnri" :`ipzc

ied `xwc "eilr xtkl"e .exiag ly minc ozn

oi` :xaq oerny iaxe .exiaga extkiy cr yexit

,i`w glzynd xiry` Ð "eilr xtkle" ,jixv

lxebd eilr dlr xy` xiryde" :xn`w ikde

zn m`e ,ieciea eilr xtkiy cr "ig cnri lf`frl

zn m`e ,dlxbd `la xg` `ian Ð iecie mcew

it lr s` xg` `iadl jixv oi` Ð iecie xg`

zn m`e .akrn epi` geliyc ,oiicr egliy `ly

Ð exiag inc zwixf mcewe iecie mcew glzynd

`la xg` xiry `iane ,exiag ly mcd wxfi

,devnl elit` lixbi `le ,eilr dcezne dlxbd
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `nei(iyiy meil)

l xn`pglzynd xiryd iab(i fh `xwie)eilr dlr xW` xirUde' ,§©¨¦£¤¨¨¨¨
lf`frl lxFBdåéìò øtëì 'ä éðôì éç ãîòélf`frl Fz` gNWl ©¨©£¨¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨§©©Ÿ©£¨¥

m`e ,dxtkd zry cr ig didi xirydy jixvy ,epiide ,'dxAcOd©¦§¨¨
:`ziixad zl`ey .enewna xg` `iadl jixv znäéäé éúî ãò©¨©¦§¤

glzynd xiryd,éç ãBîòì ÷e÷æjixv ,df onf mcew zn m`y ¨©£©
:`ziixad daiyn .eizgz xg` `iadlBøéáç ìL Bîc ïzî úòL ãò©§©©©¨¤£¥

`iadl jixv oi` ,mincd ozn xg`l zn m`e ,iniptd xiryd ly -
,eilr dcezd `l oiicry s` lr ,xg` xiryéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLig didiy jixv,íéøác éecéå úòL ãòmcew zn m`e ¦§¥©§©¦§¨¦
xiryd inca xtik xak m` elit`e ,xg` xiry `iadl jixv ,okl
zn m` s`y ,xaeq dcedi iax .iecie oica ewlgpy `vnp .iniptd
epi` ieciedy oeik ,xg` `iadl jixv oi` iecied iptl xiryd
cr glzynd xiryd digiy jixvy ,xaeq oerny iaxe .akrn

.akrn ieciedy oeik ,iecied xg`l
:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîaly mzwelgn ceqi `id dn - §©¨¦§§¥

daiyn .ig xiryd didiy jixv izn cr oerny iaxe dcedi iax
`ed mzwelgn ceqi :`xnbdàéðúãkiabl xn`p ,`ziixaa ¦§©§¨

zelxebd(my)ig cnri lf`frl lxFBd eilr dlr xW` xirUde' ,§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¨¢©©
'd iptløtëìeilr,'ig glzynd xiryd didiy jixvy ,xnelk ¦§¥§©¥¨¨

e ,dxtk zry críéîc úøtëahgypd xiry ly,øaãî áeúkä §©¨©¨¦©¨§©¥
minc ozn zry cr ig glzynd xiryd didiy jixv jk meyne

.iecied zry mcew `edy ,iniptd xiryd lyøîBà àeä ïëåoke - §¥¥
xiryde xtd ly minc ozn xcq xg`ly ,aezkd oeyla epivn

xn`p ,iniptd(k fh my),äî .'Lãwä úà øtkî älëå'dxtk oeyl §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤©
y,ïläly x`al yi jgxk lríéîc úøtëa,aezkd xaic,ïàk óà §©¨§©¨©¨¦©¨

y x`al yi ,glzynd xiryd iabl dxn`py dxtk oeylaúøtëa§©¨©
íéîc,aezkd xaic hgypd xiryd lyïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ¨¦¦§¥©¦§¨©¦¦§
øîBà'd iptl ig cnri' weqta xn`p,'åéìò øtëìjixvy epiide ¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨

rldpeekd oi`y jgxk lre ,eilr zlhend dxtk jxevl ig cen
`l` ,iniptd xiryd inc oznlíéøác úøtëaeilr dceezny §©¨©§¨¦

,lecbd odkd.øaãî áeúkädidiy jixvy ,oerny iax xaeq jkle ©¨§©¥
.lecbd odkd eilr dceeziy xg`l cr ig glzynd xiryd

:zakrn dlxbdd m`d zwelgna oecl zxfeg `xnbd,òîL àz̈§©
äìò ,àáé÷ò éaø úà åéãéîìz eìàL'dl lxebdaciìàîNly ¨£©§¦¨¤©¦£¦¨¨¨§§Ÿ

,lecbd odkdïéîéì øBæçiL eäîzngn epinil exifgdl leki m`d - ©¤©£§¨¦
.`l e` ,oinia 'dl lxebd ziilr zeaiygïäì øîà,`aiwr iaxìà ¨©¨¤©

íé÷Bãvì íB÷î eðzz,dxezd lr miwlegdúBcøì,mka leynl - ¦§¨©§¦¦§
dxezd ieeiva miyer minkgy exn`iy ,mixaca mkz` gtwle

.mpevxk
:`xnbd zwiicneàîòèz` xifgdl `ly `aiwr iax ly enrh - ©£¨

`xaqd zngn wx `ed ,oinil lxebdíé÷Bãvì íB÷î eðzz ìàc§©¦§¨©§¦
éëä åàì àä ,úBcøì,df yyg `ll la` -déì ïðéøcäîmixifgn - ¦§¨¨¨¦§©§¦©¥

,i`pi iax lr dyw ok m`e .oinil l`nya dlry lxebd z`àäå§¨
úøîàdy ,xaeq dz` ixde -dézòá÷c ïåéëå ,àákòî äìøâä- ¨©©©§¨¨§©§¨§¥¨¦§©§¥

a 'dl xiryd rawpyìàîN,lxebd ziilr ici lrïðéøcäî éëéä §Ÿ¥¦§©§¦©
déìepinily xiryl my ly lxebd z` xiardl xzen ji` - ¥

:`xnbd zayiin .lf`frl rawp xakyéøîà÷ éëä ,àáø øîàjk - ¨©¨¨¨¦¨¨§¥
m` .`aiwr iax z` el`yy micinlzd zpeek dzidìøBbä äìò̈¨©¨

ìàîNa,'dl el`nyly xiryd rawpeBì eøéæçiL eäîlxebl - ¦§Ÿ©¤©£¦
,'dl eilr aezkyåmbBøéòNìel`nyl cnerd.ïéîéìdl`y lre §¦§¦§¨¦

efíäì øîà,dlxbda dlry dnn iepiy dfa oi` mpn` ,`aiwr iax ¨©¨¤
,mewn lkn la`.úBcøì íé÷Bãvì íB÷î eðzz ìà©¦§¨©§¦¦§

`ziixa d`ian `xnbd:zakrn dlxbdd m`d xxal icka ztqep
,òîL àzmixiryd zlxbd iabl xn`p(i fh `xwie)oxd` aixwde' , ¨§©§¦§¦©£Ÿ

:`ziixad zx`ane .''dl lxFbd eilr dlr xW` xirUd z`eléà ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©¦
didøîàðweqta,'åéìò øLà øéòNä úà','dlr' dlind `lléúééä ¤¡©¤©¨¦£¤¨¨¨¨¨¦¦

øîBày jixvyepçépé,'dl eilr aezky lxebl lecbd odkdåéìò- ¥©¦¤¨¨
,daxwdl cnerd xiryd lrøîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äìò' ©§©¨¨

y ,epiideäìòL ïåék'dl xiry dfi` xxaede ,itlwd jezn lxebd ¥¨¤¨¨
lf`frl dfi`eéøö Bðéà áeLC:`xnbd zl`ey .dgpdéàîìidn - ¥¨¦§©

,dgpd jixv oi` dlry xg`ly ,`ziixad zpeekäåöîì àîéìéà- ¦¥¨§¦§¨
,dgpd zevn oi` dlxbd zevn xg`ly epcnll `ay xn`p m`

ììkî,dfn rnyn -àì énð äåöî äçpäczgpda devn oi`y - ¦§¨§©¨¨¦§¨©¦Ÿ
yxetn `xwn ixdy ,ok xnel oi` ixde .mixiryd lr zelxebd

`ed(g fh my)xn`py ixd ,'zFlxFb mixirUd ipW lr oxd` ozpe'§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦¨
.mixiryd lr zelxebd z` gipdl devn weqtaåàì àlà`l` - ¤¨¨

zgpday devnd s` lry ,xnel `ziixad zpeek oi` m`d
dfa oi` la` ,zelxebdákòì.gipd `l m`dpéî òîLegkene - §©¥§©¦¨

dy ,dfn,àákòî äìøâäd eli`e,àákòî àì äçpäx`ean ixdy ©§¨¨§©§¨©¨¨Ÿ§©§¨
,zakrn lxebd ziilry rnyne ,zakrn dpi` dgpddy `ziixaa

.i`pi iax ixacke
:`xnbd zayiin,àáø øîàdgpdd oi`y `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨

`l` ,zakrn dlxbddy dfn wiicpy llk zakrnøîà÷ éëä- ¨¦¨¨©
,xnel `ziixad zpeek `id jkøîàð eléàaixwde' weqtd oeyla ¦¤¡©§¦§¦

xirUd z` oxd`øîBà éúééä ,'åéìò øLàyepçépélxeblãò åéìò ©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¦¦¥©¦¤¨¨©
' ,øîBì ãeîìz ,äèéçL úòLxirUd z`äìò øLà,epiide .'eilr §©§¦¨©§©¤©¨¦£¤¨¨¨¨

äìòL ïåékdgpdd zevn z` dfa miiw ,xiryd lr gpede lxebd ¥¨¤¨¨
eéøö Bðéà áeLCdpi` dlxbdd mb mlerle ,xiryd lr exi`ydl ¥¨¦

.zakrn
d`ian `xnbd:zakrn dlxbdd m`d xxal icka ztqep `ziixa

,òîL àzmixiryd zaxwd iabl xn`p(i fh my)z` oxd` aixwde' , ¨§©§¦§¦©£Ÿ¤
'dl lxFbd eilr dlr xW` xirUd,'úàhç eäNòådf weqte ©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨©¨

wxy ,epcnlneäNBò ìøBbäl xiryd z` raew -ïéàå ,úàhç ©¨¥©¨§¥
z`ixwíMädcal:àúééøáä úøàáîå .úàhç eäNBòepkxvpy dn ©¥¥©¨

meyn `ed ,df oic cenll icka weqtlìBëiL,xnel ziid leki - ¤¨
àeä ïéc àìäå,xnege lwa cenll yi ixde -Lcé÷ àlL íB÷îa äîe ©£Ÿ¦©§¨¤Ÿ¦¥

ìøBbä,z`hgl cg`e dlerl cg` mi`ad zepaxw x`ya dne - ©¨
`l ,z`hgl dfi`e dlerl didi mdn dfi` lxeb dyry s` lr
mdn dfi` yxite my mdl `xw m` ,z`f zexnle ,jka erawp

,dlerl dfi`e z`hglíMä Lcé÷,ok m` ,mzepyl leki epi` aeye ¦¥©¥
mixetikd mei ixirya`edyLc÷iL ïéc Bðéà ,ìøBbä LcwL íB÷î̈¤¦¥©¨¥¦¤§©¥

íMämyd z`ixwy i`ce -zeny z` reawl lirez cal ©¥
.mixiryd,øîBì ãeîìz'dl lxFbd eilr dlr xW`','úàhç eäNòå ©§©£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨©¨

wxy ,jkn cenll yieïéàå úàhç äNBò ìøBbäz`ixwäNBò íMä ©¨¤©¨§¥©¥¨
.úàhç©¨
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העוסק ב'תורתי', יודע ד'אל תעזובו, ' שאין ישראל נעזבין חס-ושלום, אלא הם מושגחים מאיתו יתברך בכל מקום ובכל זמן בהשגחה 
בפרטי פרטיות, ובאופן שנמשך להם טוב הנראה והנגלה.

ממאמר שבת פרשת נשא ה'תשכ"ח



xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `nei(ycew zay meil)

zipyp ef `ziixa ixd :`ziixadn dgkedd z` `xnbd zniiqne
e ,`xtiqaíúña diepyd `ziixaépî ,àøôéñ,d`pyy `ed in - §¨¦§¨©¦

éðz à÷å .äãeäé éaø`weecy ,`ziixaaïéàå úàhç äNBò ìøBbä ©¦§¨§¨¨¥©¨¤©¨§¥
z`ixwàîìà .úàhç äNBò íMädcedi iaxly ,dfn gken - ©¥¨©¨©§¨

d,àákòî äìøâä,ok m`e .mirawp mixiryd oi` dlxbd ilae ©§¨¨§©§¨
yi ef `ziixanàzáeéz[`kxit-]øîàc ïàîcdyàì äìøâä §§¨§©§¨©©§¨¨Ÿ

,àákòîn `xtiqd ixacn ixdyxaeqy dcedi iaxl s`y ,gke §©§¨
lkn ,uega oal icbaa miyrpd mixac lr 'dweg' xn`p `ly

:`xnbd dwiqn .zakrn dlxbdd mewnàzáeéz`kxit ok` - §§¨
.opgei iax ixac egcpe ,`id

:zepaxwa my z`ixw iabl sqep oecip d`ian `xnbdáø øîà̈©©
úBLøtúî ïépéwä ïéà ,àcñçmi`ad dpei ipa ipy e` mixez izy - ¦§¨¥©¦¦¦§¨§

,dlerl mdn dfi`e z`hgl mdn dfi` mirawp mpi` ,oaxwl,àlà¤¨
íéìòa úçé÷ìa Bàip` df ,mze` dpewy drya xne` milrady - ¦§¦©§¨¦

,z`hgl dfe dlerl gwelïäk úéiNòa Bàmilrad yxit `l m` - §£¦©Ÿ¥
m` la` .daxwdd onfa my mdilr raew odkd ,dgiwld zrya
oi` okn xg`l `xw m` s` ,dgiwl zrya my milrad `xw `l
.daxwdd zrya xg` my mdl `exwl odkd lekie ,jka mirawp

:`xnbd zxxan,àcñç áøc déîòè éàî ,éMà øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©©¦©©£¥§©¦§¨
.mziiyra e` mzgiwla `l` mirawp mipiwd oi`yáéúëciabl ¦§¦

zclei oaxw(g ai `xwie),äç÷ìå'cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW §¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨
'z`Hgl cg`e dlrl,z`hg myl mipiwd z` dpwzy ,epiide §Ÿ¨§¤¨§©¨

xn`p daf oaxwa odkd ziiyr iable .dler myle(l eh my),äNòå'§¨¨
eziiyray ,epiide ,'dlr cg`d z`e z`Hg cg`d z` odMd mzŸ̀¨©Ÿ¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨
oi`y ,cnlp el` miweqtne .dler myle z`hg myl mrawi

`l` mirawp mipiwd.äiNòa Bà ,äçé÷ìa Bà¦§¦¨§©¦¨
:`cqg ax ixaca dpc `xnbdéáéúéîdnn daiyid ipa eywd - ¥¦¥

mixetikd mei ixiry iabl xn`p ,`ziixaa epipyy(h fh `xwie),
'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVd z` oxd` aixwde'eäNòå §¦§¦©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©§¨¨

.'úàhçziilry cnlp weqtd oeylneìøBbä,itlwdnäNBò- ©¨©¨¤
l xiryd z` raewïéàå ,úàhçz`ixwúøàáîå .úàhç äNBò íMä ©¨§¥©¥¨©¨

:àúééøáämeyn `ed ,ok cenll weqt jixvy dnìBëiLziid ¤¨
,xnelàeä ïéc àìäå,xnege lwa cenll yi ixde -íB÷îa äîe ©£Ÿ¦©§¨

ìøBbä Lcé÷ àlLcg`e dlerl cg` mi`ad zepaxw x`ya dne - ¤Ÿ¦¥©¨
z`hgl dfi`e dlerl didi mdn dfi` lxeb dyr m`y ,z`hgl

hgl mdn dfi` yxit m` ,mewn lkn ,jka erawp `ldfi`e z`
,dlerlíMä Lcé÷mei ixirya ,ok m` .zepyl leki epi` aeye ¦¥©¥

`edy mixetikdìøBbä LcwL íB÷î,mixiryd zeny z` rawe ¨¤¦¥©¨
øîBì ãeîìz .íMä Lc÷iL ïéc Bðéàaezkd epcnln jkl -eäNòå' ¥¦¤§©¥©¥©§©§¨¨

,'úàhçziilr wxy ,jkn cenll yieïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä ©¨©¨¨©¨§¥
z`ixwáø éøáã ìò åæ àúééøáî úåù÷äì ùéå .úàhç äNBò íMä©¥¨©¨

àëä àäå :àãñç,mixiry iabl `ziixaa o`k ixde -clxebd zry §¨¨¨§
äçé÷ì úòL åàì,lenz` epwp xak ixdy ,`idäéiNò úòL åàìå ¨§©§¦¨§¨§©£¦¨

,àéäxtd zhigy xg`l cr igd xiryd z` miaixwn oi` ixdy ¦
,enc z`fdeéðz÷åxnege lwa cenll mewn didy `ziixaaòá÷c §¨¨¥§¨©

`ly mb my z`ixw dliren zepaxw x`yay gkene ,myd z`ixw
.diyr e` dgiwl zrya

:`xnbd zayiin,àáø øîàmyd z`ixwy cenll `pzd zpeek oi` ¨©¨¨

ipya my z`ixw lirezy `l` ,lxebd ziiyr onfa lirez
e ,oziiyr e` ozgiwl zrya mb mixirydøîà÷ éëäe ,`pzdäî ¨¦¨¨©©

úòLa eléôàå äçé÷ì úòLa eléôàå ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa§¨¤Ÿ¦¥©¨©£¦¦§©§¦¨©£¦¦§©
,äéiNòok it lr s` ,zepaxw x`ya epiideäçé÷ì úòLa íMä Lcé÷ £¦¨¦¥©¥¦§©§¦¨

,äéiNò úòLáea ,ok m`äçé÷ì úòLa àlL ìøBbä LcéwL íB÷î ¦§©£¦¨¨¤¦¥©¨¤Ÿ¦§©§¦¨
,äéiNò úòLa àlLå,mixiryd ipya epiideíMä Lc÷iL ïéc Bðéà §¤Ÿ¦§©£¦¨¥¦¤§©¥©¥

,'úàhç eäNòå' øîBì ãeîìz .äéiNò úòLáe äçé÷ì úòLa,cnll ¦§©§¦¨¦§©£¦¨©§©§¨¨©¨
ziilr wxyïéàå úàhç äNBò ìøBbäz`ixwíMädgiwl zrya ©¨¤©¨§¥©¥

diiyr e`.úàhç äNBò¨©¨
:`cqg ax lr zeywdl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,Lc÷î ànèîdidyéðòipr oaxwa aiigzde ycwnl qpkpy drya §©¥¦§¨¨¦
hgl cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `edy,z`

Bpé÷ì úBòî Léøôäå,epickøéLòäåeaeig dpzyde yixtdy xg`l §¦§¦¨§¦§¤¡¦
,xiyr oick dnda oaxwlCk øçàå,yixtdy zernd z` wlig §©©¨

eøîàzernå ,Búàhçì elàzern,BúìBòì elàzepaxw `ian epi` ¨©¥§©¨§¥§¨
`l` ,xiyr oaxwa aiiegn xaky oeik el`éñBîózernd lr ¦

z`hgl yixtdyBúáBç àéáîe,z`hg znda -Búàhç éîcî- ¥¦¨¦§¥©¨
,siqeny dn mr serd z`hgl yixtdy zerndnéñBî ïéàåó §¥¦

BúìBò éîcî BúáBç àéáîeoeik ,serd zlerl yixtdy zerndn - ¥¦¨¦§¥¨
:`xnbd dywne .z`hgl mzepyl leki epi`y,àëä àäåyxtny §¨¨¨

drya dlerl el`e z`hgl zern el`äçé÷ì úòL åàìc,`id §¨§©§¦¨
el` yxit `l onfd eze`ae ,xiyrdy mcew myixtd xak ixdy

,dlerl el`e z`hgl,àéä äéiNò úòL åàìåcin aixwn epi` ixdy §¨§©£¦¨¦
,z`hgl dnda zepwl cner `l`z÷åéð,`ziixaaòá÷cezxin`a §¨¨¥§¨©

`ly dfe .z`hgl el`e dlerl zern el` zernd zwelg zrya
e` dgiwl zrya wx ziyrp myd zriawy xn`y ,`cqg axk

.diiyr
:`xnbd zayiinàøañúå ,úLL áø øîàdz` xeaq ike - ¨©©¥¤§¦§§¨

,dpnn zeywdl ozipe zyaeyn dpi` ef `ziixayéaø øîàäå§¨¨©©¦
øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBä éaø øîà øæòìàdndaa aiigd ¤§¨¨¨©©¦©§¨§©¥¦§¨¨¦

xary ,ez`hglàöé àì ,éðò ïaø÷ àéáäådf oi`y oeik ezaeg ici §¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨
.epaxw,àöé àìc ïåéëå,ok m`òá÷ éëéäezxin`a mirawp ji` - §¥¨§Ÿ¨¨¥¦¨©

aiiegn epi` xak ixde ,xiyrdy xg`l dlerl zerndn wlg
.dler oaxwaàlà,jgxk lrøîéîì Cì úéà éàîxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

,ef diyew uxzl ickaBúeiðòî øîà øákL,`ziixaa dibdl yi - ¤§¨¨©¥£¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexblexn`eel`

jk xg`e ezlerl el`e ez`hglzwelgy ,epiide ,'eke 'xiyrd
z`hga aiig dide ipr didyk eyrp myd z`ixwe zernd

.exeaic lired jkle ,dleraeénð éëäyi ,myd z`ixw onf oiipra ¨¦©¦
epiwl zern yixtdy ipr ycwn `nhn' qexble `ziixaa dibdl

xn`ed zrya,epiide ,'eke 'ezlerl el`e ez`hgl el` dyxt
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

'לקח טוב נתתי לכם' קאי על גלייא שבתורה, לפי שלימודה הוא בהבנה והשגה באופן שנעשית 'שלו', ועד שמחדש בה חידושים כו'. 
'תורתי אל תעזובו', קאי על פנימיות התורה, שבה נרגש שהתורה היא חכמתו ורצונו יתברך, תורתי דייקא.

