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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

מעלת שבח ישראל ע"י אומות העולם
יותר  והילול של אומות העלום, שיש מעלה בפרט אחד  וביאור כללות ענין השבח  ג. 
דירה  לו  "להיות  העליונה  הכוונה  נשלמת  בזה  כי  חסדו",  עלינו  גבר  "כי  של  הענין  מעצם 

בתחתונים"1, בתחתון שאין למטה ממנו2.

תהי'  ברוך  דכתיב4  אמן,  אחריו  ענה  גוי,  ברכך  "אם  בירושלמי3  איתא  הענין,  וביאור 
מכל העמים", ומבואר בזה בחסידות5 שיש בזה ענין נעלה ביותר, כדאיתא בכתבי האריז"ל6 

שאמן בגימטריא הוי' אדנ-י, כי ענינו יחוד הוי' ואדנ-י.

1( ראה תנחומא נשא טז. בחוקתי ג. במדב"ר פי"ג, ו. 
2( תניא פל"ו. 

3( ברכות ספ"ח )סב, א(.
4( עקב ז, יד.

5( ד"ה ברוך תהי' מכל העמים תרכ"ח )וראה גם ד"ה זה תרכ"ט(.
6( פע"ח שער יא )שער כוונת אמן( רפ"א. שער הכוונות ענין כוונת חזרת העמידה דרוש ה'. הנסמן באוה"ת כרך ד' ע' א'קנו.

המשך בעמוד טיר



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ראה אנכי נותן לפנים היום ברכה גוה "מאמר ד'    

ה   ................  ח"משת'ה ,אלול חודש-דראש' א, ראהבת פרשת ש

)ד משיחות שבת פרשת ראה ,  

ט  ...........................  ח"תשמ'ה, חודש אלול-דראש' א

)ה  ראהפרשת משיחות שבת,   

כז  ...........................  א"שנת'ה ,חודש אלול-דראש' א

)ו לז  .........................  טיכרך  ראהפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

מ  .....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  מב  .....................  ראהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מג  ..................  ראהפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)י  עב  .......................  ראהפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עג  ..............................................  ראהפרשת לשבוע  

)יב  פא  .....................  ראהפרשת לשבוע " ם יוםהיו"לוח

)יג פג  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – פו  ......................ראהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  מזק   .................  ראהפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – עגק  .....................  ראהפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

עחק  ........................................  דפרק  שיר השירים, אפרק  הרמיי

)יח  סוטה/ריזנמסכת  –משניות  

פק  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  צאק  ..................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  

)כ  עם ביאורים זבחיםמסכת  

צבק  ..................................................  כקעד דף  ידקמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

כר  ...........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב תלמוד תורהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג  ם תלכוכאלוקי' אחרי הה "ד תורהלקוטי  

כגר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

לחר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

לטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

לטר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

מאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

מדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

)ל  אגרות קודש  

מהר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מור  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לא

)לב נטר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג סאר  .........................................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות

)לד  סבר  ..............................  ראהפרשת לשבוע לוח זמנים

סגר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ)לה



ה

    
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰‡'ּגֹו ּברכה  ה ּיֹום  לפניכם  נתן ,1אנכי ¿≈ְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

ּפר ׁשתנּו ת ֹורה ' ּב'ל ּקּוטי 2ּומבאר  ְְִֵֵָָָָָֹ

"ראה  זה  ּפס ּוק  ּבפר ּוׁש ּפר ׁשה ) ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ(החסידי'ׁשע 

"נתן  כ ּו' ׁשאנכי" מי "אנכי ּפר ּוׁש: נתן" ִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹֹֹאנכי

כ ּו' ּברכה  ּבחינת  ׁשּלכם  ּפנים  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלפניכם "

ּבין  ההפר ׁש (ׁשּזה ּו רא ּיה  ּבחינת  היא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּברכה 

וזה ּו רא ּיה ), ּבחינת  היא  ׁשּברכה  לה ֹודאה , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָּברכה 

ֿ ידי  ׁשעל  ּברכה " ה ּיֹום  לפניכם  נתן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ"אנכי

"ראה " ֿ זה  ֿ ידי על  ּברכה " לפניכם  נתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁש"אנכי

ע ּלאה  ּדחכמה  ּבּטּול  ּבחינת  ׁשה ּוא  רא ּיה  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבחינת 

ת ֹורה ' ּב'ל ּקּוטי נת ּבאר  ּדה ּנה  להבין, וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָכ ּו'.

ואתח ּנן  ּפר ׁשת 3ּפר ׁשת  ׁשל  ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ואראה  נא  "אע ּברה  מ ׁשה  ׁשּבּקׁש ׁשמה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹואתח ּנן)

ּגֹו' ה ּטֹובה " הארץ  רצה 4את  ׁשּמׁשה  הינּו , ְֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אמנם  רא ּיה , ּבחינת  ֿ יׂשראל  ּבכנסת  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלהמ ׁשי

רא ּיה  ּבחינת  המ ׁשכת  ּפעל  לא  ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְִִִֵַַַַַַָָָֹאף 

וזה ּו ׁשמיעה , ּבחינת  ֿ אם  ּכי יׂשראל  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָּבכנסת 

ּגֹו' ׁשמע " יׂשראל  "וע ּתה  ּכ ֿ אחר  מ ׁשה  ,5ׁשאמר  ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מה  ֿ ּכן ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש ּדיקא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשמיעה 

ואתח ּנן) ּפר ׁשת  (לאחרי עקב  ּבפר ׁשת  ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכת ּוב 

ּגֹו' ּתׁשמע ּון" עקב  ּדיקא ,6"והיה  "ּתׁשמע ּון" , ְְְְְְִִֵֶַָָָ

ּבחינת  ֿ אם  ּכי רא ּיה  ּבחינת  ּבהם  המ ׁשי ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹׁשּלא 

מה  מ ּובן אינֹו לכא ֹורה  ֿ זה  ּולפי ּבלבד . ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשמיעה 

לפני  נתן אנכי "ראה  ּפר ׁשתנּו ּבריׁש כם ׁשּכת ּוב  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ

ּבּפר ׁשתנּו ת ֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ּומפר ׁש ּגֹו', ְְְִֵֵֵַָָָָָה ּיֹום "

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּבכל  יׁש הרי ֿ זה  ֿ ּפי  ועל  רא ּיה . ּבחינת  המ ׁשכת  ּדהינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשם ,

"ראה ". רא ּיה , ׁשּבבחינת  העב ֹודה  ּגם  א ּלא  ׁשמיעה  ׁשּבבחינת  העב ֹודה  רק  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא 
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כו.)1 יא, ואילך.)2פרשתנו ד ח "ב )3יח , האמצעי  לאדמו"ר תשובה שערי  ואילך. נב  ע ' ואתחנן אוה"ת וראה ואילך. ג ג,

ובכ"מ . כה.)4חינוך. ג, א.)5ואתחנן ד, יב .)6ואתחנן ז, עקב 

    
נאמר : ראה, פרשת השבוע, פרשת בתחילת

ÈÎ‡ ‰‡,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÌÎÈÙÏאני , Ô˙ ישראל ‰ÌBiבני  ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
'Bb ‰Îa1'‰B˙ ÈËewÏ'a ‡Óe של , חסידות מאמרי  ספר  ¿»»¿…»¿ƒ≈»

(ושיר  דברים במדבר , ויקרא, בחומשים התורה פרשיות על  הזקן  האדמו "ר 

ראה e˙Lt2השירים) פרשת »»»≈
‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה «¬ƒƒ∆»»»

החסידות  מאמרי  נקראים כך  החסידית,

'לקוטי  שבספרים הזקן  אדמו "ר  של 

אור ' ו 'תורה eÒt˜תורה' LeÙa (¿≈»
:Let "Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡" ‰Ê∆¿≈»…ƒ…≈≈

"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ֿ ֿ ברוך  הקדוש »…ƒƒ∆»…ƒ
האלוקות  מדרגות למעלה בעצמו , הוא

שונים הנקראות  "Ô˙בשמות 'eÎ…≈
ÌÈt ˙ÈÁa "ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

Îa‰הפנימיות  ˙ÈÁa ÌÎlL∆»∆¿ƒ«¿»»
‡È‰ ‰ÎaL 'eÎ ניכר גלוי , דבר  ∆¿»»ƒ

לעין  i‡‰ונראה ˙ÈÁa ולכן ¿ƒ«¿ƒ»
'ראה'נאמר  הברכה נתינת ∆∆(e‰fLעל 

LÙ‰‰ ההבדל‰Îa ÔÈa «∆¿≈≈¿»»
,‰‡„B‰Ï מודה שאדם היינו  ¿»»

ותפיסה  הבנה לו  שתהיה מבלי  ומסכים

ÈÁa˙בדבר  ‡È‰ ‰ÎaL∆¿»»ƒ¿ƒ«
Ô˙ ÈÎ‡" e‰ÊÂ ,(‰i‡¿ƒ»¿∆»…ƒ…≈
ŒÏÚL "‰Îa ÌBi‰ ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆«¿»»∆«

Ô˙ ÈÎ‡"L È„ÈÌÎÈÙÏ ¿≈∆»…ƒ…≈ƒ¿≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ "‰Îa הברכה בכוח ¿»»«¿≈∆

להגיע  ישראל  בני  לבחינת זוכים

‡e‰L ‰i‡ ˙ÈÁa "‰‡"¿≈¿ƒ«¿ƒ»∆
‰‡lÚ ‰ÓÎÁc Ïeha ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ»»

'eÎ שהוא כפי  לאלוקות הביטול 

הדרגה  העליונה, החכמה בבחינת

החכמה. ספירת של  והנעלית הגבוהה

‡a˙ ‰p‰c ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈
˙Lt '‰B˙ ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«

ÔpÁ˙‡Â3‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) »∆¿«««¬ƒƒ∆»»»
החסידית' Lt˙'הפרשה ÏL∆»»«

‰LÓ LwaL ‰ÓL (ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆«∆ƒ≈…∆
ישראל  לארץ להיכנס בתפילתו 

˙‡ ‰‡‡Â ‡ ‰aÚ‡"∆¿¿»»¿∆¿∆∆
'Bb "‰Bh‰ ı‡‰4eÈ‰ , »»∆«»«¿

‰LnL"ואראה נא "אעברה באמרו  ∆…∆
Ï‡NÈŒ˙ÒÎa CÈLÓ‰Ï ‰ˆ»»¿«¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈

ישראל  נשמות כל  של  i‡‰,השורש ˙ÈÁa יזכו ישראל  נשמות שכל  ¿ƒ«¿ƒ»
ראיה, של  בדרגה לאלוקות ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛלהתקרב ÌÓ‡ למעשה‡Ï »¿»««ƒ≈…

ÏÚt רבינו Ì‡ŒÈkמשה Ï‡NÈ ˙ÒÎa ‰i‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ »««¿»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ
לפעול  הצליח ÚÈÓL‰אלא ˙ÈÁa ברמה לאלקות ושייכות קשר  שהיא ¿ƒ«¿ƒ»

מראיה, נמוכה Ó‡Lיותר  e‰ÊÂ¿∆∆»«
CkŒÁ‡ ‰LÓ,הדברים בהמשך  …∆«««

ואראה" נא "אעברה הבקשה אחרי 

משה  אמר  לפעול , הצליח לא שאותה

'Bb "ÚÓL Ï‡NÈ ‰zÚÂ"5, ¿«»ƒ¿»≈¿«
‡˜Èc ‰ÚÈÓL ואמר דייק וכאן  ¿ƒ»«¿»

ראיה. לשון  ולא שמיעה לשון 

‰Ó ÔkŒÌb e‰fL ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«≈«
ÈÁ‡Ï) ˜Ú ˙LÙa e˙kL∆»¿»»«≈∆¿«¬≈
˜Ú ‰È‰Â" (ÔpÁ˙‡Â ˙Lt»»«»∆¿««¿»»≈∆

'Bb "ÔeÚÓLz6, הכתוב כאן  וגם ƒ¿¿
שמיעה לשון  ונקט ¿¿ÔeÚÓLz"ƒ"דייק

CÈLÓ‰ ‡lL ,‡˜Èc רבינו משה «¿»∆…ƒ¿ƒ
Ì‰a ישראל i‡‰בבני  ˙ÈÁa »∆¿ƒ«¿ƒ»

ÈÁa˙אלאÌ‡ŒÈkבאלוקות ƒƒ¿ƒ«
„Ïa ‰ÚÈÓL ושייכות קשר  שהיא ¿ƒ»ƒ¿«

דומה  אינה שהרי  מראיה פחותה ברמה

לראיה. שמיעה

ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏ ‰ÊŒÈÙÏe¿ƒ∆ƒ¿»≈»
LÈa e˙kL ‰Ó,בראש «∆»¿≈

‡ÈÎבהתחלת ‰‡" e˙Lt»»»≈¿≈»…ƒ
,'Bb "ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙…≈ƒ¿≈∆«
'‰B˙ ÈËewÏ'a LÙÓe¿»≈¿ƒ≈»
˙ÎLÓ‰ eÈ‰c ,ÌL e˙Lta¿»»»≈»¿«¿«¿»«

‰i‡ ˙ÈÁa. ישראל ŒÏÚÂבבני  ¿ƒ«¿ƒ»¿«
„Á‡ ÏÎa LÈ È‰ ‰ÊŒÈtƒ∆¬≈≈¿»∆»
˜ ‡Ï Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈…«

‰„BÚ‰ לאלוקות והקירבה »¬»
Ìb ‡l‡ ‰ÚÈÓL ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»«
,‰i‡ ˙ÈÁaL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

"‰‡" האמור משמעות ומה ¿≈
בבני  להמשיך  רצה רבינו  שמשה

למעשה  אך  הראיה, בחינת את ישראל 

השמיעה? בחינת את רק המשיך 
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ו      

LÈÂ ׁשּכת ּוב מה  ֿ ּפי על  ּבזה , ה ּבא ּור  ל ֹומר  ¿≈ִֵֶֶַַַַָָ

ּדּבחינת  זֹו ׁשהמ ׁשכה  ׁשם , ת ֹורה ' ְְְִִִֵֶַַָָָָּב'ל ּקּוטי

הינּו, ׁשאנכי". מי "אנכי מ ּבחינת  היא  ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹֹרא ּיה ,

מ ּבחינת  ּדוקא  ּתּתכן רא ּיה  ּדּבחינת  זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמ ׁשכה 

א ֹות  ּבׁשּום  לא  אתרמיז ּדלא  ׁשאנכי" מי ְְְִִִִִֶָָָָָֹֹ"אנכי

ׁשּנת ּבאר 7וק ֹוץ  ׁשמה  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

מ ׁשה  ּפעל  ׁשּלא  ואתח ּנן ּפר ׁשת  ת ֹורה ' ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּב'ל ּקּוטי

ההמ ׁשכה  ּכא ׁשר  זה ּו רא ּיה ), (ּבחינת  זֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבחינה 

ה ּדרג ֹות  הה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ּבבחינת  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָהיא 

יׁשנּה א ּלּו ּבחינֹות  ׁשּמּצד  מ "אנכי", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלמ ּטה 

ׁשּבבחינת  העב ֹודה  רק  ּפעל  ולכן כ ּו', ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהג ּבלה 

מה ֿ רא ּיה . ׁשּבבחינת  העב ֹודה  ולא  ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹׁשמיעה 

ׁשּיׁש ּפר ׁשתנּו, ת ֹורה ' ּב'ל ּקּוטי  המבאר  ֿ ּכן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ּבגלל  זה  הרי רא ּיה , ּבחינת  ּגם  ואחד  אחד  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבכל 

מ "אנכי" היא  זֹו ּבחינה  (המ ׁשכת ) ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּנתינת 

היא  ההמ ׁשכה  ּדכא ׁשר  ּגֹו'), נתן" ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ("אנכי

אין  זֹו ּבחינה  ׁשּמּצד  ׁשאנכי", מי "אנכי ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ ּבחינת 

ה ּכח  מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּבכל  יׁש הג ּבל ֹות , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּום 

ֿ ּפי  על  ּובפרט  ּבאלק ּות . רא ּיה  לבחינת  ּגם  ְְְְֱִִִִִִֶַַַַַָָֹלה ּגיע 

ּכאן  ׁשּיׁש הינּו ּדיקא , נתן" "אנכי ׁשּכת ּוב  ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמה 

ּומיחדת  חד ׁשה  והמ ׁשכה  ה ּנתינה 8נתינה  ואפן , ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

יפה  ּבעין ה ּנֹותן ׁשּכל  ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָה ּוא 

נֹותן  זֹו9ה ּוא  נעלית  ּבחינה  ׁשּמּצד  ּבוּדאי הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ּבחינת  ּגם  ּביׂשראל  ונמ ׁשכת  הג ּבל ֹות , ׁשּום  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין

ְִָרא ּיה .

‰Êe לפניכם נתן "אנכי ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  יּובן »∆ְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּוקללה  ּברכה  ֿ ּפי ה ּיֹום  על  ּדלכא ֹורה  ," ְְְְִִַַָָָָָ

הענין   א הכא . ּבעי מאי ה ּקללה  ענין ְְְִִִַַַַַַָָָָָָָה ּנ"ל 

את  ּגם   להפ ה ּכח  הינּו ה ּקללה  ּדענין ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹֹה ּוא ,

ל ֹו נע ׂשֹות  זד ֹונֹות   ּדר ֿ על  לברכה , ְְְֲִֶֶַַַָָָָה ּקללה 

מ ּבחינת 10ּכזכ ּיֹות  ֿ ּכן ּגם  ה ּוא  זֹו לעב ֹודה  ׁשה ּכח  . ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֻ
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ב .)7 רנז, זח "ג וראה ב . פ , פינחס  פרשתנו.)8לקו"ת ריש פירש"י  בביאור – זו שבהתוועדות בשיחות א.)9ראה נג, ב "ב 

ב .)10 פו, יומא

    
'‰B˙ ÈËewÏ'a e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ«∆»¿ƒ≈»

‡È‰ ,‰i‡ ˙ÈÁac BÊ ‰ÎLÓ‰L ,ÌL שבאה והתגלות המשכה »∆«¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ
"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ. בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  ‰eÈ,הקדוש ƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ«¿

ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‡˜Âc ÔÎzz ‰i‡ ˙ÈÁac BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ«»…ƒƒ
‡Ï ÊÈÓ˙‡ ‡Ïc "ÈÎ‡L∆»…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»

ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa7 נאמר עליה ¿¿
מהדרגות  למעלה שהיא בזוהר 

(תג ה  ב'קוץ' או  מסויימת באות רמוזות

שום  לה אין  אלא האותיות) גבי  שעל 

בשם  מהתלבשות למעלה היא כי  ביטוי 

על  וכמבואר  מסויימת באות או  מסויים

מכיר  שאין  "פירוש תורה': ב'לקוטי  כך 

בעצמי ... אנכי  אלא 'אנכי ' בחי ' ומשיג 

שאינו  ומהותו  עצמותו  בחינת הוא

כלל ". והשגה תפיסא בגדר 

‰ÓL ,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆«
'‰B˙ ÈËewÏ'a ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
ÏÚt ‡lL ÔpÁ˙‡Â ˙Lt»»«»∆¿««∆…»«

‰LÓ ישראל BÊבנשמות ‰ÈÁa …∆¿ƒ»
L‡k e‰Ê ,(‰i‡ ˙ÈÁa)¿ƒ«¿ƒ»∆«¬∆

‰ÎLÓ‰‰ על האלוקית וההתגלות ««¿»»
ישראל  „Òבני  ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  שבו  «ƒ¿«¿¿
בצורה  למטה מלמעלה ונמשך  יורד 

ומוגבלת, מדודה מסודרת, הדרגתית

,"ÈÎ‡"Ó ‰hÓlL ˙B‚c‰«¿»∆¿«»≈»…ƒ
dLÈ el‡ ˙BÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ≈∆¿»

'eÎ ‰Ïa‚‰ וגילוי המשכה וכל  «¿»»
הם  השתלשלות' 'סדר  של  מהדרגות

ÏÚtבהגבלה, ÔÎÏÂ רבינו משה ¿»≈»«
ישראל  ‰BÚ„‰בבני  ˜«»¬»

לאלוקות  »ÈÁaL∆ƒ¿ƒ˙וההתקרבות
‰„BÚ‰ ‡ÏÂ ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿…»¬»
ŒÔÈ‡LŒ‰Ó .‰i‡ ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆≈
'‰B˙ ÈËewÏ'a ‡Ó‰ Ôk≈«¿…»¿ƒ≈»

,e˙Lt,ראה ÏÎaפרשת LiL »»»≈∆≈¿»
,‰i‡ ˙ÈÁa Ìb „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¿ƒ«¿ƒ»
˙È˙pL ÏÏ‚a ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ«

˙ÎLÓ‰) וגילויBÊ ‰ÈÁa ( «¿»«¿ƒ»
הראיה  ÈÎ‡"Ó"בחינת ‡È‰ƒ≈»…ƒ

L‡Îc ,('Bb "Ô˙ ÈÎ‡")»…ƒ…≈¿«¬∆
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿ƒ«

,"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" האלוקות ÌeLעצמיות ÔÈ‡ BÊ ‰ÈÁa „vnL »…ƒƒ∆»…ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙BÏa‚‰ גבול ,וכאשר בלי  התגלות זו  זו , בחינה של  גילוי  ÏÎaיש LÈ «¿»≈¿»

‰i‡ ˙ÈÁÏ Ìb ÚÈb‰Ï Ák‰ Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«…«¿«ƒ««ƒ¿ƒ«¿ƒ»
˙e˜Ï‡a.שמיעה לבחינת רק ולא ∆¡…

e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ËÙeƒ¿»«ƒ«∆»
,‡˜Èc "Ô˙ ÈÎ‡" מדייק הכ תוב »…ƒ…≈«¿»

ולא  הווה בלשון  נותן " "אנכי  ואומר 

בעבר , שהיתה נתינה על  דברים כסיפור 

‰È˙ Ô‡k LiL eÈ‰«¿∆≈»¿ƒ»
˙„ÁÈÓe ‰L„Á ‰ÎLÓ‰Â8, ¿«¿»»¬»»¿À∆∆

Ó‡Ók ‡e‰ ‰È˙p‰ ÔÙ‡Â¿…∆«¿ƒ»¿«¬«
eÈ˙Ba מתנה לחברו  הנותן  לגבי  «≈

הסתם  שמן  הנתינה, הייתה מה ספק  ויש

כיוון  שבספק החלק את גם «∆ÏkLנתן 
Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰9, «≈¿«ƒ»»≈

היינו  הנתינה, בוודאי  בענייננו , גם וכך 

נותן " "אנכי  של  וההתגלות, ההמשכה

יפה" "בעין  È‡cÂaהיא È‰¬≈¿««
ÔÈ‡ BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ»«¬≈≈

˙BÏa‚‰ ÌeL תהיה שההמשכה כך  «¿»
שמיעה, בחינת של  ∆∆¿ÎLÓÂ¿ƒ˙רק

.‰i‡ ˙ÈÁa Ìb Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»
e˙kL ‰Ó Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»««∆»

זה  ÌÎÈÙÏבפסוק Ô˙ ÈÎ‡"»…ƒ…≈ƒ¿≈∆
,"‰ÏÏ˜e ‰Îa ÌBi‰«¿»»¿»»

Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ‰B‡ÎÏc לפי ¿ƒ¿»«ƒ««
היינו  נתינה, על  שמדובר  לעיל  המבואר 

ראיה  בחינת של  והמשכה, גילוי 

נעלה, מאוד  דבר  »¿ÔÈÚƒבאלוקות,
‡Î‰ ÈÚa È‡Ó ‰ÏÏw‰ רצונו מה «¿»»«»ƒ»»
כאן ? עניינו  ומה

‰ÏÏw‰ ÔÈÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿««¿»»
בכתוב נתינת ‰eÈהאמור  שמלבד  «¿

נתינת  את גם כאן  יש כפשוטו  הברכה

‰ÏÏw‰ ˙‡ Ìb CÙ‰Ï Ák‰«…««¬…«∆«¿»»
CcŒÏÚ ,‰ÎÏ חכמינו מאמר  ƒ¿»»«∆∆

היא  התשובה שכאשר  בגמרא ז "ל 

גבוהה שנעשו BB„Ê˙בדרגה עבירות ¿
מתהפכות BÏבמזיד , ˙BNÚ«¬

˙BiÎÊk10BÊ ‰„BÚÏ Ák‰L . ƒ¿À∆«…««¬»
בדוגמת  ל 'ברכה', 'קללה' הפיכת של 

ל 'זכיות' 'זדונות' ŒÌbהפיכת ‡e‰«
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ז       

את  יפה " ּבעין "נֹותן ׁשה ּוא  ׁשאנכי" מי ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ"אנכי

לזכ ּיֹות  זד ֹונֹות   להפ על 11ה ּכח  ׁשנֹוסף  והינּו, . ְְְְֲִֶַַַַַָֹֹֻ

ּבח ּקֹותי  ּפר ׁשת  ת ֹורה ' ּב'ל ּקּוטי 12ה ּמבאר  ְְְִֵַַַָָָָֹֻ

ׁשּיכ ֹולים  ּביֹותר  נעלים  ּגּלּויים  הן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשה ּקלל ֹות 

'מע ׂשה  ׁשם  ּומביא  ּכזה , ּבסגנֹון רק  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָלהת ּגּלֹות 

ֿ קטן  מ ֹועד  ּבמסכת  מ ּגמרא  ׁשּפר ׁשּו13רב ' אי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה ּנה  נגלה , לט ֹוב  ה ּברכה   הפ ׁשל  ל ׁשֹונֹות  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָוג ּלּו

ה ּקללה  את   להפ ה ּכח  ּגם  ׁשּיׁשנֹו זאת  ְְֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹע ֹוד 

ְִָָלברכה .

LÈÂ ה ּוא ׁשענינֹו אל ּול  חד ׁש עם  זה  ּכל  לק ּׁשר  ¿≈ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹ

אני  ׁשל  ּבא ֹופן לי 14העב ֹודה  וד ֹודי לד ֹודי ְְְֲֲִִִִֶֶָָ

אל ּול ) ֿ ּתב ֹות  להבין,15(רא ׁשי צרי ּדלכא ֹורה  . ְְְֱִִִֵֵָָָָ

לפי  א ּלא  מב ּקׁש "איני ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי

אחר 16ּכחן" ּבמק ֹום  ּומבאר  עב ֹודה 17, ׁשּכל  ְְֲֵֶַָָָָָֹֹ

ּכח  לנתינת  צריכה  ּדלת ּתא ) (אתער ּותא  ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 

אי ֿ ּכן ואם  ּדלעילא ), (אתער ּותא  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמ ּלמעלה 

ּבאפן  היא  אל ּול  ּבחד ׁש ׁשהעב ֹודה  ל ֹומר  ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹאפ ׁשר 

ּדלת ּתא ) (אתער ּותא  לד ֹודי" "אני ה ּוא  ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָׁשּבתח ּלה 

"ּדֹודי  ,ההפ ּו ּבאפן (ולא  לי" "וד ֹודי  ּכ ֿ ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹואחר 

ל ֹו" ואני זה 18לי ּכי ל ֹומר , יׁש ה ּנ"ל  ֿ ּפי ועל  .( ְֲִִִִֵֶַַַַַ

ּבאפן  היא  אל ּול  ּבחד ׁש ׁשהעב ֹודה  ְְְֱֲִִֶֶֶֶָָֹֹׁשא ֹומרים 

לאתער ּותא  ק ֹודמת  ּדלת ּתא  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהאתער ּותא 

(ׁשּמּצד  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּגדרי מ ּצד  זה ּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּדלעילא ,

"רא ּיה " ּבחינת  ּביׂשראל  נמ ׁשכה  לא  א ּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹּגדרים 

מ ּגדרי  ׁשּלמעלה  ּבחינה  מ ּצד  אבל  לעיל ), ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכּנזּכר 

ּבא ֹופן  לעב ֹודה  ה ּכח  א ּדר ּבה , הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹהה ׁשּתל ׁשל ּות ,
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ובכ"מ .)11 ואילך. ב  לט , תצא לקו"ת ב .)12ראה ב .)13מח , ג.)14ט , ו, ובכ"מ .)15שה"ש א. לב , פרשתנו לקו"ת ראה

יא.)16 נשא תנחומא ג. פי "ב , ובכ"מ .)17במדב "ר ב . ב , ויקרא לקו"ת טז.)18ראה ב , שה"ש - הכתוב  לשון

    
L ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ Ôk‡e‰L "ÈÎ‡, בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ≈ƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ∆

האלוקות, BB„Ê˙עצמיות CÙ‰Ï Ák‰ ˙‡ "‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙B"≈¿«ƒ»»∆«…««¬…¿
˙BiÎÊÏ11. ƒ¿À

È˙BwÁa ˙Lt '‰B˙ ÈËewÏ'a ‡n‰ ÏÚ ÛÒBL ,eÈ‰Â12 ¿«¿∆»««¿…»¿ƒ≈»»»«¿À«
תוכחה  פסוקי  אמורים בה

ÌÈÏÚ ÌÈÈelb Ô‰ ˙BÏÏw‰L∆«¿»≈ƒƒ«¬ƒ
˙BÈa הבאות מהברכות למעלה ¿≈

ומפורשת גלוייה ÌÈÏBÎiL∆¿ƒבצורה
,‰Êk ÔB‚Òa ˜ ˙Blb˙‰Ï¿ƒ¿««¿ƒ¿»∆
שלפי  שם תורה' ב'לקוטי  וכמבואר 

ברכות הן  הקללות ÈÓe≈ƒ‡האמת
תורה' 'ב'לקוטי  ‰NÚÓ' ÌL»«¬∆«

ÔË˜Œ„ÚBÓ ˙ÎÒÓa ‡ÓbÓ13 ƒ¿»»¿«∆∆≈»»
ÏL ˙BBLÏ el‚Â eLtL CÈ‡≈∆≈¿¿ƒ¿∆
,‰Ï‚ BËÏ ‰Îa‰ CÙ‰≈∆«¿»»¿ƒ¿∆
בר  שמעון  שרבי  שם בגמרא כמסופר 

ברכה  לקבל  בנו  את שלח יוחאי 

רצון  יהי  לו : אמרו  והם מהחכמים

תוציא, ולא תכניס תקצור , ולא שתזרע

ביתך , יחרב תכניס, ולא תוציא

יישב, שלך  (האכסניה) והאושפיז 

שנה  תראה ולא שולחנך  יתבלבל 

שלא  בלבד  זו  שלא נראה והיה חדשה.