ממאמר שבת פרשת נשא ה'תשכ"ח
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.dndaa `l` xn`p `ly ,oeict mdlïåâë
úçà äãéøô [ç÷ìù]on gwl cg` lfeb Ð

oaf dler i` :`pz xn`w ikde ,zernc oixeavd

odilr siqene ,edpip z`hg iniiwc zern ipd Ð

.dacpl `lf` Ð oafc dler i`de ,ezaeg `iane

ïáæ úàèç éàipyd xeav zern erawed Ð

odilr siqen oi`e ,ef dgiwl ici lr dlerl

zler zernd on `ian `l` ,ezaeg odn `iane

`iai eziane ,zenz gwly z`hgde ,dacp

.dnda gwie zernòøåöî éðàùaizkc Ð

`le "rxevnd zxez didz z`f" (ci `xwie)

.zxg`éîð àùéø.xiyr oaxw `iady ipr Ð

àðîçø éáø àä íúälkl zg` dxez Ð

.xiyr oaxwa oi`vei olek ,oirxevndàéðúäåÐ
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àåä`iady xiyrc `ed rxevn ,`ed herin Ð
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.ea ede`ivedy xryèçùðìå.`xnba yxtn Ð

àøîâéà÷ äøéù÷àcbpk oeyl el xyewc Ð

.ex`evéà÷ äãîòäà åàz`e :xn`w ikde Ð

cbpk cinrn dhigyl cnerd z`hgd xiry

.ezhigy zia mewnøéôùiaxrn `l ezc Ð

`le .ex`eva dfe ey`xa xeyw dfy ,iccd`

lye Ð oeyl odilr xeyw el`y ,mixg`a
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dcnrd`xiry zxiywc meyne ,i`wc `ed

dfa df eaxrzi `ly ,xn`w dicegl glzynd
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xiyw `l i`de dia xiyw i`dc iniptd xiry
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.yeciw dl ixw dxt dyrn lk .my ozepe
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oi`e xaca `zewtp oi`y itl ,mzd xn`wck

dze`l jxev liaya d`ad serd zler oia welig

oiperh oi` ici`e ici`c ,xeav zacp d`a `idy

`le mikqp oerh oi` serc ,mikqp `le dkinq

cigi liaya d`a `idy dnda zler la` .dkinq

Ð miyp` oaxw `id m`e ,elyn mikqp dperh Ð

dikqp Ð xeav zacp d`a `idyke .dkinq oerh

odk did m`e ,dkinq oerh oi`e xeav lyn oiaixw

.cigi liaya d`a `idyk ely dxere dzcear Ð

dxere dzcear Ð xeav zacp d`ayk la`

el`e" wxta dxenza yxetn ikd .xnyn iyp`l

oiprl `zewtp `ki`c ab lr s`e .(a,k) "miycw

,ely epi`y xnyna elit` daixwny dzcear

xn`w Ð icin dipin `wtp `l odk oi` m`c oeik

.dacpl `lf` `nzq

ùìùxiry ly inp hwp `lc `d Ð zepeyl

ded `l `iddc meyn il d`xp ,iniptd

,llk xeriy dl ded `l Ð axrzi `ly ick `l`

.xeriy edl ded Ð jxev oda yic oeik ,ipd la`

m` rcil jxev ea did glzynd xiry ly dfe

.(` diryi) "epiali blyk" aizkck ,oiald
ik

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

?øîéîì àkéà éàî¯,øîà Ck øçàå :àîéz àì ©¦¨§¥©¨¥¨§©©¨¨©
.øîàå ç÷ì Ck øçàå :àîéà àlà¯éñBî ç÷ìó ¤¨¥¨§©©¨¨©§¨©¨©¦

eäéð éàî BúáBç àéáîe¯ïéà àäå ,déì ÷éøôc ¥¦¨©¦§¨¥¥§¨¥
!óBòì ïBéãt¯äãéøt ç÷lL ïBâk :àtt áø øîà ¦§¨¨©©©¨§¤¨©§¦¨

ïáæ äìBò éà .úçà¯éñBîéîcî BúáBç àéáîe ó ©©¦¨§©¦¥¦¨¦§¥
ïáæ úàhç éà .äáãðì àìæà äìBò éàäå ,Búàhç©¨§©¨¨§¨¦§¨¨¦©¨§©

¯éñBî ïéàéàäå ,BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó ¥¦¥¦¨¦§¥¨§©
øîà øæòìà éaø øîà àôeb .äúéîì àìæà úàhç©¨¨§¨§¦¨¨¨©©¦¤§¨¨¨©

ànèî :àéòLBä éaøLc÷îéðò ïaø÷ àéáäå øéLò ©¦©£¨§©¥¦§¨¨¦§¥¦¨§©¨¦
¯.àöé :àéòLBä éaø øîà àbç éaøå ,àöé àìŸ¨¨§©¦©¨¨©©¦©£¨¨¨

øéLò ïaø÷ àéáäL éðò òøBöî :éáéúéî¯,àöé ¥¦¦§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨¨
éðò ïaø÷ àéáäL øéLò¯!àöé àì¯íúä éðàL ¨¦¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨¨¥¨¨

."úàæ" áéúëc¯!éîð àLéø éëä éà¯éaø àä ¦§¦Ÿ¦¨¦¥¨©¦¨©¦
"úøBz" :àéðúäå ."úøBz" àðîçø¯òøBöî úBaøì ©£¨¨©§¨©§¨©§©§¨

àéáäL øéLò eléôà ìBëé ,øéLò ïaø÷ àéáäL éðò̈¦¤¥¦¨§©¨¦¨£¦¨¦¤¥¦
éðò ïaø÷¯."úàæ" øîBì ãeîìz¯dpéî óìéðå!¯ ¨§©¨¦©§©Ÿ§¥©¦¨

."àeä ìc íàå" àðîçø èòéîäðùîì øL÷ìL ïBL ¦¥©£¨¨§¦©¨©¨¤
úéa ãâðk Bãéîòäå ,çlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥
Bøt ìöà Bì àa .BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå ,BçeléL¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¨¥¤¨

ézL CîBñå ,äiðL:øîBà äéä Cëå .äcåúîe åéìò åéãé §¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥
ézòLt éúéåò] (ézòLôe éúéåò éúàèç) !íMä àpà̈¨©¥¨¨¦¨¦¦¨©§¦¨¦¦¨©§¦

éðôì [éúàèçéðà Eàpà .ELBã÷ íò ïøäà éðáe ,éúéáe ¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨
éúéåòL íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk !íMä©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦

éðôì éúàèçLå ézòLtLåíò ïøäà éðáe éúéáe éðà E §¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©
äfä íBiá ék" Ecáò äLî úøBúa áeúkk !ELBã÷§¤©¨§©¤©§¤¦©©¤

éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëéä' §©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥
ïäå ."eøäèz.ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :åéøçà ïéðBò"èçLpìå" :eäì àéòaéà ¦§¨§¥¦©£¨¨¥§©§§¨¨¤¦©£¨§§©¦§¨

ì øL÷ :óñBé áø éðúc ,òîL àz ?éà÷ äãîòäà Bà éà÷ äøéLwàLàøa úéøBäæ ìL ïBL ©§¦¨¨¥©©£¨¨¨¥¨§©§¨¥©¥¨©¨¤§¦§Ÿ
àlL BúèéçL úéa ãâðk èçLpìå ,BçeléL úéa ãâðk Bãéîòäå çlzLnä øéòNáøòúé ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦§¤¤¥¦§©¦§¨§¤¤¥§¦¨¤Ÿ¦§¨¥

éà÷ äøéLwà àîìLa zøîà éà .íéøçàa áøòúé àìå ,äæa äæ¯zøîà éà àlà ,øétL ¤¨¤§Ÿ¦§¨¥©£¥¦¦¨§©§¦§¨¨©§¦¨¨¥©¦¤¨¦¨§©§
éà÷ äãîòäà¯déa øéè÷ àì éàäå déa øéè÷ éàäc ,áøòéî àì déøáçác éäð¯éðéøçàa ©©£¨¨¨¥§¦¦§©§¥¨¦£©§©¨¥¥§©¨¨¥¥§©£¦¥

dpéî òîL åàì àlà !áøòéî úäéî¯ézL :÷çöé éaø øîà .dpéî òîL ,éà÷ äøéLwà ¦©¦£©¤¨¨§©¦¨©§¦¨¨¥§©¦¨¨©©¦¦§¨§¥
ìúçàå ,øeòéL äëéøö úçà .çlzLnä øéòN ìL úçàå äøt ìL úçà ,ézòîL úBðBL §¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨¦©¦§©¥©©©§¦¨¦§©©

:óñBé áø øîà .eäéépéî éä àðòãé àìå ,øeòéL äëéøö dðéàéæçéðçlzLnä øéòN ìL ;ïðà ¥¨§¦¨¦§¨¨©§¨¥¦©§¨©©¥¥£¥£©¤¨¦©¦§©¥©
éòácäweìç¯éòa àìc äøt ìLå ,øeòéL éòaäweìç¯é÷úî .øeòéL éòa àìdì ó §¨¥£¨¨¥¦§¤¨¨§¨¨¥£¨¨¨¥¦©§¦¨

!ãáBk éòa éîð äøôc :àîç øa éîø¯ãáBk :àáø déì øîà¯àì äøôãe .àéä éàpz ¨¦©¨¨§¨¨©¦¨¥¤¨©¥¨¨¤©¨¥¦§¨¨¨
?äweìç éòaäéáéúéàì éøéLa ïëøBk ,äNBò àeä ãöék :ééaà!ïBL¯ì áðæa :àîéà.ïBL ¨¥£¨¥¦¥©©¥¥©¤§¨¦§¨¥¨¥¨¦§©¨

ïúèìwL úòìBz éðLe ,æøà õò :áø øîà ïéðç éaø øîàúáäìL¯.äøLk¯:éáéúéî ¨©©¦¨¦¨©©¥¤¤§¦©©¤§¨¨©©§¤¤§¥¨¥¦¦
lä áäáäúðïBL¯ì àéáî!Lc÷îe øçà ïBL¯ïàk ;àéL÷ àì :éiaà øîà¯,úçìB÷a ¦§©§¥©¨¥¦¨©¥§©¥¨©©©¥¨©§¨¨§©©

ïàk¯.úôtëða¯ãáBk :øîBà àáø¯ïlek eéäiL éãk ,ïëøBk änì :àéðúc ;àéä éàpz ¨§¦§¤¤¨¨¥¤©¨¥¦§©§¨¨¨§¨§¥¤¦§¨
eìtéå ,ãáBk ïäa àäiL éãk :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,úçà äãeâàa©£¨©©¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¤§¥¨¤¤§¦§

ìL :ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà ék .äøtä úôéøN CBúìì LìL úçà ,ézòîL úBðBL §§¥©©¨¨¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨¨§¨©§¦©©¤
ì÷Lî úçàå ,æeæ äøNò ì÷Lî úçà .òøBöî ìL úçàå ,çlzLnä øéòN ìL úçàå ,äøẗ¨§©©¤¨¦©¦§©¥©§©©¤§¨©©¦§©£¨¨§©©¦§©
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אגרות קודשרנו

 ב"ה,  ער"ח סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחג השבועות הבע"ל. והוא לזכות בו את הרבים אופן המתאים.

וכל מי שיש בידו כו'. וזכות הרבים תלוי בו, ולכן גם יסייע אותו בזה גופא, להצליח בהשפעתו 

זו.

* * *

ידוע אשר בימי המועדים ורגלים שבכל שנה ושנה מתעוררים הענינים השייכים אליהם

- בחג המצות ענין יציאת מצרים, בל"ג בעומר גילוי פנימיות התורה וכו' -

ושעת הכושר מיוחד היא אז להמשכה וקליטה פנימית של ענינים אלו בפרט.

וימים אלו דזמן מתן תורתנו - ימי סגולה הם לעם סגולה לקבלת הסגולה היא התורה בשמחה 

ובפנימיות.

אבל - אמר הקב"ה לישראל הביאו לי ערבים טובים שתשמרו את התורה ואני נותנה לכם. 

והערבות שמקבל מהם היא רק ערבות הבנים. כשאמרו מקבלי התורה בנינו עורבים אותנו )שנחנכם 

בדרך התורה( אמר הקב"ה הא ודאי ערבים טובים, על ידיהם אתננה לכם.

וכאז כן עתה.

על כאו"א מאתנו, בהכינו את עצמו לזמן מתן תורתינו הבע"ל, לעשות עתה ככל יכלתו בחנוך 

לימים  בזה  עז  וביתר  ביתר שאת  על עצמו להשתדל  ולקחת  ולהחליט  והבנות בדרך התורה,  הבנים 

יבואו אחרי קבלת התורה.

וכל ישראל ערבים זה בזה.

השתדלות הנ"ל, אם תהי' רק בחנוך בניו ובנותיו הוא בלבד - אינה מספקת כלל.

כאו"א בטח יכול להשפיע - במדה ידועה על כל פנים - על החינוך של בני ובנות ישראל בסביבתו 

הסמוכה, ולפעמים גם על חנוך אלו הנמצאים בריחוק מקום, או גם במדינה אחרת.

ואם כאו"א מחוייב בהשתדלות לחזק ולהרחיב את החינוך הכשר במקום שהוא נמצא כבר, 

ובהשתדלותו להנהיגו במקום שלעת עתה אין מכירים בו,

על אחת כמה וכמה שצריך הוא להתקומם בכל עוז ולהלחם נגד כל פעולה וענין שעלול הוא 

לנתק את הבן והבת המתחנכים בדרך התורה מחינוכם זה, שעלול להרחיקם מתורת אלקים חיים, 

ומכל שכן אם עלול להביאם לידי כפירה, ח"ו.

וידועה הבטחת חז"ל: כל דבר שנתנו ישראל נפשם עליו הרי נתקיים בידם.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן



רנז אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקן רב פעלים

 בנש"ק וכו' וכו' מוהר"ר יצחק מאיר שי'

הכהן, שר הסעד

שלום וברכה!

היום שלחתי לכת"ר שי' מברקה וזה לשונה:

מפלגות  מאשים  המזרחי  הפועל  הדתית.  החזית  מהפרת  לשמוע  נבהלתי  למכתבי  "בהמשך 

המאוחדת  החזית  הקמת  תתאפשר  מפלגתיים  רווחים  על  יוותרו  המפלגות  אם  בודאי  מסוימות. 

המוכרחת לא רק בשביל הכלל אלא גם לכל אחת המפלגות. תקותי חזקה שבשעה מכרעת כזו תכיר כל 

מפלגה באחריותה לגבי הכלל ותביא להקמת החזית.

בברכה המצפה לרחמי שמים".

הפועל המזרחי טוען שעשו מאמצים עליונים ובאשמת מפלגות מסוימות לא הצליחו ליצור 

על  יודע המצב  בטח  כת"ר  פורטים בשם המפלגות ה"מסוימות", אבל  הגם שאינם  חזית מאוחדת. 

אתר.

והנני מקוה כי כת"ר מצדו ישתדל בכל מאמצי כוחותיו להביא לפועל ענין החזית המאוחדת, 

ות"ח למפרע בעד הבשורות הטובות שיודיעני בזה.

בפ"ש וברכה.

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאוחדת,  דתית  לחזית  בנוגע  המצב  אודות  שונים  ממקורות  שקבלתי  הידיעות  עם  בקשר 

שלחתי היום מברקות ומכתבים כפי המוסג"פ שתכנם אין צריך ביאור. - נוסף על המברק לכת"ר.

לפי דעתי כדאי שיתדברו כת"ר ושני חבריו לבקר את כל אלו ששלחתי להם מברקות ומכתבים 

ולהדגיש שהפרת האחדות ביהדות הדתית בארצה"ק ח"ו מלבד הנזק הרב שתגרום לישוב, תגרום גם 

הפרת האחדות כאן באה"ב והפסד מרובה בכספים וקשה להעריך כל התקלה ח"ו שתצא מזה לעתיד.

אם לפי דעתם צריכים לצרף אליהם עוד מי, הנני סומך עליהם בזה. כמובן לא באתי בכל הנ"ל 

אלא בתור הצעה, כי לכת"ר שיחיו יותר ברור המצב על אתר.

יבואו לידי החלטה ישרה בזה והשי"ת יצליח את כל אחד מאתנו לעשות כל  הנני מקוה כי 

המוטל עליו בחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר.

בטח יודיעו לי מקבלת מכתבי זה ומאשר עשו בזה ות"ח מראש.

בפ"ש וברכה.

זה עתה נתקבל ביכל דא"ח שבו מאמרי ההשתטחות ות"ח ת"ח.
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2

3

4

5

dkld ixe`ia
íéöì áùåî [îø נחשבת הבל דברי של ספר קריאת -

לצים" "מושב בגדר היא והרי .280כ"קביעות"
ïñéôãîä [àîø בכל מופצים הדברים ההדפסה מחמת -

לדורות  ונשמרים .281מקום
íéîù úàøéå øñåî [áîø ישראל ימי דברי היינו -282.