וכשסיפר  אותו . ציערו  אלא אותו  בירכו 

שכל  לו  אמר  אביו , שמעון  לרבי  כך  על 

- תקצור  ולא תזרע ברכות: הם אלה

ולא  תכניס ימותו . ולא בנים תוליד 

ימותו  לא ובניך  כלות תכניס - תוציא

תוליד  – תכניס ולא תוציא תצאנה. ולא

ויישב  ביתך  יחרב ימותו . ולא בנים

הוא  הזה העולם – שלך  האושפיז 

הבית, הוא הבא והעולם האושפיז 

ולא  ובנות, בבנים – שולחנך  יתבלבל 

אשתך  תמות שלא – חדשה שנה תראה

אחרת, אשה תישא BÚ„ולא ‰p‰ƒ≈
CÙ‰Ï Ák‰ Ìb BLiL ˙‡Ê…∆∆¿««…««¬…

.‰ÎÏ ‰ÏÏw‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»»
ÏeÏ‡ L„Á ÌÚ ‰Ê Ïk M˜Ï LÈÂ של ראשון  יום הוא זו  שבשבת ¿≈¿«≈»∆ƒ…∆¡

אלול  חודש ‰BÚ„‰ראש ‡e‰ BÈÚL לח המיוחדת ה' ודש עבודת ∆ƒ¿»»¬»
היא ÏLאלול  ÔÙB‡a'השירים ב'שיר  הכתוב ישראל È‡14כלשון  כנסת ¿∆∆¬ƒ
ֿ הוא,È„B„Ïמתקרבת ֿ ברוך  ֿ הוא È„B„Âהקדשו  ֿ ברוך  מתקרב ÈÏהקדוש ¿ƒ¿ƒƒ

‡ÏeÏ)אלי  ˙BzŒÈL‡)15,ÔÈ‰Ï CÈˆ ‰B‡ÎÏc עניינו . מה »≈≈¡¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

האדם, מצד  היא וההתקרבות ההתעוררות תחילת שבו  זה עבודה סדר  של 

לדודי " Ï"Ê"אני  eÈ˙Ba eÓ‡ È‰L הוא ,במדרש ֿ ֿ ברוך  הקדוש ∆¬≈»¿«≈
LwÓאומר , ÈÈ‡" ישראל ÔÁk"מבני  ÈÙÏ ‡l‡16 ממה יותר  ולא ≈ƒ¿«≈∆»¿ƒ…»

בכוחם, ‡Áשיש ÌB˜Óa ‡Óe17 בחסידות‰„BÚ ÏkL ¿…»¿»«≈∆»¬»
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡) ‰hÓlÓƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד  מלמטה, )התעוררות
‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡) התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלקות  מצד  האדם ),מלמעלה, כי 

להתעורר  יכול  לא עצמו  מצד 

לאלקות ‡CÈלהתקרבות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈
‰„BÚ‰L ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆»¬»
ÔÙ‡a ‡È‰ ÏeÏ‡ L„Áa¿…∆¡ƒ¿…∆

‰lÁ˙aL של הראשון  השלב ∆ƒ¿ƒ»
אלול  לחודש המיוחדת ה' עבודת

‡˙eÚ˙‡) "È„B„Ï È‡" ‡e‰¬ƒ¿ƒƒ¿¬»
,‡z˙Ïc מצד מלמטה , התעוררות ƒ¿«»

ÈÏ"האדם  È„B„Â" CkŒÁ‡Â (¿«««¿ƒƒ
ÈÏ È„Bc" ,CeÙ‰‰ ÔÙ‡a ‡ÏÂ)¿…¿…∆∆»ƒƒ

Ï È‡Â"B18, שההתעוררות היינו  «¬ƒ
האלקות, מצד  מלמעלה, וההתקרבות

גם  יש מכן  לאחר  ורק תחילה באה

האדם  מצד  מלמטה, )?התעוררות
Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ שאין האמור  ההסבר  ¿«ƒ««

רבינו  שמשה הנאמר  בין  סתירה

לבין  השמיעה, בחינת את רק המשיך 

ראיה, בחינת המשכת גם שיש הנאמר 

השתלשלות' 'סדר  מצד  אמנם כי 

ראיה  מבחינת ואינה מוגבלת ההמשכה

מ'סדר  למעלה בהמשכה אבל 

ראיה  בחינת גם נמשכת השתלשלות'

ÓBÏ LÈ אני' של  זה בעניין  גם ≈«
לי ', ודודי  ÌÈÓB‡Lלדודי  ‰Ê Èkƒ∆∆¿ƒ

‡È‰ ÏeÏ‡ L„Áa ‰„BÚ‰L∆»¬»¿…∆¡ƒ
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

מצד  ∆∆˜Ó„B˙האדם מלמטה,
,‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡Ï,מלמעלה ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות  ‰‰eÏLÏzL˙מצד  È„b „vÓ e‰Ê והגילוי ההמשכה כאשר  ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿
בהגבלה  ‡elהם ÌÈ„b „vnL),'השתלשלות 'סדר  ÎLÓ‰של  ‡Ï ∆ƒ«¿»ƒ≈…ƒ¿¿»

Ï‡ ,(ÏÈÚÏ kÊpk "‰i‡" ˙ÈÁa Ï‡NÈa ההמשכה כאשר  ¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿»¿≈¬»
היא  ‰‰eÏLÏzL˙,וההתגלות È„bÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ»∆¿«¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿«¿¿
,‰ac‡ È‰ אתערותא שתהיה מלמעלה כוח נתינת יש שאכן  בלבד  זו  לא ¬≈«¿«»
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ח      

ׁשאנכי" מי "אנכי מ ּבחינת  ה ּוא  לד ֹודי" "אני ְְֲִִִִִִִֶֶַָָֹֹׁשל 

ּבחד ׁש נּתן זה  וּכח  "ּדֹודי", מ ּבחינת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלמעלה 

ֿ ידי  על  ודוקא  יפה , ּבעין נתינה  ׁשל  ּובאפן ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹאל ּול 

האתער ּותא  להמ ׁשכת  ּכ ֿ אחר  ּבאים  זה  ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹּכח 

לי". "וד ֹודי ּדלת ּתא , אתער ּותא  ֿ ידי על  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדלעילא 

אתער ּותא  מ ּבחינת  ּגם  ׁשּממ ׁשיכים  זאת , ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹוע ֹוד 

ה ּנמ ׁשכת  ּדלעילא  מאתער ּותא  ׁשּלמעלה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדלעילא 

אמר ּו זה  ׁשעל  ּדלת ּתא . אתער ּותא  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעל 

ׁשלים " ּבאתר  ׁשריא  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ הינּו19"ק ּוד ׁשא  . ְְְְְֲִִַַַַָָ

מע ׂשה  ֿ ידי על  נמ ׁשכת  אינּה זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבחינה 

ּבמע ׂשה  ּׁשלמ ּות  יׁשנּה ׁשּכא ׁשר  א ּלא  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה ּתח ּתֹונים ,

זה  הרי ֿ יד ּה, על  ה ּנמ ׁשכת  וההמ ׁשכה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ּתח ּתֹונים 

עצמ ּה) (מ ּצד  נמ ׁשכת  ׁשאז ׁשלים ", "אתר  ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָנע ׂשה 

מ ּׁשניהם  ׁשּלמעלה  .20ה ּבחינה  ְְְְִִֵֶֶַַָָ
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ב .)19 צ , אֿב .)20זח "ג כד, שה"ש לקו"ת ראה

    
כן  על  יתר  אלא È„B„Ï"דלתתא È‡" ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚÏ Ák‰«…«»¬»¿∆∆¬ƒ¿ƒ

‡e‰,מהגבלות למעלה מאוד , נעלה ÈÓממקור  ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒƒ
‰Ê ÁkÂ ,"È„Bc" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡L בדרך ה' לעבודת ∆»…ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿…«∆

לדודי ' 'אני  ÙÈ‰,של  ÔÈÚa ‰È˙ ÏL ÔÙ‡e ÏeÏ‡ L„Áa Ôzƒ«¿…∆¡¿…∆∆¿ƒ»¿«ƒ»»
לעיל , Ákכמבואר  È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈…«

CkŒÁ‡ ÌÈ‡a ‰Ê שכבר לאחר  ∆»ƒ«««
אתערותא  של  בדרך  התעוררות ישנה

‰‡˙eÚ˙‡דלתתא  ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»ƒ¿¬»
‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»«¿≈ƒ¿¬»
„BÚÂ ."ÈÏ È„B„Â" ,‡z˙Ïcƒ¿«»¿ƒƒ¿

ÌÈÎÈLÓnL ,˙‡Ê רק לא …∆«¿ƒƒ
כתוצאה  שנמשכת דלעילא אתערותא

(שהיא  דלתתא האתערותא של  ישירה

דלתתא) האתערותא של  ערכה לפי 

ממשיכים  ÈÁaÓ˙אלא Ìb«ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»
˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡Ó≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆
.‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ב'אתערותא  ונעלית גבוהה כך  כל  דרגה

של  בכוחה אין  כלל  שבדרך  דלעילא'

אותה  להמשיך  דלתתא' 'אתערותא

אותה  Ê‰ולעורר  ÏÚL על ∆«∆
יותר ,ה'אתערותא  הנעלית דלתתא'

eÓ‡ בזוהר"ÌÈÏL ˙‡a ‡ÈL ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜"19. »¿¿»¿ƒ«¿»«¬«¿ƒ
שלם, במקום אלא שורה אינו  ֿ הוא ֿ ברוך  ‡dÈהקדוש BÊ ‰ÈÁaL eÈ‰«¿∆¿ƒ»≈»

,ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓ כי רגילה, כלל בצורה בדרך  ƒ¿∆∆«¿≈«¬≈««¿ƒ
שלמים  לא NÚÓa‰מעשיהם ˙eÓÏM dLÈ L‡kL ‡l‡∆»∆«¬∆∆¿»¿≈¿«¬≈

d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‰ÎLÓ‰‰Â ÌÈBzÁz‰, זו משלימות כתוצאה ««¿ƒ¿««¿»»«ƒ¿∆∆«»»
,"ÌÈÏL ˙‡" ‰NÚ ‰Ê È‰ שלמות של  ÎLÓ˙מקום Ê‡L ¬≈∆«¬∆¬«¿ƒ∆»ƒ¿∆∆

‰ÈÁa‰ (dÓˆÚ „vÓ)ƒ««¿»«¿ƒ»
Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL20, כמבואר ∆¿«¿»ƒ¿≈∆

יתרון  שיש תורה' באתערותא ב'לקוטי 

אתערותא  ידי  על  שנמשכת דלעילא

דלעילא  באתערותא יתרון  ויש דלתתא

ידי  על  לא מעצמה, שנמשכת

שלישית, דרגה ויש דלתתא. אתערותא

- והיא אלו  דרגות משתי  למעלה

שלמעלה  דלעילא "אתערותא

שאין  דהיינו  דלתתא, מאתערותא

כלל ... שם מגעת דלתתא אתערותא

שורה  אינה כן  פי  על  שאף אלא

במעשה  שלימות כשיש אלא ומתגלה

עליהם  נשפע שכבר  התחתונים

ערך  שלפי  דלעילא אתערותא

ומתגלה  שורה אזי  דלתתא אתערותא

שלמעלה  דלעילא האתערותא כן  גם

כלל . דלתתא האתערותא מערך  מעלה

פסוק  על  אחר  במקום שנתבאר  וכמו 

אפתח  ואני  מחט של  כחודה לי  פתחי  ענין  שזהו  כו ' לי  פתחי  כו ' ישנה אני 

אולם". של  כפתחו  לך 
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המשך ביאוט למס' זבחים ליום שני עמ' א



ט

        
 חודש ֿ דראש  א ' מיום  (החל  אלול  חודש 

והתשובה  החשבון חודש  הוא  זו) בשבת  -שחל 
במשך  העבודה  כל  על  ֿ נפש  חשבון עושים  שבו

כולה  כו'השנה  החסר  את  ולהשלים  לתקן כדי ,
התשובה  עבודת  במ "ש ע "י גם  כמרומז , ובכתה"

ימים " "ירח  אלול , חודש  על  דקאי ימים ", ירח  גו'
גו'") ("ובכתה  התשובה  עבודת  וג "ז שענינו ועוד  ,

השנה  לעבודת  ההכנה  נעשית  שעי"ז - עיקר 
לתכלית  ועד  יותר , נעלה  באופן שתהי' הבע "ל 

השלימות .

עניני  כל  נכללים  אלול  שבחודש  מובן ומזה 
ֿ תיבות  הראשי בחמשת  גם  שנרמז כפי - העבודה 
עבודה  תורה  הקוין: ג ' הכוללים  ד "אלול " הידועים 
התשובה  עבודת  המצוות ), (כללות  וגמ "ח  (תפילה )
וענין  העבודה ), עניני כל  ומשלימה  (המתקנת 
העבודה ), עניני כל  שלימות  (תכלית  הגאולה 

בארוכה  כמ "פ  .כמדובר 

תורה , - ד "אלול " הר "ת  חמשת  שכל  לומר , ויש 
לעבודה  שייכים  - וגאולה  תשובה  גמ "ח , עבודה ,

בנוגע  רק  אינם  וגאולה  שתשובה  היינו, עצמה ,
ל   או העבודה ,העבודה  של 

ל  בנוגע  גם  אלא   עבודה תורה  (כמו
הקוין  בג ' ממש  בפועל  העבודה  מלבד  כי וגמ "ח ),
באופן  עצמה  העבודה  צ "ל  וגמ "ח , עבודה  תורה 

עבו של  - מזה  ולמעלה  של , באופן דה 
.כדלקמן ,

- ֿ השנה  דראש  הענין כללות  בהקדים  ויובן
ההכנה  לאחרי הבאה , השנה  עבודת  התחלת 

אלול : בחודש 

מכתירים  שבנ"י - הוא  ֿ השנה  ראש  של  ענינו
כמארז"ל  למלך , הקב "ה  אמרו את  הקב "ה : ִ"אמר 

מלכיות .. בר "ה  לפני   שאז ,"
גם  נעשה  ועי"ז ישראל ", "מלך  הקב "ה  נעשה 
"צבאות  נקראים  בנ"י כי הארץ ", כל  על  "מלך 

מלך "הוי'" של  "לגיון , ממשיכים שהם  ,
כולו, העולם  בכל  הקב "ה  של  מלכותו ומגלים 

בתחתונים  דירה  ית ' לו .לעשות 

ע "י נעשית  המלך  הכתרת  והנה , 
 כפי - הצבא  אנשי ובראשם ) העם , (כל  של 

אצל  אפילו דארעא ", ב "מלכותא  במוחש  שרואים 
ומרותו  עולו עליהם  מקבלים  הצבא  שאנשי אוה "ע ,
ועד  עליהם , שיצוה  מה  כל  לעשות  המלך  של 
הוא  לשמו) (הראוי צבא  כל  מושתת  שעליו שהיסוד 
(ע "י  המלך  פקודת  למלא  עול , וקבלת  משמעת  -
מובנת  אינה  הפקודה  כאשר  גם  כו') החיל  פקידי

.בשכלם 
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רבינו 1) משה (דעליית רצון ימי  ארבעים מנין מתחיל  שממנו
השקו"ט  (ראה חסר אלול  כשחודש - ביוהכ "פ שסיומם להר)
לשו"ע  השלמה סק"ב. שם מג "א תקפא. ר"ס טואו"ח  בב"ח 

שם). אדה"ז
ימים 2) הל ' מהרי "ל  לקוטי  תקפא. ר"ס או"ח  טור ראה

.129 ,78 ,75 ע' אידיש סה"מ  הנוראים.
י "ב 3) כנגד  ימים, י "ב ר"ה, עד  אלול  מח "י  - יותר ובפרטיות

.(179 ,177 ע' תש"ג  (סה"ש לחודש יום לחודש יום השנה, חדשי 
בלתי 4ֿ) ענינים על  רק אינם והתשובה שהחשבון ופשוט ,

כשעושה  הרי , כו', פגם ולא חטא שלא מי  גם אלא ח "ו, רצויים
חסרון  עדיין יש ענינים שבכמה רואה בנפשו ֿ צדק חשבון
טוב  יעשה אשר בארץ צדיק אין כ ), ז, (קהלת כמ "ש – בעבודתו
ובפירש"י ), כא א, ֿ א (מלכים כמ "ש חסרון, מלשון יחטא", ולא
יכול  שהי ' מכיון - "חסרים" חטאים", שלמה ובני  אני  והייתי 

וכהנה. כהנה להוסיף
בלב, התשובה ש"עיקר (פכ "ט ) בתניא מהמבואר גם ולהעיר
לאחרי שגם מובן שעפ"ז כו'", רבות ומדרגות בחי ' בו יש והלב
התשובה  עבודת ממנו נדרשת הקודמת, בדרגתו התשובה שלימות
עבודתו  הרי  יותר נעלית דרגא לגבי  כי  יותר, נעלית בדרגא

חסרון. של  באופן היא הקודמת
יג .5) כא, תצא
עה"פ 6) להאריז"ל  ל "ת סע"ד ). (נח , עה"פ חדש זהר ראה

שם). ובשוה"ג  א'נ ס"ע ח "ב נ"ך  אוה"ת (וראה
לדודי7) "אני  תורה, - לך " ושמתי  לידו "אנה ובפרטיות:

- לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפילה), עבודה - לי " ודודי 
ויאמרו  לה' "אשירה תשובה, - לבב" ואת לבבך  "את גמ "ח ,

תשמ "ו. ראה ש"פ משיחות קונטרס (ראה גאולה - לאמר"

ענינים 8) בחמש היא שהעבודה - והחסידות הקבלה ובלשון
חי ' נשמה רוח  נפש לנשמה, שנקראו שמות חמשה כנגד  (דרגות),

לז). פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , (ב"ר יחידה
ב.9) לד , סע"א. טז, ר"ה

מא.10) יב, בא
מט .11) א, במדבר פירש"י 
ובכ "מ .12) רפל "ו, תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
שהם 13) הצבא, לשר עד  עליהם, והממונים החיל , פקידי  וגם

חלק הם גם הרי , - שכלם ע"י  הצבא שהיסוד את
מתבטאת  החיל  אנשי  שאצל  אלא עול , וקבלת משמעת הוא שלו
אנשי מבין המובחרים אצל  ואילו בלבד , בפועל  במעשה הקב"ע
מנהיגי להיות המלך  ע"י  נתמנו שכלם מעלת שבגלל  הצבא,

גם הקב"ע מתבטא אתהצבא, שמנצלים , למלא
להרחיב  – ועד  המדינה, על  (לשמור הצבא בהנהגת המלך  ציווי 
בטלים  להיות צריכים החיל  פקידי  גם שלכן כו'), גבולותי '
אל  שבטל  הצבא, לשר עד  כו', גבוה מעל  וגבוה עליהם, לממונים
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דרקיעא " מ "מלכותא  נשתלשל  זה  -וענין
הזה  ("היום  ֿ תורה  דמתן הענין לכללות  שהיסוד 

לעם " של נהיית  "לגיון ישראל , נעשו שאז ,
הו"ע  מלך ")  לנשמע נעשה  הקדמת  ,,

הציווי  קיום  "נעשה ", צ "ל  ֿ לראש  שלכל  היינו,
(וצריך ) יכול  אח "כ  ורק  ֿ עול , קבלת  של  באופן

הבנ  "נשמע ", גם  והשגה .להיות  ה 

צ "ל  שבו אלול , לחודש  בנוגע  גם  מובן ועפ "ז
בפועל  שהעבודה  שכדי - ֿ השנה  לראש  ההכנה 
עול  קבלת  הקדמת  להיות  צריכה  כדבעי, תהי' ממש 

ית '. מלכותו

הר "ת  (התחלת  לדודי" "אני שזהו"ע  לומר  ויש 
כאו"א  של  (מציאותו שה "אני" - ד "אלול ")

מישראל )  אשר (הקב "ה ), ל "דודי"
נעשית  לדודי") ("אני עול  קבלת  של  זו תנועה 
ממש  בפועל  העבודה  עניני לכל  והשורש  היסוד 
וגמ "ח , עבודה  תורה  הקוין: ג ' שכללותם 

"אלול ". בר "ת  המרומזים 

: יותר ובעומק 

ֿ השנה  בראש  המלך  שהכתרת  היות  עם 
מ "מ , עול , קבלת  של  הו"ע  עליכם ") ("תמליכוני
"מלכותו  - אדרבה  אלא  הכרח , של  באופן זה  אין

" עליהם המלך קבלו שהכתרת  כלומר , ,
של  ברגש  חדורה  ותענוג , חיות  מתוך  נעשית 

" היא  ההכתרה  שלכן , ".

- אלול  חודש  לעבודת  בנוגע  גם  מובן ומזה 
של  באופן העבודה  צ "ל  ֿ עול  הקבלת  עם  שביחד 
ומתוך  להקב "ה , אהבה  של  ברגש  ותענוג , חיות 

דוקא . שמחה 

הכתוב  שהקבלת ֿ"אניובלשון היינו, ,"
" שנקרא  כפי להקב "ה  היא  ד "אני" תואר עול  ,"

על  (כמובן המורה  לכנס "י הקב "ה  שבין
ֿ השירים ). בשיר  הכתובים  מפשטות 

הזקן  רבינו מ "ש  של וכידוע  ענינו בביאור 
לעיר , בואו שקודם  למלך  משל  "ע "פ  - אלול  חודש 
בשדה , פניו ומקבלין לקראתו העיר  אנשי יוצאין
והוא  פניו, להקביל  לצאת  שרוצה  מי כל  רשאין ואז
פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  מקבל 
אלול  בחודש  עד "מ  הענין וכך  . . לכולם  שוחקות 

יאר  . . בשדה  ית ' פניו אור  להקביל  ה 'יוצאין
מודגשת  אלול  חודש  שבעבודת  היינו, אליך ", פניו
אשר  כו', פנים  הארת  והאהבה , הקירוב  תנועת 

חיים " מלך  פני ."באור 

 בעבודת מרומז זה  שבר "ת וענין
"אלול ":

לי" ודודי לדודי "אני - "אלול " הר "ת  בביאור 
הב "ח  כתב  - דודו אל  קרוב  לבו "להיות  :

מאהבה ", תשובה  לקבל  קרוב  דודו ואז בתשובה ,
חדורה  כפשוטה ) תשובה  (אפילו שהתשובה  היינו,

להקב "ה . והקירוב  האהבה  בענין

חודש  של  התשובה  שעבודת  הידוע  ע "פ  ובפרט 
ח "ו, ֿ רצויים  בלתי ענינים  על  רק  (לא  היא  אלול 

מ "ש  ע "ד  גם ) האלקים אלא  אל  תשוב  "והרוח 
עוד  להתקרב  ההשבה  תנועת  היינו, נתנה ", אשר 

להקב "ה . יותר 

" נאמר  אלול  לחודש  שבנוגע  שנת "ל  ומה 
של  בכי' היא  זו בכי' אדרבה , הרי - ימים " ירח  גו'

 שאמרו "ע "ד  , כשאמר עקיבא  ר ' על 
היא  הלזו שהבכי ' דמעות , עיניו זלגו ֿ השירים  שיר 
אשר  מכדי למעלה  בשרשה  הנפש  דביקות  מחמת 

כו'" שאת  נפשו מגודל תוכל  שמחה  של  בכי' ,
(שזהו  להקב "ה  כו' והגעגועים  והקירוב  האהבה 

ֿ השירים ). שיר  תוכן

זו, שנה  בקביעות  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין
כידוע  - בשבת  חל  אלול  דר "ח  א ' שיום 
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רק  לא ה"ז – הקב"ע בענין חסר כאשר כך , כדי  ועד  המלך *.

הצבא. ואנשי  הצבא מציאות כל  היפך  גם אלא במלך , מרידה
ב.14) קעו, ח "ג  רע"א. קצז, ח "א זהר א. נח , ברכות ראה
ט .15) כז, תבוא
ואילך .16) סע"א פח , שבת ראה
ובכ "מ .17) ואילך , סע"ב נו, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
(18.(6 ס"ע תש"ג  (סה"מ  רפ"ב תש"ג  ר"ה המשך 
ג .19) ו, שה"ש

          
   

ב.20) לב, פרשתנו לקו"ת
כה.21) ו, נשא
טו.22) טז, משלי 
(23.1 שבהערה
ובכ "מ .24) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
(ובהנסמן 25) סק"ב סרפ"ח  או"ח  ט "ז ב. צח , זח "א ראה

א'קכג ). ע' ח "ג  דברים אדהאמ "צ במאמרי 
ד .26) לז, ג . לו, תצא לקו"ת
פ"י .27) אגה"ת



יי        

") בשבת  היא שהתשובה  תשב ") אותיות  שבת 
רבה  בשמחה  שהיא  עילאה , רגש תשובה  ומתוך  ,
ברוחא " רוחא  "אתדבקות  של האהבה , באופן ,

עונג " לשבת  "וקראת  .תענוג ,

"אלול " בר "ת  המרומז התשובה  שענין ונמצא ,
בפועל  העבודה  עניני ולהשלים  לתקן רק  (לא  הוא 
על  שנוסף  - עצמה  בעבודה  חלק  גם  אלא ) ממש ,
הביטול  על  (מיוסד  ממש  בפועל  העבודה  שלימות 
של  ורגש  חיות  מתוך  העבודה  נעשית  ֿ עול ), וקבלת 

להקב "ה . וקירוב  אהבה 

גם  יותר  נעלית  שלימות  ניתוסף  שעי''ז ולהעיר ,
עבודה  (בתורה  ממש  בפועל  העבודה  בעניני

הביאור  כידוע  - חז"ל וגמ "ח ) לשון בדיוק 

מובן: אינו דלכאורה  טובים ", ומעשים  "תשובה 
שהי' החסרון לתקן הוא  התשובה  שענין כיון
"מעשים  תחלה  להקדים  יש  טובים ", ב "מעשים 
ֿ ידה  שעל  "תשובה " להוסיף  אח "כ  ורק  טובים ",
ב "מעשים  שהי' החסרון ומשלימים  מתקנים 
הוא  ה "תשובה " ענין אלא , - שלפנ"ז? טובים "
התשובה  שע "י טובים ", ל "מעשים  הקדמה  (גם )
- אהבה ) מתוך  להקב "ה  ההשבה  (תנועת 

" הם  המצוות ) (מעשה  טובים ה "מעשים " ,"
ומאירים .

 הענינים כל  שישנם  לאחר  גם  אמנם ,
עניני  לכל  יסוד  שנעשית  ֿ עול  קבלת  – האמורים 
בג ' ממש  בפועל  העבודה  ממש , בפועל  העבודה 
תנועת  התשובה , וענין וגמ "ח , עבודה  תורה  הקוין:
הענין  נעשה  לא  עדיין - והקירוב  האהבה 

עליכם " ד "תמליכוני .

ובהקדמה :

שגם  דארעא ", ב "מלכותא  במוחש  רואים 
עליהם  ומקבלים  המלך  את  מכתירים  שהעם  לאחרי

והמלך  לעצמם , מציאות  העם  נשארים  מלכותו,
בכיפה ", "מושל  להיות  יכול  המלך  לעצמו. מציאות 
על  מולך  מהם  אחד  שכל  מלכים , כו"כ  על  מלך 
אינו  שהמלך  פשוט , וגם  מובן אבל  רבים , אנשים 
מבני  כאו"א  של  הפרטיים  עניניהם  בכל  מתערב 
שנעשים  ענינים  ריבוי יש  מלכותו. שתחת  המדינות 
בני  של  הפרטיים  בחייהם  (ועאכו"כ  במדינה 
של  לידיעתו לכתחילה  מביאים  שלא  המדינה )
בני  של  הנהגתם  שגם  אלא  עוד , ולא  המלך .

וכל המדינה  וחפצם  מגמתם  שכל  באופן
המלך . רצון את  למלא  אלא  אינו מעיינם 

("תמליכוני  המלך  שהכתרת  מובן, ומזה 
והקבלת ֿעליכם ") הביטול  כאשר  - היא 

של  מציאותם  בכל  חודרת  המלך  שבהכתרת  עול 
אצלם  שנרגש  כו', עניניהם  פרטי בכל  המדינה , בני

המלך . מציאות  אלא  אינה  שלהם  המציאות  שכל 

 בגמרא מ "ש  לבאר  יש  לעשרה עפ "ז בנוגע 
הוא  תלת  "מלכיות  - ֿ השנה  בראש  מלכיות  פסוקי
מהן  (וארבע  עשר  בעינן ואנן (בתורה ).. דהוויין

בסוף  ואחת  בתחילה  שלש  .בתורה , . וליכא ? ,(
מלכותו",שמע  אחד , ה ' אלקינו ה ' ישראל 

מלכות " זכר  בו שאין אע "פ  ענינו, הוא  ."מלכות 

ש  היתכן מובן: אינו פסוקי לכאורה 
היינו, מלכות ", זכר  בו "שאין בפסוק  היא  מלכיות 

מ "מ , ענינו", הוא  ש "מלכות  שאף   
," תעשה מה  לו יאמר  "מי הרי - מלכות  לשון

שיתפרש  פסוק  עוד  בתורה  לכתוב  יכול  הי' ובוודאי
מלכות ?! לשון בגילוי בו

. מלכיות  לפני "אמרו הבקשה  שכללות  ִובפרט 
ל  בנוגע  היא  עליכם ", שתמליכוני כדי .

הקב "ה  של  מלכותו שהרי הקב "ה , של  מלכותו
ד "תמליכוני  האדם  בעבודת  תלוי' אינה  כשלעצמה 

מלך  אשר  עולם  "אדון (וכמ "ש  כל עליכם "
עי"ז  שנעשה  החידוש  וכל  נברא "), יצור 

- הוא  עליכם " של ש "תמליכוני מלכותו
החסידות  (ובלשון והגילוי הקב "ה  ההמשכה  -
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עניני28) כל  כמו בשמחה צ"ל  התשובה שעבודת לכך  נוסף
ובטוב  בשמחה אלקיך  ה' את ד "עבדת באופן שצ"ל  התומ "צ
בעבודת  ואדרבה, לולב), הל ' סוף רמב"ם מז. כח , (תבוא לבב"
התומ "צ, עניני  בכל  השמחה לגבי  יתירה שמחה צ"ל  התשובה

התשובה ֿ ידי  שעל  מכיון בעניני העבודה את
ובכ "מ ). ואילך . סע"ג  כו, אחרי  לקו"ת (ראה התומ "צ

ב.29) קכד , זח "ב ראה
יג .30) נח , ישעי '
שה"ש 31) א. פה, שמע"צ דרושי  א. פב, מטות ג .לקו"ת יז,

תרמו. ע' פרשתנו אוה"ת
מי "ז.32) פ"ד  אבות

ב.33) לב, ר"ה
שם.34) פירש"י 
ד .35) ו, ואתחנן
ה"ט .36) פ"ג  שופר הל ' רמב"ם
(37- תש"ג  תש"א, תרס"ה, ר"ה המשך  - בארוכה ראה

בתחילתם.
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למלוכה  עד  הגלוי, לרצון כו' המוחלט  מרצון
בפסוק  הצורך  יותר  מודגש  שכן, ומכיון בפועל ).

בגילוי. המלכות  ענין נתפרש  שבו

ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  שבפסוק  ועכצ "ל ,
שבו הענין אחד " מודגש  מלכיות , פסוקי

שאר  מכל  יותר  עוד  השלימות , בתכלית  ד "מלכיות "
שלפנ"ז. הפסוקים 

ששלימות  לעיל , האמור  ע "פ  - בזה  והביאור 
נרגש  כאשר  היא  המלך , בהכתרת  והקב "ע  הביטול 

המלך : מציאות  אלא  אינה  מציאותם  שכל 

כבג ' מלכות , הלשון נתפרש  שבהם  בפסוקים 
"ה ' בגמרא ), (שנזכרו התורה  עמו פסוקי אלקיו

ויהי  בו, מלך  ה 'ותרועת  מלך , ימלוך בישורון
גם  ונרגשת  ניכרת  - ועד " לעולם   אלא ,

אבל  כו'; לו בטלים  והם  עמהם  נמצא  שהמלך 
הביטול  - אחד " ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  בפסוק 
שנרגש  כך  כדי עד  השלימות , בתכלית  הוא  והקב "ע 

" – המלך  מציאות  היא  מציאותם  שכל  אצלם 
".

"שמע  בפסוק  מלכיות  פסוקי מסיימים  ולכן
שהסיום , להדגיש  כדי - אחד " ה ' אלקינו ה ' ישראל 
הוא : מלכיות , פסוקי של  ֿ הכל  והסך  ושלימות , גמר 

" , השלימות בתכלית  ֿ עול  וקבלת  ביטול  ,"
המלך  מציאות  אלא  אינה  מציאותו שכל  ,עד 

הוי' מציאות  (רק  מציאות  עוד  אין ע "ד  שזהו
).אחד 

 אינה מציאותו שכל  הביטול  (תכלית  זה  וענין
בהדגשת  גם  ביטוי לידי בא  המלך ) מציאות  אלא 
ֿ השנה : בראש  מישראל  כאו"א  של  הגשמיים  עניניו

מיימוניות  בהגהות  מ "ש  אדם ידוע  ש "אין
שמבקשים  כפי כו'", עוה "ז לעניני אלא  בר "ה  נידון
פרנסה  בספר  "כתבנו טובים ", חיים  בספר  "כתבנו
פשוטו, מידי יוצא  ענין אין אשר  וכיו"ב , וכלכלה ",
כפשוטה  גשמית  ופרנסה  כפשוטם , גשמיים  חיים 

כו'.

ולשתות  שמן בשר  (בר "ה ) לאכול  "נוהגין וכן
הזאת  השנה  שתהא  כדי מתיקה , מיני וכל  דבש 
כתוב  וכן ממש ), (בגשמיות  ושמינה  מתוקה 

ממתקים "בעזרא  ושתו משמנים  .אכלו

והסבר : ביאור  דרוש  ולכאורה ,

המלך , הכתרת  בעבודת  עוסק  יהודי כאשר 
צרכיו  ולבקשת  לו מה  - עליכם " "תמליכוני
מתוקים  מאכלים  באכילת  השתדלות  או הגשמיים ,

בגשמיות ?! ושמנים 

בזה  מכיון והביאור  - הנותנת " ש "היא  -
וקב "ע  ביטול  מתוך  היא  המלך  בהכתרת  שעבודתו
אלא  אינה  מציאותו שכל  השלימות , בתכלית 
הגשמיים , בעניניו גם  הדבר  מודגש  המלך , מציאות 
ֿ אם  כי סתם , בפ "ע ) (כמציאות  הגוף  צרכי שאינם 

מצד   וע "י עם  תהי' שהעבודה  שרצונו
  כל את  שמקבל  ובאופן דוקא ,

 מנוחה מתוך  ה ' את  לעבוד  כדי שבתורה 
לבב  וטוב  .שמחה 

ביאור : ליתר 

לכל  (היסוד  העבודה  בהתחלת  ֿ עול  קבלת  מצד 
הקב "ע  כאשר  ואפילו ממש ), בפועל  העבודה  עניני
ה ', אהבת  של  רגש  מתוך  יותר , נעלית  בדרגא  היא 

שנשארת  זמן כל  הרי, - וכו' גדולה  שמחה 
הידוע  (ובלשון האדם  יתכן של  שאוהב ), מי יש  -

אלקה  "חלק  הנשמה , בעניני תהי' עבודתו שעיקר 
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כא.38) כג , בלק
ה.39) לג , ברכה
יח .40) טו, בשלח 
(41– העולם במציאות גם ישראל  פועלים זה וביטול 

יג , (ברכות השמים" רוחות ולארבע ולמטה למעלה "אמליכתי '
והד ' והארץ) רקיעים (ז' שהח ' אחד ", "(הוי ') בתיבת כמרומז ב),
עולם, של  אלופו להאל "ף, לגמרי  בטלים העולם) רוחות (ד '
ובמילא, המצאו", מאמיתת אלא נמצאו ש"לא בגלוי  בהם שניכר

" אלא אינה מציאותם כל  ."
הוא 42) "מלכות הרמב"ם לשון יותר ולהמתיק להוסיף ויש

ש" – הרמז ע"ד  – מלכות" זכר בו שאין אע"פ ענינו, "
ענין  מזכירים שבו וענין מציאות שיש מורה הפסוקים) (בשאר

הוא מלכות משא"כ  גו'המלכות, ישראל  "שמע (בפסוק "
בשלימות  מלכות - הוא זו מציאות של  ענינה שכל  אחד "), הוי '

דוקא.
רגע,43) שבכל  ועוד ) בתחילתו (רמב"ם מהמבואר להעיר

מציאותו. מאמיתת היא – אפילו קטן שלשול  מציאות

הרמב"ן 44) (בשם פ"ג  תשובה ונתבאר הלכות הובא – (
ובכ "מ . ב. נט , ר"ה דרושי  בלקו"ת

(45.(13 הערה 380 ע' חי "ד  לקו"ש (וראה יו"ד  ח , נחמי '
שם.46) מב"י  – ס"ד  סתקפ"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע
ואילך 47) 292 ע' חי "ט  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

קצת). (באו"א
רפ"ט .48) תשובה הל ' רמב"ם ראה
ובכ "מ .49) ואילך . סע"ג  קיד , ויקהל  תו"א פל "ה. תניא ראה
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ממש " וגופו ממעל  עיקר  שנשמתו ובאופן ,
שלא טפל  בכך  מסתפק  לגוף , בנוגע  ואילו ,

  שייך לא  ובמילא , הנשמה , לעבודת 
כשהכתרת  (ובפרט  המלך  בהכתרת  עוסק  שכאשר 
כו') ושמחה  אהבה  של  רגש  מתוך  נעשית  המלך 

אודות  ויבקש  יחשוב  !

היא  המלך  בהכתרת  הקב "ע  כאשר  אבל ,
כל  אלא  לעצמו, מציאות  שאינו השלימות , בתכלית 
הגוף  מציאות  הרי - המלך  מציאות  היא  מציאותו
להשתדל  שיש  בפ "ע  מציאות  אינם  הגוף  וצרכי
היא  מציאותם  גם  כי הנשמה , לעבודת  יבלבלו שלא 

  על גם  ויבקש  שיחשוב  שייך  ולכן ,
מצד  שמתחייב  כפי הגשמיים , וצרכיו הגשמי הגוף 

 .

 והקב "ע הביטול  ששלימות  לומר , ויש 
המלך ) מציאות  היא  מציאותו (שכל  המלך  בהכתרת 

גם  -מתבטאת  אלול  בחודש  לר "ה  ההכנה  בעבודת 
"אלול ":בענין בר "ת  המרומז

מתוך  רק  (לא  עבודתו עובד  יהודי כאשר  אפילו
אהבה  של  ורגש  חיות  מתוך  גם ) אלא  עול , קבלת 
שאוהב  מי יש  מציאותו, שנשארת  זמן כל  הרי כו',
"גאולה " ואילו "גלות "; של  במצב  עדיין נמצא  -

ש "נגאל  - שכל פירושה  שלו, מהמציאות  גם  "
המלך . מציאות  אלא  אינה  מציאותו

שכל  - לדודי" ב "אני מרומז זה  ענין וגם 
ההתקשרות  אלא  אינה  ד "אני" המציאות 
מציאות  שאינו עד  "דודי", עם  וההתאחדות 
המציאות  היא  מציאותו כל  אלא  (לעצמו,
פסוקי  של  השלימות  ובדוגמת  ע "ד  ד "דודי"),

גו' ישראל  "שמע  - בר "ה  מלכיות  ".

פרטי  כל  מרומזים  לדודי " שב "אני ונמצא ,
שה "אני" - לדודי" "אני (א ) דלעיל : הדרגות 
עבודתו  לעבוד  עולו ומקבל  ל "דודי" מתמסר 
וגמ "ח  עבודה  תורה  הקוין: בג ' ממש , בפועל 

- לדודי" "אני (ב ) ס "ב ), (כנ"ל  "אלול " שבר "ת 
ורגש  כו' חיות  מתוך  היא  שהעבודה 

" - "אלול "להקב "ה  שבר "ת  התשובה  ענין ,"
השלימות  בתכלית  לדודי" "אני (ג ) ֿ ד ), ס "ג  (כנ"ל 
המציאות  אלא  אינה  ד "אני" המציאות  שכל  -

כנ"ל . "אלול ", שבר "ת  הגאולה  ענין ד "דודי",

בתכלית  לדודי" ד "אני בדרגא  שגם  [ולהעיר ,
מעלת  מודגשת  הביטול , תכלית  השלימות ,

" תכסוף ידיך  ("למעשה  כמבואר דוקא  ,(
של בכ "מ  באופן היא  אלול  בחודש  שהעבודה 

(אתערותא  לדודי "אני ,,"לי ודודי (
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רפ"ב.50) תניא
רפל "ב.51) שם ראה
(בחירת 52) ולשון" עם מכל  בחרת "ובנו שמ "ש להעיר,

פמ "ט ). (תניא דוקא הגשמי  הגוף על  קאי  העצמות)
יום"53) מ "היום להעיר  השגה קיין גאר "מ 'האט  :

דער השי "ת בא טייער איז עס ווי  אידען".ניט , א פון
(54" "אני ")ומ ''ש האדם, של  מציאותו (שישנה לדודי "

עם  והתאחדותו ביטולו יותר עוד  מתבטא שבזה לומר, יש -
אלא  אינה מציאותו כל  מ "מ , ה"אני ", שישנו שאף הקב"ה,

"הוי ' הוא מלכיות פסוקי  וחותם סיום גם ולכן, ""לדודי "*.
תרנ"ט  החלצו (ד "ה יחיד " בחי ' הוא זה ש"אחד  אף - "יחיד " ולא
להדגיש  בכדי  - ובכ "מ ) בתחילתו. תרפ"ז בעוזרי  לי  הוי ' פ"כ .
לאלקות  בטל  ש(גם)העולם העולם, מצד  (גם) הוא ית' שיחודו
ראה  – מ "אחד ") שלמעלה ד "יחיד " ואופן בדרגת להביטול  (ועד 

ובכ "מ . ֿ סא. ס ע' ח "ב מלוקט  סה"מ 
טו.55) יד , איוב
ועוד .56) ואילך . א לב, פרשתנו לקו"ת
בלשון 57) גם מרומז האדם) עבודת (מעלת זה שענין להעיר,

העשרה  בענין זו) בשבת (שלומדים דאבות חמישי  בפרק המשנה
צבת  "אף ו'), (משנה השמשות בין שבת** בערב שנבראו דברים
הראשונה  הצבת אודות שמדובר מכיון דלכאורה, - עשוי '" בצבת
הצבת" "אף ברור), ובסגנון (בקיצור הול "ל  שמים, בידי  שנעשית
מעשה  השני ', צבת עשוי '", בצבת "צבת ולא א), נד , (כבפסחים
לרמז, המשנה כוונת אלא, הראשונה? צבת ע"י  שנעשית אדם, ידי 
בשביל  היא שמים) (בידי  הצבת בריאת של  והתכלית המטרה שכל 

שעושה השני ' הצבת עשוי '", ש"בצבת (ע"יה"צבת"
שמים). בידי  שנעשתה הראשונה הצבת

הזכיר  שלא הת"ק בדעת יותר מודגש זה שענין להוסיף, ויש
צבת  נבראת ת"ק לדעת שגם שעכצ"ל  [אף הצבת בריאת ע"ד 
פליגי לא בוודאי  שהרי  בדפוס), (ולא שמים בידי  הראשונה
הראשונה  הצבת של  תכליתה שכל  שמכיון דס"ל , - במציאות)
הראשונה  הצבת הרי  האדם, ע"י  שתיעשה הצבת בשביל  היא
נמנית  לא ולכן (כ "כ ), חשיבות בה אין שמים בידי  שנעשית

ביה"ש. בע"ש שנבראו דברים בהעשרה
ב" מודגש זה שענין עניניוהטעם שכל  אף דוקא, "

באים ברא הבריאה ("אשר האדם עבודת ע"י  ושלימותם לתיקונם
גם  מציאותם קיימת הנבראים בכל  כי  - "לתקן") לעשות", אלקים

בהם ניתוסף האדם עבודת (וע"י  האדם עבודת לפני 
 אחיזת לצורך  אלא אינו מציאותה כל  "צבת", משא"כ  ,(
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באופן  היא  לי") ("דודי מלמעלה  ההמשכה  שעי"ז
יותר  ].נעלה 

גאולה  כפשוטה , הגאולה  לענין גם  באים  ומזה 
של  מלכותו גילוי יהי' שאז - והשלימה  האמיתית 
מלכיות  (בפסוקי כמ "ש  כולו, בעולם  הקב "ה 
ההוא  ביום  הארץ , כל  על  למלך  ה ' "והי' דר "ה )

אחד " ושמו אחד  ה ' אחד ".יהי' "הוי' ,

 פרשת התחלת  עם  הנ"ל  כל  לקשר  ויש 
בסמיכות  לעולם  שקורין - "ראה " פרשת  השבוע ,

אלול  או לר "ח  אלול , חודש  מברכים  בשבת  ,
- זו) שנה  (כבקביעות  עצמו אלול  ר "ח  בשבת 
את  וקללה , ברכה  היום  לפניכם  נותן אנכי "ראה 

גו'": הברכה 

חסידות  בדרושי אנכי מבואר  "ראה  שענין
ֿ תורה  למתן שייך  גו''' היום  לפניכם  "כי נותן ,

בחינת  מישראל  לכאו"א  נמשך  ֿ תורה  מתן בשעת 
נשמותיהם  ניצוץ  בכל  שלהם  פנים  בבחינת  הוי'

שנאמר כו'" מקום  "כל  "היום ", מש "נ וזהו ,

"כמארז"ל  הזה ", היום  גם  ולעולם  נצחי הוא  היום ,
מצוך  אנכי אשר  האלה  הדברים  והיו פסוק  על 

כחדשים " בעיניך  יהי' יום  בכל  .היום ,

נעשה  הקדמת  ֿ עול , קבלת  ענין גם  נכלל  ובזה 
אשר  הברכה  "את  הכתוב  כהמשך  – לנשמע 

שמיעה  תשמעו, מ "ש  מובן אינו לכאורה  "כי גו'",
בעשי' המצוה  עיקר  לכאורה  כי היא , מה  במצות  זו
דבחי' הוא  הענין אך  כו', בשמיעה  ולא  דוקא 
בחי' היא  אלא  באוזן, שמיעה  אינה  זאת  שמיעה 
נעשה  הקדמת  ענין דוגמת  הרצון", ביטול 

.לנשמע 

ברכה  גו' נותן אנכי "ראה  בכתוב  וממשיך 
דקאי  - בפועל ,וקללה " במעשה  העבודה  על  -

(ברכה ) ֿ עשה  מצוות  הקוין לב ' (בכללות ) שנחלקת 
מל "ת  ע "י אשר  (קללה ), ֿ תעשה  לא  ומצוות 
עבודת  ע "י ועד "ז יותר , נעלה  אור  גילוי ממשיכים 

לזכיות  זדונות  המהפכת  הפיכת התשובה  דוגמת  ,
יותר  נעלות  ברכות  נמשכות  שעי''ז לברכה , הקללה 
הנראה  טוב  של  באופן מלכתחילה  שהן מברכות 

.והנגלה 

"נותן", - לפניכם " ד "נותן באופן הוא  זה  וענין
נותן  הוא  יפה  בעין הנותן ו"לפניכם ",כל  ,

שהגילוי  היינו, שלכם ", פנים  "בבחי' לפנימיותכם ,
לנשמע ) נעשה  דהקדמת  הביטול  גם  (כולל  דמ "ת 
וחודר  שנמשך  ובאופן יפה " ד "עין באופן הוא 
ביטול  זה  שאין מובן, שמזה  האדם , של  בפנימיותו
גם  שחודרת  קב "ע  אלא  הכרח , בדרך  וקב "ע 

כו'. אהבה  של  רגש  מתוך  הלב , בפנימיות 

" - מזה  "פי'ולמעלה  גו"', לפניכם  נותן
שאנכי" מי ולא אנכי בשם  איתפס  דלא  בחי' ,

כלל  וקוצא  אות  בשום  יחיד ,אתרמיז בחי' ,
"יחידה  שבנשמה , היחידה  בבחי' ומתגלה  שנמשך 
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שייכות  היא - בכללות צבת ובנדו"ד , מלאכה, בו לעשות אחר כלי 
השלימות  בדרגת היותם (לאחרי  העולם בעניני  יהודי  של  אחיזתו
של  לכבודו שנבראו לגלות העבודה לצורך  הבריאה*) שמצד 
שמים  בידי  בריאתה שכל  מודגש ב"צבת" דוקא ולכן הקב"ה,
ישתמש  שהאדם כדי  אלא אינו האדם) לעבודת והאפשרות (הכח 
לדעת  מזה ויתירה נוספת), צבת (עשיית בפועל  לעבודתו זה בכח 
- בפועל  בו משתמש אינו כשהאדם לעצמו, כשהוא הכוח  ת"ק:

נמנה. ואינו חשוב אינו
ב"אני58) נאמר זה שמטעם מב) (ע' לזח "ב לוי "צ לקוטי  ראה

בפסוק  ואילו וא"ו, מלא בשושנים" "הרועה לי " ודודי  לדודי 
שע"י האתעדל "ע כי  וא"ו, חסר "הרעה" נאמר לו" ואני  לי  "דודי 
מאתעדל "ע  יותר נעלית היא לי ") ודודי  לדודי  ("אני  אתעדל "ת
זכר. יולדת תחילה מזרעת אשה ע"ד  לו"), ואני  לי  ("דודי  שמצ"ע

יד ,59) ט .זכרי '
יש 60) "בכולן א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

הזקן  רבינו וכפתגם בהן", שחלות הפרשיות לאותן שייכות
זמן  באותו שקורין בתורה הפרשה הזמן", עם לחיות ש"צריכים

חשון). ב' יום" ("היום
פרשתנו.61) ריש ואוה"ת לקו"ת ראה
וראה 62) דשופרות. בפסוקים כמודגש - דוגמתה ר"ה אשר

בו  שנאמר סיני  הר מעמד  "להזכיר - תק"ש) (בטעמי  אבודרהם
מאד ". חזק שופר וקול 

"כדכתיב 63) - ראי ' של  באופן הי ' דמ "ת שהגילוי  ולהעיר,
העם  וכל  כדכתיב חושית, בראי ' ממש הראת . . לדעת הראת אתה
ראיית  ודוגמת מעין כו', הנשמע את רואים הקולות, את רואים

פל "ו). (תניא ֿ לבוא לעתיד  אלקות

          
      

    

תרמב.64) ע' שם אוה"ת
ואילך .65) תרסט  ע' ואילך . תרסא ע' שם אוה"ת
תרנט .66) ע' תרמה. ע' שם אוה"ת
ב.67) פו, יומא
ענין 68) עפ"י  יותר זה ויובן תרמה: ע' שם אוה"ת ראה

) האגדה  את רשב"י  ששלח  ב) (ט , קטן מועד  במסכת (
הנראה  ברכה כו' לו אמרו אותו, שיברכו יהודה ור' יונתן לר' בנו

כו'. בעצם טוב מבחי ' יותר גבוה זהו כקללה..
וש"נ.69) רע"א. נג , ב"ב ראה
ועוד .70) תרמב. ע' תרלט . ע' שם אוה"ת ד . יח , שם לקו"ת
ב.71) פ, פינחס לקו''ת ב. רנז, א. יא, זח "ג  ראה



טו        

תשוקתה לייחדך " רק  היא  כי מיחיד , "שמקבלת  ,
בלבד " עולם  של  .ליחידו

כל  נרמזים  "ראה " פרשת  שבהתחלת  ונמצא ,
אלול  חודש  עבודת  ל "תמליכוני פרטי (ההכנה 

נעשה  דהקדמת  מהקב "ע  החל  – בר "ה ) עליכם "
ג ' (שכללותם  ממש  בפועל  העבודה  פרטי לנשמע ,
ועד  התשובה , ענין וגמ "ח ), עבודה  תורה  הקוין:

שבנפש . היחידה  בחי' שמצד  הגאולה  לענין

 מתחילה לר "ה  שההכנה  שמכיון להוסיף , ויש 
באב  עשר  מחמשה  אלול , ר "ח  לפני לכן,עוד  -

במעשה  העבודה  שע "י ההכנה  רק  (לא  בו נרמזת 
ענין  שע "י ההכנה  גם ) אלא  הקוין, בג ' בפועל ,

 שחדורה ותענוג  חיות  מתוך  עבודה  היינו, ,
("אני לה ' אהבה  של  ועניןברגש  ,(",

גאו  של  באופן שנעשית  עבודה  ממציאותו היינו, לה 
מציאותו  שכל  לדודי", ("אני לגמרי הביטול  ע "י

"דודי"). של  המציאות  היא 

איתא  – באב  עשר  חמשה  אודות  הענין: וביאור 
"מוסיף בגמרא  יוסיף ", דמוסיף  ואילך  "מכאן :

והימים  מאריכין שהלילות  (מתוך  הימים  על  לילות 
בתורה מתקצרין  לעסוק  ( על חיים  יוסיף 

.חייו"

מדי  שהרי ליום , מיום  והולך  שמוסיף  ובאופן
ובמילא , הלילה , באריכות  ניתוסף  ביומו יום 
ומוסיף  הולך  וכך  בלילה , התורה  בלימוד  ניתוסף 

ולא  תשרי, חודש  ימי ובכל  אלול , חודש  ימי בכל 
במועדות " "מרובה  שהוא  תשרי בחודש  אלא רק  ,

ע "ד  העבודה  מתחילה  שבו חשון, בחודש  גם 
שההכנה  מרומז שבזה  - השנה  כל  במשך  הרגיל 

ש  באופן עבודה  ע "י היא  הבאה  לשנה  
בשנה  העבודה  נעשית  שעי"ז ואילך , באב  מט "ו

יותר . עוד  והולך  שמוסיף  באופן הבאה 

התשובה  לעבודת  ההכנה  עם  קשור  זה  וענין
"אלול ": בר "ת 

לנשמע , נעשה  הקדמת  ֿ עול , הקבלת  תנועת 
בפועל  העבודה  ע "י המלך  ציווי לקיים  מחייבת 
ומכריחה  מחייבת  אינה  אבל  הקוין), ג ' (בכל  ממש 

של  ענין ֿ כך ) בעבודה .(כל 

קבלת  מתוך  רק  לא  היא  העבודה  כאשר  אבל ,
ותענוג , חיות  של  באופן גם  אלא  בלבד , עול 
אל  תשוב  "והרוח  התשובה , עבודת  שזהו"ע 

("אני כו' האהבה  רגש  מצד  -האלקים " ("
נמצא  אלא  ומצבו, במעמדו מסתפק  אינו הרי,

של  בתנועה  עוד תמיד  ולהתקרב  להתעלות  ,
ומוסיף  הולך  ליום  מיום  שלכן להקב "ה , יותר 
רק  ולא  בהידור , המצוות  ובקיום  התורה , בלימוד 
הדין. משורת  לפנים  גם  אלא  דין, ע "פ  המוכרח  כפי

דוקא  ללב  התשובה  עבודת  משייכות  גם  ולהעיר 
התשובה  "עיקר  -" הוא ענינו שכל  -

," ושוב "רצוא  של  בתנועה  תמיד  שנמצא  ,
דלבא " והילוך "דפיקו "התפשטות  נעשה  ועי"ז ,

כל  אל  . . הנפש  הוא  בדם  המלובשת  . . החיות 
בתכלית " בריא  האדם  אזי . . ע "י האברים  ,

 באופן היפך) הפסק  ללא 
קרוש  דם  ה "ה  דם , שכולו שאף  ללא הכבד , ,

בלב תנועה ) שעיקרה  התשובה  בעבודת  ודוגמתו ,
ולהתקרב  להוסיף  וחיות  בתנועה  תמיד  שנמצא  -
משתדל  אזי כו' חיותו כל  שזוהי דמכיון לה ',
חייו", על  חיים  "יוסיף  החיות , בענין להוסיף 

לבו" אל  יתן ."והחי
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דחגה"ס.72) ג ' דיום הושענות נוסח 
א.73) כז, שם גם וראה א. כה, פרשתנו לקו"ת
אך 74) "והיית נאמר טו) (טז, הפרשה שבסוף גם ולהעיר

ובמיוחד  (כולל  אלול  בחודש שהעבודה מרומז שבזה שמח ",
בשמחהעבוד  להיות צריכה התשובה) ֿ ד ),ת ס"ג  (כנ''ל 

ֿ אם  כי  נשאר ולא השמחה, דהיפך  הענינים כל  שמתבטלים ובאופן
" השמחה, אלול ענין בחודש יתירה בהדגשה זה וכל  שמח ".