ïåôéñåé øôñ [âîø בן גוריון בן ליוסף מיוחס ספר -

את  כולל הספר פלביוס. יוספוס הוא הכהן מתתיהו
הקדמונים, העמים קורות רקע על ישראל תולדות
הראשון, באדם מתחיל הספר והרומיים. היונים וביחוד
בעיקר  ומתרכז ומקומם, לשמותם יפת בני תולדות
חורבן  ועד ודריוש, כורש ביד בבל ממפלת בתקופה

טיטוס  ע"י .283הבית

zetqede mipeiv
ולהעיר 280) לצים, מושב גדר אודות כג אות לעיל ראה

ב  עמוד קטז דף שבת מסכת הלכות חידושי מהמהרש"א
ל"מושב  שנחשבת המלחמות ספרי קריאת בין שחילק
מדברי  ולבטל בו לקרות לבוא ומושכין הרבה דהוי לצים"
סעיף  דלעיל הדיוקנאות שתחת הכיתוב קריאת לבין תורה,
דבר  אלא שאינו כיון כ"כ לצים מושב הוי דלא שאפשר כט

מועט.
5\ב  ציון ס"ו פ"ג וציונים הערות עם ת"ת בהלכות וראה
עושה  אם דבריםֿבטלים איסור בזה יש אם להסתפק שיש
הוסיף  21\ב בציון ושם להתיר. ונוטה פרנסתו, בשביל בזה
ח: פרק בתניא בהמבואר נכללים אלו ספרים אם לעיין שיש
שהן  וכיו"ב הרע ולשון ליצנות כמו אסורים לדיבורים אבל
לגיהנם. לירד צריכה רק ... לגמרי הטמאות קליפות משלש

לצים. מושב לבין ליצנות בין לחלק שיש או
אגרת 281) ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות ראה

צמחֿצדק  בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שפב): (ע' תקנח
הוא  כאשר ישראל איש אשר אחת פעם אמר זצוקללה"ה
ברבים, הוא בדיבור הבאה מלה אשר לדעת צריך מדבר
לדורי  הוא שבדפוס ומלה העולם, לפני הוא שבכתב ומלה

דורות.
אומותֿהעולם 282) תולדות קריאת משלילת משמע כן

ימי  דברי ידיעת שעצם והיינו הסעיף, שבתחלת שבמוסגר
למוסר  המביא כדבר נחשבת להם שנעשו ונסים ישראל עם
שז): (סי' וקציעה מור בס' המבואר וע"ד שמים, ויראת
העברי, יוסיפון ספר ככה ישראל... מלכי דברי שסיפורי
שנעשו  ונסים ישראל מעניני ככולם רובם הראשונים, חלקיו
בקבע  לא (רק בשבת גם לקרותן מותרין ודאי  הללו להם,
לקרות  שלא שגזרו מכתובים עדיפי דלא ד"ת, בטול במקום
הבלים  מסיפורי חוץ המדרש), בית בטול מפני בשבת, בהן
דבר  כהן, ר"י של הימים דברי ספר אך בתוכו... שנקבעו

המצטרך  אבותינו, על שעבר ממה בו הנמצא הוא מועט
בחול  דברים באותן לעיין ויש לדעתו, לנו ושראוי אלינו
העולם  אומות מלכי של הימים מדברי ככולו ורובו בלבד,
בהם  הקריאה ואסורה כלל בידיעתן צורך ואין שעברו,

בקביעות.
יוסיפון.283) ערך ישראל אוצר ע"פ

,ÔÂÙÈÒÂÈ ¯ÙÒ· ‰‡È¯˜‰ È·‚Ï ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„Ó ËÂ˜ÈÏ
Â¯·ÁÓÏ ÒÁÈ‰Â Â˙Â˜ÈÈ„ ודייקנותו היוסיפון לסמכות בנוגע :

ויר"ש" מוסר עניני בו "שיש אף ע"ז, ערערו רבים - בכיו"ב
ס  אדה"ז בתואר(שו"ע מוזכר ראיתיו לא כן - ס"ל) ¯·Èש"ז

.(345 ע' חכ"ג (לקוטיֿשיחות יוסף
על  הדעות וכמה, כמה בבית ונמצא - היוסיפון קורין הרבה
הקצה. אל הקצה ומן הפוכות - ומחברו [יוסיפון] דבר
ורוב  אותו משמיצים החפשים המבקרים רוב ובכלל:

- ועוד)ÌÈÁ·˘Óהיראים סדה"ד דוד, צמח (ראה אותו
שהיה  מפני - וכו' הרומאים בשבח שכתב מה ומתרצים
על  גזירות לבטל ורצה בעיניהם וחשוב שלהם בשבי
ח"ג  המלך מאוצר ס' אדמו"ר כ"ק (מענה וכיו"ב היהודים,

תשע"ג). רייטשיק ובתשורה 236 ע'
ע' כא אות תצווה ש"פ (ח"ב ה'תשמ"ג התוועדויות ובתו"מ
תשצד) ע' (יתרו התורה' ב'אור הביאו שהצ"צ שאף (1053
הרי  - כו', הדיוק בתכלית הם דבריו שכל הדבר פירוש אין
כו', תומו לפי כמסיח שהוא סיפור אודות מדובר כאשר

זה. מסיפור הוכחה להביא יכולים
כ"ק  שסיפר מה רשם תיח) (ע' היומן רשימת בתו"מ
ה'תש"ב  החודש פרשת ש"ק בליל נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר
- נ"ע מהר"ש אדמו"ר אשת רבקה הרבנית זקנתו על
"שארית  וראינה", "צאינה בשבת לקרוא נוהגת שהייתה
שהיו  נשים כמה לפני - באידית זה כל - "יוסיפון" ישראל",

לשמוע. אלי' באות
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ל  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
íãà éðáì [ãîø תורה ללמוד שביכולתם אדם בני -284.

íäá úåáøäì [äîø ויראת מוסר ספרי שאינם כיון -
תועלת  שיוצא הימים דברי ספרי אלא שמים

של 285בקריאתם  במטרה שנכתבו ספרים מהֿשאיןֿכן ,
בהם  לקרוא מצוה שאדרבה, שמים ויראת .286מוסר

íäá úåáøäì [åîø.בשבת בין בחול בין -

zetqede mipeiv
"מושב 284) אסר בטלים דברים דיבור לעניין ס"ב לעיל

ואילו  בלבד, תורה לבני בטלים) דברים ריבוי (היינו לצים"
תורה" "בני לפרט ירד לא בטלים דברים קריאת לעניין כאן
הרי  ומליצות) משלים (ובפרט לקרוא היודעים שרוב משום
בטלים  בדברים מדובר שלא כיון אך תורה", "בני בכלל הם
מוסר  מהם שיוצא בדברים אלא רפה) הערה (כדלהלן ממש
בריבוי  (המותרים הארץ עמי שגם מפני וכן שמים ויראת
ולא  ראוי" "אין בלשון כתב בזה, נכללו בטלים) דברים

איסור. בלשון

שמותר  ייתכן כולה התורה כל את ללמוד יפה שדעתו ומי
ס"ז. פ"ג ת"ת בהל' כמבואר לימודו לצורך רק לקרותם לו

הבל"285) "ספרי מגדר יצאו ובזה רפב, הערה כדלעיל
שחכמות  (כפי בטלים" "דברים מגדר [לגמרי] יצאו לא אבל
לא  שמים ויראת תורה דברי מהם ללמוד שיכולים העולם
להרבות  ואין ס"ז)), פ"ג ת"ת (הל' קדושה כדברי נחשבו

וקציעה". מ"מור רפב הערה לעיל המובא פי על בהם
כדבריֿתורה 286) שדינם הבא סעיף בתחלת גם נרמז

ממש.

•
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בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

ÊË אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל
אם  אף אסור בשבת לעשות לנכרי לומר אבל השבת
אין  שעכשיו כיון לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל
שיוכל  באמת היתר צד שם יש אם אבל היתר צד אותו שם
עושה  שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל
בו  מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר מתירין יש באיסור
באיסור  מעצמו עושה והנכרי באיסור שיעשה בפירוש
לעשות  לישראל היתר צד שם אין אם אבל רע"ו בסי' כמ"ש
ודרך  צד שיש אע"פ לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו

הישר  בלי שיוכל לו עושה שהנכרי דבר לאותו להגיע אל
עד  דבר באותו לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה
לשתות  מים לו להביא לנכרי שאומר כגון לישראל שמגיע
ולשתות  לנהר בעצמו לילך הישראל שיוכל אע"פ הנהר מן
בסי' כמ"ש לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין שם

שכ"ה:

ÊÈ ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר
לו  אסור שהוא ואע"פ שבתחומי פירותיך לך אשמר
באמירתו  איסור אין חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך
ידי  על היתר יש לו וגם הוא מותר שלחבירו כיון לחבירו

בורגנין:

ÁÈ אלא הלוני לו יאמר לא בשבת מחבירו דבר השואל
בפחות  לתבעו יכול אינו חבירו את שהמלוה השאילני
חוזרת  ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני יום משלשים
כדי  ללות דרך ואין כמותה אחר בדבר לו פורע אלא בעין
סתם  חכמים ושיערו מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע
על  המלוה יכתוב שמא לחוש יש וא"כ יום שלשים הלואה

בסוף  לתבעו ישכח שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו
מיד  לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל יום שלשים
ולכך  לשכחה לחוש אין וא"כ בעין חוזרת היא שהשאלה
מחבירו  שואל אם ואפילו לכתוב יבוא שמא חוששים אין
חוזרים  שאינן ככרות מחברתה האשה וכן שמן וכדי יין כדי
רשות  לו נותן הרי שאלה לשון לו שאומר כיון אעפ"כ בעין
לווין  שאין וכשם השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל
חזרה. בלשון אלא פורעין אין כך שאלה בלשון אלא בשבת

יאמר  לא להשאיליני הלויני בין חילוק שאין לע"ז בלשון
ואתן  ואחזיר ג"כ לסיים ויכול לי תן יאמר אלא שאלה לשון

לך:

ËÈ לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום
הלויני: לומר רשאי

* * *
Î להניח יכול מאמינו הל(ו)ה ואין בשבת מחבירו השואל

משכון  הילך לו יאמר ולא בסתם ויניחנו אצלו משכון
מאכל  מיני בשואל אמורים דברים במה חול כמעשה שזהו
כשאין  משכון להניח התירו לכן השבת צורך שהם ומשקה
משכון  להניח אסור השבת לצורך שלא אבל מאמינו הלה

ש"ו): סי' עיין בשבת קנין למקנה שדומה (מפני כלל

‡Î וממכר ומקח חובות שטרי דהיינו הדיוטות שטרי
מחפצים  בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות
ממצוא  משום בשבת לקרותם אסור בשבת לעשות האסורים
אמרו  ולא אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו חפצך
שמהרהר  ניכר הדבר כשאין אלא מותר הרהור אסור שדבור
בחפצים  שמהרהר לכל שניכר כאן אבל האסורים בחפצים
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חפצך  ממצוא איסור בכלל זה הרי בשטר הכתובים האסורים
שאף  צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו
ההרהור  וגם עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
לכל  שניכר כיון אעפ"כ הוא המותר דבר שדהו בצרכי
כמ"ש  חפצך ממצוא משום אסור כך בשביל שם שמטייל

ש"ו: בסי'

·Î האסורים מחפצים בו שאין אע"פ כתב כל על וגזרו
אסור  קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת בו לקרות שלא
שזימן  מי לפיכך הדיוטות בשטרי יעיין או יקרא שמא גזרה
את  שבת מערב בכתב וכתב מגדים מיני להם והכין אורחים
או  בשבת אליו לקראם ישכח שלא שזימן האורחים שמות
זה  בכתב לקרות אסור להם שהכין המינים שמות שכתב

אסור. קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת

כתובים  ולא פנקס או בטבלא חקוקים השמות אם ואפילו
שהטבלא  הדיוטות בשטרי אף להתיר יטעו שמא אסור
מותר  בכותל חקוקים אם אבל בשטר מתחלפים ופנקס
והוא  בשטר מתחלפת אינה הכותל שחקיקת בשבת לקרותם
אסור  בולטין הם אם אבל שוקעת חקיקה חקוקים שיהיו
שיראה  האורחים מן ימחוק שמא גזרה בהם לעיין אפילו
מן  יותר אורחים שזימן ויתחרט צרכם כל להם הכין שלא
שלא  כדי הכותל מן הבולטים שמותם ויעביר ויגרוד הראוי
למחוק  נוחה שאינה שוקעת חקיקה משא"כ השמש יקראם
חקיקה  אם ואפילו ימחוק ולא שבת שהוא יזכור כך ובתוך
להגיע  יכול שאינו הכותל בראש הרבה גבוה הוא הבולטת
גבוה  בין בגזרתם חכמים חלקו שלא מפני אסור למחוק שם

ער"ה. בסי' כמ"ש לנמוך

שאסור  הכותל ראש על בכתב כתב שאם לומר צריך ואין
שהכתיבה  הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה משום גם

שבשטר  בכתיבה מתחלפת :שבכותל

* * *
‚Î הכתב מתוך לסעודה קורא שהשמש נהגו עכשיו

שלימד  ויש לסעודה המזומנים שמות בו שכתובים
מצוה  בסעודת אלא כך נוהגין שאין לפי המנהג על זכות
הדיוטות  בשטרי יקרא שמא משום לגזור אין מצוה ולצורך
משום  אלא אינו הדיוטות בשטרי הקריאה איסור שהרי
מצוה  בדבר שייך לא חפצך ממצוא ואיסור חפצך ממצוא
ולא  בם לדבר מותר לעשותם בשבת האסורים שמים שחפצי
א"כ  הדיוט חפצי גם להתיר יטעו שמא שמים בחפצי גזרו
שמא  המותרים בחפצים מצוה בדבר לגזור שאין שכן כל

חפצך. ממצוא איסור על ויעבור הדיוטות בשטרי יקרא

לא  שזה מפני ימחוק שמא גזרה משום כאן לאסור ואין
למחוק  בידו שיש עצמו הסעודה בבעל אלא לגזור שייך
ואין  לגרוע בידו אין השמש אבל הקרואים מנין ולגרוע
אינה  אם הדיוטות בשטרי יקרא שמא משום אלא בו לאסור
מתוך  האורחים למנות חכמים אסרו (ולא מצוה סעודת
ימחוק  שמא גזרה משום בעצמו הבית לבעל אלא הכתב
מצוה  שהיא אע"פ אורחים הכנסת במקום אף גזרו זו שגזרה
גזירה  משום ופנקס הטבלא על בחקוקים אסרו ולא גדולה
מעיר  שאינן באורחים אלא הדיוטות בשטרי יקרא שמא

לסעודת  עירו מבני מרעהו אחוזת אליו שזימן אלא אחרת
של"ג): סי' עיין מצוה סעודת שאינו מריעות

„Î חרמות או הסכמות קורא שהשמש שנהגו מה וכן
בשטרי  יקרא שמא משום לאסור אין הכתב מתוך
כדבר  דינם רבים וצרכי רבים צרכי שהם מפני הדיוטות
נשמות  להזכיר שנוהגין מה (וכן ש"ו בסי' כמ"ש מצוה
הזכרת  בעד לצדקה שנודרין מצוה כדבר הוא הכתב מתוך

ש"ו): סי' עיין נשמתם

‰Î לעיין ואפילו לקרותן אסור שלום שאלת של אגרות
(ואין  הדיוטות שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם
שהוא  אע"פ חפץ למצוא השלוחות באגרות לומר צריך
משום  בהן לגזור שיש בשבת לעשותם המותרים מחפצים
לו  השלוחה אגרת לקרות מתירין ויש האסורים) חפצים
לו  שצריך דבר בה יש שמא כי בה כתוב מה יודע שאינו
הגוף  צורך בהם שאין הדיוטות לשטרי דומה ואינו לגופו
בדברי  להקל דבריהם על לסמוך ויש ממונו צורך אלא
בלא  יעיין אלא בפיו בה יקרא לא מקום ומכל סופרים
בכתבים  אף קריאה בלא בעיון שמיקל מי יש כי קריאה

הכל: לדברי לקרותם האסורים

* * *
ÂÎ אף מוקצה משום בה ואין בשבת האגרת לטלטל מותר

לקרותה  דהיינו הנאתה לעיקר בשבת ראויה אינה אם
בה  לעיין אפילו שאסור הגוף צורך בה שאין שיודע כגון
פי  על לצור כגון אחרת להנאה היא ראויה מקום מכל
בשבת  לתחום מחוץ הובאה אם ואף בזה וכיוצא צלוחיתו
שהובאה  זה ואף תקט"ו בסי' כמ"ש מוקצה משום בה אין
בעיקר  אפילו ממנה ליהנות לו מותר לתחום מחוץ אליו
ואינה  בה כתוב מה יודע אינו אם לקרותה דהיינו הנאתה
שהובא  לזה שאסור לתחום מחוץ הבא דבר לשאר דומה
משום  הוא שהטעם שבת למוצאי עד ממנו ליהנות בשבילו
באגרת  אבל לתחום מחוץ לו שיביא לנכרי יאמר שמא גזרה
כלל  בשבילו הובאה לא זו שאגרת ועוד כן לומר שייך לא
אותו  בשביל ולא עצמו בשביל שלחה השולח שהרי

אליו. ששלוחה

בשבת  המביאה נכרי מקום מכל בשבילו שלחה אם (ואף
ולא  השולח של שליחותו לעשות מתכוין לתחום מחוץ
פירות  ששיגר לישראל דומה ואינו אליו ששלוחה מי בשביל
בשבת  והביאם ונתעכב נכרי ע"י שבת מערב לחבירו
שכיון  לפי תקט"ו בסי' כמ"ש אליו שנשתלחו למי שאסורים
בשבת  יאכל הוא אליו שמוליך זה שישראל יודע שהנכרי
בהבאתו  מתכוין הוא א"כ לו מוליכם הוא ולכך הללו פירות
אם  אף זה ומטעם זה של גופו הנאת בשביל לתחום מחוץ
בסי' כמ"ש אסור שכרו לקבל עצמו לטובת מתכוין הנכרי
שלוחה  שהיא זה של גופו שאין באגרת כן שאין מה תקט"ו
בהבאתו  מתכוין הנכרי ואין האגרת מגוף בשבת נהנה אליו
או  השולחו הישראל רצון למלאות אלא לתחום מחוץ
ששלוחה  זה בשביל ולא שכרו לקבל עצמו טובת בשביל

אליו):

* * *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÊÎ בשבת המביאה הנכרי מיד האגרת לקבל שלא נהגו
גבי  על או קרקע גבי על שיניחנה לו אומרים אלא
יטול  לפוש הנכרי שיעמוד טרם שמא חוששין כי השלחן
ואסור  הנחה עשה שהישראל ונמצא מידו האגרת הישראל
רשות  לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן אף סופרים מדברי

שכ"ה: בסי' כמ"ש הרבים

ÁÎ בעיניו חשוב הוא אם בשבת בו לעיין שאסור כתב כל
בזה  וכיוצא צלוחיתו פי על לצור להשתמש ומקפיד
יש  לפיכך בשבת לכלום ראוי אינו שהרי לטלטלו אסור
סי' באה"ע כמ"ש בו לגרש העומד כשר גט לטלטל אוסרים
האשה  את בו גירש שכבר גט או פסול גט אבל ע"ש קל"ו
פי  על לצור עליו מקפידים אין שהרי לטלטלו מותר

צלוחיתו:

ËÎ או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל
מלחמת  כגון שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות
דיוקן  וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם וכתוב וגלית דוד
בשטרי  יקרא שמא גזרה בשבת זה כתב לקרות אסור פלוני

אסור: קריאה בלא בהם לעיין ואפילו הדיוטות

Ï אומות מלכי של הימים (ודברי מלחמות ספרי וכן
ספר  כגון חולין שיחת של ומשלים מליצות וכן העולם)
בשבת  לקרותן אסור חשק דברי לומר צריך ואין עמנואל
הדיוטות  שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
בלשון  כתובים אם אף לצים מושב משום אסור בחול ואף
בלשון  כתובים אפילו איסור עוד יש חשק ובדברי הקודש
שהעתיקן  ומי שחיברן ומי בעצמו הרע יצר שמגרה הקודש
אבל  הרבים מחטיאי בכלל הם המדפיסן לומר צריך ואין
ויראת  מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן
אפילו  לקרותם מותר בו וכיוצא יוסיפון ספר כגון שמים
לבני  ראוי אין מקום (ומכל בלע"ז כתובים אפילו בשבת

בהם): להרבות אדם

* * *
‡Ï בדברי רק וביו"ט בשבת ללמוד שאסור אומרים יש

שכל  אסור חכמות בספרי ואפילו שמים ויראת תורה
הדיוטות  שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר
ספרי  בכל מתירים ויש אסור לטלטלם אפילו זה ולפי
מתחלף  אינו חכמה שדבר מפני רפואות וספרי חכמות
נוהגין  וכן זה בשביל זה על לגזור ואין הדיוטות בשטרי
החוזים  של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי להקל
שמותר  כמו ולטלטלו ולהפכו אצטרלו"ב) (שקורין בכוכבים
כתוב  בין הפרש דמה זו סברא לפי החכמה ספרי לטלטל
לאסור  ואין בספר לכתוב נחושת בלוחות ברזל בעט ורשום
דכיון  כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום
כמ"ש  בונה משום בהן אין רפויין להיות אלו לוחות שדרך

שי"ג: בסי'

·Ï להגיד כגון בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו
שיש בה וכיוצא הגניבה השד על מן לשאול מתירין