וּתׂשמח . ּתׂשמח  שנת - זו ְְִַַַבשנה
באב"75) עשר ד "חמשה מהשייכות (משנה להעיר

ודודי לדודי  ד "אני  רצון ימי  ארבעים וחותם סיום - תענית) סוף
עד  אלול  מר"ח  יום מ ' כנגד  יו"דין, ד ' וס"ת אלול , ר"ת לי ",

גם ושייך  .(1 שבהערה (ב"ח  הוא יוהכ "פ יוהכ "פ כי  -
בנין  נשלם ובו א), נח , ר"ה דרושי  לקו"ת (ראה דר"ה הפנימיות
מכוון  עולה באב" עשר ש"חמשה מהידוע גם ולהעיר המלכות.

סתרפ"ד ). ושלום חיים (דרכי  טובה" וחתימה "כתיבה כמנין
ב.76) קכא, ב"ב בסופה. תענית
שם.77) ב"ב פרשב"ם
ב.78) מ , (קידושין מעשה לידי  שמביא תלמוד  שגדול  וכיון

הקוין. ג ' בכל  העבודה, עניני  שאר בכל  גם עי "ז ניתוסף - וש"נ)
שם.79) תענית פירש"י 

שם.80) מב"י  - ס"ב סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע
ב).81) (לו, פכ "ט  תניא
א).82) (קה, תס"ט  תקו"ז ראה
סל "א.83) אגה"ק
ב.84) קט , חולין - הכבד  ד "ה פירש"י 
ס"ב.85) ֿ זו שנה ניסן ב' משיחת קונטרס גם ראה
ב.86) ז, קהלת



טז       

שבר "ת  הגאולה  לענין ההכנה  גם  לזה , ונוסף 
באב ": עשר  מ "חמשה  כבר  מתחילה  "אלול "

מתחילה  (שאז ואילך  באב " עשר  מ "חמשה 
פוחתת  הלבנה  - הוספה ) של  באופן העבודה 
בט "ו  הלבנה  ומילוי שלימות  (לאחרי והולכת 

ולכאורה , ישראל באב ). של  בעבודתם 
היא  ואילך , באב  ומצבה מט "ו למעמדה 

ללבנה " ש "מונין בישראל  (ודוגמתה  הלבנה  של 
ללבנה " ש ו"דומין באופן ( !?

בזה :והביאו  ר 

- היא  ישראל  של  בעבודתם  ההוספה  תוכן
שהקירוב  ומכיון להקב "ה , ולהתקרב  להוסיף 

ע "י הוא  להקב "ה   ההוספה לכן ,
עם  מחתא ' ב 'חדא  באה  ליום  מיום  בעבודה 
ליום  שמיום  היינו, מציאותו, בביטול  ההוספה 

  ,( הביטול בענין (הוספה 
הקב "ה . עם  ודביקות  בקירוב  יותר  ניתוסף  ועי"ז

הביטול , בענין השלימות  לתכלית  שבאים  ועד 
ובלשון  לגמרי, מתעלמת  שהלבנה  החודש , בסוף 
- זה  פסוק  להוסיף  (שנוהגין חודש " "מחר  הפטרת 

ביום   בשבת מושבך "שחל  יפקד  "כי (,
הקירוב  נעשה  שעי"ז לגמרי, המציאות  ביטול 
שכל  - השלימות  בתכלית  להקב "ה  והדביקות 

לדודי". "אני המלך , מציאות  היא  מציאותו

"אלול " שבר "ת  הגאולה  ענין שגם  ונמצא ,
הולך  ליום  שמיום  - באב  מט "ו כבר  מתחיל 
(גם ) "להגאל " מציאותו, בביטול  וניתוסף 
אלול  ר "ח  בערב  הביטול  לשלימות  ועד  ממציאותו,
ד "אני  הענין נעשה  שעי"ז מושבך "), יפקד  ("כי
שכל  השלימות , בתכלית  אלול ) (בר "ח  לדודי"
"דודי", של  המציאות  אלא  אינה  ד "אני" המציאות 
פסוקי  בסיום  ההכתרה  שלימות  ודוגמת  מעין

אחד ". "הוי' - בר "ה  מלכיות 

 למעשה בנוגע  לעיל  האמור  מכל  המורם 
בפועל :

אלול  דר "ח  א ' ביום  שחל  הש "ק  ביום  בעמדנו
חודש  עבודת  עניני כל  אודות  ולזרז לעורר  יש  -

השנה  ושלימות  ותיקון ֿ נפש  חשבון אלול ,
עניני  פרטי בכל  הבעל "ט , לשנה  והכנה  החולפת ,
תורה  ד "אלול ", הר "ת  בחמשת  הנרמזים  העבודה 

בארוכה . כנ"ל  וגאולה , תשובה  וגמ "ח , עבודה 

מ "חמשה  ההוספות  עניני כל  אודות  לעורר  וכן
בהתוועדויות  בארוכה  כמדובר  ואילך , באב " עשר 

באופן שלפנ"ז  יהי' שלא  - ובמיוחד  כולל  ,
לכת " בשר ֿד "הצנע  ד "מורא  הענין שיהי' כדי ,

הכתוב ודם " ובלשון ,' ה יראי נדברו איש "אז
אלא  רעהו", אל  "איש  רק  ולא  וגו'", רעהו אל 

ב "ד  של  (העילוי אנשים  ג ' של  ועד  כדי למנות  (
בכתב  - טוב  (ומה  להם  עכ "פ )לדווח  לפעמים  ,

ולבחון  לבדוק  יבואו לזמן ומזמן ההוספות , על 
ובפרטיות  בארוכה  כמדובר  כו', ההוספות 

שלפנ"ז  .בהתוועדות 

לחשבוןֿ בנוגע  – זו בשנה  מיוחדת  והדגשה 
בנוגע  השלימות , לתכלית  עד  והשלמה , תיקון נפש ,

ד " הפעולות  האנשים לכל  העם , את  "הקהל  ,"
והטף " הפעולות והנשים  לכל  בנוגע  וכן ,

בנוגע ד " והן (ּתׂשמח ) לעצמו בנוגע  הן ,"ְִַ
אחד  חודש  רק  כשנשאר  ובפרט  (ּתׂשמח ), ְַַלאחרים 
עכשיו  לא  ו"אם  ו'תשמח ', הקהל ' ב 'שנת 

.אימתי"

"וכאן אודות גם  ולזרז לעורר  המקום 
כל  על  (נוסף  בפועל  מעשה  של  מיוחדים  ענינים 

אלול : לחודש  השייכים  לעיל ) האמור 
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ג .87) פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה
(88.33 ע' חב"ד  המנהגים ספר
יח .89) כ , ֿ א שמואל 

ועוד .90) עקב. וש"פ ואתחנן ש"פ שיחות
ח .91) ו, מיכה
ב.92) כח , ברכות
(סיום 93) צרעת טומאת הל ' סוף רמב"ם וראה טז. ג , מלאכי 

בהתוועדות. בארוכה נתבאר – היומי ) שיעור וחותם
לדודי94) "אני  - אלול  בחודש לעבודה מהשייכות להעיר

אתעדל "ת, ע"י  היראה לעורר תחילה שצריך  לי ", ודודי  (ואח "כ )
(ראה  אתעדל "ע של  באופן יותר נעלית יראה נמשכת ואח "כ 
- גו'" נדברו "אז בכתוב ודוגמתו א), לב, פרשתנו לקו"ת
אתעדל "ת, של  באופן מעצמם, ה" יראי  "נדברו צ"ל  שתחילה
ה' "ויקשב - אתעדל "ע של  באופן ה' יראת נמשכת ולאח "ז

גו'". ה' ליראי  לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע
ישפוט ",95) אלקים בקרב א), פב, (תהלים נאמר שעליהם

א). ו, (ברכות שכינה" "אתיא
זכרון96) ספר "ויכתב הכתוב כהמשך   ולחושבי
שמו".

הנ"ל .97) עקב ש"פ
יב.98) לא, וילך 
מ "ד .99) פ"א אבות

אלול .100) בדר"ח  שופטים, פ' א' יום משיחת - זה סעיף
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רעהו  את  איש  (ולהתברך ) לברך  להשתדל  א )
וילדה  לחבירו, ילד  הטף , (וכן רעותה  את  ואשה 
בברכת  ישראל , ולכלל  בפרטיות  לכאו"א  לחברתה ),
הן  ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה 
כמובא  בכתב , והן פנים , אל  פנים  בע "פ ,

אגרת באחרונים  לחבירו אדם  כשכותב  ש "נוהגין
שהוא  . . לו רומז יוה "כ  עד  אלול  ר "ח  מן שלומים 

ב  שיזכה  עליו לטובה ,מעתיר  הבאים  הדין ימי
אשר  טובים ", חיים  בספר  ונחתם  נכתב  להיות 
חודש  רצון, בעת  ובפרט  ישראל , איש  של  ברכתו
שוחקות  פנים  ומראה  כו' בשדה  כשהמלך  הרחמים ,

 וממלא , בברכתו מוסיפה  - כו'
כאו"א  של  משאלותיהם  למלא  הקב "ה  של 
וברוחניות  בגשמיות  להם , המצטרך  בכל  מישראל ,

יחד . גם 

באחרונים  איתא  נוהגין ב ) מעשה  אנשי "יש 
להיות  מצוה  בדקדוקי מפשפשים  הזה  שבחודש 
ימצא  אשר  וכל  שלהם , ומזוזות  תפילין ובוחן בודק 
שעי"ז  - טוב " מנהג  והוא  מצוות , משאר  בדק  שם 
כתיבה  בברכת  ובפרט  בכלל , ה ' בברכת  יתוסף 

ומתוקה . טובה  לשנה  טובה , וחתימה 

זה  לפרסם  ישתדל  שכאו"א  ביותר  ונכון וכדאי
מגעת , שידו מקום  בכל  בעצמו) הקיום  על  (נוסף 

שליט "א . - בנ"י אחינו לכל  ומקום , מקום  בכל 

 ביום הנ"ל  בכל  הטובות  שההחלטות  ויה "ר 
לכתיבה  ה ' ברכת  תמשיכנה  - אלול  דר "ח  א ' הש "ק 
הנראה  בטוב  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה 
אחד  לכל  יחד , גם  וברוחניות  בגשמיות  והנגלה 
ולכלל  והטף , והנשים  האנשים  מישראל , ואחת 

– הרחמים ,ישראל  חודש  אלול , חודש 
ליום . מיום  ומוסיף  שהולך  ובאופן

גאולה  - והפנימית  העיקרית  לברכה  ,ועד 
צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה 

היום  לפניכם  נותן אנכי ד "ראה  הענין יהי' שאז
" - ובמיוחד  כולל  השלימות , בתכלית  ברכה "

" ד הגילוי ," באופן אחד ") ("הוי' "
כמ "ש "ד " ," והיו מוריך  עוד  יכנף  "ולא 

המצוה  קיום  גם  יהי' ואז מוריך ", את  רואות  עיניך 
שעריך " בכל  לך  תתן ושוטרים  "שופטים 

- מנחה ) בתפילת  ומיד , תיכף  עתה  (שקורין
גו'",כמ "ש  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 

נעתקין  ומשם  תחילה , לחזור  עתידין "בטבריא 
.למקדש "

ביום  ממש , ומיד  תיכף  - לנו" תהי' ו"כן
(זו השבת  שבת  (בהפטרת  היעוד  לקיום  וזוכים  ,

שבת  ומדי בחדשו חודש  מדי "והי' ר "ח ) שבת )
לפני" להשתחוות  בשר  כל  יבוא  ,בשבתו

אותם  ומביאים  אותם  וטוענים  באים  "העבים 
מי  כו' תעופינה "לירושלים  כעב  ,אלה 

לקודש  ועד  ֿ המקדש , לבית  הקודש , עיר  לירושלים 
המקום  עיכבן "לא  ממש , בימינו במהרה  הקדשים ,

עין" .כהרף 
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ס"ט .101) סתקפ"א או"ח  אפרים מטה
ס"י .102) שם אפרים מטה
השנה 103) של  לסימנה השבוע בפרשת מהרמז להעיר

"ואשר  – תשמ "ט  - זו) משבת מתחילה לזה (שההכנה הבעל "ט 
שהקב"ה  מרומז שבזה ג ), (טו, ידיך " תשמ "ט  אחיך  את לך  יהי '
(קה"ר  למקום אחים שנקראו ("אחיך ", דבנ"י  החובות כל  משמט 
הגלות  סיבת וכשבטלה ועוד )), רע"א. קכב, זח "ב ח . פ"ד ,

הגאולה  ובאה הגלות, - המסובב בטל  "חטאינו") דבנ"י , (החובות
לפני (עוד  אלול  ר"ח  בשבת ומיד  תיכף – והשלימה האמיתית

ידיך ". "תשמט  הציווי  קורין שבו תשמט ) שנת התחלת
א).104) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
צריך 105) שכאו"א - האדם בעבודת הפנימי  מהפירוש להעיר

הגוף  זה קטנה העיר של  השערים בכל  ושוטרים שופטים ליתן
שופטים  באוה"ת ונתבאר הובא שופטים. ר"פ עה"ת ש"ך  (ראה

ועוד ). תתכב. ע'
כו.106) א, ישעי '
הי "ב.107) פי "ד  סנהדרין הל ' רמב"ם
ֿ דין 108) ש"לבית יתכן הרי  מאתמול ", אליהו אתא ש"לא ואף

בערב  ב), מג , (עירובין אתא" בטבריא) כבר חזר (שאולי  הגדול 
הטורח " מפני  כו' שבתות בערבי  כו' בא אליהו ש"אין דאף שבת,
בשביל  ה"טורח " על  ישראל  מוותרים בוודאי  הרי  שם), (עירובין
תשבי בטח  זו קושיא גם - (ועיקר) ועוד  ומשיח ! אליהו ביאת

יתרץ.
כג .109) סו, ישעי '
ב.110) עה, ב"ב וראה ח . ס, שם
בשבת 111) להיות ר"ח  שחל  הרי  ושם: תקג . רמז ישעי ' יל "ש

. . בבוקר . . ר"ח  של  ואחד  שבת של  אחד  פעמים, שני  באים . .
ובמנחה.
מא.112) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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השיחה : התחלת 

הענין  (רק ) לא  - גופא  ובזה  ֿ חודש . ראש  שבת  - זו שבת  של  המיוחד  בענינה  להתחיל  יש  לראש , לכל 
- ֿ דידן ובנידון זה , לחודש  השייך  הפרטי הענין ובעיקר ) (גם  אלא  ֿ חדשים , ראשי לכל  המשותף  הכללי

.חודש 

הזמן  חלקי לשאר  ביחס  רק  לא  החידוש , ענין על  מורה  - חידוש  מלשון - ''חודש " השם  ובהקדמה :
מיוחד  ענין ישנו חודש  שבכל  היינו, לחודש , מחודש  – גופא  לחדשים  ביחס  גם  אלא  ויום ), שבוע  (שנה ,
עביד  ויומא  יומא  "כל  יום , כל  של  המיוחד  מענינו ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן (במכל  זה  לחודש  השייך  - חידוש  -

מיוחד עבידתיה " מזל  יש  וחודש  חודש  שלכל  חדשים , י"ב  כנגד  שברקיע , מזלות  י"ב  בענין גם  כמודגש  ,(
כו'.

קרבן  מקריבים  ֿ חדשים  ראשי שבכל  שאף  - הקרבנות  בענין גם  מתבטא  זה  שחידוש  לומר , ויש 
ֿ חודש  קרבן ראש  לשם  כללית  כוונה  רק  לא  - היא  הכוונה  שלימות  הקרבן, לכוונת  בנוגע  הרי ,

זה  פרטי לחודש  בנוגע  מיוחדת  כוונה  גם  אלא  ֿ חודש , .ראש 

בשוה , החדשים  בכל  הוא  החודש ) (ברכת  הברכה  שנוסח  שאף  - הברכה  לענין בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
וענינו  לתוכנו בהתאם  ענינו, לפי וחודש  חודש  לכל  בנוגע  היא  הברכה  שהמשכת  פשוט , וגם  מובן הרי

זה . חודש  של 

בכל  הדרושה  ונחמה " "ישועה  ברכת  דומה  שאינה  - ולנחמה " "לישועה  לברכה  בנוגע  - ולדוגמא 
מו"ח  כ "ק  כלשון והתשובה , החשבון חודש  אלול , בחודש  הדרושה  ונחמה " "ישועה  לברכת  חודש ,
ז"ל  חכמינו למדרשי עד  מוסר , ספרי וחסידות , קבלה  בספרי המבואר  על  מיוסד  דורנו, נשיא  אדמו"ר 

ימים ". ירח  גו' "ובכתה  - בפסוק  גם  ומרומז ֿ פה , שבעל  בתורה 

את  "ובכתה  הכתוב  בלשון מהרמז ואמו ואת ולהעיר  מאביו מקבל  אדם  שכל  - ימים " ירח 
החשבון  להיות  צריך  אלו לענינים  בנוגע  וגם  עבודתו, תחילת  לפני המוכן, מן מסויימות , תכונות 

והתשובה .

צבא : של  הביטול  בענין  ב , בסעיף

צבא  אנשי כשפוגשים  ללמוד  שצריכים  ההוראה  גם  ֿ טוב וזוהי ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי דבר (על  שכל 
בעבודת  ֿ עול  וקבלת  הביטול  ענין נוגע  כמה  עד  – לקונו) בעבודתו הוראה  מהווה  שומע , או רואה  שיהודי
(אם  כו' שמנצח  צבא  לשמו, הראוי צבא  - צבא  כל  בנוי זה  יסוד  שעל  כאמור , הוי'"), "צבאות  (אצל  ה '

הנצחון). את  שמונעות  אחרות  סיבות  אין

צבא  אנשי אודות  כשמדובר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ההוראה ועל  את  יותר  מדגישה  עמהם  שהפגישה  ,
ית '. לו דירה  ועשייתו העולם  לכיבוש  בנוגע  הוי'", ל "צבאות  בנוגע  והלימוד 

עצמם  הצבא  לאנשי גם  אלא  הצבא , אנשי עם  שנפגשים  לאלו רק  לא  היא  זו שהוראה  ומובן,
- עצמו) אצל  קרוב  אדם  שהרי עצמם ", את  "לפגוש  צריכים  אינם  ובאמת , - עצמם  את  (שפוגשים 

ֿ לראש  לכל  הם  הרי כפשוטו, צבא  אנשי שהם  שלפני לזכור  הדבר שצריכים  ואין הוי'", "צבאות  ,
נולדו  אם  שהרי גו'"), ובחרת  גו' לפניך  נתתי ''ראה  נאמר  שעליהם  הענינים  כשאר  (לא  בבחירתם  תלוי
שהיותם  יתכן לא  ֿ כן ואם  חייהם , ימי כל  למשך  יהודים  הם  הרי כהלכה ), שנתגיירו (או יהודיה  לאם 
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רע"ב.1) צד , ח "ג  סע"א. רה, ח "א זהר
ג .2) צח , ברכה לקו"ת ב. ח , בראשית תו"א ראה
מצבא 3) יהודים צבא אנשי  קבוצת נוכחים היו זו בהתוועדות

(המו"ל ). ארה"ב
וש"נ.4) ֿ קכט . סקכ "ז הוספות כש"ט  אייר. ט ' יום" "היום



יט        

(יסוד  ֿ עול  קבלת  תכונת  לנצל  - כו' ואדרבה  יהודים , להיותם  ֿ ושלום  חס  בסתירה  יהיה  כפשוטו בצבא 
לנשמע . נעשה  הקדמת  של  באופן ה ' לעבודת  הצבא )

אפילו  אלא  חסד ", של  "מלכות  של  צבא  רק  (לא  העולם  באומות  כפשוטו, בצבא  ֿ עול  שקבלת  וכאמור ,
לישראל  ש "מצירים  "מצרים ", של  העולם צבא  עניני ככל  בתורה , ֿ עול  קבלת  מענין נשתלשל  ֿ ושלום ), חס 

וב  בתורה , שנאמרו בניֿנח  מצוות  שבע  בענין גם  כמודגש  מהתורה , עליהם שנשתלשלו נצטוו ֿ ישראל  ני
תורה  מתן בעת  ֿ נח ) בני שנצטוו מצוות  לקבל  העולם  באי כל  את  .(לכוף 

בגוף: גם חודר שהביטול  ז , בסעיף

ז"ל  חכמינו צריך ובלשון שאינו היינו, כרע ", מנפשיה  למודים  מטא  דכי לרישא , טיבו "מחזיקנא  -
הגוף . במציאות  גם  חודר  הביטול  כי כרע ", "מנפשיה  אלא  וביטול , כריעה  של  ענין עצמו על  לפעול 

שבנפש: היחידה  בחינת  שמצד הגאולה  ט, סעיף בסוף

כי  - יחיד ) (בחינת  ד "אנכי" הגילוי עם  קשורה  העולם , בכללות  כפשוטה , הגאולה  ענין שגם  ולהעיר ,
"גאולה " מ ''גולה '' עושים  בעולם , ד "אנכי" האל "ף  המשכת  ֿ ידי .על 

בית ֿדין : אנשים, שלושה  של  ועד יא , בסעיף

שכתוב  כמו – הוא  ֿ דין בית  של  התנאים  שאחד  גם  שצריכה ולהעיר  העדה ", והצילו העדה  "ושפטו
מצלת " ש "עדה  האפשרות  באופן להיות  להיות  צריך  ֿ דין כבית  שתפקידם  - ֿ דידן בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

לעיכובא . תנאי הוא  זה  שענין כך , כדי ועד  כו', זכות  לימוד  של 

ראיה : של  באופן  אלקות  גילוי  יג , בסעיף

הידוע  בשר .ובלשון לעיני גם  והנגלה  הנראה  באופן בנפעל , האלקי הפועל  כח  גילוי -

שעשאה  האומן כח  את  בכלי הכיר  המגיד  שהרב  כח ולהעיר , לראיית  בנוגע  הוא  זה  שענין אלא  ,
של  הפועל  , בנפעל האלקי הפועל  כח  לראיית  בנוגע  - הוא  ֿ לבוא  דלעתיד  והחידוש  בנפעל ,

כו'. המהווה  האלקי כח 

***

 נותן אנכי "ראה  הפרשה , התחלת  על  - השבוע  בפרשת  הראשון רש "י פירוש  לבאר  גם  נהוג 
עיבל ". ובהר  גריזים  בהר  "האמורות  רש "י: ומפרש  וקללה '", ברכה  היום  לפניכם 

שהרי  רגיל ! בלתי דבר  שראיתי, המפרשים  כל  ובארוכה  ֿ וטרו שקלו זה  רש "י שבפירוש  - ובהקדמה 
פירוש  על  מתעכבים  מהמפרשים  חלק  אלא  המפרשים , כל  מתעכבים  ברש "י ופירוש  פירוש  כל  על  לא 
ויש  ֿ וטריא , בשקלא  שמאריכים  יש  גופא , וביניהם  וכו', נוסף  רש "י פירוש  על  וחלקם  אחד , רש "י
אריה ', ה 'גור  הרא "ם , שראיתי, המפרשים  כל  מתעכבים  - זה  רש "י פירוש  על  ואילו בקיצור . שכותבים 

חכמים ' ה 'שפתי האורה ', מזה .'לבוש  ויתירה  ועוד , ועוד  ,!'כו ֿ וטריא  בשקלא 
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ה.5) פט "ז, ב"ר ראה
ספ"ח .6) מלכים הל ' רמב"ם ראה
(7- תפילה עיון בתוד "ה הובא סה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי 

ועוד . סע"ב. קיח , שבת
ג .8) לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ֿ כה.9) כד  לה, מסעי 

ה"ג .10) פ"ה סנהדרין הל ' רמב"ם א. ב, סנהדרין
ספכ "ז.11) האמונה שער

שמעתיק 12) לתיבות בנוגע גירסאות חילוקי  שיש להעיר,
גם  שמעתיק או וקללה", "ברכה רק מעתיק אם - מהפסוק רש"י 
גו' נותן אנכי  "ראה או וקללה", ברכה גו' "ראה הפסוק התחלת

הפסוק. כל  שמעתיק או וקללה", ברכה
לקיצור 13) ולא המקורי , חכמים' 'שפתי  לפירוש הכוונה

מי חיברו, מי  ידוע שלא – חכמים') שפתי  ('עיקר ממנו שעשו
אחריות  לוקח  ומי  השפ"ח , מפירוש חלקים' 'לחתוך  רשות לו נתן

זה! על 



כ       

לומר  רש "י צריך  זה  שבגלל  הכתובים , בפשטות  הקושי מהו - היא  זה  רש "י בפירוש  העיקרית  השאלה 
הולך  עצמו הכתוב  כאשר  - עיבל " ובהר  גריזים  בהר  "האמורות  - בפירושו רש "י מוסיף  ומה  פירושו?!

עיבל "?! הר  על  הקללה  ואת  גריזים  הר  על  הברכה  את  "ונתתה  ומפרש 

וכותב  עיבל ", הר  על  . . גריזים  הר  "על  הכתוב  מלשון רש "י משנה  מדוע  - דיוק  עוד  להוסיף  ויש 
עיבל "? ובהר  גריזים  "בהר 

מקרא  של  בפשוטו אינם  פירושיהם  אבל  ֿ וטריא , בשקלא  מאריכים  שראיתי רש "י מפרשי כל  וכאמור ,
למקרא " שנים  חמש  "בן של  הלימוד  דרך  לא ממש , "אני פירושו, רש "י כתב  ֿ לראש ) (לכל  שבשבילו ,

מקרא " של  לפשוטו אלא  ֿ וכמה באתי ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  לתפוס  יכול  אינו למקרא " חמש  "בן שהרי ,
שישנם  ובפרט  רש "י, במפרשי ֿ וטריא  השקלא  אריכות  כל  ומאליו) מעצמו לתפוס   

בהר  ("האמורות  תיבות  חמש  בן רש "י פירוש  ילמד  לא  למקרא " חמש  שה "בן ובוודאי רש ''י, במפרשי
שונים ! פירושים  בכמה  עיבל ") ובהר  גריזים 

ב  רש "י דברי מבארים  רש "י שמפרשי פעמים , כמה  הדרוש ,וכמדובר  דרך  ההלכה , לדרך  המתאים  אופן
למקרא ". חמש  "בן שלומד  כפי ממש , מקרא " של  ב "פשוטו הלימוד  בדרך  ולא  והסוד , הרמז לדרך  עד 

עקא , דא  אך  זה . רש "י פירוש  לומד  איך  אצלו ולשאול  למקרא " חמש  ל "בן לקרוא  צריכים  היו בעצם ,
ב 'מלמדים ' – למקרא ". חמש  ה "בן של  הישר  השכל  את  ("פארדרייען") להטות  כבר  "הצליח " המלמד 
וביניהם  שותק ... שהיה  שמוטב  למלמד  עד  כו' ומועיל  טוב  ממלמד  הקצה , אל  הקצה  מן דרגות  חילוקי יש 
שהמלמד  לפני עצמו, מצד  למקרא " חמש  "בן של  לימודו אופן לברר  קשה  אופן, ובכל  דרגות . ריבוי
לפי  למקרא " חמש  "בן למצוא  ישתדל  למקרא ", חמש  ה "בן את  שיחפש  שזה  גם  ומה  שכלו. את  הטה 

רוחו...

להשתדל  אלא  ברירה  אין ולכן,  בדברי העיון ֿ ידי על  רש "י, בדברי הפשוט  הפירוש  את 
"רש "י - רש "י שכותב  הספורות  בתיבות  ,     מלבד) מידי לא  ותו ,"

אלא  ופלפול , ֿ וטריא  שקלא  ללא  מסויימת ), שאלה  לתרץ  רש "י כוונת  זה  שבפירוש  הכללית  הידיעה 
כדלקמן. ממש , בפשטות 

אנכי "ראה  אומר  שהכתוב  היא , הכתובים  בפשטות  שמתעוררת  וקללה ",השאלה  ברכה  גו'
כאן מצינו לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  וקללה ?!ואף  ברכה 

" - רש "י מתרץ  זה  רק ועל  כלומר , עיבל ", ובהר  גריזים  אמירה בהר  והקללה , הברכה 
אבל  עיבל ", ובהר  גריזים  "בהר  היתה  והקללה בפועל , אנכיהיתה הברכה  "ראה  -

וקללה ". ברכה  גו'

וכמה  בכמה  דוגמתו מצינו שהרי - ֿ זה  לאחרי היא  כשהאמירה  הנתינה , מתבטאת  במה  לתמוה  ואין
אודות  הציווי כמו בפועל , לקיימם  ששייך  הזמן לפני מהקב "ה  ניתנו ציוויים  כמה  ולדוגמא : ענינים ,

בזה  וכיוצא  לארץ , הכניסה  לאחרי רק  נתאפשר  שקיומן בארץ , התלויות  .המצוות 

הכתוב  המשך  להעתיק  רש "י כוונת  אין - עיבל " ובהר  גריזים  בהר  "האמורות  בכתבו ֿ זה , ֿ פי ועל 
ֿ אם  כי מיד ), זאת  ילמד  חמש " ה "בן (שהרי עיבל " הר  על  הקללה  ואת  גריזים  הר  על  הברכה  את  "ונתתה 

("האמורות ") לאמירה  ("נותן") נתינה  שבין החילוק  את  מצינו להדגיש  שלא  השאלה  על  התירוץ  שזהו ,

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

זו).14) בשבת (הפרק ספ"ה אבות
ועוד .15) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש"י 
שתיכף 16) לדוגמא, כמוך " לרעך  "ואהבת בציווי  משא"כ 

בפועל . קיומו כבר שייך  הציווי , שנאמר בעת ומיד 
תיבת 17) מהכתוב מעתיק אינו שרש"י  להגירסאות וגם

לאמירה) נתינה שבין החילוק הדגשת הוא שהתירוץ (אף "נותן"

נאמר  שבכתוב רואה למקרא" חמש שה"בן לכך  נוסף הרי , -
אינו  לאמירה נתינה שבין החילוק כללות נותן", אנכי  "ראה
ציוויים  בכו"כ  דוגמתו שמצינו כאמור, דוקא, זה בכתוב חידוש
ובהר  גריזים בהר "האמורות כותב שרש"י  מספיק ולכן בתורה,

עיבל ".



כי        

שרק  - וקללה  ברכה  נתינת  אבל כאן עיבל ", ובהר  גריזים  "בהר  היתה  מהקב "ה ("האמורות ")
כאן. היתה 

סתם  לכתוב  יכול  והיה  עיבל ", ובהר  גריזים  בהר  "(האמורות ) לפרש  מוכרח  היה  לא  רש "י ובאמת ,
"האמורות   רק היתה  והקללה , הברכה  נתפרשו שבו שבמקום  רש "י של  תירוצו עיקר  (שהרי, "

 שכל ובפרט  כו', בספק  ולהשאירו למקרא " חמש  ה "בן את  לבלבל  שלא  כדי אלא , נתינתם ), ולא  ,
מעדיף  עיבל "), ובהר  גריזים  ("בהר  תיבות  לארבע  אחר ") ("במקום  תיבות  שתי בין אלא  אינו החילוק 

"האמורות  - אמירתם  מקום  את  גם  ולפרש  להוסיף  רש "י   ."

וכותב  עיבל ", הר  על  גו' גריזים  הר  "על  הכתוב  מלשון משנה  שרש "י הטעם  גם  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
עיבל " ובהר  גריזים  עיבל ","בהר  הר  ועל  גריזים  הר  על  "האמורות  כותב  היה  אילו כי מקום - היה 

על  הקללה  ואת  גריזים , הר  על  הברכה  את  ("ונתתה  הכתובים  המשך  להעתיק  היא  רש "י שכוונת  לטעות 
היתה  עיבל  ובהר  גריזים  שבהר  לתרץ  שכוונתו להדגיש  כדי הכתוב , מלשון רש "י משנה  ולכן עיבל "), הר 

" אמירתם , אבל רק  עיבל ", ובהר  גריזים  בארוכה .היתה בהר  כנ"ל  ,

, החסידית הפרשה  בהתחלת  המבואר  ֿ פי על  – הענינים  בפנימיות  זה  פסוק  ולבאר  להוסיף  ויש 
גו'". הברכה  את  וקללה , ברכה  היום  לפניכם  נותן אנכי  "ראה  הפסוק  כל  מעתיק  שם  שגם  תורה ', ב 'לקוטי

ברכה ". היום  לפניכם  נותן אנכי "ראה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

 עשו שלא  (ולפלא , צרעת  טומאת  הלכות  שלימה , הלכה  מסיימים  - ברמב "ם  היומי בשיעור 
בכמה  (כדרכו הדעות  ותיקון מוסר  בעניני הרמב "ם  מאריך  ההלכה  ובסיום  כו'), סיום  אודות  "שטורעם "
וההשתדלות  צרעת ), טומאת  עונש  בא  זה  (שעל  כו' ֿ רצוי בלתי דיבור  שלילת  - הדברים  ותוכן סיומים ),

וחכמה ". תורה  "דברי ורצוי, טוב  בדיבור 

הפסוק  גם  הרמב "ם  מביא  הדברים  ללשונם בין שמניחים  אלו אודות  שתוכנו, בארץ ", תהלך  "ולשונם 
מעצור . ללא  רוחו, על  העולה  ככל  כו', רכיל  לדבר  בחפשיות , בארץ  ו"לטייל " "להתהלך "

יכולים  שאינם  מכיון מהמינוי, מרוצים  שאינם  כאלו ישנם  אזי מישהו, ממנה  הקהל  כאשר  ולדוגמא :
שמישהו  היתכן ֿ דאם ") ֿ טיבע  יא  גאנצער  ("א  כמותו מכובד  אדם  עליהם , שממונה  מישהו שיש  לסבול 
בגנותו  לדבר  בארץ ", תהלך  ו"לשונו פלוני, על  חסרונות  מיני כל  מוצא  הוא  ולכן עליו?!... ממונה  יהיה 

כו'.

להעמידו  בטובתו להשתדל  שבמקום  כאלו ישנם  - דבריו את  ששומעים  חבריו שבין אלא  עוד , ולא 
אלא  סיפר  שלא  בדבריו, 'חסר ' שעדיין אלא  אמת , דבריו שכל  באמרם , אותו, מעודדים  האמת , על 

וכו'. וכו' חסרונות , עוד  שישנם  מכיון מגנותו,

משובח  נייר  חדש '', "נייר  ֿ גבי על  בכתב , גם  אלא ) בדיבור , רק  (לא  הדברים  את  להביא  עוד  ומוסיפים 
וכו'. דוקא ,

יהודי  או אברך , (בחור , ואחד  אחד  שכל  לאחרי ובפרט  ישראל , אהבת  מתוך  הנהגה  במקום  - זה  וכל 
לומר  "נכון בסידורו הזקן רבינו הוראת  את  שמקיים  חסיד  [להיותו התפילה  קודם  אומר  לבן) זקן עם 
בפני  אינה  זו  אמירה  והרי כמוך ", לרעך  ואהבת  של  ֿ עשה  מצות  עלי מקבל  "הריני התפילה "] קודם 

הקב "ה ! המלכים  מלכי מלך  בפני אלא  ֿ ודם , בשר 

ערכין  (במסכת  הגמרא  דברי את  להזכיר  רוצה  בשמים אינני "שתו הפסוק , להתחלת  השייכות  אודות  (
ואחת  אחד  כל  את  ולברך  ישראל , של  בשבחן רק  לדבר  ויש  אלול , ֿ חודש  בראש  עומדים  שהרי  - פיהם "

כו'. ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת 
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(18- בלשונו לקצר רש"י  שכוונת בפשטות, שי "ל  לכך  נוסף
הר". "על  במקום "בהר"

ט .19) עג , תהלים
ב.20) טו,



כב       

 הקב "ה לפיכך  וחכמה , תורה  בדברי אלא  אינה  ישראל , כשרי שיחת  "אבל  - בטוב  הרמב "ם  ומסיים 
שנאמר  בה , אותן ומזכה  ידן על  ספר עוזר  ויכתב  וישמע , ה ' ויקשב  רעהו אל  איש  ה ' יראי נדברו אז
שמו". ולחושבי ה ' ליראי לפניו זכרון

עשר  (מחמשה  ומצוותיה  בתורה  ההוספה  שעניני ונכון שכדאי לאחרונה , למדובר  גם  באים  ומכאן
ה ' יראי נדברו "אז - ֿ ודם  בשר  עם  התדברות  כדי תוך  גם  אלא  קונו, לבין בינו רק  יהיו לא  ואילך ) באב 

רעהו" אל  .איש 

רעהו") אל  ("איש  ביניהם  מתדברים  ה '" ש "יראי - ה '" יראי נדברו "אז יותר : ללא ובפרטיות  ,
מלמעלה . בהתעוררות  צורך 

של  באופן אלא  סתם , שמיעה  רק  לא  - וישמע " ה ' השמיעה "ויקשב  גם  שאז ("ויקשב "),
כו'. יותר  נעלה  באופן היא  וישמע ") ה ' ("ויקשב  ֿ זה  שלאחרי

היפך " של  מהצד  שבאה  שכחה , של  ענין בה  שייך  שלא  בבחינה  שמגיע  - לפניו" זכרון ספר  ויכתב 
למקטרגהקדושה  ֿ מקום  נתינת  אין זו בדרגה  כי חתימה , ללא  בלבד , ("ויכתב '') הכתיבה  מספיקה  ולכן ,

כו',

ה '" "יראי היותם  על  שנוסף  היינו, ה ', ביראת  יותר  נעלית  לדרגה  באים  ֿ ידיֿזה  שעל  – ה '" "ליראי
שנמשכת  היראה  בחינת  אצלם  נוסף  ה '", יראי נדברו "אז הפסוק  בתחילת  שכתוב  כמו עצמם , מצד 

שב 'סידור ' חצות ' לתיקון ב 'הערה  בארוכה  (כמבואר  היראה ),מלמעלה  שבענין הדרגות  פרטי

"כל  התורה , מכללות  החל  הקב "ה , של  בשמו היא  מחשבתם  שכל  - שמו" שמותיו "ולחושבי התורה 
הקב "ה " הקב "ה של  של  לשמותיו ועד  , לשבעה שנמחקים , שמות  בין החילוק  - גופא  ובזה  ,

המיוחד  ושם  העצם  שם  המפורש , שם  הוי', שם  על  דקאי (סתם ), ל "שמו" ועד  נמחקים , שאינם  ,שמות 
ֿ שכן  במכל  – כפשוטו) הקב "ה  של  (שמו שמו" "חושבי אצל  הקב "ה  עם  האחדות  מעלת  גודל  ומובן
בתורה , ענין כל  לימוד  ֿ ידי על  כו' והמושכל  השכל  המשכיל  של  נפלא " ה "יחוד  ממעלת  ֿ וחומר  וקל 

הקב "ה  של  ורצונו תורה 'חכמתו ב 'לקוטי כמבואר  הזכרון, במוח  שחקוק  באופן הוא  כשהלימוד  (ובפרט 
ממש . הקב "ה  של  שמו אודות  היא  המחשבה  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  קדושים ), פרשת  סוף 

 ביניהם להתדבר  צריכים  ה '" ש "יראי - ה '" יראי  נדברו "אז לענין בנוגע  להוסיף  ,ויש 
מלמעלה : בהתעוררות  צורך  ללא 

בעניני  לעסוק  צריך  פלוני ויאמרו: באצבע  יראו להם , שיקראו שממתינים  כאלו ישנם  הנראה , ַכפי
וכיוצא  ה "הוספות ", בעניני לעסוק  צריך  ופלוני וּתׂשמח ", "ּתׂשמח  בעניני לעסוק  צריך  פלוני ְְִַַַ"הקהל ",
לא  ולו כו', אנשים  שלושה  של  ועד  הקמת  אודות  ועוררו קראו שלפלוני מכיון לטעון: וממשיכים  בזה ,

מאומה . לעשות  צריך  אינו לכן אשר  קראו,

לפנות  יכולים  שאינם  ובוודאי כמובן, מוגבל , זמנם  זה , ענין על  כו' ולעורר  לפקח  שנתמנו אלו
  . זה על  ולעוררו

ועוד  עוד  ולעורר  זה , לתפקיד  זמן יותר  להקדיש  תובעים  מהם  - כו' ולעורר  לפקח  שנתמנו מאלו
הרי  כו', הזזה  פעלו ועוררום  עמהם  שדיברו אלו שאצל  שרואים  לאחרי ובפרט  כו', ומוסדות  אנשים 

וכהנה . כהנה  בזה  להוסיף  שצריכים  בוודאי 
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טז.21) ג , מלאכי 
סי "א.22) דלעיל  בשיחות ראה
סה"י .23) פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' א). (מז, פל "ז תניא ראה
ואילך .24) סע"ג  קנא, - דא"ח  עם
אלם 25) יונת א. פז, זח "ב וראה עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
פכ "ט ,

פרק 26) (סנהדרין  המשניות בפירוש הרמב"ם ממ "ש ולהעיר
ובני בין הפרש "ואין - התורה לקדושת בנוגע הח ') היסוד  חלק,
ובין  פלגש, היתה ותמנע מהיטבאל , אשתו ושם ומצרים, כוש חם

הגבורה". מפי  הכל  כי  ישראל , ושמע אלקיך  הוי ' אנכי 
וש"נ.27) ס"ב. ש.ז. וארא מש"פ הרמב"ם על  הדרן ראה
פ"ה.28) תניא ראה



כג        

שמים " ב "יראת  חשובה  הכי שהפעולה  להם , אומרים  כו', שמים  יראת  בעניני שעסוקים  טוענים  וכאשר 
"א  לומר  רצונך  ! ומצוותיה  תורה  יהדות , בעניני יוסיפו ומוסדות  אנשים  ועוד  שעוד  לפעול  - ַהיא 
אחרים  לעורר  צריך  שהנך  הזמן חשבון על  ולא  זמנך , חשבון על  זאת  תעשה  - תהלים " קאפיטל  ְֶַווארעמן

ומצוות ! בתורה  להוסיף 

קראו  לא  שעדיין מפני בזה  לעסוק  התחילו שלא  אלו עבור  הצדקה  שום  בכך  אין גיסא , לאידך  אבל 
הידוע  [כפתגם  עצמם  את  לרמות  להם  ואל  זה , על  לעוררם  כדי ופרטי מיוחד  באופן לא להם  שבוודאי

אינו  לרמותו שיכולים  היחידי דבר ), של  (בסופו לרמות  יכולים  לא  הזולת  את  וגם  הקב "ה , את  מרמים 
פלוני! על  הפעולה  העדר  אחריות  בהטלת  בעצמו] הוא  אלא 

היתה  - וכו' בהתוועדויות  הדיבור  ֿ ידי על  ה "הוספות ", ענין כללות  אודות  ההתעוררות  גם  מזה : יתירה 
בזה  לעסוק  צריך  היה  ואחד  אחד  שכל  מכיון מיותרת , להיות  שלי.יכולה  בהתעוררות  צורך  ללא  ,

וכו'" ליהושע  ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה  שהרי שלי, בהתעוררות  צורך  דורנו אין לנשיא  עד  ,
יראה  לידו, ואחד  אחד  כל  שיקח  כו', שיחה  או מאמר  מתורתו, וענין ענין בכל  אשר  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק 

שלי! בהתעוררות  צורך  כל  ללא  ממש , בפועל  לעשות  עליו וכיצד  מה  בדיוק 

ע  ֿ כן ֿ פי ֿ על  גם ואף  זה  על  לעורר  אמשיך  ֿ יתברך  השם  ובעזרת  הקודמות , בהתוועדויות  זה  על  וררתי
להטיל  שאין פשוט , וגם  מובן כאמור , גיסא , לאידך  אבל , כו'. ואולי האי וכולי כו', הבאה  בהתוועדות 

הנ"ל . בכל  הפעולה  העדר  על  האחריות  את  עלי

"' בפרשה ש "אמורים  באופן יהיה  זה  בכל  שהדיבור  ֿ רצון אודות ויהי רק  ידברו ולהבא  ומכאן ,
מו"ח  כ "ק  וכדברי ממש , הגלויים  חסדים  אלא  המכוסים , חסדים  לא  והנגלה , הנראה  בטוב  טובים  ענינים 

דורנו  נשיא  כו'.אדמו"ר  חסד  מתוך  תהיה  שההנהגה  מקומו) את  (שמילא  אביו עם  שהתנה 

דורנו, נשיא  של  לשמו בהתאם  – גם  כולל  לעיל , האמורים  העבודה  עניני בכל  יעסקו כזה  ובאופן
" שכתוב כמו הפירוש  גם  כולל  הוספה , מלשון ,''"בן" מ "אחר " שעושים  אחר ", בן לי ה ' ."יוסף 

לי" יצחק  השומע  "כל  שם  על  השמחה .ו"יצחק ", ענין ,

בענין  ומוסיף  הולך  ("יוסף "), הוספה  של  באופן הוא  (''יצחק ") גופא  השמחה  שענין - לזה  ונוסף 
פינו" שחוק  ימלא  "אז - השמחה  לשלימות  עד  משיח השמחה , ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,

צדקנו.

***

 למצוא יש  פרטית , בהשגחה  הוא  דבר  שכל  ומכיון אבות , דמסכת  חמישי פרק  לומדים  זו בשבת 
ובהמשך  העולם ", נברא  מאמרות  "בעשרה  - חמישי פרק  התחלת  אלול , ֿ חודש  לראש  והשייכות  הקשר 

כו'".הפרק  הן ואלו השמשות , בין שבת  בערב  נבראו דברים  "עשרה  -

דחסידותא " (ב "מילי כותב  שהתנא  והטעם  התוכן מהו להבין: שנבראו וצריך  דברים  העשרה  אודות  (
"בעשרה  הפרק , בתחילת  (כמו הענין כללות  את  לכתוב  מסתפק  שאינו ועד  השמשות , בין שבת  בערב 

כולם ? את  מפרט  אלא  העולם "), נברא  מאמרות 

מוסיף  השמשות , בין ֿ שבת  בערב  שנבראו דברים  העשרה  כל  מונה  שהתנא  שלאחרי אלא  עוד , ולא 
הש "ס  בכללי ידוע  והרי נוספים ), דברים  (ארבעה  כו'" אומרים  ויש  כו', אומרים  ישנה "ויש  שכאשר 
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(29.100 ע' תש"א סה"ש ראה
רפ"א.30) אבות
וש"נ.31) .114 ע' ח "כ  לקו"ש ראה
ובכ "מ .32) מ "ח . כ "ף יום" "היום ראה
כד .33) ל , ויצא
ועוד .34) עה"פ. אוה''ת ראה

ו.35) כא, וירא
ב.36) קכו, תהלים
ו.37) משנה
א.38) ל , ב"ק ראה
וש"נ,39) תט . כלל  מלאכי  יד 



כד       

הדברים  אודות  ֿ וטריא  שהשקלא  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  כמותה . הלכה  - מסויימת  בדעה  ֿ וטריא  שקלא 
שבדבר . החשיבות  את  מדגישה  כו'") אומרים  ויש  כו' אומרים  ("ויש  השמשות  בין ֿ שבת  בערב  שנבראו

לדבר  בנוגע  - ביאור  צריך  המיוחדת ,וביותר  חשיבותו (שמדגיש  במשנה  הכלל שהובא 
האחרון" אומרים " כ "יש  היא  "שההלכה  של  המיוחד  הענין מהו - עשויה " בצבת  צבת  "ואף  ,(!?"

נבראת  שה "צבת " כשם  - בתורה  מקורם  העולם  עניני שגם  לרמז התנא  שכוונת  לומר , מקום  [יש 
השמשות . בין ֿ שבת  בערב 

הפרק  בסוף  המשנה  מאמר  ֿ דרך  רק ועל  (לא  הוא  שבזה  שהחידוש  בה ", דכולא  בה  והפך  בה  "הפך 
בארוכה  [כמדובר  בתורה  מקורם  הם  שגם  העולם , לעניני בנוגע  גם ) אלא  עצמם , התורה  לעניני בנוגע 

ֿ זה  שלפני הסוגיא בהתוועדות  צריך בביאור  למוצאם  שכדי אלא  אינשי"], דאמרי מילתא  הא  "מנא 
בה " והפך  בה  "הפך  להיות  צריך  אלא  אחת , פעם  בה " "הפך  מספיק  לא  ולפעמים  בה ", "הפך  להיות 
הכוונה  אלא  בלבד , פעמים  לשתי אינה  בה " והפך  בה  ב "הפך  שהכוונה  פעמים  כמה  וכמדובר  פעמים , שתי

הצורך . כפי פעמים , לריבוי

דוקא ]. "צבת " של  המיוחד  ענינה  מתבטא  במה  לבאר  כדי מספיק  אינו זה  ביאור  אמנם ,

:" עשויה בצבת  צבת  "אף  בענין נוספת  שאלה  בהקדים  ויובן

עשאה , מי וראשונה  אחרת , בצבת  אלא  נעשית  אינה  ש "צבת  - הוא  עשויה " בצבת  ב "צבת  הפירוש 
שמים " בידי נעשית  מאליה  ֿ כרחך  שנבראו על  דברים  העשרה  בין "צבת " מנה  שלא  ֿ קמא  התנא  ולדעת  .

בדפוס '" יעשנה  ש "אפשר  ֿ ליה  שסבירא  לכאורה , לומר , צריך  - השמשות  בין גם בערב ֿשבת  ֿ כן ואם  ,
אדם . בידי נעשית  הראשונה  הצבת 

היתה  הראשונה  הצבת  אם  פליגי אומרים " וה "יש  ֿ קמא  שהתנא  לומר  אין שפיר , דייקת  כד  אמנם ,
הכלל  היפך  זה  שהרי - אדם  בידי בריאה  או שמים  בידי במציאות .בריאה  פלוגתא  תיתכן שלא 

בנוגע  אלא  אינה  ופלוגתתם  שמים , בידי הראשונה  הצבת  נבראה  ֿ עלמא  שלכולי לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
שנבראו ל  דברים  העשרה  בין למנותה  שיש  ֿ כך  כל  חשובה  היא  אם  הראשונה , הצבת  של 

כדלקמן. השמשות , בין ֿ שבת  בערב 

פלוגתא  שמצינו העולם ", נברא  מאמרות  "בעשרה  הפרק , לתחילת  ובשייכות  בקשר  - לדבר  [דוגמא 

העולם  נברא  בניסן או העולם  נברא  בתשרי -אם  במציאות ) פלוגתא  תיתכן לא  (שהרי בזה  והתיווך  ,
תשרי  עד  בפועל  נברא  ולא  לברוא , במחשבה  עלה  היא שבניסן בניסן או בתשרי נברא  אם  והפלוגתא  .

ל  בנוגע  - החשיבות שעיקר  או (בניסן), במחשבה  שהיא  כפי הבריאה  היא  החשיבות  עיקר  אם  ,
(בתשרי). בפועל  במעשה  שהיא  כפי הבריאה  היא 

ֿ זה  שלפני בהתוועדות  שנתבאר  מה  ֿ דרך  להלכה ועל  ֿ דין הפסק  בין אדומה  פרה  בענין התיווך 
המים " פני על  אפר  הענינים ש "נותן בפנימיות  הביאור  לבין האפר ) ֿ כך  ואחר  המים  שהאפר (תחילה 

('שוב ') למים  קודם  ('רצוא ') האפר  להיות  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  ה 'שוב ', ענין הוא  והמים  ה 'רצוא ', ענין הוא 
" המים  שנתינת  -," חטאת מי (' רצוא') האפר  הקדמת  כמו חשובה  האפר , בשביל 
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וש"נ.40) סי "ג , השו"ע בכללי  שם ראה
כא.41) משנה
ואילך .42) ס"ג  עקב ש"פ משיחות קונטרס
ואילך .43) א צב, ב"ק
א.44) נד , פסחים ע"פ - הרע"ב פי '
שם.45) פסחים,
ואילך .46) ד  תקמה, ג  כרך  שד "ח  ראה
וש"נ.47) ואילך . סע"ב יו"ד , ר"ה
(48- למע"ב ראשון ויום למע"ב, ששי  ביום אדה"ר, בריאת

באדר. בכ "ה או באלול  בכ "ה

תחילת 49) היום זה האידנא ש"מצלינן ישראל  כל  נהגו ולכן
שההנהגה  מכיון - בתשרי  בא' ראשון" ליום זכרון מעשיך 
(ולא  ממש בפועל  הבריאה לזמן בהתאם היא בפועל  במעשה

במחשבה).
עלה  שבתשרי  א) כז, ר"ה מצלינן כמאן (ד "ה בתוס' ומ "ש
483 ע' חט "ז לקו"ש ראה - ניסן עד  נברא ולא לברוא, במחשבה

.20 הע'
ואילך .50) סי "ב עקב ש"פ שיחת
רפ"ט .51) אדומה פרה הל ' רמב"ם
חוקת.52) ר"פ לקו"ת



כה        

הקדמת  כלומר , המים . פני על  האפר  שנותן להיפך , הוא  הסדר  בפועל  שבמעשה  אף  ('שוב '), למים 
הוא  כאן ל 'שוב ' ].ה 'רצוא '

אלא  אינה  שמים  בידי בריאתה  כוונת  כל  כי - הראשונה  הצבת  של  חשיבותה  אודות  הפלוגתא  וטעם 
אין  ֿ עצמה  מצד  הראשונה  שהצבת  לומר  מקום  יש  ולכן, האדם , ֿ ידי על  שתיעשה  השניה  הצבת  בשביל 

השמשות . בין ֿ שבת  בערב  שנבראו דברים  העשרה  בין למנותה  חשיבות  לה 

מעלת  מודגשת  בו שגם  - אלול  לחודש  השייכות  גם  מובנת  ֿ זה  ֿ פי ועל   לדודי "אני דוקא ,
לי" ודודי ֿ כך ) .(ואחר 

 הבריאה שמצד  השלימות  לגבי דוקא , האדם  עבודת  ֿ ידי על  שנוסף  העילוי בביאור  להוסיף  ויש 
שמים : בידי

מלא בפסוק  "תולדות " נכתב  בהבראם " והארץ  השמים  תולדות  העולם "אלה  שבריאת  מכיון ,
נברא " מילואו על  "עולם  - שלימות  של  באופן היתה  הקב "ה  ֿ ידי נעלית על  שלימות  יש  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ;

פרץ " תולדות  "אלה  - דוד "יותר  את  הוליד  "וישי נעשית (שסיומו זו ששלימות  משיחא ), מלכא  דוד  ,
האדם . עבודת  ֿ ידי על 

לאחרי  גם  שהרי לגמרי, ֿ ערוך  באין הקצה , אל  הקצה  מן חילוק  אלא  יותר , נעלית  שלימות  רק  זו ואין
ואפשרות  מקום  היה  בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה  שמים , בידי הבריאה  שמצד  השלימות 
נשתלשלו  שממנו ממש , בפועל  ֿ הדעת  עץ  חטא  אלא  בלבד , ואפשרות  מקום  רק  ולא  ֿ הדעת , עץ  לחטא 
היום  עצם  עד  סובלים  שממנו ומר , ארוך  גלות  והגלות , החורבן לענין עד  כו', ֿ רצויים  בלתי ענינים  כל 

"עבר  כבר  אשר  נושענו"!הזה , לא  ואנחנו קיץ , כלה  קציר 

ועד  רויחי, ומזוני חיי  בבני ברכתו נותן והקב "ה  חסד , של  במלכות  - ה ' בחסדי - נמצאים  כאשר  גם 
לכל  שמגיע  מה  לגבי בערך  שלא  זה  הרי  – שבעשירים  ועשיר  שבגיבורים  גיבור  שבחכמים , חכם  שנעשה 

המשנה  ֿ דין כפסק  שבפשוטים , פשוט  אפילו מישראל , ואחד  ששוכר אחד  ֿ ודם ) (בשר  ֿ הבית  לבעל  בנוגע 
אברהם  בני שהם  עמהם , חובתך  ידי יצאת  לא  בשעתו, שלמה  כסעודת  להם  נותן אתה  "אפילו פועלים ,

צריך  מה  - ֿ וחומר  וקל  במכל ֿשכן – מובן ומזה  ויעקב ", מישראל !יצחק  ואחד  אחד  לכל  ליתן

זו  לא  כלומר , משיחא , דעקבות  ומכופל  כפול  חושך  הגלות , בחשכת  כיום  שנמצאים  אלא  עוד , ולא 
כפול  חושך  - אדרבה  אלא  דגאולה , דאתחלתא  אתחלתא  לא  ואפילו גאולה , של  מצב  זה  שאין בלבד 

ומכופל !