דבר  לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל

ממנו  לשאול אסור קע"ט סי' ביו"ד כמ"ש ממנו הנעלם
דבר  ממנו שואל הוא כן אם אלא דבר ודבר משום בשבת
ענין  בכל בשבת ממנו לשאול מותר שאז רפואה  לצורך
לחשים  מיני כל וכן שם ביו"ד שיתבאר וע"ד בחול שמותר
בהם  ואין בחול כמו בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש

דבר: ודבר משום

‚Ï שנתרועעו או נכסיו ומפסידים שוטפים מים באו אם
לשם  נכרי לקרות מותר לאיבוד והולך יין של חביות
ההפסד  את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע אע"פ
צווי  רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק גמורה במלאכה
אינו  זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל לתקן
נכרים  בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו טרחו שכר מפסיד
אומרים  ויש הפסד בכל התירו כך מפסיד אינו המכבה כל
הראשונה  כסברא והמיקל לבד בדליקה אלא התירו שלא

הפסיד: לא מרובה הפסד בכל

* * *
„Ï מותר בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל

ובלבד  שיעשה בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות
נכרי  לענין שכ"ה בסי' כמ"ש פרהסיא של דבר יהיה שלא

חולקים): שיש (ע"ש הישראל בשביל מעצמו שעשה

‰Ï ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא
או  עצמו לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל
כגון  מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו אחר נכרי לצורך
הדליקה  תעבור שלא וכוונתו דליקתך כבה לנכרי שאומר

בזה. כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית

של  וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
כשרואהו. בו למחות צריך אינו הישראל

אסור  אבל מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
בו  ועשה זה חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל
החפץ  את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו בשבת מלאכתך
זה  בשר טול לו שאומר כגון בו נעשית שהמלאכה הזה
שאין  עליו מזונותיו אין ואפילו בשבת לצרכך אותו ובשל
כיון  אעפ"כ הוא מפסיד ואדרבה זו באמירה ריוח שום לו
אף  כשלוחו נראה זה הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר

עצמו: להנאת במלאכתו מתכוין שהוא

ÂÏ ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי
שבביתו  מוצנע למקום להוליכו יכול אצלו להפקידם
לטלטל  לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין שמה שיצניעם
הנכרי  לצורך הוא זה טלטול שהרי מקום אותו עד המוקצה
החפצים  אם אבל מלאכתך עשה לנכרי לומר ומותר
לומר  רשאי אינו הישראל של הם הנכרי שהביא המוקצים
ביד  שהחפצים בעוד כן אם אלא להצניעו שיטלטלם לו
לטלטלו  לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי הנכרי
התופס  ישראל שאף (לפי הישראל שירצה מקום לכל
בידו  בעודו לטלטלו מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה

ש"ח): בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל
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iM .FWtp zXEcw lr mixiYqnE minilrOd md mlFrde§¨¨¥©©£¦¦©§¦¦©§©©§¦

mlFroFWln ±mlrd32FWtpA hdlzi `le lrRzi `NW , ¨¦§¤§¥¤Ÿ¦§¨¥§Ÿ¦§©¥§©§
Wtp"A zWBxEn dwEWzE oF`Ove oFvx zpigA zFidl¦§§¦©¨§¦¨§¨§¤¤§¤¤

."dwwFW¥¨
z` mB" WExiR oM mb Edfe)mlrd"mAlA ozp(`i ,b zldw) §¤©¥¥©¤¨Ÿ¨¨©§¦¨Ÿ¤¤

df wEqR lr zldwA zFAxA EWxiRWoFWl `EdW ±mlrdFnM , ¤¥§§©§Ÿ¤¤©¨¤¤§¤§¥§
aEzMW(eh ,b zFnW)inX df" :mlrl'ׁשם",כּו ).עּיין ¤¨§¤§¦§Ÿ¨ֵַָ

" :xn`p df lr dPdediwwFWYe ux`d YcwR"ּבת ּלים) §¦¥©¤¤¡©¨©§¨¨¨¤©§§¤¨ְִִ

– יו"ד) ס"ה, dwwFW"סימן Wtp" zFidl(h ,fw miNdY)FnkE . ִָ¦§¤¤¥¨§¦¦§
aEzMW(`i ,f mixiXd xiW)Exn`e "FzwEWY ilre icFcl ip`" : ¤¨¦©¦¦£¦§¦§¨©§¨§¨§

lW ozwEWY oi`e" :df wEqR lr dAx mixiXd xiWA l"fx©©§¦©¦¦©¨©¨¤§¥§¨¨¤
"minXAW mdia`l `N` l`xUi33. ¦§¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦

mdW ,zFvOd Epiid ,"ux` YcwR" ici lr Epiide§©§©§¥¨©§¨¨¤©§©¦§¤¥
"d icETR"(h ,hi miNdY)ÎoFvxn zFkWnp od zFvOd iM , ¦¥§¦¦¦©¦§¥¦§¨¥¨

"oierx lkC `erx" ,oFilrd34zpigA `Ed zFvOd WxFWe . ¨¤§©£¨§¨©£¦§¤©¦§§¦©
aEzMW FnkE ,Epil` 'd zad`e cqg(a ,` ik`ln)iYad`" : ¤¤§©£©¥¥§¤¨©§¨¦¨©§¦

"'d xn` mkz`35± dN`d zFvOd EpEiv oM lr xW` , ¤§¤¨©£¤©¥¦¨©¦§¨¥¤
"ipwAgY Fpinie" zFidl(e ,a mixiXd xiW). ¦§¦¦§©§¥¦¦©¦¦

"mipRl mipRd miOM" Edfe(hi ,fk ilWn)mEIw ici lrW ± §¤©©¦©¨¦©¨¦¦§¥¤©§¥¦
zpigAn dlrnlE "mipFilr min" zpigAn mdW ,zFvOd©¦§¤¥¦§¦©©¦¤§¦§©§¨¦§¦©
zgYOW mipFYgY min" zpigAn `Ed mId ixdW ,mId©¨¤£¥©¨¦§¦©©¦©§¦¤¦©©

"riwxl36dPd ,`iqMz`CÎ`nlr `EdW aB lr s`C . ¨¨¦©§©©©¤¨§¨§¦§©§¨¦¥
" oiprn rEciKWg `xFaE xF` xvFi"(f ,dn dirWi)zpigAW , ¨©¥¦§©¥¥Ÿ¤§©§¨¤§¦©

d`ixAzpigA FnM ± `iqMz`CÎ`nlre mlrd `xwp §¦¨¦§¨¤§¥§¨§¨§¦§©§¨§§¦©
;daWgndxiviezpigA ± `ilBz`CÎ`nlr `xwp ©£¨¨¦¦¨¦§¨¨§¨§¦§©§¨§¦©

xEAiC37; ¦
zEliv` oiAW `qxtE "riwxl zgYn" `Ed df lke§¨¤¦©©¨¨¦©©§¨¤¥£¦
min" od ± zEliv` zpigAn odW ,zFvOd la` ,d`ixal¦§¦¨£¨©¦§¤¥¦§¦©£¦¥©¦

"igwl xhOM sFxri" Edfe ,"riwxl lrOW mipFilrEpif`d) ¤§¦¤¥©¨¨¦©§¤©£©¨¨¦§¦©£¦

(a ,al± mc`d WtpA oM mB xxFrzn df ici lre ,§©§¥¤¦§¥©¥§¤¤¨¨¨
'd zad`l WtPAW oFilrdÎoFvx38. ¨¨¤§¤©¤¤§©£©

" mBYcwRoFWl ± "dxwr zciwR39aEzMW FnkE ,`xIe) ©¨©§¨§§¦©£¨¨§¤¨©¥¨

(` ,`k"dxU z` cwR 'de" :40l"fx xn`nM קּמא± (ּפרק  ©¨©¤¨¨§©£©©©ֶֶַָ

ב ') עּמּוד  ח ', ּדף  41miIwדתענית, WCwOd ziA oi`W onfA iM . ְֲִַַַ¦¦§©¤¥¥©¦§¨©¨
"dcli `l dxwr" mWA l`xUiÎzqpM `xwp(` ,cp dirWi), ¦§¨§¤¤¦§¨¥§¥£¨¨Ÿ¨¨¨§©§¨

wx ,'dl dad`d zENBzde dcil zpigA Dl oi`W EpiidC§©§¤¥¨§¦©¥¨§¦§©¨©£¨©©
Edfe ,mlrde xEAir zpigaA zxYEqn `id dad`dW¤¨©£¨¦§¤¤¦§¦©¦§¤§¥§¤

"dxwr" zpigA42zFidl "YcwR" ± zFvOd ici lr K` , §¦©£¨¨©©§¥©¦§¨©§¨¦§
dad`d iENiB43. ¦¨©£¨

owzp df KxC lredNtYd oiprdNtYd mcFwe . §©¤¤¤¦§©¦§©©§¦¨§¤©§¦¨
dNtY lMW .oiNitzE ziNhA 'd zFvn eilr mikiWnn©§¦¦¨¨¦§§©¦§¦¦¤¨§¦¨

zpigA `idoigFOd zcil44miIECiEd md "dcil ilag"e . ¦§¦©¥©©¦§¤§¥¥¨¥©¦¦
"Lpri"e "Epl glq"45dclFiC oilw 'r" oigFOd"e"47"כּו'46, ; §©¨§©©§¨¦§¥¨§©¦

dNBzn d`xieÎdad` zFidl Epiid .d`xieÎdad` md¥©£¨§¦§¨©§¦§©£¨§¦§¨¦§©¤
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(31z` xRqnE awri xtr dpn in" ligzOd xEACA miiEPiWA `aEd df sirq)¨¦¤¨§¦¦§¦©©§¦¦¨¨£©©£Ÿ¦§¨¤

.(cnwzz cEOr (b KxM xAcOA) wlA dxFYd xF` ± "l`xUi raxŸ©¦§¨¥©¨¨¨©¦§¨¤¤©

(32):zldw zFAxA . . mlrd oFWNn mlFrmWe .b ,bi awr .c ,fl glW oOwl d`x ¨¦§¤§¥§©Ÿ¤¤§¥§©¨§©¥¤§¨

.(zFnFwn dOkaE .onqp¦§¨§©¨§

(33cwR" wEqRd lr ekx cEOr xF` ldi d`x).("ux`d Y §¥¨¥©©©¨¨©§¨¨¨¤

(34.(a ,gtx `hEf `xc` b wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨¨

ּתצא 35) ּבפרׁשת אבה" "ולא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ(ועּיין
" אלקיּגּבי ה' אהב `)"ּכי ,hl ).( ְֱֲִֵֵֶַֹ

(36zgYn xW` miOd oiA lCaIe riwxd z` miwl` UrIe" :f ,` ziW`xA)§¥¦©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©©©§¥¥©©¦£¤¦©©

.("riwxl lrn xW` miOd oiaE riwxl̈¨¦©¥©©¦£¤¥©¨¨¦©

הּמתחיל37) ּבדּבּור ׁשּנתּבאר יעקב"ּכמֹו עפר מנה fq,"מי wlA oOwl) ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ§©¨¨¨

(Kli`e `. ¨¥¨

אל 38) מׁשה "וידּבר ּפסּוק על אחר: ּבמקֹום זה ענין ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(ּוכמֹו
הּמּטֹות" Kli`e)ראׁשי ` ,`t zFHn oOwl) הוי"ה "אחרי הּמתחיל ּובדּבּור . ֵַַָ§©¨©¨¥¨ְְֲֲִִֵַַַָָ

" ּגּבי ּתלכּו" ּתׁשמרּואלקיכם מצֹותי `aÎ"ואת ,k d`x zWxR oOwl) ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֹ§©¨¨¨©§¥

(Kli`e"תצא "ּכי ּפסּוק ועל .(a ,el `vY oOwl).( ¨¥¨ְִֵֵַָ§©¨¥¥

(39i"Wxe" :dkx cEOr mW xF` ldi .Kli`e b cEOr sFq ,c iCEwR lirl d`x)§¥§¥§¥©¨¥¨¨¥¨©§©¦

"ux`d YcwR" iM xnFl Wi o`M mb oM m`e .dciNd Urie oFixdd `Ed cwR :WxiR¥¥¨©¨¥¨§©©©¥¨§¦¥©¨¥©¦¨©§¨¨¨¤

oiprA mW Wxtn o"Anxde .DcilFde KM xg`e minWBd ici lr zxArzOW dn ±©¤¦§©¤¤©§¥©§¨¦§©©¨§¦¨§¨©§©§¨¥¥§¦§¨

.("mW xdGA oke .'Ek xaCd lW dxikGd ± dciwRd :xg ©̀¥©§¦¨©§¦¨¤©¨¨§¥©Ÿ©¨

(40.(Kli`e aw cEOr ` wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n d`x)§¥©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©¨¥¨

(41dX`A dciwR xn`p .minWbA dciwR xn`pe dX`A dciwR xn`p" :mWe)§¨¤¡©§¦¨§¦¨§¤¡©§¦¨¦§¨¦¤¡©§¦¨§¦¨

ux`d YcwR' :aizkC minWbA dciwR xn`pe .'dxU z` cwt 'de' :aizkC¦§¦©¨©¤¨¨§¤¡©§¦¨¦§¨¦¦§¦¨©§¨¨¨¤

.("'min `ln miwl` blR dPxWrY zAx ,dwwWYe©§Ÿ§¤¨©©©§§¤¨¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦

תהיה 42) "לא ּפסּוק על מׁשּפטים ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ועּיין
ועקרה" `)מׁשּכלה ,hr xF` dxFY) הּמתחיל ּדּבּור ּתזריע, ּובפרׁשת . ְֲֵַַָָָ¨ְְְִִִַַַַַָָ

העקרה" ותגל ּתׂשיׂש `)"ׂשֹוׂש ,k).( ְֲִֵָָָָָ

(43" ּבפירּוׁש יׁשנה" "אני ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה דֹופק (ועּיין ּדֹודי קֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
לי  hvz)"ּפתחי cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF`) אּלה" ּפסּוק ועל . ְִִִ©¨¦©¦¦¤¤©ְֵֶַָ

הּמׁשּכן" `)פקּודי ,g iCEwR lirl).( ְְִֵַָ§¥§¥

(44):oigFOd zcil zpigA `id dNtY lMWxAcOA irvn`d x"Enc` ixn`nA ¤¨§¦¨¦§¦©¥©©¦§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨

x`anE .f wxR dNtYd xrW ,mW d`xE .miig ur ixRd mWA ± bw cEOr ` wlg¥¤©§¥©§¦¥©¦§¥¨©©©§¦¨¤¤§¨¥

dad`C oigFOd zpigA Epiid oigFOd zcil WExitC" :mW irvn`d x"Enc ©̀§¨¤§¨¦¨§¥¥©©¦©§§¦©©¦§©£¨

dNtYd zrWaE ,mlrde xEAir `xwPW zEppFAzdd wnFrA miQEkOW d`xie§¦§¨¤§¦§¤©¦§§¤¦§¨¦§¤§¥¦§©©§¦¨

.mW oiIr "iENibl mlrdd on mi`vFi§¦¦©¤§¥§¦©¥¨

mEIw ici lr `Ed iENibe dcil zFidl icMW x`Fan" o`kC ± er cEOr xF` ldiA§¨¥©§¨§¨¤§¥¦§¥¨§¦©§¥¦

.("diwwFWYe ux`d YcwR Edfe zFvOd©¦§§¤¨©§¨¨¨¤©§§¤¨

(45.(k wxR miNdY)§¦¦¤¤

(46oiaiY 're :`pnidn `irxA a ,hiw mihRWn xdf .zclFi lW zFlFw miraW)¦§¦¤¤¤Ÿ©¦§¨¦§©£¨§¥§¨§¥¦

xgXd zlI` zgeevC oilw 'r oEPi`C . . ?zgeev i`naE ."dxv mFiA 'd Lpri"C§©©§§¨¨§©§¨©§¦¨¦§©¨¨©¤¤©©©



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

itl mc` lkA ± dNtYA dribId ici lr mc`d WtpA§¤¤¨¨¨©§¥©§¦¨©§¦¨§¨¨¨§¦
.FzbxcnE FzpigA§¦¨©§¥¨

" EdfediwwFWYeWtp" zpigA dUrp df ici lrW :" §¤©§§¤¨¤©§¥¤©£¤§¦©¤¤
ÎdlrOn ± "YcwR" iM ,dNtYA dlrnlÎdHOn "dwwFW¥¨¦©¨§©§¨©§¦¨¦¨©§¨¦©§¨

" df ici lre .dlrnlÎdHOn ± "diwwFWYe" ;dHnlzAx §©¨©§§¤¨¦©¨§©§¨§©§¥¤©©
"min `ln midl` blR dPxWrY(i ,dq miNdY)48. ©§§¤¨¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦§¦¦

:oiprde§¨¦§¨
EpiidC ,mipR xYqde mEvnSd zpigA `Ed "miwl`" iM¦¡Ÿ¦§¦©©¦§§¤§¥¨¦§©§
Î`nlrA md d`xieÎdad` mdW oigFOdW onfA¦§©¤©¦¤¥©£¨§¦§¨¥§¨§¨
dUrp "diwwFWYe ux`d YcwR"W ici lr K` .`iqMz`C§¦§©§¨©©§¥¤¨©§¨¨¨¤©§§¤¨©£¤

"miwl` blR:" ¤¤¡Ÿ¦
" mW iMmidl`" dUrpe wNgzn "d"N` i"n"49, ¦¥¡Ÿ¦¦§©¥§©£¤¦¥¤

" mWA `xwPd `ilBz`CÎ`nlr zpigAWdN`Dpi` " ¤§¦©¨§¨§¦§©§¨©¦§¨§¥¥¤¥¨
Î`nlr KFzA DxFwnA zllkpe znNrznE zxYYqn¦§©¤¤¦§©¤¤§¦§¤¤¦§¨§¨§¨

" mWA `xwPd `iqMz`Ci"n"midl`" mW WExiR `Ede ," §¦§©§¨©¦§¨§¥¦§¥¥¡Ÿ¦
WFcTd xdFGn rcFPM50, ©¨¦©©¨

l` mlrdn DxFwOn `vi `N`iENiBdzpigA zFidl ¤¨¨¨¦§¨¥¤§¥¤©¦¦§§¦©
od ± "d"N`" mXn "i"n" mW wNgzpe ,`ilBz`CÎ`nlr̈§¨§¦§©§¨§¦§©¥¥¦¦¥¥¤¥

mNEMn lElM cg`e cg` lM xW` "zFevw dXW"'51כּו. ¦¨§¨£¤¨¤¨§¤¨¨¦¨
;aNd iENibA d`xieÎdad` zENBzd zFidl Epiide§©§¦§¦§©©£¨§¦§¨§¦©¥

`ln" dUrpemin"52,zFvOd zrRWde zkWnd md ± §©£¤¨¥¨¦¥©§¨©§©§¨©©¦§
xW` mipFilr zFxF` mdWEcximipiprA EnXBzpe ¤¥¤§¦£¤¨§§¦§©§§¦§¨¦

FnM ± slTd lr oiNitzE xnv lW ziviv FnM miInWB©§¦¦§¦¦¤¤¤§¦¦©©§¨§
minmicxFIWKEnpl DFaB mFwOn53md miOde . ©¦¤§¦¦¨¨©§¨§©©¦¥

WmiginvOmiginvn md zFvOd KM ,bEprz iPin lM ¤©§¦¦¨¦¥©£¨©¦§¥©§¦¦
Wtp"e oF`Ove oFvx Dl zFidl WtPAW d`xIde dad`d̈©£¨§©¦§¨¤©¤¤¦§¨¨§¦¨§¤¤

."dwwFW¥¨

zAx" WExitE)dPxWrYzFAxA WxiR ּפרׁשה " סֹוף ּבח ּקֹותי, ¥©©©§§¤¨¥¥§©ְַָָָֻ

"ל"ה  :dxUrl cg`'כּוwEqRA dAx mixiXd xiWaE ."(`i ,f)ip`" ¤¨©£¨¨§¦©¦¦©¨©¨£¦
oFWl ± WxiR "FzwEWY ilre icFclzExiWr54. §¦§¨©§¨¥¥§£¦