הקיצין" כל  "כלו כבר  שהרי מתי"?!... "עד  ולצעוק  ולתבוע  לדרוש  צריכים  שכן, ,ומכיון
ומיד , תיכף  צדקנו משיח  שיבוא  בהכרח  ולכן נושענו", לא  ואנחנו קיץ , כלה  קציר  "עבר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 

טפחים . מעשרה  למטה  ממש , בפועל 

"נולד  והמחשבה  הכוונה  מצד  שהרי והמחשבה , הכוונה  מצד  גאולה  של  ענין מספיק  שלא  ופשוט ,
במדרש  (כדאיתא  החורבן שלאחרי ברגע  ומיד  תיכף  ישראל " של  נחרב מושיען פרתו געתה  שכאשר 

כל  היה  ֿ כך  אחר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ישראל ), של  מושיען נולד  שניה  פעם  פרתו וכשגעתה  ֿ המקדש , בית 
ממש ! בפועל  כפשוטה  גאולה  להיות  צריכה  אלא  המר ... הגלות  אריכות 
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ל 'שוב'53) ה'רצוא' דהקדמת השייכות דוקא ובטעם
דרגת מצד  (א) סברות: ב' י "ל  - תנועת הוא העיקר -

 מצד להיפך : (ב) קודם. הרצוא שלכן ,- (מחשבה)
הוא הואהעיקר ולכן , מעשה סוף - הרצוא) (לאחרי 

הסברות. בב' לעיין ויש תחילה. כמחשבה
(54.57 הערה דלעיל  שיחות בארוכה ראה - זה בכל 
ד .55) ב, בראשית
ו.56) פי "ב, ב"ר

ז.57) פי "ד , ג . פי "ג , שם. ב"ר ראה
יח .58) ד , רות
כב.59) שם,
כ .60) ח , ירמי '
רפ"ז.61) ב"מ 
ב.62) צז, סנהדרין
נא.63) פ"א, איכ "ר



כו       

- האדם  בעבודת  הצורך  מודגש  גופא  זה  שבענין ולהעיר ,  האמיתית הגאולה  את 
"בזרוע " אינה  והתביעה  הדרישה  כי אם  ולתבוע והשלימה , לדרוש  יכול  היה  הדין שמעיקר  (אף 

בתורת  אלא  הוא "בזרוע "), הקב "ה  של  ורצונו בארוכה ), (כנ"ל  ֿ עול  קבלת  ענין הוא  היסוד  כי ,
צדקה . בתורת  שיבקשו

 עם לי") ודודי לדודי "אני אלול , בחודש  המודגשת  האדם  עבודת  (מעלת  הנ"ל  ענין לקשר  ויש 
הערה  יש  כרך  באותו הרי מאאמו"ר , הערות  אין השבוע  בפרשת  שבזוהר  (אף  אאמו"ר  בהערות  המבואר 

שמות ) בפרשת  הזוהר  לו"על  ואני לי "דודי לגבי דלתתא ) (אתערותא  לי" ודודי לדודי ד "אני העילוי
דלעילא ). (אתערותא 

- אופנים  שני בזה  שיש  ונוקבא ', ֿ אנפין זעיר  'יחוד  ענין הוא  לי" ודודי לדודי ש "אני שם  ומבואר 
והיחוד , החיבור  – הוא  בשניהם  העיקר  אבל  המשכה , או העלאה  למטה , מלמעלה  או למעלה  מלמטה 

חסידות  בדרושי כמבואר  ומצוות , התורה  עבודת  ענין כללות  שזהו וב "ן, מ "ה  יצחק יחוד  יחוד  בענין
כולה . התורה  כללות  שזהו ושוב ") ("רצוא  ורבקה 

ישראל ', ו'כנסת  הקב "ה  של  הנישואין ענין לשלימות  באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  ועוד 
ֿ לבוא  .לעתיד 

- גו'" רעהו אל  איש  ה ' יראי נדברו "אז בענין לעיל  להמדובר  בהמשך  ובפרט  - המקום  כאן
בקשר  גו'", ה ' יראי נדברו ד "אז באופן מישראל , ואחד  אחד  כל  של  ומסיבות  התוועדויות  אודות  להזכיר 
תורה  יהדות , עניני בכל  בהוספה  והפעולות  "הקהל ", פעולות  חסדים , וגמילות  תפילה  תורה  בתי לחנוכת 

ומצוותיה .

ויזמינו וכ  המסיבות , אודות  ויכריזו - המשמח  משקה  - משקה  קנקני שהכניסו אלו עתה  יעלו רגיל ,
ֿ דא . בכגון כנהוג  כו', ישראל  וכלל  המסובים  כל  את 

ועוד  שמו", ולחושבי ה ' ליראי גו' ה ' יראי נדברו "אז בענין יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – ועיקר 

ממש . בימינו במהרה 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

בשיחות  נכלל  - לטבריא  שחוזרין סנהדרין לך ", תתן ושוטרים  "שופטים  היעוד  קיום  אודות  דובר 
.108 ובהערה  סי"ג  דלעיל 

זו  שתהיה  - גם  ויכוונו אחרונה , ברכה  יברכו בוודאי אחרונה , בברכה  שנתחייבו אלו אמר : ֿ כך  ואחר 
פרי  ועל  הגפן על  הכלכלה , ועל  המחיה  על  - פשוטו מידי יוצא  ענין ואין הגלות , על  אחרונה  ברכה 
בגאולה  הקדושה , בארצנו מהם  ליהנות  שזוכים  ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  הפירות , ועל  הגפן,

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית 
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ב.64) יז, ברכות ראה
ואילך .65) מב ע' לוי "צ לקוטי 

ובכ "מ .66) ברכה. ור"פ חוקת, ר"פ לקו"ת ראה
ספט "ו.67) שמו"ר ראה

       

- האדם  בעבודת  הצורך  מודגש  גופא  זה  שבענין ולהעיר ,  האמיתית הגאולה  את 
"בזרוע " אינה  והתביעה  הדרישה  כי אם  ולתבוע והשלימה , לדרוש  יכול  היה  הדין שמעיקר  (אף 

בתורת  אלא  הוא "בזרוע "), הקב "ה  של  ורצונו בארוכה ), (כנ"ל  ֿ עול  קבלת  ענין הוא  היסוד  כי ,
צדקה . בתורת  שיבקשו

 עם לי") ודודי לדודי "אני אלול , בחודש  המודגשת  האדם  עבודת  (מעלת  הנ"ל  ענין לקשר  ויש 
הערה  יש  כרך  באותו הרי מאאמו"ר , הערות  אין השבוע  בפרשת  שבזוהר  (אף  אאמו"ר  בהערות  המבואר 

שמות ) בפרשת  הזוהר  לו"על  ואני לי "דודי לגבי דלתתא ) (אתערותא  לי" ודודי לדודי ד "אני העילוי
דלעילא ). (אתערותא 

- אופנים  שני בזה  שיש  ונוקבא ', ֿ אנפין זעיר  'יחוד  ענין הוא  לי" ודודי לדודי ש "אני שם  ומבואר 
והיחוד , החיבור  – הוא  בשניהם  העיקר  אבל  המשכה , או העלאה  למטה , מלמעלה  או למעלה  מלמטה 

חסידות  בדרושי כמבואר  ומצוות , התורה  עבודת  ענין כללות  שזהו וב "ן, מ "ה  יצחק יחוד  יחוד  בענין
כולה . התורה  כללות  שזהו ושוב ") ("רצוא  ורבקה 

ישראל ', ו'כנסת  הקב "ה  של  הנישואין ענין לשלימות  באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  ועוד 
ֿ לבוא  .לעתיד 

- גו'" רעהו אל  איש  ה ' יראי נדברו "אז בענין לעיל  להמדובר  בהמשך  ובפרט  - המקום  כאן
בקשר  גו'", ה ' יראי נדברו ד "אז באופן מישראל , ואחד  אחד  כל  של  ומסיבות  התוועדויות  אודות  להזכיר 
תורה  יהדות , עניני בכל  בהוספה  והפעולות  "הקהל ", פעולות  חסדים , וגמילות  תפילה  תורה  בתי לחנוכת 

ומצוותיה .

ויזמינו וכ  המסיבות , אודות  ויכריזו - המשמח  משקה  - משקה  קנקני שהכניסו אלו עתה  יעלו רגיל ,
ֿ דא . בכגון כנהוג  כו', ישראל  וכלל  המסובים  כל  את 

ועוד  שמו", ולחושבי ה ' ליראי גו' ה ' יראי נדברו "אז בענין יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – ועיקר 

ממש . בימינו במהרה 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

בשיחות  נכלל  - לטבריא  שחוזרין סנהדרין לך ", תתן ושוטרים  "שופטים  היעוד  קיום  אודות  דובר 
.108 ובהערה  סי"ג  דלעיל 

זו  שתהיה  - גם  ויכוונו אחרונה , ברכה  יברכו בוודאי אחרונה , בברכה  שנתחייבו אלו אמר : ֿ כך  ואחר 
פרי  ועל  הגפן על  הכלכלה , ועל  המחיה  על  - פשוטו מידי יוצא  ענין ואין הגלות , על  אחרונה  ברכה 
בגאולה  הקדושה , בארצנו מהם  ליהנות  שזוכים  ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  הפירות , ועל  הגפן,

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית 
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ב.64) יז, ברכות ראה
ואילך .65) מב ע' לוי "צ לקוטי 

ובכ "מ .66) ברכה. ור"פ חוקת, ר"פ לקו"ת ראה
ספט "ו.67) שמו"ר ראה

             

         
         

         
        

        
 

       

        
      
          

        
        

          
       





























המשך ביאוט למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב



כז

       
. השייך בזמן לעולם  קורין ראה  פרשת 

חודש  מברכים  בשבת  - השנים  ברוב  אלול : לחודש 
(שבו חודש אלול  עניני ימי  ובכל  על  ברכה  נמשכת 

ד )ראש  א ' ב (יום  - זו כבשנה  - שנים  ובכמה  אלול ),
דחודש  והענינים  הימים  כל  (שכולל  אלול  חודש 

).אלול 

ראה  דפרשת  והשייכות  הקשר  להבין וצריך 
(כידוע  אלול  שייכים לחודש  השנה  שזמני

הם , דלכאורה  - בהם ) שקורין בתורה  להפרשיות 
זמ "ז: הפכיים  ענינים  אדרבא ,

לי" ודודי לדודי "אני - אלול  חודש  של  ,ענינו
אלול  האדם ר "ת  עבודת  -  אני" ,

ועי"ז  להקב "ה ), להתקרב  מתעורר  (שהאדם  לדודי"
דהקב "ה  (ההתגלות  לי" "ודודי נעשה  ולאח "ז

להאדם ).

אנכי "ראה  - ראה  בפרשת  לפניכם ואילו נותן 
ברכה " מודגשת היום  ההמשכה - 

להאדם ). נותן (שהקב "ה 

. ההמשכה בהדגשת  להוסיף  ויש 
 לפניכם נותן אנכי "ראה  התיבות  פרטי בכל  -

היום ":

" דומה ["אינה  משמיעה  שלמעלה  ראי' - "
לראי'" כיון שמיעה  . . דיין נעשה  עד  "אין שלכן ,

" זכותא לי' מצו לא  . . משא "כ ,
ומהחילוקים  הדבר ], שראו עדים  מפי (הדיין)
שתופס  למעלה , מלמטה  היא  ששמיעה  - שביניהם 

וראי' הענין, לכללות  עד  פרט , לאחרי היא פרט 
מלכתחילה  שתופס  למטה , הענין,מלמעלה  כללות 

הדברים  פרטי .ואח "כ 

" הודעת" - " שפונים (זה  ומהותו עצמותו
והתנשאות " הגבהה  דרך  . . "אנכי") באמירת  אליו

) ,("אני" שבין החילוק שזהו
י') נ' (א ' אותיותיהם  ורוב  שפירושם  (אף  ל "אנכי"
פלוני, אני אומר סתם ש"כשמודיע שוים),
כמו  אנכי, אומר  והתנשאות  הגבהה  דרך  וכשמודיע 

אני הרואה "אנכי  שבין ב "ההפרש  וכמודגש  ,
כ "ף  ה )אות  ב (הוספת  הכתר לאנכי על  שמורה  ,

והתנשאות ". הרוממות  עיקר  ששם 

" כל" דייקא , ו"נותן" למטה , מלמעלה  - "
נותן" הוא  יפה  בעין .הנותן

" לפנימיותכם שפירושו - " שבזה ,
שבאה  למטה , מלמעלה  ההמשכה  יותר  מודגשת 
בבחי' גם  נמשכת  ואח "כ  הפנימיות , לבחי' תחילה 

(דלא  מןהחיצוניות  למעלה , דמלמטה  כהסדר 
הפנימיות ).החיצוניות  אל 
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שער1) ראש עטרת סע"א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
ר"ה) מסכת (ריש במשנה גם ומרומז ספ"ב. בניסןר"ה

למלכים (ראהר"ה החודש באמצע הוא שבו שרגל -
א). ד, שם גמרא

יש2) "בכולן א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
הזקן אדמו"ר וכפתגם בהן". שחלות הפרשיות לאותן שייכות
זמן באותו שקורין בתורה הפרשה הזמן", עם לחיות ש"צריכים

חשון). ב יום" "היום ואילך. 29 ע' תש"ב השיחות (ספר
ג.3) ו, שה"ש
חכמה4) ראשית פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

לטור ב"ח פ"א. ר"ה שער פע"ח ב). (קטו, פ"ד התשובה שער
א). (ריג, שלו ר"ה במסכת של"ה והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח

ועוד. א). (לב, פרשתנו לקו"ת
כו).5) (יא, פרשתנו ריש
ט.6) יט, יתרו מכילתא ראה
רע"א.7) כו, ר"ה

א).8) (עה, משפטים ר"פ תו"א ראה
תתרעא.9) ע' תבוא אוה"ת

ח"א10) תקס"ב אדה"ז מאמרי גם וראה יט. ט, ֿ א שמואל
יד. ע'

אמר11) הרואה" "אנכי כי, - אנכי" "ראה ועאכו"כ
בשייכות גם (ראי') נבואתו על ,כבנדו"ד ,

נאבדו אשר האתונות דבר על לדרוש לשמואל הלך ששאול
מרכבה, דמעשה להבדיל (ראי') לנבואה בנוגע (ועאכו"כ לאביו
"אנכי" קאי - אנכי" ב"ראה משא"כ דמשה); הנבואה לדרגת ועד
ומתגלה שנמשך שאנכי", מי "אנכי ית', ועצמותו מהותו על
ריש לקו"ת (ראה ֿ תורה כבמתן ראי', של באופן מישראל לכאו"א

סע"ד). יח, שם פרשתנו.
יש12) - "אני") (כמו הדמיון כ"ף על מורה כ"ף שאות ואף

הוא ל"אני" ד"אנכי" הדמיון שבנדו"ד כיוןלומר, ,
הפירוש ע"ד מ"אני", ערוך) באין (ועד יותר נעלה ש"אנכי"

" הדמיוןבמ"ש שכ"ף נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ימי
מארץ צאתך "ימי לגבי "נפלאות" של באופן למעליותא, היא

וש"נ). תפז. ע' ח"א נ"ך אוה"ת ב. רסא, (זח"א מצרים"
(לקו"ת13) כתר" גימטריא הוא עשרים וכן כתר, ר"ת "כ'

ועוד). ג. לה, שה"ש
מכירה14) הל' רמב"ם סע"א. עא, א. סה, א. נג, ב"ב ראה

הכ"ב. פי"א ומתנה זכי' הל' ה"ד. פכ"ה
פנים15) בבחי' לפניכם סע"ד): (יח, פרשתנו לקו"ת ראה

ריש עו, ג. עה, משפטים תו"א ב. נד, עירובין גם וראה שלכם.
ע"ד.



כח      

" כמ "ש והגילוי, האור  על  שמורה  - "

הנצחיות , על  גם  ומורה  יום ", לאור  אלקים  "ויקרא 
נצחי ש "ארז"ל  הוא  היום  שנאמר  מקום  כל 

הזה " היום  גם  ממש ולעולם  היום  , דכיון ,
היא  שההמשכה   קבוע באופן ה "ה 

התחתון). של  ומצבו מעמדו על  הבט  (מבלי ונצחי

" מלשון - (ברכה  המשכה  שענינה  - "
הברכה המשכה  לשלימות  ועד  למטה , מלמעלה  (

שלכן  סתום  בבחי' שהיא  ביותר  נעלית  מדרגא 
וסיום  (כהמשך  הברכה  דהיפך  בלשון נאמרת 

כ "ענין  "ברכה "), לאחרי במסכת הכתוב  האגדה 
יהודה מו"ק  ור ' יונתן לר ' בנו את  רשב "י ששלח 

ואמר  לרשב "י הבן ובא  כו', לו אמרו אותו, שיברכו
אותו הכל שציערו שזהו  אביו  לו שפירש  עד 

.ברכות  . יותר  עליונה  מבחי' נמשך  שעי"ז . .
שהתשובה  כמו . . לברכה  קללה  שנתהפך  מה 
. . לאור  נהפך  שהחושך  עי"ז צדיק  מבחי' גדולה 

זהו  לטוב  מרע  שנהפך  טוב מה  מבחי' יותר  גבוה 
בעצם ".

היום  לפניכם  נותן אנכי "ראה  קורין ואעפ "כ 
(המשכה  וגו'" ברכה   בשבת (

אלול , ר "ח  בשבת ) או אלול , חודש  (מברכים 
האדם  עבודת  לי", ודודי לדודי "אני שענינו

 דוקא.

. משנת "ל ע "פ  זה  לבאר  אפשר  לכאורה 

השנה  דכל  העבודה  כולל  אלול  שחודש  שכיון
ֿ צדק  החשבון (הן ושלימות )כולה  (והתיקון

בה  שיש  הבאה ) לשנה  ההכנה  והן החולפת  דהשנה 
(בחדשי  למעלה  דמלמטה  העבודה  אופני שני
בחודש  ההכנה  גם  כולל  מתשרי, שהתחלתם  החורף 
למטה  ומלמעלה  לי") ודודי לדודי "אני אלול ,

"דודי  מניסן, שהתחלתם  הקיץ  ואני (בחדשי לי
"אני לו") עצמו: אלול  בחודש  שניהם  נכללים  ,

מלמעלה  - לי" "ודודי למעלה , מלמטה  - לדודי"
למטה .

יותר : ובפרטיות 

ושלימות) (והתיקון ֿ צדק דהשנההחשבון
(ועיקרו) התחלתו  - דחדשי החולפת  מהעבודה 

) החולפת  אלול )לחודש דהשנה 
מוסיף  (ולאח "ז  למטה  דמלמעלה  גם באופן

לשנה  וההכנה  שלפנ"ז), החורף  דחדשי החשבון
דחדשי  מהעבודה  (ועיקרה ) התחלתה  - הבאה 

) הבאה  אלול דהשנה  לחודש 
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סה"מ16) סע"א. יד, בראשית תו"א וראה ה. א, בראשית
קנג. ע' תרפ"ח סה"מ רפג. ס"ע ח"א תרל"ה

הכינויים17) ערכי ויקרא). (ד"ה ב מו, סוטה רש"י ראה
ע' פרשתנו באוה"ת הובא - היום ערך סה"ד) מח"ס (לבעל

.64 הערה 147 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה תרסו.
א).18) (יח, פרשתנו ריש לקו"ת
(19" רק ע"דלא כד), ו, ואתחנן - הכתוב (לשון היום"

בעיניך יהיו יום ו,"בכל ואתחנן ופרש"י ספרי (ראה חדשים"
כו, תבוא פרש"י (ראה ממש "חדשים" ממש, "היום" אלא ו),

טז).
יט,20) פרשתנו לקו"ת וראה ובכ"מ. ג. לז, מקץ תו"א
רע"א.

בחוקותי21) לקו"ת גם וראה ֿ ו. תרמה ע' פרשתנו אוה"ת
ב. מח,
ב.22) ט,
שע"י23) - בנדו"ד יתירה נותןומעלה אנכי ד"ראה

ֿ נפש והעגמת הצער מלכתחילה שוללים ברכה" היום לפניכם
  של דבנו כבעובדא (דלא קצר לזמן אפילו

ש" רשב"י ("ברכות הכל שזהו אביו לו שפירש עד *
למחשבה עד נוגע בלבד קצר לזמן יהודי של צער שגם כיון -

דא"ק! הקדומה
דבפרשת24) למטה מלמעלה שההמשכה לומר שיש ואף

ע"ד היא (ע"דראה לדודי" ד"אני העבודה לצורך
של שתוכנה לומר יותר מסתבר מ"מ, מדה"ר), י"ג התגלות
גם שייך אלול) בחודש "לחיות" צריכים (שבה ראה פרשת

.אלול דחודש

         
         

(לעיל25) ואילך ס"ג זו שנה אלול מבה"ח עקב, ש"פ שיחת
ואילך). 160 ע'

וש"נ.26) ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
טז.27) ב, שה"ש
תקמג.28) ע' ח"ב שה"ש תשצא. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ה'ש"ת תרנט. ע' עטר"ת שכו. ע' תרנ"ד קצו. ע' תרכ"ז סה"מ
ועוד. .177 ע' תש"ג השיחות ספר .151 ע' .28 ע'

     . .    
         
         
          


          
         
         
        

      
         
         

 



כט       

באופן שלפניהם )  מוסיף (ולאח "ז
שלאח "ז) הקיץ  לחדשי ההכנה  .גם 

בשני  מרומזים  אלה  ענינים  ששני לומר , ויש 
שלהם  שר "ח  מהחדשים  (שהוא  אלול  דר "ח  הימים 

ימים  ב ' לעולם  הוא הוא  דר "ח  ראשון שיום  - (
לסדר  ששייך  ֿ אב , מנחם  דחודש  השלושים  יום 

הקיץ  דחדשי באופן העבודה  בניסן), (שהתחלתם 
הוא  דר "ח  שני ויום  לי"), ("דודי למטה  דמלמעלה 

מתח  שבו אלול , דחודש  הראשון ההכנה יום  ילה 
בתשרי), (שהתחלתם  החורף  דחדשי העבודה  לסדר 

לדודי"). ("אני למעלה  דמלמטה  באופן

חל  אלול  שר "ח  זו, שנה  בקביעות  יותר  ומודגש 
א ' (יום  השבת  שביום  - הראשון וביום  השבת  ביום 
דמלמעלה  באופן היא  העבודה  מנ"א ) ל ' דר "ח ,
בלבד , קדושה  בעניני היא  (שההתעסקות  למטה 
בענינים  גם  חודרת  שהקדושה  ועד  ותפלה , תורה 

מקיימים  ידם  שעל  ושתי', אכילה  גשמיים ,
אלול ) א ' דר "ח , ב ' (יום  ראשון וביום  שבת ); עונג 
באופן  המעשה  ימי דששת  העבודה  מתחילה 
בעובדין  היא  ההתעסקות  (שעיקר  למעלה  דמלמטה 

לקדושה ). ולהעלותם  ולזככם  לבררם  דחול ,

דפרשת  והשייכות  הקשר  לבאר  אפשר  ועפ "ז
דכיון  - אלול  ר "ח  בשבת ) או (מברכים  לשבת  ראה 
בחודש  לעולם  הוא  אלול  חודש  (מברכים  ששבת 
יום  לעולם  הוא  אלול  ר "ח  ושבת ) ֿ אב , מנחם 

דר "ח  מנחם ראשון דחודש  השלושים  יום  שהוא 
העבודה  אופן של ) (החשבון יותר  בו מודגש  אב ,

  נותן אנכי "ראה  בו קורין ולכן ,
ברכה ". היום  לפניכם 

. ראה שפרשת  לומר  יותר  מסתבר  אבל ,
למטה , דמלמעלה  העבודה  לאופן רק  (לא  שייכת 

כי: למעלה , דמלמטה  העבודה  לאופן גם ) אלא 

מברכים  בשבת  ראה  דפרשת  שהקריאה  אף 
של  בסיומו היא  אלול  ר "ח  בשבת  או אלול  חודש 
זה  השבת  דיום  העיקרי ענינו הרי, ֿ אב , מנחם  חודש 
חודש  מברכים  לשבת  בנוגע  הן אלול , לחודש  שייך 
והן  אלול , לחודש  ברכה  המשכת  שענינו אלול ,
ששייך  שאף  אלול , ר "ח  לשבת  בנוגע  (ועאכו"כ )
ראשון  יום  ה "ה  ֿ אב , מנחם  דחודש  הימים  למנין

החודש  ימי כל  שכולל  ("ראש " חודש  )דראש 
אלול .

חודש  של ) (סיומו גם  ועיקר : ועוד 
דר "ח  א ' יום  חל  ובו אלול , חודש  מברכים  (שבו
(התחלת  ו)תשרי (אלול  לחודש  כבר  שייך  אלול )

שמחמשה חדשי ישראל מנהג  כידוע  עשר החורף ),
כתיבה  בברכת  רעהו את  איש  מברכים  ואילך  באב 

טובה  חתימה ) (וגמר  במזלו וחתימה  וכמרומז ,
מזל  ֿ אב , מנחם  חודש  הקב "ה ,של  זה  ("ארי'

בי' יירא "דכתיב  לא  מי שאג  ר "ת ארי' ,( לול
 ה" והכ "פ וש "ר אב ֿ מנחם  שבחודש  היינו, ,

בה "פתקא  טובה  החתימה  ושלימות  גמר  נרמז
דהוש "ר  .טבא "

של  בסיומו (שקורין ראה  שפרשת  ועכצ "ל ,
או  אלול  חודש  מברכים  בשבת  ֿ אב , מנחם  חודש 
לאופן  (ובעיקר ) גם  שייכת  אלול ) דר "ח  א ' ביום 

העבודה   חודש של  העיקרי ענינו ,
לדודי". "אני אלול ,

וחותמה  שסיומה  - הפרשה  בתוכן גם  וכמרומז
הימים  ושבועות , פסח  טובים , הימים  [בפרשת 
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ל"הכנה"29) "חשבון" שבין החילוק תוכן גם שזהו ולהעיר,
למטה, דמלמעלה באופן הוא הענין וגמר שבסיום שהחשבון -
דמלמטה באופן היא הענין ש(לפני)בהתחלת ההכנה ואילו

למעלה.
"ובראשי30) דר"ח) (בהקריאה מ"ש יותר מודגש שבהם

(זח"ג ירחא" בכל תרין "ראשי רבים, לשון "ראשי" חדשיכם",
ועוד). ואילך. א'קסה ע' פינחס באוה"ת נת' א. רמח,

של31) כחה תשש ואילך באב עשר ש"מחמשה להעיר,
באב עשר שמחמשה שכיון הרמז, ע"ד די"ל תענית), (סוף חמה"

דחוד לעבודה ההכנה מתחילה דמלמטהואילך באופן אלול ש
מלמעלה והמשכה גילוי הוי'", ד"שמש התוקף נחלש למעלה,

למטה.
בשבת,32) חל אינו אלול) (א' אלול דר"ח ב' יום משא"כ

טור - ראש" אד"ו "לא (כהכלל ראשון ביום חל אינו שר"ה כיון
סתכ"ח). או"ח

כמנין33) מכוון עולה באב" עשר ש"חמשה ולהעיר
סתרפ"ד). ושלום חיים (דרכי טובה" וחתימה "כתיבה

שבהערה34) יל"ש ב. יא, ר"ה רש"י מ"ב. פ"ה יצירה ספר
.36

ח.35) ג, עמוס
רנט.36) רמז ירמי' יל"ש
אותיות37) ארי' כי ארי', ע"ש נקראים נוראים ימים "וגם

עקב). ר"פ (לקו"ת יראה"
חלק38) שם א). (ריג, שלו ר"ה במסכת פ'של"ה תושב"כ

באוה"ת ונתבאר הובא במקומו. של"ה סידור ב). (שעח, שופטים
א'תכב. ע' ר"ה אוה"ת א'נז. ע' ח"ב תסז. שעד. ע' ח"א נ"ך

.31 ע' תרפ"ט סה"מ
הלולב39) שער פע"ח א. לב, ח"ג א. רכ, ח"א זהר ראה

תשמ"ו (התוועדויות תשמ"ו רבה הושענא ליל שיחת וראה פ"ד.
.(309 ע' ח"א



ל      

הקיץ  דחדשי העבודה טובים  לסדר  ששייכים 
(הקריאה  ממש  וחותם  להסיום  ועד  לי", ד "דודי

לך " תעשה  הסוכות  "חג  גם דמפטיר )] (כולל 
ֿ עצרת  החורף שמיני דחדשי היו"ט  ,( ששייכים

לדודי". ד "אני העבודה  לסדר 

.בהקדם - בזה הביאור לומר ויש
אופני משנת "ל  ב ' על  (נוסף  ישנו אלול  שבחודש 

ומלמעלה  לדודי", "אני למעלה , דמלמטה  העבודה 
(ובעיקר ) גם  לי") "דודי ד "אני למטה ,

שמו  נעשה  יחד  שניהם  שמצירוף  לי", ודודי לדודי
חודש  של  ומהותו) תוכנו על  מורה  (שהשם 
שניהם  שכולל  לי", ודודי לדודי "אני ר "ת  "אלול ",

אחת . בתיבה 

ב "אני מעלה  שיש  - הענין  לגבי ונקודת  לדודי"
"אני  לגבי לי" ב "דודי מעלה  ויש  לי", "דודי
שתי  בחיבור  היא  האמיתית  והשלימות  לדודי",

יחד : גם  לי") ודודי לדודי ("אני המעלות 

ד " ("אני")המעלה  האדם  עבודת  - לדודי"
למעלה ). (מלמטה  דלתתא  אתערותא  של  באופן
מוגבל , הוא  עצמו מצד  שהאדם  כיון לאידך , אבל 
לה  שיש  ("דודי") האלקות  לדרגת  להגיע  ביכלתו
ובלשון  ("אני"), האדם  להגבלת  ושייכות  ערך 

(ובערך )החסידות  שע "י דלעילא  אתערותא  :
דלתתא . האתערותא 

ד " האלקות המעלה  דרגת  התגלות  - לי"
הב ', ["דודי" האדם  להגבלת  ֿ ערוך  שבאין ("דודי")

לדודי הא '"(אני) מ "דודי" שלמעלה  (לי)",
החסידות: ובלשון האדם], להגבלת שבערך
דלתתא  אתערותא  שאין ממקום  דלעילא  אתערותא 
(מלמעלה  להאדם  המשכתה  וע "י שם , מגעת 
מצד  (גם  גבול  דבלי הענין אמיתת  מתגלה  למטה )
אלא ) "אני", (לא  האדם  נקרא  שלכן האדם ), גדרי

" מקום "כל  גבול ), (בלי הנצחיות  על  שמורה  ,"
לעולם " זז אינו לי ה "ז שנאמר  לאידך , אבל  .

נהמא  האדם , עבודת  ע "י בא  שאינו מלמעלה  גילוי
.דכיסופא 

המעלות  שתי בחיבור  היא  האמיתית  והשלימות 
מעלת  - ("אלול ") יחד  גם  לי") ודודי לדודי ("אני
בהתחלת  כמרומז גבול , הבלי ומעלת  האדם  עבודת 

" - התיבה ) כל  (שכוללים  "אלול " תיבת  ני"וסיום 
" האדם ) שגם (עבודת  היינו, גבול ), (בלי י"

באופן  היא  למעלה ) (מלמטה  האדם  עבודת 
מלמעלה  הגילוי (כמו והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

למטה ).

גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
הקוין ג ' - שב "אלול " ֿ תיבות  הראשי

לך "("אנה  ושמתי (עבודה )לידו ,( אני")
לי"), ודודי ומתנות ("איש לדודי לרעהו

לבב "("את ),לאביונים " ואת  )לבבך 
 אשירה")" לאמר ויאמרו -לה ' (
' לג (שנחלק  "העולם  שעליהם  הקוין בג '

עומד " בי"ע ) באופןעולמות  היא  
 בעבודת שחדורה  עי"ז ודהעולם ), (דהאדם 

אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  שענינה  התשובה 
לענין נתנה " ועד  הרביעי), עולם  האצילות , (עולם 

החמישי  עולם  לפרעה "הגאולה , ,("חמישית 
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נשואות40) בנות בין החילוק אודות ממארז"ל להעיר
(ב). ב פ"ז, (שהש"ר רחוק למקום נשואות לבנות קרוב למקום

.(70 .56 ע' תרפ"ט לז. ל. ע' עזר"ת סה"מ
יג.41) טז,
לילי42) "לרבות שמח", אך "והיית הפסוק על חז"ל כדרשת

טו). שם, בפרש"י (הובא לשמחה" האחרון טוב יום
ואילך).43) 166 ע' (לעיל ס"ח הנ"ל עקב ש"פ שיחת
ובכ"מ.44) ואילך. סע"א כד, שה"ש לקו"ת ראה
בהעלותךראה45) ספרי פי"ט. שמואל מדרש ב. פ"ב, ויק"ר

טז. יא,
ע"ד.46) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
התורה47) על ורומז מקלט, בערי שנאמר - יג כא, משפטים

ע' מסעי אוה"ת וראה א. יו"ד, (מכות קולטין" תורה "דברי -
ֿ רה). רד ע' תרנ"א סה"מ ואילך. א'תיד

עה"פ.48) משפטים להאריז"ל הפסוקים ושער תורה לקוטי
.4 שבהערה פע"ח

ונוהג49) תקפא: סו"ס או"ח חדש פרי וראה כב. ט, אסתר
חי"ד לקו"ש בארוכה ראה - ר"ה. ערב לעניים מנות לשלוח אני

ואילך. 369 ע'
אמרכל.50) ס' בשם הבושם ערוגת ספר
ו.51) ל, נצבים
(52.4 שבהערה ב"ח עה"פ. הטורים בעל
הבאה.53) הערה ראה - סדר בשינוי א טו, בשלח
(544 שבהערה ובפע"ח במקומו. האריז"ל בשו"ע כ"ה

למפרע. אלול ר"ת אשירה, לאמר ויאמרו לה' צמח): (בהגהת
מ"ב.55) פ"א אבות
ובכ"מ.56) ד. כד, פרשתנו לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
פרק57) - זה בשבת אבות פרקי לימוד עם זה לקשר ויש
עם וביחד השתלשלות, מסדר שלמעלה חמישית דרגא ,

מאמרות "בעשרה התחלתו זה, הפרק והמשך ,"
בסדר ועד מאדם דורות עשרה העולם, בריאת :

שבבית נסים לעשרה עד וכו', אברהם ועד מנח דורות עשרה נח,
המקדש.
כד.58) מז, ויגש הכתוב לשון



לי       

נהורין" כל מיני' ואתגליין )"דאתפריעו
עולמות  דד ' השתלשלות  סדר  לכל  ֿ ערוך  שבאין

חדורה אבי"ע  שעבודתו - האדם  בנפש  ודוגמתו ,
היחידה  בחי' מצד  .ונעשית 

האדם  עבודת  אחר : בסגנון  אני")
(מטה) תחתונה בדרגא (לא היא לדודי")
היא אלא האדם, ומצב הגבלת ֿ ערך שלפי

מלכתחילה) שלמעלה (מעלה)
האמיתית  מציאותו מצד  להיותה  והגבלה , ממדידה 

אדם " קרויין ("אתם  דהאדם  ע "ש והפנימית 
לעליון  אלקה אדמה  "חלק  שהיא  האדם , נשמת  ,(
ממש " לייחדך "ממעל  "יחידה  , בתכלית שהיא  ,

חד " כולא  וקוב "ה  "ישראל  הקב "ה , עם  .היחוד 

. דחודש והשייכות  הקשר  לבאר  יש  עפ "ז
ראה : לפרשת  אלול 

בשלימות , תהי' אלול  דחודש  שהעבודה  כדי
גם  לי" ודודי לדודי ד "אני המעלות  ב ' חיבור  ע "י
בלי  של  באופן היא  ("אני") האדם  שעבודת  יחד ,
בדרגא  להיות  (המוגבל ) האדם  צריך  - ("לי") גבול 
את  שמגלה  (עי"ז והגבלה  ממדידה  שלמעלה  נעלית 

קוב "ה ). עם  חד  שהוא  האמיתית  מציאותו

נותן  אנכי "ראה  - ראה  דפרשת  התוכן וזהו
שבתור  - ברכה " היום  לעבודת לפניכם 

דעשה  הענינים  פרטי בכל  למעלה ) (מלמטה  האדם 
אל  תשמעו "אשר  הכתוב  (כהמשך  תעשה  ולא 

גו'" ה ' תשמעו מצוות  לא  ד "אם  והשלילה  ,
מודגש גו'" ,(  העובד האדם  של 

) :לו שאומרים  (

" בדרגא (רק ) לא  להיות  וצריך  ששייך  - "
ראי' של  בדרגא  (גם ) אלא  שמיעה , "של  ,- "

" שאנכי", מי יפה "אנכי בעין הנותן "כל  - "
" נותן", "הוא  לפנימיותכם , - "- "

" נצחי, ובאופן וגילוי, אור  של  באופן - "
ברכות  והן גלויות , ברכות  הן ברכות , עניני כל 

ס "ב ). (כנ"ל  סתים  מבחי' שהן יותר  נעלות 

("אני  האדם  עבודת  לכללות  הגישה  כלומר :
שבפנימיותו  והכרה  ידיעה  מתוך  היא , לדודי"),
דבחי' ("היום ") הגילוי ("נותן") ניתן ("לפניכם ")
עבודתו  כללות  נעשה  ועי"ז שאנכי", מי "אנכי
ועד  ביותר , נעלה  באופן ("אני") למעלה  מלמטה 

("לי"). והגבלה  ממדידה  למעלה 

בפרשת  מודגש - יותר  גם [ובפרטיות  ראה 
("אני  למעלה  דמלמטה  העבודה  אופני ב ' חיבור 
יחד  גם  לי") ("דודי למטה  ומלמעלה  לדודי")

:("אלול ")

מלמעלה  נתינה  - "נותן" לפניכם ": "נותן
שהשלימות  לפנימיותכם , - ו"לפניכם " למטה ,

(גם )האמיתית  כשנעשית  היא  בפנימיות  בהמשכה 
למעלה . מלמטה  האדם  עבודת  מצד 

שנמשכת  גלוי' ברכה  - "ברכה " וגו'": "ברכה 
ע "י  שבאה  יותר  נעלית  וברכה  למטה , מלמעלה 

למעלה . מלמטה  - לברכה  הקללה  ודוגמתם הפיכת 
הצדיקים  עבודת  - למטה )בעבודה  (מלמעלה 

הבעלי ועבודתם ועבודת  למעלה ) (מלמטה  תשובה 
בתיובתא "גם  צדיקייא  ("לאתבא  ).יחד 

דמלמעלה  הענינים  ב ' לחיבור  למטה והכח 
וגו'") ברכה  . . לפניכם  ("נותן למעלה  ומלמטה 

"ראה  - משניהם  שלמעלה  מדרגא  ",הוא 
אות  בשום  אתרמיז "דלא  שאנכי", מי "אנכי

שעל וקוצא " - ומטה  מעלה  מגדר  שלמעלה  בחי' ,
יחד ]. שניהם  חיבור  נעשה  ידה 
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שה"ש59) שם פינחס. ס"פ לקו"ת גם וראה א. רי, זח"א
ע"ד. ריש כד,

אוה"ת60) - ובשינויים צב). (ע' תק"ע אדה"ז מאמרי ראה
אבי"ע עולמות ד' הם ידות "ד' (ושם: תרכ ע' ח"ב בהר
שם אדה"ז ובמאמרי יומין". עתיק בחי' הוא לפרעה והחמישית
ההשפעה בחי' היא לפרעה ש"והחמישית פירוש עוד מביא

לנאצלים"). ב"ה המאציל שמעצמו'
61(.204 ע' ח"ד תשמ"ט התוועדויות גם ראה

רע"א.62) סא, יבמות
של"ה63) סל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר

ועוד. ב. שא, ב. כ, א. ג,
רפ"ב.64) תניא
וראה65) ֿ ב. א ע, בלק לקו"ת וראה ג'. דיום הושענות נוסח

א. כז, פרשתנו לקו"ת גם
א.66) עג, זח"ג ראה
כז.67) יא,
כח.68) שם,

בלשון69) נאמר הראי' שענין - יתירה ,ובהדגשה
ח). מ, (ישעי' לעולם" יקום אלקינו ו"דבר

לפרשת70) השייכת בהפטרה ממ"ש גם ראה:להעיר
וכדין""ושמתי כדין "להוי יב), נד, (ישעי' שמשותיך"

דמלמעלמ"ט העבודה אופני ב' חיבור שהו"ע - א) עה, (ב"ב
ואילך). ד כד, פרשתנו לקו"ת בארוכה (ראה ומלמטלמ"ע

עה,71) האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת ב. קנג, ח"ג זהר ראה
אחש"פ שיחת סע"ב. נ, א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב.
ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ואילך). א קמו, ח"א (לקו"ד תרצ"ד

ועוד. .137 ע'
ב.72) רנז, א. יא, ח"ג זהר וראה סע"ב. פ, פינחס לקו"ת



לב      

תעשה  הסוכות  "חג  - הפרשה  בסיום  ועד "ז
ֿ עצרת  בשמיני וחותמו שסיומו של לך ", שענינו -

ואין  לבדך  לך  "יהיו לכם ", תהי' "עצרת  שמע "צ 
אתך " בלחודוהי"לזרים  ומלכא  "ישראל  , וענין ,

(מברכים  בשבת  בתורה  בהקריאה  כבר  מרומז זה 
אלול  ר "ח  בשבת ) או שעבודת אלול  ללמדנו, ,

נעלה  באופן להיות  צריכה  לדודי") ("אני האדם 
עצם  מצד  והגבלה , ממדידה  למעלה  ועד  ביותר 

קוב "ה . עם  חד  שהוא  מציאותו

. שעבודת) זה  שענין  להוסיף , היא ויש האדם 
ממדידה שלמעלה נעלית בדרגא מלכתחילה

הוא  דר "ח והגבלה ) בהקביעות  יתירה  בהדגשה 
:בשבת אלול 

השבת  ביום  מישראל  כאו"א  של  ומצבו מעמדו
ֿ ערוך  שבאין לעילוי ועד  יותר  נעלה  באופן הוא 
אלול  שבר "ח  ונמצא , החול . בימות  ומצבו למעמדו
לדודי" ד "אני העבודה  מתחילה  בשבת  שחל 
של  ומצב  במעמד  נמצא  כשהאדם  האדם ) (עבודת 

 נמשכת לכך  ובהתאם  איד "), שבת 'דיקער  ַ("א 
במעמד  - החול  בימי גם  אלול  דחודש  העבודה 

של  אופן").ומצב  שבת 'דיקן א  ַ("אויף 

אלול : דר "ח  הימים  לב ' בנוגע  - יותר  ובפרטיות 

להיות  יכול  ימים  ב ' שלהם  שר "ח  חדשים  בכמה 
(יום  חול  ביום  חל  דר "ח  שא ' באופן ר "ח  שבת 
אלול  ר "ח  משא "כ  בשבת , חל  דר "ח  וב ' הששי)
הוא  דר "ח  שא ' באופן לעולם  ה "ז בשבת , כשחל 

ראשון) (יום  חול  ביום  דר "ח  וב ' השבת  .ביום 

ד "אני  שהעבודה  מודגש  שבזה  לומר , ויש 
אל  הקל  דמן באופן אינה  למעלה ) (מלמטה  לדודי"
של  באופן ואח "כ  חול  של  באופן תחילה  הכבד ,

היא  אלא  של שבת , עוד באופן ולא  ,
במעלה  גם  - ("ראשון" דר "ח  ראשון שיום  אלא 
פועל  בשבת  שחל  חודש ) דראש  בהענין - וחשיבות 
ראשון  ביום  שחל  דר "ח  שני יום  על  גם  ומשפיע 

השבת  מיום  (שמתברך  תהי'בשבוע  בו שגם  ,(
מעמד  מתוך  האדם ) (עבודת  לדודי" ד "אני העבודה 

של  חודש ומצב  ימי כל  במשך  גם  (ועי"ז
אלול ).

.' א) השבת  ביום  יותר  עוד  מודגש  זה  וענין
לר "ח : דשבת  בהקדימה  - עצמו דר "ח )

ור "ח , דשבת  הענינים  ב ' ישנם  זה  שביום  אף 
מענינו  יותר  ומודגש  קודם  השבת  של  ענינו מ "מ ,
התפלה  שנוסח  היום , בתפלות  כמודגש  ר "ח , של 
ענינו  גם  ומזכירים  שמוסיפים  אלא  שבת , של  הוא 
בברכת  ועד "ז שבת ), של  ענינו (לאחרי ר "ח  של 

התורה  מן (שחיובה  תחילה המזון שמזכירים  ,(
ר "ח  של  ענינו ואח "כ  ("רצה ") שבת  של  ענינו

ויבוא ") היום ,("יעלה  בקידוש  יותר  ומודגש  ,
(וחידוש  ועד "ז ר "ח , של  ענינו כלל  מזכירים  שלא 
(לא  שמפטירין שאף  ההפטרה , בברכות  יותר ) גדול 
בענינו  אלא ) דנחמתא ", מה "שבע  שבת , של  בענינו
ר "ח ), שבת  (הפטרת  כסאי" "השמים  ר "ח , של 
שבת  (הפטרת  חודש " ד "מחר  ואחרון ראשון ופסוק 
שבת  של  בענינו הברכה  חותמים  מ "מ , ער "ח ),
גם  שחותמים  בשבת  שחל  כביו"ט  (דלא  בלבד 

יו"ט ). של  בענינו

האדם  בעבודת  בזה  הרמז לומר  :ויש 

מהתחלת  היא  לר "ח  דשבת  -הקדימה  הבריאה 
ניתוסף  חודש  ראש  העולם ,שהרי, בריאת 
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(73.42 הערה לעיל ראה
מד.74) לה. ע' עת"ר סה"מ כג. פט"ו, שמו"ר יז. ה, משלי

ע' תש"ט ;47 .43 ע' תש"ד סה"מ תלה. ע' ח"א תער"ב המשך
ועוד. .82 .71 ע' ה'שי"ת (הא'); 73 .69

שמע"צ75) אוה"ת א. לב, ח"ג ב. רח, א. סד, ח"א זהר ראה
ועוד. נא. לו. ע' תרפ"ז סה"מ ב'קנג. ב'קמט. ע' ח"ה

תעשר"*76) מ"עשר - ראה מפרשת עיקרי שחלק להעיר
קורין(חמישי**) - הפרשה סוף .עד

למטה77) דמלמעלה החיבור מודגש ר"ח שבשבת להעיר,
(ר"ח למעלה ומלמטה א) יז, ביצה - וקיימא" ש"מקדשא (שבת

ב"ד). בקידוש שתלוי
(78.32 הערה לעיל ראה

(*  " " " " 
     .

(**,  " "   "",
      ,, 

 , .

א.79) פח, ב. סג, ח"ב זהר ראה
ה"א.80) פ"א ברכות הל' רמב"ם
הוא81) "הרחמן - המזון ברכת שבסיום ב"הרחמן" ועד"ז

עלינו יחדש הוא "הרחמן ואח"כ כו'", שבת שכולו ליום ינחילנו
ולברכה". לטובה הזה החודש את

הענינים82) פשטות על שנוסף התורה, עניני כבכל
תדיר תדיר ושאינו שתדיר כיון - לר"ח שבת הקדמת [ובנדו"ד:
של ענינו מזכירים לא ההפטרה ובברכות היום ובקידוש קודם,
והוראה רמז גם ישנו והפטרה], קידוש אין שבר"ח כיון ר"ח,
בר"ה: שופר לתקיעת בנוגע שמצינו כפי - האדם בעבודת

הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת "אע"פ  ,



לג       

חז"ל  לשון קבע "כדיוק  בעולמו הקב "ה 
(ולא "משבחר" ושנים", חדשים ראשי בו
גם  קשור  זה  שענין לומר , [ויש  דייקא  "משברא ")

המדרש  (כהמשך  ובניו ביעקב  הבחירה  עם 

גאולה "),"וכשבחר  של  ר "ח  בו  קבע  ובניו  ביעקב 
והשנים , החדשים  קביעות  נעשית  ידם  שעל 

לזמני" דקדשינהו אינהו שבת "ישראל  משא "כ  ,[
שנקבע    וכידוע) שיש

המעשה  ימי  ששת  שלפני  מקדשא ),שבת  "שבת 
וקיימא ".

לעולם " קדמה  ש "שבת  - יותר  ,ובעומק 
מהזמן  לעולם ,למעלה  דוקא  שייך  ר "ח  משא "כ  ,

הקב "ה  חדשים קבע "משבחר  ראשי
ושנים ".

שבת  של  ענינו הדגשת  תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
דשבת  הקדימה  ע "י אלול , ר "ח  של  מענינו יותר 
ר "ח  של  ענינו מזכירים  שלא  עי"ז ועאכו"כ  לר "ח ,
בלבד  השבת  ענין אלא  ההפטרה ) ובברכת  (בקידוש 
להיות  צריכה  לדודי") ("אני האדם  שעבודת  -
ומצב  במעמד  נמצא  עבודתו שבהתחלת  באופן

   בלי) השבת  יום  של  שענינו ,
(ששייך  ר "ח  של  מענינו יותר  אצלו נרגש  גבול )
ענין  נרגש  ענינים  שבכמה  ועד  העולם ), להגבלת 
משייכותו  שלמעלה  בפ "ע , (שבת  בלבד  השבת 

אינה  ר "ח  של  ענינו הזכרת  גם  ובמילא , לר "ח ),
אדרבה , אלא  גבול ), (בלי השבת  מעלת  את  מגבילה 
של  בענינו גבול ) (בלי השבת  מעלת  נמשכת  שעי"ז

-ר "ח  לדודי" "אני אלול , ר "ח  ובנדו"ד , ,
ממדידה  שלמעלה  באופן תהי' האדם  שעבודת 

(שבת ) .והגבלה 

זה  השבת  דיום  הקריאה  מצד  יתירה  ובהדגשה 
שכיון  - ברכה " היום  לפניכם  נותן אנכי "ראה  -
של  באופן בפנימיותו ניתנת  שאנכי מי אנכי שבחי'
לגמרי  למעלה  בודאי ה "ה  ונצחיות , קביעות 
ולמעלה  מהזמן, (למעלה  העולם  וגדרי מהגבלת 
זה  ומצב  במעמד  ובהיותו זמנים "), מ "סדר  אפילו
וגדרי  בהגבלת  האדם ) (עבודת  עבודתו עובד 

העולם .

*

. דפרשת והשייכות  שהקשר  להוסיף  ויש 
שלמעלה  באופן האדם  (עבודת  אלול  וחודש  ראה 
בשבת  מיוחדת  בהדגשה  הוא  והגבלה ) ממדידה 
נפלאות  שנת  תהא  הי' ה 'תנש "א , דשנת  אלול  ר "ח 

אראנו.

שלמעלה  באופן האדם  שעבודת  - ובהקדמה 
והגבלה  ממדידה   רק שייכת 

צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בהגאולה 
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(רמב"ם כו'" בתשובה וחזרו כו' משנתכם ישנים עורו כלומר,
דתק"ש למנהג מהשייכות ולהעיר - ה"ד). פ"ג תשובה הל'
תוקעין דר"ח א' וביום אלול, דר"ח ב' (מיום אלול בחודש
ישראל להזהיר "כדי - ֿ אב)) מנחם ל' יום" ("היום להתלמד*

 .(רסתקפ"א או"ח (טור "
יא.83) פט"ו, שמו"ר
א.84) מט, ברכות
העולה85) תורת פ"ז. וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס

יצירה לספר דונולו) שבתי (לר' חכמוני פי' פנ"ט. ח"ג (להרמ"א)
מ"ד. פ"ד

ראשון86) (יום הבריאה ולפני נברא, הוא שהזמן דאף
זמנים" "סדר הזמן, ענין מעין הי' מ"מ, זמן, הי' לא דמע"ב)
ב (נז, פי"א אלקות האמנת מצות בסהמ"צ נתבאר ז. פ"ג, (ב"ר

וש"נ). ואילך. 176 ע' ח"י לקו"ש וראה ואילך).
שם.87) פרדס
ד"ה88) ואילך. סע"א כה, שה"ש מחרלקו"ת גו' ויאמר

ובכ"מ. א'תתצט). א'תתצא. (ע' ברכה באוה"ת חדש

,     " "
     ,    

     , ..

בר"ח89) גם ועי"ז עצמו, שבשבת בר"ח - לראש לכל
בשבוע. ראשון ביום שלמחרתו,

עצמה 90) והשלימה האמיתית בהגאולה שגם להעיר,
ב' חיבור יש מיצי "מ **) החל  שלפנ"ז, הגאולות כל  (שכוללת

למטה דמלמעלה (עבודת המעלות למעלה ומלמטה גבול ) (בלי 
עליהםהאדם): "נגלה למטה, מלמעלה היא ממצרים  מלך הגאולה

וגאלם ", ובעצמו  בכבודו הקב "ה  המלכים דילוג ,מלכי של  באופן
מציאות  (שנעשו מצרים בגלות ועבודתם למצבם בערך  שלא

הם ופרס) מדי  יון (בבל  שלאח "ז והגאולות חדשה).
 ובגאולה בגלות. בנ"י  ועבודת למצב ובהמשך  ע"י  ,

יהיו והשלימה האמיתית    מלמעלה גילוי  :
מצרים  מארץ צאתך  "כימי  דיצי "מ , מהגילוי  יותר נעלה באופן
במעשינו  "תלוי  זה, עם וביחד  ,(12 הערה (כנ"ל  נפלאות" אראנו

רפל "ז). (תניא הגלות" משך  זמן כל  ועבודתינו

        
          

     
         
       

        



לד      

ישראל  דכללות  היחידה  בחי' היא  ועל שנשמתו ,
משיח  (ניצוץ  הפרטית  היחידה  בחי' מתגלית  )ידו

בכל  שחודרת  החמישית , דרגא  מישראל , דכאו"א 
הר "ת  בחמשת  כמודגש  העבודה , עניני פרטי

ס "ה ). (כנ"ל  ד "אלול "

דשנה  אלול  ר "ח  בשבת  ביותר  מודגש  זה  וענין
כי: - זו

יום  בכל  לו ד "אחכה  הענין כללות  על  נוסף 
הקיצין"שיבוא " כל  ש "כלו לאחרי ובפרט  ,,

נמצאים  כמ "פ ), (כמדובר  העבודה  עניני כל  וסיימו
שנת  תהי' "הי' שלה  שהר "ת  מיוחדת  בשנה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי אראנו", נפלאות 

נפלאות ",

בנוגע וכבר - הן "נפלאות " כו"כ  בפועל 
כולל  הכלל , לגאולת  בנוגע  והן הפרט  לגאולת 
ההיא , שבמדינה  בנ"י לאחינו בנוגע  ובמיוחד 
הן  המרחב , אל  המיצר  מן יצאו מהם  שרבים 
לחיות  להאפשרות  בנוגע  (ובעיקר ) והן כפשוטו,
שבימים  ועד  ומצוותי', התורה  ע "פ  יהודיים  חיים 
גם  נמשכת  דפעולה  (ובאופן ממש  האחרונים 
חב "ד  שלוחי של  הכינוס  התקיים  אלה ) בימים 
נמצאת  שבה  - ההיא  במדינה  מדינות ) (מכו"כ 
ליאזנא , ליאדי, ליובאוויטש , והערים  העיירה 

ופע  חיו שבהם  ופטרבורג , חב "ד רוסטוב  נשיאי לו
נשיא  של  השלוחים  נתכנסו - דורות  כו"כ  במשך 
של  הבירה  בעיר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בדורנו חב "ד 
ביתר  להוסיף  מנת  על  (מאסקווא ), ההיא  מדינה 
המעיינות  והפצת  התורה  בהפצת  עוז וביתר  שאת 
דא  מר  אתי שעי"ז חוצה , חב "ד ) חסידות  (דתורת 

משיחא  -מלכא 

אלול , בר "ח  כבר  עומדים  - עצמה  זו ובשנה 
ֿ הכל  הסך  אשר , השנה , כל  של  החשבון חודש 

" הוא : דהחשבון ...!"