`pnidn `irxA aEzMW FnM Epiideּתּׂשא ּפר ׁשת  :ריׁש §©§§¤¨§©§¨§¥§¨ִֵַָָָ

cr dlFr zx`tYW ipRn ."`zirvn`C `cEnr `C ± xiWrd"¤¨¦¨£¨§¤§¨¦¨¦§¥¤¦§¤¤¨©
oFkiYd gixAde" zpigA ,xzMd'כּו"(gk ,ek dnExY)KWnEi mXnE , ©¤¤§¦©§©§¦©©¦§¨¦¨§©

Îdad` zFCOd zlCbde iEAxA xF`d ztqFze dginSd gMŸ©©§¦¨§¤¤¨§¦§©§¨©©¦©£¨
dGn df milElM EidIWe d`xie55. §¦§¨§¤¦§§¦¤¦¤

xdGA aEzMX dn KxC lr ,xnFl Wi cFrּדף ויחי, א ', חלק ¥©©¤¤©¤¨©Ÿ©ְִֵֶַַ

א ' ipr"רמ"ו mgl" WIW(b ,fh d`x)"bPR mgl"e56,ׁשם .עּיין ¤¥¤¤Ÿ¦§¥§¤¤©©ֵַָ

ziW`xA zWxtaE' א ל"ג, mgl"Cּדף  WxiRiprzpigA Edf " §¨¨©§¥¦ַ¥¥§¤¤Ÿ¦¤§¦©
dWAi57oFWl ±zEWiai`NnzPW ici lrC ,oaEn `liOn . ©¨¨§§¥¦¥¨¨§©§¥¤¦§©¥

xW` ux`" :aEzMW Edfe ."dPxWrY zAx" zpigA Edf ± min`l ©¦¤§¦©©©©§§¤¨§¤¤¨¤¤£¤Ÿ

zEpMqna58'59"כּו. §¦§¥

dcFarA EN` zFbxcn 'aEzpigA Epiid`kRdz`e `itMz`. ©§¥¥©£¨©§§¦©¦§©§¨§¦§©§¨

qCxR KiiglW" :aEzMW Edfe'60"כּוzpigA DzFidA mBW , §¤¤¨§¨©¦©§¥¤©¦§¨§¦©
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,oi`xzA oipW 'rA xgXd zExgW ,`zElbA `zExcw Ediilr sTYz`C ,`dpA lr©§¨¨§¦§©¨¨©§©§¨§¨¨©£©©©§§¦©§¨¦

zcll aixwY dxd FnM" :(fi ,ek dirWi) l`xUiA miIwzi `pnf `EddA (miraWA)§¦§¦§©¦§¨¦§©¥§¦§¨¥§©§¨§¨¨©§¦¨¤¤

.("dilagA wrfY ligŸ¦¦§©©£¨¤¨

אמֹור"47) "לכן הּמתחיל ּבדּבּור וארא, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ(עּיין
(cÎb ,fp xF` dxFY).( ¨

(48" מענין ׁשםּפלג (עיין ּדתענית קּמא ּפרק :"(a ,g),ּוברּבֹות . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ד' ּפרׁשה mbּבראׁשית, .'Ek miwl` blR 'Ek `Ed KExA WFcTd lW Fpiirn) ְִֵָָָ©§¨¤©¨¨¤¤¡Ÿ¦©

oFWl`BlRmin wNigW dn ±dHnl mipFYgY minE riwxdn dlrnl mipFilr §©§¨©¤¦¥©¦¤§¦§©§¨¥¨¨¦©©¦©§¦§©¨

(wEqRd lr xF` ldi ± .'Ek qFpiiwF`Aקבה ער ּובערּו .:mEBxYd mWA `iad) ¨§¨¨¥©©¨ְֵֶָ¥¦§¥©©§

± miwl` blR`zAEw`NW" :'a ,`"l b wxR zFgpOn mW `iad cFr .`dl`C ¤¤¡Ÿ¦§¨§¡¨¨¥¦¨¦§¨¤¤¤Ÿ

" :i"Wx yxitE "dAEwM dPUridlrnln xvwe dHnNn agx ld`MwxR oke ." ©£¤¨§¨¥¥©¦§Ÿ¤¨¨¦§©¨§¨¨¦§©§¨§¥¤¤

(dkx cEOr mW xF` ldi ± ."dAEwA aWil" :'` ,g"i "odici` iptl"ּוב"מאֹורי־ . ¦§¥¥¥¤¥¥§¨¨¥¨©ְִֵ
ּפסּוק  על ּבתּלים מהאריז"ל תֹורה ּובלּקּוטי י"א. סעיף סֹוף פ', אֹות ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאֹור"

ֶזה).

(49oOwl `AdA .miwl` Kxr awri zNdw .a ,an sC `k k oETY xdf ipETY)¦¥Ÿ©¦©§¦©©£Ÿ¥¤¡Ÿ¦§©¨§©¨

cEOr `"lxz "mixgde" .fw cEOr ` wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`n d`x§¥©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©§¤¡¦©

.(Kli`e bvz cEOr sFq ` wlg a"xrz EniCwdW drWA KWnd .aq¤§¥§¨¨¤¦§¦¥¤©¨¥¨

א').50) עּמּוד ב', ּדף ְַַַַָָ(ּבהקּדמה,

פקּוד 51) "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר הּמׁשּכן"ּכמֹו f,י icEwR lirl) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ§¥§¥

(`.

(52miIEqike mnlrdn micqgd iENibe zkWnd oipr `Ede)§¦§©©§¨©§¦©£¨¦¥¤§¥¨§¦¨
axTn Lpinie" oipr Edfe ."blR" `xwPd `Oi`ÎcFqiALTEg ¦¦¨©¦§¨¤¤§¤¦§©¦¦¤¦¤¤¤

"dNk(`i ,cr miNdY)±Lwig,ixw על – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּכמֹו ©¥§¦¦¥¤§¦ְְְִֵֵֶַַָָ
אמֹון" אצלֹו "ואהיה c)ּפסּוק ,gi oOwl). ְְֶֶֶָָָ§©¨

"miwl` xir EgOUi eiblR xdp" Edfe.('ה מ"ו, סימן ועּיין (ּבתּלים §¤¨¨§¨¨§©§¦¡Ÿ¦ְְִִִֵַָ
ב' צ"ח, מׁשּפטים, ב', חלק ּבּזהר ).מּזה ְִִִֵֶֶַַָֹ

(53.(` ,f ziprY)©£¦

(54minWB lW ozwEWY ,'Ek minXAW mdia`l `N` l`xUi lW ozwEWY oi`")¥§¨¨¤¦§¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦§¨¨¤§¨¦

± ."'Ek dxUrn cg` mkl dUrYW ,dPxUrY mzikf `l ,dPxiWrY mzikf ,'Ek§¦¤©£¦¤¨Ÿ§¦¤©©§¤¨¤©£¤¨¤¤¨¥£¨¨

.(ekx cEOr mW xF` ldï¥¨©

והׁשבֹות"55) הּיֹום "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר oPgz`eּכמֹו oOwl) ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ§©¨¨¤§©©

(Kli`e c ,f. ¨¥¨

כּו'" צמחּה ּתֹוציא כארץ "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה miaSpועּיין oOwl) ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ§©¨¦¨¦

(Kli`e a ,p" ּפירּוׁש ּבענין ּפרעה" "ּבׁשּלח הּמתחיל ּובדּבּור ראׁשית . ¨¥¨ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַֹ
Kli`e)"ּתבּואתֹו ` ,`q xF` dxFY) עּׂשר" ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר ּומה . ְָ¨¨¥¨ְִֵֵֶַַַָָ

"ל c)אעּׂשרּנּו ,ak `vIe xF` dxFY). ְֲֶַָ¨©¥¥

(56.(bpr mgl)¤¤Ÿ¤

(57xn` Y`C `nM ."ux`" `Ed `C (h ,` ziW`xA) "dWAId d`xze" :mWe)§¨§¥¨¤©©¨¨§¥¦¨¤¤§¨§©§¨¥

:wgvi iAx xn` ?"dWAi" ixw` i`O . . "ux` dWAIl miwl` `xwIe" :(i ,mW)¨©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¨¤©¦§¥©¨¨¨©©¦¦§¨

ixw` "ipr mgl" Edi`C oibaE ,aizM "ipr mgl" ± "ipFr mgl" aizkC Epiid©§¦§¦¤¤¦¤¤¨¦§¦§¦§¦¤¤¨¦¦§¥

.("dWAi"©¨¨

(58.h ,g awr ."mgl DA lk`Y")zEpMqna.(`xfr oA` ."zEIpre zENcA" ± Ÿ©¨¤¤¥¤§¦§¥§©©£¦¦§¤§¨

ב'.59) עּמּוד רמ"ט, ּדף ויחי, ּבּזהר ְִֵַַַַַַֹעּיין

(60.micxp mr mixtM micbn ixR mr qCxR KiiglW" :ciÎbi ,c mixiXd xiW)¦©¦¦§¨©¦©§¥¦§¦§¨¦§¨¦¦§¨¦

diExw dWai ux`" :i"Wx WExitaE ."'FB mMxke CxpoiglXd ziAKixve , ¥§§§©§Ÿ§¥©¦¤¤§¥¨§¨¥©§¨¦§¨¦

E ,cinY DzFwWdllrAd ziA dcU`ke .dPnid dtiixd 'KiglW' ± 'Wai' :qNiw o §©§¨¨¦§¥¥©©©¨¨¥¤¨§¨¦¥¨¥§¨©¦£¥

.("'mipFOx qCxt'M aFh lM oi`ln od¥§¥¦¨§©§¥¦¦



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

zpigA ,"ipFr mgl" ,"dWai ux`" ± "oiglXd ziA"¥©§¨¦¤¤§¥¨¤¤¦§¦©
Dzlrn dlcB ± `itMz`'כּוmMxke Cxp" df ici lr KWnpe ¦§©§¨¨§¨©£¨¨§¦§¨©§¥¤¥§§§©§Ÿ

"61gix"כּו' oiprM ,WtPd z` aiWOW ± "gFgip'62כּו.( §¦§©¥©¦¤¥¦¤©¤¤

zpigA dwacl icM `Ed dGd oF`OSd zilkY K ©̀©§¦©¦¨©¤§¥§¨§¨§¦©
"`gExA `gEx"63daWgnA daWgn ,64ici lr Epiide . ¨§¨©£¨¨§©£¨¨§©§©§¥

aEzMW FnkE ,dxFYd(fh ,`p dirWi)miU`e" :ixaC± "LitA ©¨§¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦
daWgnA daWgn ,xEAcA xEAC ,WOn "ixaC"'65כּו. §¨©©¨¦§¦©£¨¨§©£¨¨

xn`p df lre(a ,`i dirWi)" :'d gEx eilr dgpe,"iM §©¤¤¡©§©§¨§¨¨¨¨©¦
" `xwp xEACd zpigAgEx`llnn"66didY Ff dpigaE , §¦©©¦¦§¨©§©§¨§¦¨¦§¤

l"fx xn`nkE ,dlrnln "eilr dgp"67aWFId lM" : ¨¨¨¨¦§©§¨§©£©©©¨©¥
."FCbpM dpFW `EdÎKExA WFcTd ± dpFWe§¤©¨¨¤§¤§

zpigA lW dkWnde)gEx`xwPd dkWndd zpigAn DFaB ± §©§¨¨¤§¦©©¨©¦§¦©©©§¨¨©¦§¨
minaEzMW FnkE ,(a ,` ziW`xA)" :gExeztgxn miwl`lripR ©¦§¤¨§¥¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥

miOd"68.( ©¨¦

dPde69FnkE .dHnlÎdlrOn `Ed df gEx zpigA §¦¥§¦©©¤¦©§¨§©¨§
aEzMW(eh ,al dirWi)Epilr dxri cr" :gEx,"mFxOn ¤¨§©§¨©¥¨¤¨¥©¦¨

`Ed "gEx"dWcxFidlrp c`n DFabe oFilr mFwOn70, ¤¨©¥¦¨¤§§¨©§Ÿ©£¤
zpigAxie`±c"Ei xF`"zwtp dnkgn `ziixF`"C ,71, §¦©£¦§©§¨¥¨§¨¨§©

"`vOY oi`n dnkgde"(ai ,gk aFI`)rcFPM72. §©¨§¨¥©¦¦¨¥¦©¨
'c od WtPAW zFcFqi 'c ,lirl x`AzPX dn itl dPde§¦¥§¦©¤¦§¨¥§¥§¤©¤¤¥

Edf "min `ln" oipr dPde .d"ied zFIzF`cEgid"ezpigA ,min ¦£¨¨§¦¥¦§©¨¥¨¦¤¦§¦©©¦
xtreoipre .W`e gExEdfcEgid"id`YYÎ`cEgi oiprM Edfe . §¨¨§¦§©©§¥¤¦§¤§¦§©¦¨©¨¨

.d`NirÎ`cEgie§¦¨¦¨¨

oMWn oMWOd icEwR" wEqR lr xg` mFwnA x`AzPW FnkE§¤¦§¨¥§¨©¥©¨§¥©¦§¨¦§©
zcrd'כּוEPWxcY mXnE "73zlrn oFxzi oaEi mXnE . ¨¥ª¦¨¦§§¤¦¨¨¦§©£©

min zpigAOW dkWndd lr gEx zpigAn dkWndd'כּו. ©©§¨¨¦§¦©©©©©§¨¨¤¦§¦©©¦

z` mB" Edfemlrd"mAlA ozp74(`i ,b zldw)zFAxA WxitE , §¤©¤¨Ÿ¨¨©§¦¨Ÿ¤¤¥¥§©
aEzMX dn EpiidC(eh ,b zFnW)mW Epiid ,"mlrl inX df" : §©§©¤¨§¤§¦§Ÿ¨©§¥

zpigaA `Ed eWkrW ,d"iedmlrdFnM `l" :l"fx xn`nkE , £¨¨¤©§¨¦§¦©¤§¥§©£©©©Ÿ§
`xwp ip` aYkp ip`W'75"כּוFkiWndl gMd mdl oYipe , ¤£¦¦§¨£¦¦§¨§¦©¨¤©Ÿ©§©§¦

mAlA iENiBd l` mlrddn76iENiBd KWnEi df ici lre , ¥©¤§¥¤©¦§¦¨§©§¥¤§©©¦
oM mb mlFrA77:( ¨¨©¥

.xESiwmipRd miOM" df ici lre ,"ux` YcwR" zFidl KixSW ¦¤¨¦¦§¨©§¨¤¤§©§¥¤©©¦©¨¦
."diwwFWYe" df ici lre ± "dxwr zciwR" oFWl mB ."miptl§¨¦©§§¦©£¨¨§©§¥¤©§§¤¨

" mW wNgzPW ± "miwl` blR" Edfemiwl`" zFidl "in`xa §¤¤¤¡Ÿ¦¤¦§©¥¥¡Ÿ¦¦§¦¨¨
dN`,W`d cFqi ± dwEWYde ."dPxWrY zAx" df ici lre ," ¥¤§©§¥¤©©©§§¤¨§©§¨§¨¥

dxFz ixacA xEACd ici lr "d"ied gEx eilr dgpe" KWnp dGnE¦¤¦§¨§¨¨¨¨©£¨¨©§¥©¦§¦§¥¨
: ."`llnn gEx" ±©§©§¨
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(61")'Fbe mMxke Cxp.(oFIv zcEvn ."md mUFA iPin zFnW mNEM ± ¥§§§©§Ÿ§¨§¦¥¤¥§©¦

מאּתכם"62) "קחּו הּמתחיל ּבדּבּור וּיקהל, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָועּיין
(a ,v .b ,ht xF` dxFY). ¨

(63dxFYd xF` d`xE ."`gExA `gExC `zEwAc` :a ,ckw dnExY a wlg xdf)Ÿ©¥¤§¨©§§¨§¨§¨§¥©¨

.(` ,ekzz cEOr f KxM ziW`xA§¥¦¤¤©

(64ci azkA ddBd ± ."mkizFaWgn izFaWgn `l iM dNigzn dzEid zgY")©©¦§¨¦§¦¨¦Ÿ©§§©©§§¥¤©¨¨¦§©¨

.(1824

(65mixiXd xiW) aEzMW FnM `gExAÎ`gEx zEwACz` :dn wxR `ipY d`x)§¥©§¨¤¤¦§©§¨§¨§¤¨¦©¦¦

,dkld Ff 'd xacA mc`d xEAC zExXwzd EpiidC ,'EdiR zFwiWPn ipwXi' :(a ,`¦¨¥¦¦§¦¦§©§¦§©§¦¨¨¨¦§©£¨¨

.(zFvOd dUrn `EdW ± dUrnA dUrnE ,daWgnA daWgn oke§¥©£¨¨§©£¨¨©£¤§©£¤¤©£¥©¦§

(66.("dIg Wtp" (f ,a ziW`xA) lW qFlwpE` mEBxY)©§§§¤§¥¦¤¤©¨

(67fnx dki` ipFrnW hEwli .gi wxR Wix dAx EdIl` iac `pY d`x)§¥¨¨§¥¥¦¨©¨¥¤¤©§¦§¦¥¨¤¤

.(clxzz

ּבעים 68) הּנהר על ידֹו "והניף הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
`)רּוחֹו" ,fi ev lirl). §¥©

(69iM .dlrnl dHnNOW oF`Ove W` zpigAn Dzlrn DdaB df gEx zpigA")§¦©©¤¨§¨©£¨¨¦§¦©¥§¦¨¤¦§©¨§©§¨¦

xF` ± ."dHnl dlrnln `Ed df gEx zpigA la` ,FzdAbd dlFr W`dW mbd£©¤¨¥¨©§¨¨£¨§¦©©¤¦§©§¨§©¨

.(dnwzz cEOr wlA dxFYd©¨¨¨©

(70cbp `Ed dxF`kNW ,nwzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`iA d`x)§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©¤¦§¨¤¤

.(mW oiIr ,gExn DFab W`C FtFqA miig urA aEzMW dn©¤¨©¥©¦§§¥¨©¥©©¥¨

(71.(` ,`kw .` ,dt a wlg xdf)Ÿ©¥¤

(72xie`dW ,c"EiÎxF` ± "xie`" oiprn x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥¥¦§©£¦¤¨£¦
xF`d xFwn `Ed חנּוּכה "נר הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּקץ, ּבפרׁשת – §¨ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

כּו'" מּימין מזּוזה כּו', xE`iAAמצוה x`AzpW dn oiIre" .a ,bn xF` dxFY) ְְִִִָָָ¨§©¥©¤¦§¨¥©¥

DFab FWxW mFwn lMn ,W`n dHnl gExW s`C ,xg` oFpbqA "oinIn dfEfn"C¦§¨¦¨¦§¦§©©§©¤©§©¨¥¥¦¨¨¨§¨©

(mW oiIr mW wcv gnSdl xdGd ixE`iA ± "'Ek W`dn xzFi wC xie`d okle xzFi. ¥§¨¥¨£¦©¥¥¨¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¨©¥¨

xdGA oiIre'ב עּמּוד ק"ל, ּדף נׂשא, ג', witpCחלק `gEx" עּיין ".כּו': §©¥©Ÿ©ֵֶַַָֹ¨§¨¦ֵַ
א'). רל"ה, (דף ויחי ּובפרׁשת ְְִַַַָָָׁשם,

(73.(Kli`e b ,b iCEwR lirl)§¥§¥¨¥¨

(74gEx ,W` ,min ,ux` :l"Pd zFcFqi 'c Epiid ,mlFr zpigA mc`d alA WIW")¤¥§¥¨¨¨§¦©¨©§§©©¤¤©¦¥©

.(aky'` cEOr 'b KxM mixaC dxFYd xF` ± ."mlFrd zFcFqi odW¤¥§¨¨©¨§¨¦¤¤©

(75" :` ,p migqR)`Edd mFIAEh` . . (h ,ci dixkf) "cg` FnWE cg` 'd didi §¨¦©©¦§¤¤¨§¤¨§©§¨¨

mlFrd dGd mlFrM `l wgvi xA ongp ax xn` ?`Ed "cg` FnW" e`l `pCi`d̈¦§¨¨§¤¨¨©©©§¨©¦§¨Ÿ§¨©¤¨¨

FNEM `Ad mlFrl la` ,z"lC s"l`A `xwpe i"d c"EiA aYkp dGd mlFrd ,`Ad©¨¨¨©¤¦§¨§¥§¦§¨§©¤¨¤£¨¨¨©¨

.("i"d c"EiA aYkpe i"d c"EiA `xwp ± cg ¤̀¨¦§¨§¥§¦§¨§¥

אברהם"76) אל "וארא הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר x`e`ּכמֹו xF` dxFY) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¨¨¥¨

(Kli`e ` ,dp. ¨¥¨

(77dUr zFvn ici lr iM WOn 'ied mXn oWxW l"Pd zFcFqi 'c iM Epiide")§©§¦§©©¨§¨¦¥£¨¨©¨¦©§¥¦§£¥

gEx zFpigaE ."'Ek ux`d YcwR" zFidl ux`e min oipr Edfe ,d"e cEgi mikiWnn©§¦¦¦§¤¦§©©¦§¤¤¦§¨©§¨¨¨¤§¦©

`l zFvn ici lre dxFYd wqr ici lr KWnp Edfe d"i cEgi zpigA Edf W ¥̀¤§¦©¦§¤¦§¨©§¥¥¤©¨§©§¥¦§Ÿ

dxFYd xF` ."xg` mFwnA x`AzpW FnM 'ied mW Wi Wtp lkA iM mbe .dUrz©£¤§©¦§¨¤¤¥¥£¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥©¨

.(mW mixaC§¨¦¨



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

לבחי'ÌÚËÓÂ(לט) עליי' שיהי' דהגם יובן הרי זה
ב"ן  בחי' יבורר כאשר דתוהו המדות
התקיפות  לעצם המדות שיבאו ס"ג בבחי' ויעלה
ההתכללות  בחי' דוקא בהם יהיה עכ"ז כנ"ל. שלהם
ממש  אא"ס לעצמות יותר ויתקרבו שיעלו מצד כנ"ל
עקודים  בחי' כמו (ויהיו מציאותם מעיקר שלמעלה
כמו  גם כי בתכלית ויתחברו יתכללו ממילא אז הנ"ל)
הבטול  בחי' בהן יבא מציאותם עצם בתקיפות שהן
התכללות  בחי' (משא"כ הנ"ל. מטעם וכל מכל האמיתי
שהוא  האור מיעוט בבחי' לבא המדות צריכי' דתיקון
כנ"ל. לאין היש בטול שנק' שיתכללו עד החלישות
בעליות  דתוהו במדו' דלעתיד ההתכללות בבחי' אבל
בהעלם  מציאותם בעצם שהן כמו בעודנם גם העולמות

כי יחד יתכללו מצד העצמות התכללותם סיבת יהי'

בבחי' האמיתי בטול יבא שמזה ממש אא"ס עצמות
והפוכו  דבר זה (ואין וד"ל. כידוע כו' המוחלט אין
שיהי' עד היש בטול זה שאין לפי ובטול תקיפות
בבחי' העצמי בטול הוא אלא היפוכו וישות התקיפות
תופס  אינו יש בחי' שכל המוחלט אין שנק' העצמי אין
שהרי  היש בטול בלא שהוא כמו גם וכלל כלל מקום
גם  וכמו כו') חשיב ממש כלא המאציל עצמות קמי'
יש  בבחי' לגילוי מקור בבחי' הן דתוהו שע"ס עכשיו
ממש  כלא העצמות קמי' הרי ספי' דכל הכתר דבחי'
לא  וכאילו כלל במציאות אינם כאילו דהיינו חשיב
ובכל  וד"ל). (וכמשי"ת כו' כלל מעולם ונתהוו נאצלו
ההתכללות  על דתוהו התכללות מעלת ביתרון יובן זה

וד"ל: כו' א' שהן הנ"ל טעמי' מב' דתיקון

miwl` `xa ziy`xa
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

oiadl17aizkde ± dciNde xEAird oipr18'ied ip`" :`l §¨¦¦§©¨¦§©¥¨§¨§¦£¦©©¨Ÿ
izipW!" ¨¦¦
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‰‰Â שעט לו הלובש יומשך שלא [זו] בבחי' פוגם נז
תיבת  רומז שע"ז הנ"ל, נהורין ש"ע מבחי' ח"ו
שוע, הוא בשלימות שהתיבה והגם בשעטנז, שיש ש"ע
אלו  אותיות בשני די בה הטמון שלהרמז מפני אך
אלו  אותיות ב' רק שעטנז בתיבת נמצא לא לכן דש"ע

עילאין. נהורין ש"ע על שרומזין ש"ע
‰˙ÚÓÂ'פי ז"ל רש"י הנה הכלאים, ענין שורש צ"ל

וגו' תקדש פן כלאים כרמך תזרע לא בפסוק
יד, במפולת וחרצן ושעורה חטה כלאים ט') ך"ב (תצא
האדם  על הנתעב דבר כל תסתאיב, כתרגומו תקדש ופן
בו  נופל איסור כגון לגנאי בין הקדש כגון לשבח בין
ס"ה  סי' (ישעי' קדשתיך כי בי תיגע אל כמו קדש לשון
איסור  וטעם שכ' תצא כי פ' בבחיי וע' עכ"ל. ה')
בפ' וע' למעלה, העליונים הכוחות ערבוב הוא הכלאי'
העליונים  שאפי' שכתב חוקותי את בפסוק קדושי'
והשלום  במרומיו שלום עושה שנא' שלום צריכים
(וי"ל  במינויים פעולתם ושיפעלו קיומם הוא שלהם
והגם  מכונו. על דבר כל להיות ומשפט שלום שז"ע
בפ' תשמורו חוקתי את דכתי' חוקה, נז' כלאים שגבי
פי"ט  חוקת פ' במד"ר וכמארז"ל י"ט, י"ט קדושי'
ארבעה  א' לוי ר' בשם דסכני יהושע ר' ע"א דרע"ד
אח  אשת חוקה בהם דכתי' עליהם משיב יצה"ר דברים
לא  כלאי' כו' אדומה ופרה המשתלח ושעיר וכלאי'
את  חוקה בי' וכתי' מותר בציצית וסדין שעטנז, תלבש
למשפט  דשייך לומר יש מ"מ עכ"ל. תשמרו חוקתי
על  וארמון וכענין ומשפט, חק לו שם שם שאה"כ ע"ד
כהלכתא  הראשון כמשפט י"ח) ל' (ירמי' ישב משפטו
בטח"מ  כמ"ש שלום לידי מביא המשפט וכן קדמייתא,
גורם  במינו מין למטה תולדות המעמיד וא"כ א'), סי'
משלימי' הם הממונים הכוחות כי למעלה, השלום

והמעמיד  השפל, העולם שצריך כמו הראוי מינויים
השלום  היפך גורם ה"ז מינו בשאינו מין למטה תולדות
ועוקר  אותן ומבטל העליוני' הכוחות מערבב הוא כי
כל  שארז"ל כתי' האדם כל זה (כי ממינויים אותם
את  וכתי' לזה, לצוות אלא נברא לא כולו העולם
האדם  איך שמפרש באדר"ן וע' בלבם, נתן העולם
הלב  מחשבת עירוב ע"י שגם י"ל א"כ קטן, עולם
וצ"ע  העליונים, הכוחות לערבב ג"כ פוגם חושב שהלב
ע"ש). בירושלמי למעשה, מצרפה אינה רעה מח' כי

מניעה, ל' שהוא כלאי' של הלשון ביטול וז"ס כלומר
י"ב), מ' סי' (תילי' ממני רחמיך תכלא לא מל' הכוחות
כלאי' תיבת מחלק בקר"ק כי (והגם הכלא בית וכן
פי' כלאים תי' כי מחמת זהו אך וכלא, תכלא מתיבת
הנתון  כי יעו"ש) יחד, העצורי' שרשי' משני דברים שני
הנולדי' שהשנים ומפני כו', ממלאכתו מתבטל שם
וזה  הטובה, רוח מצד זה כלאים, היו ראשונה בעולם
הרוח  אחר להמשך נצטוינו ואנחנו הרעה, הרוח מצד
הכלאים  לנו נאסר ע"כ כו', הרע מן ולהתרחק הקדש
לחבר  ראוי אין הפכיים שהם קצוות ב' חיבור הוא כי
ביניהם  והמפריש כו', יפה עולה חיבורן אין כי אותם
מן  השלום מסלק ולהיפוך כו', בעולם שלום גורם
והמורם  מעלה. של פמליא בין קטרוג ומשים העולם
בשאינו  מין להיותם הכלאי' איסור שעיקר מדבריו
וי"ל  הטומאה, רוח עם הקדושה רוח מחבר כי מינו,
מעכב  ונמצא הטומאה ברוח ועוז כח תוס' נותן שעי"ז
בשל"ה  וע' אעביר. הטומאה רוח ואת דכתי' ענין ח"ו
תקנו  עד כו' הבדלות ד' שענין הבדלה גבי ע"ב דקל"ט
ושעטנז  כלאי' סוד לזה שבת במוצאי להבדיל
טמא  ה' מקדש את כי אומר הכתוב עליו והמערבם

עכ"ל.
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xW` mipiprn oFGip zFidl Kxhvi `l `xaPd WIdA§©¥©¦§¨Ÿ¦§¨¥¦§¦¥¦§¨¦£¤
oFGip didIW m`ÎiM ,zEwl` mdA xMip `l mzEIpFvigA§¦¦¨Ÿ¦¨¨¤¡Ÿ¦¦¤¦§¤¦

.dpikXd eiGn oFGip ,zEnvrdn¥¨©§¦¦¦©§¦¨

:`Ed EN` mipipr 'a oiA Wxtdde§©¤§¥¥¦§¨¦¥

`Ed zEllkaE miIpgExd eizFgM lM xW` '`d oiprC§¦§¨¨£¤¨Ÿ¨¨¨¦¦¦§¨
oipr dPd ,zEwl`A wx Eidi bEprze oFvxe miinipR zFgMd©Ÿ§¦¦§¨§©£¦§©¤¡Ÿ¦¥¦§¨
miraFYW dcFard `id z`fe ,mc`d lW FgkA `Ed df¤§Ÿ¤¨¨¨§Ÿ¦¨£¨¤§¦
mCd z` aixwdl zFpAxTd zcFar oipr EdfC ,EpOn¦¤§¤¦§©£©©¨§¨§©§¦¤©¨

"WtPd `Ed mCd"W ,algde37`Ed algde ,zEIgd Epiid , §©¥¤¤©¨©¤¤©§©©§©¥¤
iAB lr maixwdl ,w`nWib oE` K`w xrc ,bEprYd©©£¤¨¦§©§©§¦¨©©¥
lFrtl xWt` df xace .zEwl`A wx EidIW 'iedl gAfOd©¦§¥©©£©¨¤¦§©¤¡Ÿ§¨¨¤¤§¨¦§
onfA mb m` iM miIw did WCwOd ziAW onfA wx `lŸ©¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨¦¦©¦§©

"`zwr FBn" dAxc`e ,zElBd38sx`c xr q`ee q`c , ©¨§©§©¨¦¨§¨¨¨¤©§
dPd ,lREknE lEtM KWFg mrc ornEwxrAi` oreerx`d̈§¤§¤¦¤§¤¤¤¨§¨¦¥
cSn `EdW ,xzFi dlrnl riBdl lFki `weC df ici lr©§¥¤©§¨¨§©¦©§©§¨¥¤¦©

Mn xzFi eiWkr FpWIW Wtp zxiqnd gM,ziAd onfA Fn Ÿ©©§¦©¤¤¤¤§©§¨¥¦§¦§©©©¦

oFGip zFidl Kxhvi `l xW` `Ede 'ad oipr mpn`̈§¨¦§¨©§£¤Ÿ¦§¨¥¦§¦
oFGip didIW m`ÎiM zEwl` mpi` mzEIpFvigAW mipiprn¥¦§¨¦¤§¦¦¨¥¨¡Ÿ¦¦¤¦§¤¦
d`nEHd gEx xiari xW`M didi df dPd ,dpikXd eiGn¦¦©§¦¨¦¥¤¦§¤©£¤©£¦©©§¨

ux`d on39mFIA xn`e" xW` cizrlC iENiBd `Ede , ¦¨¨¤§©¦¦§¨¦£¤§¨©©
,WgEnA zEwl` iENiBd didIW ,"df Epiwl` dPd `Edd©¦¥¡Ÿ¥¤¤¦§¤©¦¡Ÿ§¨

lrtpA lrFRd gM iENiB didIW40cFr oi` xW` WBxEie ¤¦§¤¦Ÿ©©¥©¦§¨§§©£¤¥
FCaNn41. ¦§©

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

(33.` ,dl zFrEaẄ
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לזכך  - במוחין וכן נעימות. שיהיו  הטובות המדות ולזכך רעות מדות להרחיק במדות, וכן
דרגה  התורה, בפרד"ס כמו יותר. נעלה שכל לקבל כלים שיהיו ולרוממם, החושים את

האור  עצם עם שמתאחד עד השכל, שבכלי הזיכוך וזהו מדרגה. למעלה

‰p‰Â הּוא העבֹודה עּקר הּנה הּדּבּור ׁשּבלבּוׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
הראּוי  ּדהּדּבּור*)ּבהּדּבּור והינּו ּבדּקּות, ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

ׁשּירחקּנּו ּבזה רק העבֹודה, ענין ׁשּי אינֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאסּור
ׁשּיהיה  הראּוי ּבדּבּור היא והעבֹודה לגמרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבדחּיה
ענין  ּדאין ּבּמּדֹות, העבֹודה היא כן ּכמֹו הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּבדּקּות,
הּמּדֹות  להרחיק ּדבכדי רעֹות, הּמּדֹות להרחיק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָהעבֹודה
להיֹות  ׁשּצרי ּבזה רק ּכלל, עבֹודה צריכים אין ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָרעֹות
מּכל  לגמרי ּגמּור ּבדחּוי ּולהרחיקם לׁשּברם ּכח ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹֹּבעל
ׁשּיהיּו לזּככן עצמן טֹובֹות ּבהּמּדֹות היא והעבֹודה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוכל,
ּומּדת  ּתרּומּיֹות מּדֹות הּנקראין והן נעימֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַָמּדֹות
הּנה  והּטֹוב הראּוי ּדבדבר העבֹודה, ענין ּדזהּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחסידּות,
ּומחריפּות  לדּקּות מּגּסּות עבֹודתֹו ידי על אֹותּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָיׁשּנה
היא  כן ּכמֹו הּנה הּמּדֹות, ּבעבֹודת ׁשהיא ּוכמֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַלנעימּות.
ליּגע  והּוא לזּככם, הּוא העבֹודה ּדענין הּמחין, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָֹּבעבֹודת
ּולרֹוממם, החּוׁשים את לזּכ עצּומה ּביגיעה עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָאת

אּון הארעו  איידילער חּוׁשים ּדי מאכין אֹויף וין ְִִִִִֵֶֶַָ
הּוא ה העכער  הּמחין עבֹודת ּדהּנה זאת ּדלבד והינּו , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹ

ּדברֿׂשכל  ּבכל אׁשר והּכׁשרֹונֹות, החּוׁשים את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָלפּתח
מתּפּתח  הּנה ּומתחּכם, מׂשּכיל לֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוחכמה
ּבזּכּו היגיעה היא זאת לבד הּנה יֹותר, יֹותר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹהּכׁשרֹונֹות
ּבינה  החכמה ׁשּלֹו ׁשּבחּוׁשים והתּפּתחּותן, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהחּוׁשים
יֹותר, נעלים ׂשכלים לקּבל ּכלים נעׂשים ׁשּבנפׁשֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּדעת
וההזּדּככּות  הּמח, ּבכלי היא ההתּפּתחּות ענין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָֹּדכללּות

קּבלתֹו אפן הּנה זֹו הזּדּככּות ידי ּדעל הּׂשכל, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהיא
זאת  ּדלבד והינּו יֹותר, נעלה ּבאפן הּוא הּׂשכלים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאת
ּכל  הּנה ּביֹותר, נעלים ׂשכלים ּומּׂשיג מבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמׂשּכיל
ּדלהיֹות  יֹותר, נעלה ּבאפן מּׂשיגֹו הּוא הּנה וׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹׂשכל
ּגם  הּנה לכן החּוׁשים, ועּלּוי ּבזּכּו היא עבֹודתֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדכל
ּומּׂשיגֹו מבינֹו מׂשּכילֹו הּוא הּנה ורגיל ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבׂשכל

ׁשּבּתֹורה  ּפרּד"ס יׁש ּדהּנה יֹותר. נעלה והּוא 14ּבאפן , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
נגד  ׁשהם אפנים ּבד' ּומּׂשג מּובן מׂשּכל ּתֹורה ּדבר ְְְְֳִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּדכל

הוי' ּדׁשם אֹותּיֹות סֹוד,15ד' ּדרּוׁש, רמז, ּפׁשט, והם , ְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
ּומּכל  ּביֹותר, ועמּקה ּגדֹולה חכמה הּוא הּפׁשט ּגם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻהּנה
הּׂשכלים  לגּבי הּפׁשּוט הּׂשכל ּכלל ּדֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום
ׂשכל  ׁשהּוא ּבהרמז ׁשּבאים ּכמֹו ההּוא ׁשּבענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהעמּוקים
מקֹום  מּכל מפלא, ׂשכל היֹותֹו עם והרמז, יֹותר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֻֻמפלא
העמּקֹות  לההׂשּכלֹות ּכלל ּדֹומה ואינֹו רמז, אּלא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאינֹו
ההסּבר, ּבאריכת ׁשּבא ּדרּוׁש ּבדר ההּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּבענין
ההׂשּכלֹות  ׁשל ּפנימי החּיּות ׁשהיא הּסֹוד ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָּובפרט
לגּבי  ּדהּפׁשטּות ערֹו האין ּדמּובן ּביֹותר, נפלאים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
הּׂשכל  ּבכלי והעּלּוי הּזּכּו הּוא זה ּדכל ּפנימי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּסֹוד
לזּכ העבֹודה ענין וזהּו האֹור, עצם עם ׁשּמתאחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
אחר  ּבדּקּות עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּולהעלֹותן הּמחין ְְְֲִִִֶַַַַַַַָֹאת
היא  זֹו ּדעבֹודה האֹור, עצם עם ׁשּמתאחדים עד ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָּדּקּות
הם  העּקר הּנה הּבאר, חפירת ּוכמֹו למעלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּלמּטה
המכּסים  ואבנים עצים העפר הסרת ידי על והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמים,
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המו"ל. דבהדיבור. להיות; צריך ואולי במקור. הוא כן (*
שלום 14) נהר חיים. מעץ בתחילתו ומצוה נגיד ראה

חיוב  מסכת חסידים משנת בסופו. הנהר רחובות בהקדמת
דחג  ב' יום בשיחת ונתבארו (הובאו ב משנה א פרק הנשמות
הקדמת  א). תשעא, ד חלק דיבורים לקוטי - תרצ"ג השבועות

חיים  בעץ (נדפסה א הקדמה - ההקדמות לשער וויטאל חיים הרב
(הוצאת  החיים עץ בקונטרס ונעתקה תרנ"א. ווארשא, דפוס
ד, א חלק לזוהר זכות) משה (רבי רמ"ז ואילך). 62 עמוד קה"ת)

הבאה. בהערה הנסמן ואילך. ב עמוד סוף
קדושים.15) פרשת ריש לזוהר רמ"ז ראה

יותר.ה. ונעלים יותר עדינים החושים את לעשות כדי להתיגע
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מּתּתא  נֹובעים הּמים אז מסירם וכאׁשר הּמעין, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָעל
ּדכללּות ו לעּלא  להיֹות החּוׁשים, ּבזּכּו הּוא ּכן אׁשר , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

– ּומּתחּתֹון ּדּקּות, – מּגּסּות לעׂשֹות היא העבֹודה ְְֲֲִִִִַַַַַָָענין
ְֶעליֹון.
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.Ê האיש אותו זכור "ברם התבטאות: ישנה בחז"ל
ספר  נגנז הוא שאלמלא שמו, חזקי' בן וחנני' לטוב

שנגזרו" דבר וח"י האיש 79יחזקאל אותו זכור "ברם .
שמו" גמלא בן ויהושע אותו 80לטוב זכור "ברם .

שמו" בבא בן יהודה ורבי לטוב שעל־ידו 81האיש
איש  הקבלה התאמתות שהיא הסמיכה, ענין נשאר
זכור  "וברם עליו־השלום: רבינו משה עד איש מפי
בענין  – מפיו שמועה שאמרו לטוב האיש אותו
מנו  לקיש, ריש שם אומר רב ". ומנו – דרוסה בדיקת
נהירא  ולא יוחנן רבי וא"ל לי', ידענא ולא רב  ומנו רב 
כל  חייא ורבי רבה רבי את ששימש תלמיד לאותו לי
אני  בישיבה, תלמיד אותו ששימש שנים אותן
ופירש  בכולא, גבר הוא גבר ומאן בעמידה, שימשתי

ובחסידות  בתורה – שני 82רש"י להיות צריכים .
בלי  תורה טוב, לא – תורה בלי חסידות הדברים.
– הדברים שני להיות צריכים טוב, לא – חסידות

וחסידות. תורה
ר' הרה"ח הדוד לטוב, האיש אותו זכור ברם
בעל  שהיה – הזקן רבינו כ"ק הוד של בנו – משה

סיפורים.
פעם  חזרתי רבינו 83כבר כ"ק הוד של אימרתו על

המגיד  הרב  – מהרבי תורה כששמענו הזקן:
שבעל־פה, תורה לגבינו זה היה – נ"ע ממזריטש
תורה  לגבינו זה היה מהרבי, סיפור שמענו וכאשר

שבכתב.
כ"ק  הוד אצל שאירע הסיפור אאזמו"ר וידוע

השריפה  אחרי תקצ"ג בשנת צדק' 'צמח הרה"ק
להניח  צריכים והיו בליובאוויטש, שהייתה הגדולה
הרבה  אז הגיעו הרבי. בחצר החדש לבניין יסוד
ומערים  מיאסי מבסרביה, גם חסידים, אורחים
אאזמו"ר  כ"ק הוד את חסידים ביקשו אחרות.
הסדר  הרי תורה, לנו אימרו רבי, צדק': 'צמח הרה"ק

אמרו  המשכן עשיית לפני תרומה",  "משפטים הוא
אומרים  הרי ורז"ל בית־המקדש 84תורה, "משחרב 

הרי  הלכה", של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה אין
תורה. לנו אימרו – ובכן "משכן", הוא הרבי שבית

צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד להם ענה
החסידים  סיפור. או חסידות מאמר רוצים, אתם מה
הסתם  מן בו יש לספר, רוצה שהרבי שהסיפור הבינו

סיפור. וענו: גדול, עניין
אז  סיפר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
חסיד  שהיה תם, יעקב מר' הידוע הסיפור את
העליון, לעולם בבואו פטירתו, ולאחר רוז'ינאי,
ובגלל  לדונו, בית־דין מעלה של הפמליא הושיבה
באחד  בחרו מהרוז'ינאי, עליו שהייתה קפידא
וה'בית  יוסף' ה'בית בין להכריע התחתון מהעולם

חדש'.
גילה  לא צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
"ואני  ואמר: קצת הרהר אלא המכריע, השלישי מיהו
החסידים  אל פנה מכן, לאחר זכאי". שהוא אומר
– אומרים אתם מה הא, אותם: ושאל הנאספים
הכניס  מכן לאחר זכאי. זכאי, ענו: וכולם זכאי? זכאי,
מטבעות  כמה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
כ"ק  והוד בזפת, העץ קורות את טייחו הבניין, ביסוד
הבינו  אז לביתו. הלך צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
הוד  הוא הרי – המכריע השלישי היה מי החסידים

בעצמו. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
כ"ק  אחיו וכן האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
בסיפורים, שקועים היו לא אברהם חיים הר' הרה"ק

דפנימיות. ובפנימיות בפנימיות שקועים היו הם
את  וילנקר זאב ר' הרה"ח פעם שאל הידוע כפי
ממנו  קשיש שהיה וילנקר, משה ר' הרה"ח אחיו
התורות  את לי אומר אתה תמיד שנה: בעשרים
לי  ספר – הזקן רבינו כ"ק הוד – מהרבי ששמעת
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אני  משה: ר' הרה"ח לו ענה מהרבי. מופת איזה פעם
הרגליים. ציפורני רוצה ואתה השמן, לשד לך נותן

ר  הרה"ח הדוד כ"ק ואילו הוד של בנו – משה '
והרבה  מעשיות, סיפורי גם רשם – הזקן רבינו
כ"ק  הוד של אמו רבקה, הרבנית מסבתו קיבל פעמים

בימי  גם ימים האריכה רבקה הרבנית הזקן. רבינו
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד צדק'. ה'צמח
בו  סיפורים של ספר והיה ממנה, הרבה קיבל גם־כן

אם". לי "אמרה המתחילים: עניינים רשומים היו

dcerqa `a [zyxt] w"y
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

daeyzd lra - g"p wxt

את  מחזיק הוא השכלתי". מלמדי "מכל הכלל: לפי נוהג הנכונה הדרך את המחפש אדם
אליעזר  של ביתו דרכו. במציאת לו שיסייע חדש עניין כל לקלוט מגמה מתוך פקוחות עיניו
שני  את ראה הנפח של חתניו בשלושת כאלה. גילויים של מקור לברוך שימש הנפח ראובן
של  והיושר התמימות השתקפו עצמו ראובן אליעזר בר' ואילו התורה, שבעולם השונים הסוגים

והפשוט. העממי היהודי

של  חריפותה את לחוש לברוך הספיקו פסח, ערב באותו וראה ששמע מה כל אשר למרות
מה  לו היה עדיין - המתנגדים דרך לבין החסידים דרך שבין הדרכים פרשת על העמידה בעיית
רוחנית. מעבדה בשבילו שהיווה הנפח בבית ובמיוחד בכלל, בדוברומיסל שהותו בהמשך ללמוד

של  בנו נחום, שמואל נוסף, אורח ראובן אליעזר ר' של לביתו להגיע עמד החג לקראת
שכן  רבות, ברוך בו התעניין פסח, ערב בבוקר נחום, שמואל הגיע כאשר בישיבה. שלמד הנפח,
דוברומיסל  של הדיין  ברוך. של והשפעתו עצתו ידי על באה מספר, שנים לפני לישיבה, נסיעתו
לשוליה  לעשותו ויעצו כלמדן לצמוח יוכל לא שהוא בזמנו קבעו הנער של המבוגרים גיסיו ושני
נחום  שמואל ראובן). אליעזר ר' של לחתנו היה שאול יצחק שר' לפני זה (היה מלאכה. בעל של
הקודמים  מביקוריו באחד ברוך, הבחין כאשר אך אביו. של בנפחיתו לעבוד החל אף
לשלחו  לאביו יעץ בתורה, חשקה שנפשו ובכך ללימודים, הנער של בתשוקתו בדוברומיסל,

י"ז). פרק (ראה נעשה אכן וכך לישיבה,

עבודת  של כבושה דרך לו הייתה בולט. שינוי בו וניכר מגודל, צעיר נחום שמואל היה עתה
בתקופה  מהצפוי יותר הרבה בתורה, ניכרות ידיעות אצלו ונראו המוסר, תורת על מבוססת ה',

בישיבה. שהה שבה הקצרה

ואכן  כאלה. להישגים קצר כה בזמן נחום שמואל הגיע כיצד לדעת סקרן ברוך היה לפיכך
הדרך  את מוצא תורה  ללמוד באמת הרוצה  כל כי הוכח מהם אשר מעניינים, דברים לו התבררו
לישיבה  בהגיעו נאלץ, זאת מלבד סתום". מוח כ"בעל נחום שמואל את ראו הכול הנה, לכך.

לעבוד זה בארשה, דבר ולינה. למזון אמצעים להשיג כדי מקומי נפח אצל ביום שעות מספר
חכמה. להוסיף אפשרויותיו על יותר עוד כמובן , הכביד,

רמת  אחרי אפילו שפיגר כיוון התלמידים, בין להושיבו הישיבה ראש סירב אף בתחילה
הלה  העמיד הישיבה, ראש לפני שהתחנן לאחר אך בישיבה. ביותר הנמוכה הכיתה של הידיעות
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להכותו. יד עליו הרים שתכופות רגזן, אדם זה שהיה אלא בנפרד. איתו שילמד מי לרשותו
הלימודים. מחומר הרבה לקלוט מסוגל היה לא כזו בצורה

שלמה. גבריאל ר' בשם זקן יהודי אכסנייתו קבע נחום שמואל למד שבו ביתֿמדרש באותו

הגה. להשמיע מבלי באהבה אותן מקבל שהוא ובעובדה ממורו, סופג שהוא במכות הבחין הלה
השיבו  והצעיר למכות, גוו את נותן הוא מדוע נחום שמואל את הזקן שאל מסוימת בהזדמנות

בידיעותיו. מאוד נחשל והוא תורה ללמוד עז רצונו שכן באהבה, המכות את מקבל הוא כי

תנאי  עימו התנה אך תורה, איתו ללמוד מיד לו שהציע הישיש, על רב רושם עשה הדבר
למד  שבה מסוימת תקופה לאחר רב. שלל כמוצא כך על שש נחום שמואל מזה. ידע לא ָשאיש
ר' לו מסר זמן כעבור לישיבה. להתקבל נחום שמואל היה יכול תורה, שלמה גבריאל ר' איתו

דוברובנה. בישיבת תורה ללמוד לנסוע לו וייעץ דוברובנה, של לרבה מכתב שלמה גבריאל

הישיש. שלמה גבריאל ר' של אישיותו על מלאים פרטים הזמן במשך נודעו נחום לשמואל
רצונו  צדקה. ובעל למדן יהודי אמיד, סוחרֿסוסים היה זעליג, אהרן ר' אביו, בארשה. נולד הלה
בכישרונות  שניחן למרות ללימודים, מועט חשק היה שלמה לגבריאל אך למדן, יהיה שבנו היה
התייתם  שנה חמשֿעשרה בן בהיותו ולהתבטל. להשתולל ואהב שובב, נער היה הוא מעולים.
כינוהו  בארשה לגנב. והפך רעים חברים עם להתחבר החל הוא רעה. לתרבות יצא ומאז מאביו,
"נדבק" החפץ כי ואומר מתנצל היה גניבה בשעת נתפס שכאשר משום זאת "הדבקן", בשם

לידו. מאליו

שלו  והתפילין הטלית כי לדעת נוכח  קצר זמן לאחר אשר מכובד, אורח לארשה הגיע פעם
לוותר  מוכנים היו לא עתה אצלו. נמצאה אכן והגניבה שלמה, גבריאל על נפל החשד חסרות.
בהודיעו  הנער, הענשת את ומנע האורח התערב שכאן אלא להענישו. החליטו הציבור ואישי לו,
הכול  ראו מיד לידיו. יימסר שלמה שגבריאל ביקש - לעתיד אשר כך. על לו סולח הוא כי
אנשי  של להשתאותם ממושכות, שיחות איתו קיים הוא שלמה. גבריאל על חסותו פרש שהאורח

האו  של זהותו על עמדו בטרם ועוד מצטרף המקום. שלמה גבריאל כאשר ארשה את עזב - רח
אליו.

קטן", כיפור ב"יום זמן, כעבור מכובדת. משפחה בארשה השתקעה שנה וחמש עשרים כעבור
והתוודה  הבימה על החדש התושב עלה הציבור, לפני התוכחה דרשת את סיים העיר שרב לאחר
מי  לכל להחזיר בכוונה לכאן הגיע הוא לשעבר. הגנב שלמה, גבריאל הוא כי ועדה עם כל בפני
כנסת  בית לבניית הרבים, לצרכי גדול סכום מסר לכך נוסף הגניבה. תמורת את ידו על שנגנב

אחרים. ציבוריים ובניינים

רכושו  כל את חילק משלהם, בתים הקימו שילדיו ולאחר לבדו נותר כאשר זקנתו, לעת
בתורה. ועסק ישב שם המדרש, בבית אכסנייתו וקבע לצדקה

הנסתרים, אחד היה שלמה גבריאל את עימו שנטל האורח כי נחום שמואל שמע בדוברובנה
טובים. ומעשים במידות ומצוין גדול ללמדן שלמה גבריאל הפך בהשפעתו וכי

ובזכותו  שלמה, גבריאל ר' זה, מופלא בעלֿתשובה מפי תורה למד נחום ששמואל כשם
טובות  ומידות מוסר ללמוד הזדמנות לו הייתה יותר, מאוחר כך, התורה, ידיעת דרך על עלה
של  הצעיר גיסו שאול, יצחק ר' של חברו היה שהתברר, כפי אשר, מהרקי, יחיאל שלום ר' אצל
נחום  שמואל את והדריך  אז, שהופיעה החסידות תורת להשפעת נתון היה הלה נחום. שמואל
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מושפעים  שהיו שניים מדוברומיסל הנפח של במשפחתו כבר היו כך הבעלֿשםֿטוב. תורת ברוח
החסידות. מתורת

ולאחרים. לברוך השכל מוסר ששימש מאורע בדוברומיסל הסדר בליל התרחש בינתיים

החג. התקדש ליל לקראת הכנסת בבית התאספו דוברומיסל ויהודי הערב, ירד כאשר זה היה
הסתיימה, רק המנחה תפילת פינה. בכל הורגשה החג וקדושת טוב, יום נרות נצנצו הבתים מכל
בשותפות  שהחזיקו חיים, ובצלאל שמואל לאהרן סערה. פרצה הכנסת ובבית שקעה, החמה
שבמבשלה, החמץ את למכור שכחו כי לפתע התברר לכפרים, שווקה שתוצרתה שכר מבשלת

החג. התקדש ובינתיים

שימכור  חברו על סמך מהם אחד כל בו. תלויה האשמה כי זה כלפי זה טענו השותפים שני
חיים, בצלאל נמכר. לא החמץ כי להם נתחוור המדרש בבית נפגשו כאשר עתה ורק החמץ, את
המאוחרות, הצהריים בשעות רק ויגע, עייף הביתה, הגיע כי טען בכפרים, התוצרת בשיווק ְֵַָשעסק
האחרונות  בהכנות בבית סייע כן חג, בגדי וללבוש המרחץ לבית ללכת לחג, להתכונן ומיהר
אחרת. טענה טען מצידו שמואל אהרן ואילו בראשו. כלל היה לא החמץ מכירת ועניין לחג.

היא! זוטרתא מילתא לאו בפסח חמץ עכשיו? לעשות מה אבל

המזרח, כותל למדני ניגשו כן הדיין. את אליו הזמין אשר הרב, אל השאלה הגיעה מיד
בהתייעצות. והשתתפו

יש  הדגנים ואת הכלים את מהן. ליהנות ולא לשפוך יש הבירה חביות את כי יצא הפסק
החג. אחרי עד לנעול

לאחר  מיד בכך. חובתו ידי יצא לא שמא חשש חיים בצלאל העניין. הסתיים לא שבזה אלא
- אני" פשוט "יהודי תשובה: של סדר לו להורות ממנו וביקש הדיין אל ניגש ערבית תפילת
לכך  נוסף ומחזיק גדולה, במשפחה מטופל אני הגויים, בין רגליו מכתת ימיו "שכל - התייפח
גם  לנו". תכופר שעברנו הגדולה שהעבירה כדי לעשות עלי מה לי נא יאמר וילדיהן. אלמנות

בפיו. דומה ומשאלה הצטרף שמואל אהרן

להרגיעם, החל הוא אלו. ותמימים פשוטים יהודים של בצערם השתתפות רגשי חש הדיין
כך. על חלילה ייענשו לא כי להם בהבטיחו

לבית  התפרצו השותפים של ובנותיהם נשיהם הכנסת. בבית נשים יללת נשמעה כך כדי תוך
והיו  אירע אשר את שמעו הן הקודש. ארון אל גדולות ביללות דרך לעצמן ופילסו הכנסת
באוזניהן, והשמיע הבימה על עלה הדיין מאוד. חמור יהא עונשם רחמנאֿליצלן, כי, בטוחות
בשמחה. הסדר את ולחוג לבתיהם ללכת להם בקראו והרגעה, הסבר דברי הקהילה כל ובאוזני 

העיירה. את שהסעיר המאורע היה ובבתים בדרך השיחות נושא כאשר להתפזר, החל הציבור
בפרטי  התפלפלו הנפח, ראובן אליעזר ר' של המבוגרים החתנים שני ובכללם שבעיירה, הלמדנים
התמימות  על הביתה, בדרכם ביניהם, דיברו וברוך שאול יצחק ר' בכלל. חמץ ובענייני ההלכה
הללו" הפשוטים היהודים של ליבם זך כמה עד מוכיח "הדבר השותפים. שני של השמים ויראת

איתו. הסכים וברוך שאול, יצחק ר' העיר -
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א  סיון כ' ב"ה,

ראסטאוו 

וו"ח  והנכבד הנעלה ידי"נ ש"ב כבוד

שי' שמואל מוה"ר אי"א

וברכה  שלום

והם  מסענא, שי' דוב התלמיד ע"י מכתביי קיבל בטח

כאמור. תודה מכתבי בהם קצרים, מכתבים המה

יחיו  היקרים אוהבינו וכל ידידי נא יתבשר כל ראשית

עם  תי' חנה מרת בתי חתונת בעד מז"ט מז"ט בבשורת

בשעה  הי' אשר גורארי' שי' שמרי' מר היקר הת' ב"ג

הוד  ובזכות לח"ז, י"א ועש"ק ביום ומוצלחת טובה

ימי  כל יהיו מאושרים הנה הקדושים רבותינו אבותינו

הקדש  רצון כפי בישראל, נהדר בית ויבנו ברו"ג, חייהם

ועינינו  ומקדם, מאז וידידינו אוהבינו כל לב לשמחת

ובפרט. בכלל ישראל בטוב תראינה

. . העליונה. ההשגחה היא נפלאה מה אמנם

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו לטובה, הנני בזה לשלוח לכ' ברכתי, ברכת 

מועדים לשמחה וקבלת התורה בפנימיות.

התורה שהיא חכמתו של הבורא יתברך ויתעלה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, וכשנתנה 

לנו הקב"ה על הר סיני, הנה, כידוע, נתנה לפי כוחו של כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד משיג בה כפי 

כוח שכלו.

והתורה  ובבא,  בזה  רב  שכרה  אשר  כפשוטו,  בחיים"  "ובחרת  בחינת  בתורה  ישיג  אשר  יש 

שומרת ומצילה מעונשין חמורים וקלים.

ויש אשר ישכיל להבין שהתורה היא מורה דרך להורות את הדרך ילכו בה בני האדם והמעשה 

אשר יעשו, היחיד והצבור, אשר דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.

והנה גם ב' דיעות אלו, המיחסות רק לגליא שבתורה, עדיין אינן שלימות הן.

בפנימיות התורה ומגלה את המאור שבה ועיקר תכליתה, על פי  תורת החב"ד העוסקת גם 

הקשר  היא  התורה  אשר  וקוב"ה,  אורייתא  ישראל  בדא  דא  מתקשראין  דרגין  תלת  הזוהר  מאמר 

התיכוני המקשר את הבריאה עם הבורא יתברך.

והענין בקיצור נמרץ הוא, כי הבריאה היא יש מאין ולא בדרך עילה ועלול )כמבואר באריכות 

ובין ה"אין". ובזה אין הבדל בין התחתון  בתורת החב"ד( אשר לכן אין כל ערך וקישור בין ה"יש" 

האדם  ואפילו  הם,  נבראים  ומדבר  חי  צומח  הדומם  שכל  מאחר  שבמדבר,  העליון  ובין  שבדומם 

המושלם ביותר לית מחשבא תפיסא בי' כלל, באשר גם השכל נברא הוא, כידוע שאין ערוך כלל בין 

הבעל גבול לבלתי בעל גבול.

אבל הבורא יתברך שהוא תכלית הטוב, רצה לתת לאדם אפשרות לצאת מהגבולים ומצרים 

שנמצא בהם בשגם הוא נברא, ולעלות מעלה מעלה לא רק בעולמו הנברא אלא גם למעלה מזה, כדי 

להתייחד עם בוראו ביחוד גמור. ולכן בטובו הגדול נתן לנו תורת אמת וקדשנו במצוותיו אשר בם ועל 

ידם יוכל האדם לצאת מעולמו הצר ולהתייחד עם הבורא ביחוד גמור ולדבקה בו, כמו שכתוב ואתם 

הדבקים בה"א חיים כלכם היום.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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àùð úùøô
ãàë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáëàNð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨À

íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîìâëìL ïaîãr äìrîå äðL íéL §¦§§Ÿ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²

àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîç-ïa¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ
:ãrBî ìäàa äãár ãárì àáöãëúãár úàæ ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«Ÿ́£Ÿ©½

:àOîìe ãárì épLøbä úçtLî(éåì)äëeàNðå ¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«§¨̧§¹
eäñëî ãrBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾
Cñî-úàå äìrîìî åéìr-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½

:ãrBî ìäà çútåë-úàå øöçä érì÷ úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤
ïkLnä-ìr øLà øöçä ørL | çút | Cñî̈©´¤´©©´©¤«¨¥À£¤̧©©¦§¨³
éìk-ìk-úàå íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½§¤¨§¥−
:eãárå íäì äNré øLà-ìk úàå íúãár£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−§¨¨«

æëéða úãár-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìr©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´
ízã÷ôe íúãár ìëìe íàOî-ìëì épLøbä©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®̈§©§¤³

:íàOî-ìk úà úøîLîa íäìrçëúãár úàæ £¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«´Ÿ£Ÿ©À
ízøîLîe ãrBî ìäàa épLøbä éða úçtLî¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®¦̧§©§½̈

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéañ §©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr bi zegiy ihewl)

Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב', ל'עׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע', 'סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמׁשל

ּבני  לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ

טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ּכי ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּגרׁשֹון,

ּבּכּונה. קדּום טֹוב' 'עׂשה ְֲִֵֵַַָָָואםּֿכן

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²

íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ

ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ

úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ
:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ

ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´
:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬
:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ

ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬
:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−

äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−
:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈

ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«
àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−

ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬
:ýåýéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äãárìãîíäéã÷ô eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−
ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤

äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨©§ª¦¿

ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈

:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
:íéðîLe úBàî Lîçåèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
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-ìrå Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−§©
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOîô ©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ

È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»

Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬



iriaxרעו - e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤

:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´
dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²
:BLàø-ìr åéäìà øæðçàeä Lã÷ Bøæð éîé ìk ¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬−

:ýåýéìèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå ©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´¨®¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

æèBúàhç-úà äNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìr-úàåæéíéîìL çáæ äNré ìéàä-úàå §¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ

Búçðî-úà ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−
:Bkñð-úàåçéãrBî ìäà çút øéæpä çlâå §¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−

ïúðå Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìrèéç÷ìå ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
étk-ìr ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧
ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ

îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä äæçäzLé øçàå ä £¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬
:ïéé øéæpäàëBðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ©¨¦−¨«¦Ÿ́©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³

Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr ýåýéì©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ
:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcé øLàôáëøaãéå £¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâë-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤
øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì åéðä¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−

:íäìñãë:EøîLéå ýåýé Eëøáéñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧
éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ

éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«



רעז iying - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´



iyyרעח - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤

:øeàéãLôåìïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia §¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®
Léøeö-ïa ìàéîìL:écæìóñk-úør÷ Bðaø÷ §ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñçìäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæèììéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁש"ּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו ," ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤
:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«
ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−

:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬

áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ
:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈



רעט iriay - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòóñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñãòúçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNräòø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
åò:úàhçì ãçà íéfr-øérNæòíéîìMä çáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»

äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøër-ïaôçòàéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáìèò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîôúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNràôø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
áô:úàhçì ãçà íéfr-øérNâôçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:ïðér-ïa òøéçàô £¦©−¤¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈

עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל "ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָֹּגֹורע"

'ּתהּו' והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות י"א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹונפלּו

את  לברא ּבמחׁשבה עלה "ּבתחּלה ּבסֹוד ּגבּורֹות, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהּוא

ּכי  אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין", ּבמּדת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהעֹולם

ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון ("אׁשר" ּדאתי עלמא ּבינה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּוא

ּבינה. - ּבׁשרׁשן נמּתקין ְְְְְִִִַָָָָוהּגבּורֹות

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤
íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−
:äàîe íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«

æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ ‡ÏÂ(פד ז, (רש"י ¿…≈«»∆¿
ׁשל  קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻעבּדה

:ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכל

יׂשראל  אהבת ׁשל מצותֿעׂשה עליו לקּבל צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתּפּלל

עם  עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני

ואז  רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ּגם ׁשהרי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכלל,



xihtnרפ - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּקּב"ה  "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמבטח

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן ְִִִֵֶַָָמֹואס

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»

-éða íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«
çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL̈−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬

:BúàèôBzà øaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼
øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ
:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àùð úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâé ÷øô íéèôåùá

âéáúçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©
BzLàå çBðî BîLe éðcä:äãìé àìå äø÷òâ-Càìî àøiå ©¨¦−§´¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©

zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¨«¦¨®©´Ÿ¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§
:ïa zãìéå úéøäåãøëLå ïéé ézLz-ìàå àð éøîMä äzòå §¨¦−§¨©¬§§¥«§©¨Æ¦¨´§¦½̈§©¦§¦−©¦́§¥¨®

`xenl iy
,äãìé àìå äø÷ò (áïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥

éðôì øák äãìé øLà äø÷ò dúBéäì¦§¨£¨¨£¤¨§¨§¨¦§¥

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpLïéé (ã ¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨©¦
,øëLå.ïLé ïééå Lãç ïéé,àîè ìk §¥¨©¦¨¨§©¦¨¨¨¨¥

mixn zxhr
áà Léà éäéåäòøvî ãç ©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²

çBðî BîLe éðcä úçtLnî¦¦§©¬©©¨¦−§´¨®©
äãìé àìå äø÷ò BzLàåéðôì íb §¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¦§¥

äø÷ò úéNòpL:â-Càìî àøiå ¤©£¥£¨¨©¥¨¬©§©
äéìà øîàiå äMàä-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¨«¦®̈©Ÿ́¤¥¤À¨
zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§

úéøäåäøä ééäz:ïa zãìéå §¨¦−¦§¦¨¨§¨©¬§§¥«
ãäzòåäúòî-ìàå àð éøîMä §©¨Æ¦¨´§¦½̈§©

ïéé ézLzLãçøëLåïLé ïééå ¦§¦−©¦́¨¨§¥®̈§©¦¨¨



רפי

:àîè-ìk éìëàz-ìàåäpä ékäøä C §©«Ÿ§¦−¨¨¥«¦Á¦¨̧¨¹̈
BLàø-ìò äìòé-àì äøBîe ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥À¨ÆŸ©«£¤´©Ÿ½
ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék¦«§¦¯¡Ÿ¦²¦«§¤¬©©−©¦©¨®¤
ãiî ìàøNé-úà òéLBäì ìçé àeäå§À¨¥²§¦¬©¤¦§¨¥−¦©¬

ìt:íézLåøîàzå äMàä àázå §¦§¦«©¨´Ÿ¨«¦À̈©´Ÿ¤
éìà àa íéäìàä Léà øîàì dLéàì§¦¨»¥Ÿ¼¦³¨«¡Ÿ¦Æ¨´¥©½
àøBð íéäìàä Càìî äàøîk eäàøîe©§¥¾§©§¥²©§©¬¨«¡Ÿ¦−¨´
àeä äfî-éà eäézìàL àìå ãàî§®Ÿ§³Ÿ§¦§¦̧Æ¥«¦¤´½

:éì ãébä-àì BîL-úàåæpä éì øîàiåC §¤§−«Ÿ¦¦¬¦«©´Ÿ¤¦½¦¨¬
ïéé | ézLz-ìà äzòå ïa zãìéå äøä̈−̈§Ÿ©´§§¥®§©º̈©¦§¦´©¦́
øéæð-ék äàîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ¨ª§½̈¦«§¦³
íBé-ãò ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà¡Ÿ¦Æ¦«§¤´©©½©¦©¤−¤©¬

:BúBîçøîàiå ýåýé-ìà çBðî øzòiå «©¤§©¬¨²©¤§Ÿ̈−©Ÿ©®
zçìL øLà íéäìàä Léà éðBãà éa¦´£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´¨©À§¨
äùòp-äî eðøBéå eðéìà ãBò àð-àBáé̈«¨¬Æ¥¥½§¥¾©©«£¤−Ÿ

:ãleiä øòpìèCàìî àáiå çBðî ìB÷a íéäìàä òîLiå ©©¬©©¨«©¦§©¬¨«¡Ÿ¦−§´¨®©©¨´Ÿ©§©Á
dLéà çBðîe äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà ãBò íéäìàä̈«¡Ÿ¦̧¹¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½¨¬©¦−̈

:dnò ïéàébzå õøzå äMàä øäîzååéìà øîàzå dLéàì ã ¥¬¦¨«©§©¥Æ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦¨®©´Ÿ¤¥½̈
:éìà íBiá àa-øLà Léàä éìà äàøð äpäàéçBðî Cìiå í÷iå ¦¥̧¦§¨³¥©Æ¨¦½£¤¨¬©−¥¨«©¨²̈©¥¬¤¨−©

Léàä äzàä Bì øîàiå Léàä-ìà àáiå BzLà éøçà©«£¥´¦§®©¨ŸÆ¤¨¦½©´Ÿ¤À©«©¨¬¨¦²
:éðà øîàiå äMàä-ìà zøac-øLàáéàáé äzò çBðî øîàiå £¤¦©¬§¨¤¨«¦¨−©¬Ÿ¤¨«¦©´Ÿ¤¨½©©−̈¨´Ÿ

éøáã:eäNòîe øòpä ètLî äéäi-äî Eâéýåýé Càìî øîàiå §¨¤®©¦«§¤²¦§©¬©©−©©«£¥«©²Ÿ¤©§©¬§Ÿ̈−
:øîMz äMàä-ìà ézøîà-øLà ìkî çBðî-ìàãéìkî ¤¨®©¦²Ÿ£¤¨©¬§¦¤¨«¦−̈¦¨¥«¦´Ÿ

zLz-ìà øëLå ïééå ìëàú àì ïéiä ïôbî àöé-øLà£¤¥¥Á¦¤̧¤©©¹¦´ŸŸ©À§©³¦§¥¨Æ©¥½§§

`xenl iy
.øéæðì íéøeñàä íéøác,BLàø ìò äìòé àì äøBîe (ääìòé àì øòúå §¨¦¨£¦§¨¦¨Ÿ©£¤©Ÿ§©©Ÿ©£¤

.BøòN úà øéñäì BLàø ìò,ìçé.ìéçúé,íéäìàä Léà (åäéäL äáLç ©Ÿ§¨¦¤§¨¨¥©§¦¦¨¡Ÿ¦¨§¨¤¨¨

.àéáð,éì ãébä àì BîL úàåïëìå .éì ãébä àìå BîL úà ézìàL ,øîBìk ¨¦§¤§Ÿ¦¦¦§©¨©§¦¤§§Ÿ¦¦¦§¨¥

.BîB÷î ìò ézìàL àì,äNòp äî (çéøö éìeàìò íéôñBð íéøác úBNòì C Ÿ¨©§¦©§©©£¤©¨¦©£§¨¦¨¦©

.ïèaä ïî øéæð àeä éøäL ,úeøéæð øàL§¨§¦¤£¥¨¦¦©¤¤

,ãleiä.ãìeäì ãéúòäøLà (é ©¨¤¨¦§¦¨¥£¤
,íBiá àa.íã÷ økæpL òeãiä íBia ¨©©©¨©¤¦§©Ÿ¤

,BzLà éøçà (àédcáì àéäL ©£¥¦§¤¦§©¨

áúëå) .Ba äàøð øLà íB÷nä úà äòãé̈§¨¤©¨£¤¦§¨§¨©

äMàä ìà äàøð CàìnäL ,í"éáìîä¤©©§¨¦§¨¤¨¦¨

øác Bðéà ïBLîL úeøéæpL íeMî ,à÷åc©§¨¦¤§¦¦§¥¨¨

éãé ìò äéä ék Bøézäì øLôà éàå øcpä©¦¨§¦¤§¨§©¦¦¨¨©§¥

øác äéä áàä ét ìò äéä íàå .Càìnä©©§¨§¦¨¨©¦¨¨¨¨¨¨

Bða úà øécäì ìBëé áàä ék ,øcpä©¦¨¦¨¨¨§©¦¤§

.(Búeøéæðì øçà ïéc äéä æàå úeøéæða¦§¦§¨¨¨¦©¥¦§¦

éøáã àBáé äzò (áé,E,äzò ©¨¨§¨¤©¨

íà ,éúlôz éãé ìò úéðL úàáe ìéàBä¦¨¨¥¦©§¥§¦¨¦¦

éøác àBáé éàcåáe ,àeä 'ä øác ïk.E ¥§©§©©¨§¨¤

øòpä ètLî äéäi äî©¦§¤¦§©©©©
,eäNòîe÷ø zøîà äzà ,øîBìk ©£¥§©©¨¨©§¨©

äéäi äî ìáà ,äMàä äNòz äî©©£¤¨¦¨£¨©¦§¤

.eäNòîe øòpä ìL äâäðää ètLî¦§©©©§¨¨¤©©©©£¥

ìà ézøîà øLà ìkî (âé¦Ÿ£¤¨©§¦¤
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנותו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון". צדק לומר,

להבין: וצריך

וההימנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנותו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו  לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל  הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד  שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת  עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת  את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא  אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים  הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את  לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההיפך "מחשבה" .בעולם בחינת

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם עלֿדרךֿזה הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה העולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש עלֿדרךֿזה
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא  והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם  את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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4:584:517:447:378:458:4210:0410:0213:1413:1520:1520:2320:5621:0420:0321:22

5:175:098:007:529:089:0410:2710:2513:4013:4120:4720:5521:3021:4020:3621:59אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:095:017:517:439:008:5610:1910:1713:3313:3420:4120:4921:2421:3320:3021:53אוקראינה, קייב )ק(

5:525:468:398:349:349:3110:5110:4913:5713:5820:5120:5821:2621:3320:3621:49איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:1012:4112:4118:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:417:469:379:3910:1410:1611:0711:0913:2013:2018:0017:5618:2718:2417:3818:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:488:5310:3210:3411:1311:1512:0312:0614:1214:1218:3518:3019:0719:0318:1319:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:525:478:408:379:259:2310:3910:3813:3913:3920:1420:2020:4720:5320:0121:06ארה״ב, בולטימור )ק(

5:385:338:268:229:139:1110:2710:2613:2813:2920:0720:1320:4120:4719:5421:01ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:385:338:268:239:139:1110:2810:2613:2913:3020:0820:1320:4120:4719:5421:01ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:096:048:588:549:479:4511:0211:0114:0514:0620:4820:5421:2321:2920:3521:44ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:249:139:119:519:4911:0111:0013:5213:5320:0920:1320:3620:4019:5420:52ארה״ב, האוסטון )ק(

5:505:468:378:349:179:1610:2910:2813:2313:2419:4719:5220:1720:2219:3320:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:356:329:189:179:549:5311:0311:0213:5113:5120:0120:0420:2720:3019:4520:41ארה״ב, מיאמי )ק(

5:325:278:208:169:089:0610:2310:2113:2413:2520:0520:1120:3920:4519:5220:59ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:025:578:518:479:379:3510:5210:5013:5213:5320:3120:3621:0421:1020:1721:24ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:295:248:178:139:069:0410:2110:2013:2313:2420:0520:1120:4020:4619:5221:00ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:519:069:079:379:3810:3610:3612:5912:5918:0918:0718:3318:3217:5018:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:505:428:318:219:439:3911:0311:0014:1814:1921:2821:3722:1322:2321:1722:43בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:525:448:348:249:449:4011:0311:0114:1814:1921:2721:3522:1122:2121:1622:40בלגיה, בריסל )ק(

6:346:378:448:459:179:1810:1310:1412:3312:3317:3617:3417:5717:5517:1218:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:216:248:318:339:049:0510:0110:0212:2112:2117:2117:1917:4617:4517:0117:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:074:597:477:379:008:5610:2010:1813:3613:3720:4920:5821:3221:4320:4022:03בריטניה, לונדון )ק(

5:074:587:387:159:049:0010:2610:2313:4513:4621:0521:1421:5322:0520:5822:28בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:095:007:467:329:049:0010:2510:2313:4213:4321:0021:0921:4521:5520:4822:17גרמניה, ברלין )ק(

5:385:308:218:139:289:2410:4710:4514:0014:0121:0721:1521:5021:5920:5622:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:396:428:468:479:199:2110:1510:1712:3412:3417:3517:3217:5417:5217:0818:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:046:028:448:439:179:1710:2510:2413:0713:0819:0619:0919:3119:3418:5019:44הודו, מומבאי )ח(

6:015:598:418:409:149:1310:2110:2113:0313:0419:0219:0419:2719:2918:4519:39הודו, פונה )ח(

5:054:597:527:468:518:4810:0910:0713:1813:1920:1620:2320:5521:0320:0421:20הונגריה, בודפשט )ק(

4:424:367:307:268:178:159:329:3012:3312:3419:1219:1819:4619:5218:5920:06טורקיה, איסטנבול )ח(

6:146:099:028:599:469:4410:5910:5813:5713:5820:3020:3521:0121:0720:1621:20יוון, אתונה )ק(



רפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:285:218:158:099:139:1010:3010:2813:3913:4020:3520:4221:1421:2220:2321:39מולדובה, קישינב )ק(

6:005:588:418:409:149:1310:2210:2113:0513:0519:0419:0719:3019:3218:4819:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:507:569:229:2410:0610:0910:5410:5712:5612:5717:0116:5717:3717:3316:4017:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:117:597:578:358:349:459:4412:3412:3418:4618:5019:1419:1718:3119:28נפאל, קטמנדו )ח(

4:584:547:467:438:338:309:479:4512:4712:4719:2319:2919:5620:0219:0820:16סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5910:5913:3113:3219:0619:0719:3019:3018:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:394:317:177:058:348:309:559:5213:1213:1320:2620:3521:1221:2320:1621:44פולין, ורשא )ק(

6:186:208:398:399:099:1010:0910:1012:3512:3517:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:086:028:558:509:519:4811:0811:0614:1414:1521:0721:1321:4421:5220:5422:08צרפת, ליאון )ק(

6:076:008:538:469:559:5211:1411:1214:2514:2621:2921:3722:0922:1721:1622:35צרפת, פריז )ק(

5:435:428:158:158:468:469:499:5012:2412:2418:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

5:515:458:398:359:319:2810:4610:4513:5113:5220:4020:4721:1321:2020:2521:35קנדה, טורונטו )ק(

5:225:168:108:059:059:0210:2110:2013:2813:2920:2120:2820:5721:0520:0721:21קנדה, מונטריאול )ק(

5:415:378:288:269:109:0810:2210:2113:1713:1819:4319:4720:1320:1819:2920:30קפריסין, לרנקה )ק(

4:484:386:536:538:488:4410:1110:0813:3313:3420:5921:0921:5022:0320:4922:28רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:164:066:266:268:198:149:439:4013:0713:0820:4120:5221:3121:4420:2822:11רוסיה, מוסקבה )ח(

4:444:377:307:258:298:269:479:4512:5512:5619:5219:5920:3120:3919:4020:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:485:418:348:289:339:3010:5110:4914:0014:0121:0221:0921:3721:4520:4522:02שוויץ, ציריך )ק(

5:525:508:298:289:019:0110:0710:0712:4612:4718:3818:3919:0219:0418:2119:14תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zaye zereayd bgl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

zereayd bg axr

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  י' סיון, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

]שלום וברכה![

בצער נודעתי מאבדתם, ונוסף על השתתפותי בצערו, נא למסור לבתו והמשפחה שי' אף כי 

בלתי מכירם ברכת תנחומים - המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

אופייני הוא הנוסח האמור המקובל והמסורתי, שיש לדייק בו שתי נקודות: א( בנוגע לעצם 

הצער, שמקשר את צער היחיד עם צער הכלל, זאת אומרת שכמו שחורבן ציון וירושלים הוא אבל כל 

העם כולו, כן הוא אבל היחיד, באשר כל עם ישראל הוא קומה אחת, שלכן נקל יותר לשאת את הצער 

והיגון. ב( ובנוגע הנחמה, הרי כמו שודאית נחמת ציון וירושלים והיא מיסודי אמונתנו, עד שאמרו 

שכל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בנחמתה שמחתה, כן הוא ענין האבלות שמטרתה ותכליתה 

ענין התשובה )רמב"ם הל' אבל סוף פ' י"ג( שהנחמה ודאי שתבוא ממנחם ציון ובונה ירושלים.

בכבוד.



רפז

ycew zaye zereayd bgl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

zereayd bg axr

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות
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שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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