דשנת  חדשים  י"א  של  שבסיומם  היתכן
בא ?!... לא  עדיין צדקנו משיח  אראנו", "נפלאות 

נותן  אנכי "ראה  - השבוע  דפרשת  ובסגנון
לראש  ולכל  ברכות , עניני כל  ברכה ", היום  לפניכם 
- והשלימה  האמיתית  דגאולה  העיקרית  הברכה 

מספיק  (המלך שלא  זה  ש "הנה  (ומבינים )
בא " צריכים המשיח ) אלא  ,, בשר בעיני

בלשון  "ראה ", אלא  עתיד , בלשון "אראנו" רק  ולא 
ציווי! ובלשון הוה ,

.השייכות מודגשת - יותר ובפרטיות
היום : עניני פרטי בכל  להגאולה 

ל )"יום  (והכנה  ודוגמת  מעין - השבת  יום 
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  ובפרט שכולו ,

וביהמ "ק  השלישית  גאולה  (כנגד  השלישי השבת 
דנחמתא ". מ "שבע  השלישי)

עם  קשור  בכלל  שר "ח  - אלול  דר "ח  א ' יום 
כמותה " להתחדש  עתידים  "שהם  ובפרט גאולה , ,
לחודש  ובסמיכות  תיכף  שבא  אלול  ֿ אב ,ר "ח 

משיח  של  זה שמו בחודש  ש "מזלו (שנולד  ,(
ויבנה  הקב "ה  זה  ארי' "יבוא  שבו ע "ש  ארי'",

השלושים אריאל " ביום  כשעומדים  ובפרט  ,
דחודש  ֿ הכל  וסך  וסיום  גמר  ֿ אב , מנחם  דחודש 
שהיו  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  גם  אשר , ֿ אב , מנחם 

"בו  אלא  אינם   ויבנה כו' ארי' שיבוא 
ד "ארי'" שהאל "ף  אלול , לחודש  גם  ושייך  אריאל ",

ד "אלול ". הר "ת  הוא 

ראי' של  באופן היא  שהגאולה  - ראה  פרשת 
בחג הפרשה  בסיום  גם  וכמרומז ס "ט ), (כנ"ל 
כידוע  ֿ עצרת , בשמיני וחותמו שסיומו הסוכות 
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בהוצאת91) - רמא (ע' להאריז"ל שקל מאות ארבע ספר

סה"מ ב. רס, ח"ג ב. מ, ח"ב לזהר רמ"ז תשמ"ה). ירושלים
ובכ"מ. ר. ע' תרח"ץ רסו. ע' ח"א תרל"ה

סה"מ92) הבעש"ט. בשם - יב כה, פינחס עינים מאור
כוכב ש"דרך - דתורה בנגלה לזה הרמז וידוע ע. ע' תרמ"ג
(ירושלמי מישראל כאו"א על חז"ל דרשו יז) כד, (בלק מיעקב"
ה"ה), פ"ד תענית (ירושלמי משיח על וגם ספ"ד), שני מעשר

משיח. מנשמת ניצוץ יש שבכאו"א לפי
לשון93) ע"פ - סידורים) בכמה (נדפס מאמין" "אני נוסח

הקדמה סנהדרין להרמב"ם המשניות פירוש ג. ב, חבקוק הכתוב
הי"ב. היסוד חלק לפרק

ב.94) צז, סנהדרין - חז"ל לשון
(הוצאת95) טוב שם בכתר נדפס - הידועה הבעש"ט אגרת

ובכ"מ. בתחילתו. קה"ת)

עה"פ.96) שהש"ר ח. ב, שה"ש
בסופה.97) תמיד
לבנה.98) קידוש סדר א. מב, סנהדרין
מדרש99) נא. פ"א, רבה איכה ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי

יט. פרק משלי
הקודמת.100) שבהערה ואיכ"ר ירושלמי
בשבת101) חל באב שתשעה זו שבשנה לכך נוסף

הצעת וע"פ גאולה), (שענינו השבת מפני ש"ביקש
נעקרו ב), ה, (מגילה ידחה" ונדחה הואיל . . באב תשעה לעקור

לגמרי. ונדחו



לה       

ימות  של  . . ("כינור  לגאולה  שייך  ש "שמיני"
שמונה " ).המשיח 

שבת  שכשחל  דאף  - בהפטרה  גם  ומודגש 
ב "שבע  מפטירין אין אלול  בר "ח  ראה  פרשת 
שבת  בהפטרת  אלא  סוערה "), ("עני' דנחמתא "

לתוכן ר "ח , שייכת  ר "ח  דשבת  ההפטרה  גם  הרי,
לכך  נוסף  כי, ד "נחמתא ", ישעי'הענין בספר  שהיא 

נחמתא " הנחמה :,ש "כולי ' ענין בה 
אנכי  כן תנחמנו אמו אשר  אנחמכם "כאיש 

תנוחמו" מיעודי ובירושלים  פסוקים  כו"כ  ועוד  ,
"שמחו כמו: בה הגאולה , וגילו ירושלים  את 

"והביאוגו '" בית , גו' הגוים  מכל  אחיכם  כל  את 
וחותמה ה '" לסיומה  ועד  ,'והי" הפסוק 

ומידי בחדשו  חודש  בשבתו מידי  כל שבת  יבוא 
לפני" להשתחוות  הכרח בשר  אין שבנדו"ד  (אף 

שבלאה "כ  כיון טוב , בדבר  לסיים  כדי בדבר 
מחר  דהפטרת  ואחרון ראשון בפסוק  מסיימים 

חודש ).

מ )הפטרת  ואחרון ראשון פסוק  ב (הוספת  וכן
חודש " דלעתיד "מחר  הזמן על  רומז - "מחר " :

שכרם " לקבל  "למחר  רומז לבוא , - "חודש " ,

- "ונפקדת " כמותה ", להתחדש  עתידים  "שהם 
כאו"א  את  וזוכר  פוקד  שהקב "ה  זכרון, מלשון
שולחן  מעל  מושבך ") יפקד  ("כי שגלו מבנ"י

דוד אביהם  ע "י והשלימה  האמיתית  בהגאולה 
משיחא בהמשךמלכא (שמסיים ובאופן ,

הגדיל "הכתובים  דוד  ד "עד  ( שאין גדלות  ,
ממנה  אחרי'למעלה  שאין (גאולה  נצחי ובאופן ,

"גלות  ההפטרה : וחותם  כסיום  ,( ".

(וקודם  בתפלת  (תיכף ) שקורין בהקריאה  וגם 
תתן  ושוטרים  "שופטים  - ד )מנחה  עמידה  התפלת 

שעריך " בכל  יהי'לך  זו מצוה  של  שקיומה  -
צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 

כבראשונה כמ "ש  שופטיך  ויועציך "ואשיבה 
הרמב"םכבתחלה" כפס"ד ובפרטיות ,

שבטבריא  היא  תחילה ש "קבלה  לחזור  עתידין

למקדש ". נעתקין ומשם 

.: לפועל ובנוגע 

ע "ד  ומקום  מקום  בכל  ולעורר  לפרסם  יש 
בחמשת  המרומזת  אלול  דחודש  המיוחדת  העבודה 
וגאולה  תשובה  גמ "ח  תפלה  דתורה  ֿ תיבות  הראשי
לר "ת  בנוגע  מיוחדת  ובהדגשה  ס "ה ), (כנ"ל 
עניני  בכל  שחודרת  כפי הגאולה , ענין החמישי,
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ב.102) יג, ערכין
ב.103) יד, ב"ב
שבת104) שבהפטרת שהנחמה י"ל ועפ"ז - דייקא. "אנכי"

ראה פרשת שבהפטרת מהנחמה יותר נעלית בדרגא היא ר"ח
סוערה "עני' כי, סוערה"), ("עני' דנחמתא" ד"שבע הסדר ע"פ

 את בשלחו גו'", ה' עזבני ציון ש"ותאמר בגלל "
ויש) לנחמם בעצמו בא ולא עמי") נחמו ("נחמו לנחמה

אומר שבה שלאח"ז) (בשבוע הרביעית להפטרה להמתין צורך
ר"ח שבת בהפטרת משא"כ מנחמכם"), הוא אנכי "אנכי הקב"ה
(ובשבת אנחמכם" ד"אנכי הענין השלישית בשבת כבר יש

מנחמכם"). הוא אנכי "אנכי אנכי, ב"פ ניתוסף שלאח"ז
יג.105) סו, ישעי'
י.106) שם,
כ.107) שם,
לשבת108) כסאי דהשמים ההפטרה של ששייכותה להעיר,

לענין בנוגע - ור"ח שבת בו שנזכר זה פסוק בגלל היא ר"ח
פעמים שלש רק לא לרגל יעלו לבוא שלעתיד בשנה,

בשנה פעמים "שלש פרשתנו: בסיום זכורך(כמ"ש כל יראה
ויתירה בשבתו", שבת ומידי בחדשו חודש "מידי אלא גו'"),
אחד פעמים, שני באים . . בשבת להיות ר"ח שחל "הרי מזה:
בהשכמה אותם טוענין והעבים ר"ח, של ואחד שבת של
טוענים והם בבוקר, שם מתפללים והם לירושלים אותם ומביאים
וכיונים בוקר, של הרי תעופינה, כעב אלה מי לבתיהם, אותם

תקג). רמז ישעי' (יל"ש מנחה" של הרי ארובותיהם אל
כג.109) שם,
יח.110) כ, ֿ א שמואל
ואתחנן.)111 ס"פ פרש"י ב. ד, א. ג, ע"ז א. כב, עירובין

א.112) ג, ברכות ראה
זכרוננו113) ויזכר "יפקד - ויבוא" ד"יעלה ובנוסח

כו'". עבדך דוד בן משיח וזכרון כו' ופקדוננו
רק114) שאומרים כיון ר"ח בשבת אותם אומרים שאין ואף

ראשון פסוק באמירת הם נכללים הרי - ואחרון ראשון פסוק
שבינתיים. הפסוקים שכוללים ואחרון

חודש115) מחר גו' ויאמר ד"ה וראה מא. שם, ֿ א שמואל
לבוא. לעתיד על דקאי ואילך) א'תתצב (ע' ברכה באוה"ת

ההמשכה 116) על  מורה נתן, ֿ ה י  ש"יהונתן", להעיר,
הענין  אמיתת מתגלה ועי "ז המלכות, ספירת ל "דוד ", מלמעלה

  דוד "עד  - המטה) גדרי  מצד  האמור (גם (ע"ד  "
ודודי  לדודי  "אני  בפירוש (ס"ה) לעולם").לעיל  זז "אינו ,"

ב.117) קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה
מב.118) שם, ֿ א שמואל
שופטים.119) ר"פ
כו.120) א, ישעי'
הדמיון121) .12בכ"ף הערה כנ"ל ,
הי"ב.122) פי"ד סנהדרין הל'
א).123) ו, (מגילה ראייתה"* ש"טובה
בספרו)124 הרמב"ם הביאו שלכן (וי"ל לפועל ונפק"מ

 בנין קודם גם להיות יכולה הסנהדרין ששיבת - (
.(105 ע' ח"ט לקו"ש גם (וראה ביהמ"ק

   



לו      

של  ברוחה  ונעשים  שחדורים  עי"ז העבודה ,
בעניני  - התורה  לימוד  ע "י ובמיוחד  (כולל  הגאולה 
גמורה  וודאות  צפי' מתוך  וביהמ "ק ), הגאולה 
זה  ש "הנה  בשר  בעיני רואים  ממש  ומיד  שתיכף 

בא ". המשיח ) (המלך 

ובפשטות :

היוצאים  בדברים  - מקום  בכל  ולפרסם  להכריז
הנביאים ) עבדיו (ע "י אומר  שהקב "ה  - הלב  מן
היום  לפניכם  נותן אנכי "ראה  מישראל  לכאו"א 

בעיני רואים  ממש  שהיום  ועד  ברכת ברכה ", בשר 
והשלימה . האמיתית  הגאולה 

והפרסום  שההכרזה  ולהדגיש  להוסיף  [ויש 
לא  שעדיין שטוענים  אלה  ע "י גם  צ "ל  דכהנ"ל 
והכרה  והשגה  בהבנה  (בשלימות ) זה  ענין נקלט 
האמונה  ענין ישנו אצלם  שגם  דכיון שלהם ,
לפרסם  הם  צריכים ) (ובמילא  יכולים  בשלימות ,
אינם  (שבודאי ביתו מבני החל  לאחרים , הדברים 
הדבר  הונח  לא  שעדיין מזה  "לסבול " צריכים 
אחד  כל  בסביבתו, שנמצאים  אלה  וכל  בשכלו),

מישראל ההשתדלותואחת שע"י ובודאי ,
כולל  פעולתם , ויפעלו הדברים  יתקבלו המתאימה 
אצלו שיוקלט והמפרסם, המכריז אצל גם

וכו']. בפנימיות 

. ומיד תיכף  נזכה  בכהנ"ל  שמהדיבור  ויה "ר 
ע "י  והשלימה  האמיתית  לגאולה  - זה  הש "ק  ביום  -

ממש . בפועל  צדקנו משיח 

"לחיים " אמירת  עם  זה  כשמקשרים  ובפרט 
מלך " הדרת  עם  "ברוב  חסידית , ,בהתוועדות 

טובים  מעשים  ובית  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בבית 
דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק 

  ,כאן המסובים  לכל  -

כולנו  להתברך  שהם , מקום  בכל  בנ"י לכל  ידם  ועל 
נותן  אנכי ד "ראה  באופן הברכות  בכל  כאחד 
כתיבה  ברכת  ובמיוחד  כולל  ברכה ", היום  לפניכם 

ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה 

האמיתית  גאולה  - עיקרית  הכי הברכה  ועאכו"כ 
מראה  שכאו"א  באופן צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

"ראה ", ואומר  באצבעו

"וזאת  פרשת  וחותם  בסיום  הכתוב  ובלשון
משה " ברך  אשר  בשמח "ת ,הברכה  (שקורין

בסיום  מדובר  שאודותיו הסוכות  חג  של  בסיומו
" - פרשתנו)   התחלה ו"מתכיפין ,"

השמים להשלמה " את  אלקים  ברא  "בראשית  -
הארץ " והארץ ואת  החדשים  "השמים  את  ,

עושה " אני אשר  בהפטרה החדשה  (כמ "ש 
ר "ח ), דשבת 

הבריאה  להתחדשות  שבהמשך  - לנו תהי' וכן
נמשך  (שבו אראנו נפלאות  דשנת  השנה  בראש 
עדיין  מאיר  הי' שלא  ומחודש  חדש  "אור  ונתגלה 

(התחלת מעולם " אלול  ר "ח  הש "ק  ביום  זוכים  ,(
הבריאה  להתחדשות  השנה ) דכל  החשבון

והארץ  החדשים  "השמים  - השלימות  בתכלית 
בתורה  החידוש  עם  ביחד  עושה ", אני אשר  החדשה 

תצא " מאתי חדשה  "תורה  - השלימות  .בתכלית 

כמארז"ל  - אמן עונה  הקהל  "גדול וכל 
ש "גבורים  באופן המברך ", מן יותר  אמן העונה 

רצון.נוצחין" יהי כן אמן -
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שאינה125) (ובודאי חשובה מציאות הוא מישראל שכאו"א
רבים עוד מלבדו כשישנם גם בטל") לא "קבוע ח"ו, בטילה,
שאפילו והשלימה, האמיתית להגאולה בנוגע ובפרט מבנ"י,

עלי'". יושבי' "כל אם, כי ח"ו, בגלות ישאר לא אחד יהודי
כח.126) יד, משלי
(127.230 ע' ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר ראה

א. אדר כט יום" "היום

ברכה.128) ר"פ
בראשית".129) לחתן ב"רשות
א.130) א, בראשית
כב.131) סו, ישעי'
סי"ד.132) אגה"ק תניא
(133- דאבות חמישי פרק בהתחלת להלימוד ומתאים

העולם". נברא מאמרות "בעשרה
בקונטרס134) בארוכה נתבאר ג. פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות תצא" מאתי חדשה "תורה בענין
ואילך).278

בסופה.135) נזיר
(136- פרשתנו) (שבסיום הסוכות לחג מהשייכות להעיר

ב). פ"ל, (ויק"ר נצוחייא" ש"אינון רואים מינים ד' נטילת שע"י
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הקודש ללשון מתורגם 
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לעבד  להעניק האדון  שחייב הענקה, למצות בקשר 
החינוך 1המשתחרר  בספר  נאמר  שחיוב 2, שלמרות

שאין  בזמן  (שכן  נוהג" שהיובל  "בזמן  רק חל  המצוה
זאת  בכל  אפשר  – עברי) עבד  של  דין  אין  נוהג היובל 

שגם מכך , ללמוד   לקח ויוסף חכם "ישמע  :
אפילו  או  מרובה, זמן  ועבדו  ישראל  מבני שכר  שאם
יתברך ". ה' ברכו  מאשר  מעמו  בצאתו  לו  שיעניק מועט 

ממצות  שהלקח  חינוך ", ה"מנחת אומר  כך  על 
של  הטוב" "מוסרו  שמצד  הזה, בזמן  לשכיר  הענקה
רק  הוא – מעמו " "בצאתו  לו  להעניק עליו  המעביד ,

הדיעה  עבד 3לפי לגבי הן  חלה הענקה שחובת
עצמו . שמוכר  עבד  לגבי והן  ביתֿדין  שמכרוהו 

הדיעה  לפי נאמרה4אבל  הענקה לגבי שמצות
שהגמרא  (וכפי ביתֿדין  שמכרוהו  מן 5עבד  זאת לומדת

עצמו "6הפסוק  למוכר  ולא "לו  – לו " תעניק )7"הענק
("ומי  המוסר " "מצד  אינו  הענקה מצות של  הטעם הרי
מקום  אין  המוסר " "מצד  שכן  – טעם") מאיזה יודע
מכאן  ללמוד  אין  ולפיכך  – העבדים סוגי שני בין  לחלק

הזה. בזמן  לשכיר  ביחס

הרי  בקושיא: נשאר  חינוך " שה"מנחת אלא
"מכרוהו 8הרמב"ם  לגבי רק נוהגת שהענקה פוסק

ה" לפי ואילו  הוא ביתֿדין " הענקה שחיוב יוצא חינוך "
המחבר  שהרב שכיח  לא עצמו ", "מוכר  לגבי גם
לא  אם הרמב"ם, מדעת נוטה יהיה (=החינוך )

להדיא. שפירשה

.
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ולבאר : לתרץ לומר  ויש

ביתֿדין  במכרוהו  רק נוהגת שהענקה הלימוד  את
אופנים: בשני לפרש ניתן  עצמו  במוכר  ולא

לעבד  להעניק שיש הוא שבהענקה החידוש א)
) ביתֿדין  שמכרוהו    שהכלל ומאחר  ,(

חידושו " אלא בו  לו  "אין  הרי9הוא , הענקה אין 
עצמו ". ל "מוכר 

בזמן  לשכיר  ביתֿדין  ממכרוהו  ללמוד  אין  זה פי על 
הזה.

ביתֿדין  ידי על  שהנמכר  איננו  החידוש ב)
ש"לו  אלא הענקה,  – כלומר  ,"

עצמו  שמוכר  הענקה העובדה .10מקבל 

שלגבי  הדיעה לפי שאפילו  יוצא זה אופן  לפי
זאת  בכל  ללמוד  אפשר  – הענקה אין  עצמו  מוכר 
מקרים  לגבי ביתֿדין , במכרוהו  הענקה, מדין 

–11אחרים  הענקה) של  מסויים חיוב יחול  (שבהם
עצמו ", "מוכר  בגדר  אינם רק אם 

ההענקה. מענין 

במי דן  אינו  שה"חינוך " מאחר  לפיכך ,
אם עצמו  כי הזה, לזמן  שייך  שאינו  דבר  –

ללמוד עצמו בשכיר , אפשר  –
מצד  הענקה, לו  לתת שיש ביתֿדין " מ "מכרוהו 

מעמו ". "בצאתו  המוסר ,
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ֿ יד.1) יג  טו , פרשתנו 
בסופה.2) תפב מצוה
א.3) טו , שם (הב') ואידך תוד"ה ב. יד, קדושין  – ר"א דעת
נסמנו 4) – הפוסקים רוב דעת וכ"ה שם. קידושין  ת"ק

– החינוך דברי  וא"כ תרעח). (ע' הענקה ע' תלמודית באנציקלופדיא
 .להלכה אינם – סוס"ג ) בפנים לקמן  ראה (אבל

א.5) טו , שם
יד.6) שם, פרשתנו 
חו "מ 7) ובש "ך ב. יד, שם – שכיר שכיר הגז "ש  יליף שלא מפני  או 

ס"ל  ושכן  הגמרא, למסקנת גם שכ"ה א) טו , שם מריטב"א סק"ג . (ספ"ו 
.20 ,10 הערה לקמן  וראה עיי "ש . להרמב"ם.

הי "ב.8) פ"ג  עבדים הל'
חדוש ,9) ע' תלמודית אנציקלופדיא .ראה

שאז 10) עצמו ", למוכר ולא מ"לו  הוא הלימוד באם תלוי  זה ואולי 
עצמו  שמוכר בזה הוא עצמו "):החידוש  למוכר ("ולא מהענקה

הוא  החידוש  שאז  ,(7 הערה (כנ "ל שכיר שכיר הגז "ש  יליף שלא מפני  או 
ב"ד  ממכרוהו  עצמו  מוכר ללמוד (ואא"פ ב"ד למכרוהו  שמעניקים בזה

הערה ב  לקמן  וראה לא). ד"ה סע"ב יד, קידושין  רש "י  וראה .
.20

דזה 11) סכ"ב) שם קידושין  (יש "ש  המהרש "ל לפמ"ש  ובפרט
ולא  עבדים בנ "י  לי  כי  על שעבר מפני  הוא לו  מעניקים אין  עצמו  שמוכר

לעבדים. עבדים
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תלויים  הנ "ל  בלימוד  האופנים ששני לומר  ויש
של  מהותה את להסביר  ניתן  שבהם האופנים בשני

:12ה"הענקה"

מן  שמשמע כפי פעולה, שכר  בגדר  היא הענקה א)
קראתו 13הגמרא  (=שכיר  רחמנא, קרייה "שכיר  :

פעולתו  האי אף ליורשיו  פעולתו  שכיר  מה התורה)
וגזירת  שהחידוש מסתבר  זו  הגדרה לפי ליורשיו ".

ביתֿדין  שמכרוהו  שעבד  בכך  הוא הכתוב
בתורת הענקה מתן  שכן  הענקה, ) על

תמורת ששולם השכר  חידוש.כל  מהוה עבודתו )

בגדר  היא הענקה נותן 14ב) שהאדון  ,
ההגיון , מחייב זו  הגדרה לפי העבד . לעבודת כהערכה

עצמו  שמוכר  בכך  הוא הכתוב וגזירת שהחידוש
ביתֿדין  שמכרוהו  למי הענקה שהרי הענקה, מקבל 

כאמור . בטעמא", "מילתא היא

ניתן  זה דבר  – בנידון ? הרמב"ם של  דעתו  מהי
המצוות  שבספר  מכך  את 15ללמוד  הרמב"ם קובע לא

ואמה  לעבד  הקשורות המצוות בין  הענקה כי 16מצות ,
הצדקה  מצות לאחר  מיד  למצות 17אם הסמיכות מן  .

היא 18צדקה  ההענקה הרמב"ם דעת לפי כי משמע
צדקה  .19בגדר 

מדעת  "נוטה שה"חינוך " לומר  הכרח  אין  זה לפי
ממעטת הרמב"ם". שהתורה הרמב"ם שיטת לפי אפילו 

ממכרוהו  ללמוד  מקום יש – מהענקה עצמו  מוכר 
לשכיר 20ביתֿדין  גם לתת יש (=צדקה) המוסר  שמצד 

מעמו ". "בצאתו  הענקה הזה בזמן 

.„
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להתאים  יכולה "החינוך " של  הנ "ל  שההוראה כיון 
עצמו  שבמוכר  הסוברת השיטה כולל  השיטות, כל  לפי
לב  לשים שיש ולפרסם, לעורר  וראוי כדאי הענקה, אין 

הבאה: להוראה

תקופת  והסתיימה אצלו  לעבוד  אדם השוכר 
אותו  מפטר  כשהוא ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה עבודתו ,

התקופה  סיום לפני

מרצונו  עוזב של (כשהלה מצוה אין  הזמן ,
ויוצא  "בורח  – עבד  לגבי – ההלכה כפי הענקה,

לו " מעניקים אין  – כסף באם 21בגרעון  אבל  –
(– אותו  מפטר  המשכיר 

פועלים  של  מספיק מספר  עתה לו  שיש משום
– מעבודתו  רצון  שבע שאינו  משום ואפילו  בלעדיו ,

"הענקה". לו  לתת יש

בגדר  היא שההענקה שאי ומאחר  מובן  ,
לו  חייב שהוא במענק זו  חובה ידי לצאת אפשר 
– עבודתו  עבור  לו  שמגיע השכר  שאת ברור  ממילא.
שהמעביד  ה"תוספות" אף במלואו . לו  לשלם יש
בכלל  נחשבות אינן  לעובד  לתת מראש הבטיח 

של  ענין  אינן  הללו  שהתוספות משום .ההענקה,

תקופה  אצלו  עבד  אם בין  הבדל  גם אין  זה בענין 
או  מרובה "זמן  החינוך : כלשון  לא, אם ובין  ממושכת

  ממנו רצון  שבע היה אם הבדל  אין  כן  :"
" ובין  בגללו " הבית "נתברך  בין  לא, נתברך או 

הענקה  לו  לתת יש בגללו " הזמן 22הבית למשך  ביחס
.23שעבד 

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

שם 12) נראה). עוד (ד"ה הי "ב שם עבדים הל' למלך משנה ראה
והט"ו . והרי ) (סד"ה הי "ד

שם.13) מלבי "ם יד. שם, פרשתנו  ספרי  וראה א. טו , קדושין 
ע'14) תלמודית אנציקלופדיא וראה הג '). (בתי ' שם חו "מ ש "ך

תרדע), (ס"ע שם.הענקה בחינוך המצוה" "שרשי  וראה .
רלג .15) מל"ת קצו . מ"ע
ואילך.16) רנז  מל"ת ואילך. רלב מ"ע
"להלוות 17) רלד) ל"ת (קצז . המצוה וקודם – רלב. מל"ת קצה. מ"ע

קצז ). מ"ע (שם צדקה" מצות מכל מחוייבת "יותר שהיא לעני ",
הענקה 18) מצות דסמיך בקרא, כהסדר הוא ברמב"ם שהסדר וי "ל

של  גדר היא דהענקה נלמד גופא ומזה ֿ ח), ז  שם, (פרשתנו  צדקה למצות

ב. שעד, פרשתנו  תושב"כ חלק של"ה וראה צדקה.
הרמב"ם.19) דעת עפ"ז  מתרץ שם שבש "ך ובפרט
דמוכר 20) ס"ל שהרמב"ם שם, בש "ך הב' כתי ' ס"ל שהמנ "ח וי "ל

כמ"ש  – (או  שכיר שכיר גז "ש  ילפינן  שלא מפני  הענקה לו  אין  עצמו 
למכרוהו  שמעניקים בזה הוא החידוש  וא"כ הי "ב), שם למלך במשנה

הזה. בזמן  לשכיר בנוגע מזה ללמוד ואא"פ (10 הערה (כנ "ל ב"ד
ֿ טו .21) הי "ד שם עבדים הל' רמב"ם סע"ב. טז , קידושין 
הי "ד.22) שם רמב"ם ע"ב. ריש  יז , קידושין  ת"ק  דעת
שיוצא 23) ר"מ דלדעת א), יז , (קידושין  למי  נודע לא משיטה להעיר

שעבד. השנים חשבון  לפי  לו  נותן  – הענקה לו  יש  כסף בגרעון 
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בגללו " הבית "נתברך  כאשר  וכמה כמה אחת על 
הברכה22ההלכה 24שאז  "לפי ויש היא: לו ", תן 

ההענקה  על  יתברך ".26"מאשר 25להוסיף ה'

.‰
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בעבודה  גם בתורה, ענין  כבכל  קיים ההענקה ענין 
הרוחנית:

בהערותיו  מסביר  מורי, קידושין ,27אבי מסכת על 
הוא  וכאשר  דקטנות", "מוחין  רק יש עברי עבד  שאצל 
[ולכן  דגדלות" "מוחין  לו  "להעניק" צריך  לחפשי יוצא
"מצאנך  הסוגים שלושת את בהענקה התורה מפרטת

המוחין " "לנגד  שהם ומיקבך ", ].28ומגרנך 

כפי  ותלמיד , רב ברוחניות מסמלים ו "עבד " "אדון "
יוחנן  רבי מסויים 29שאמר  ענין  לתרץ שילמדו  שמי ,

אבתריה  מאניה "מובילנא – לו  קשה שהיה בתורה,
המרחץ), לבית אחריו  כליו  אוביל  =) מסותא" לבי

לאדונו . עבד  כעבודת

"הענקה". לתלמידיו  לתת שעליו  לדעת, צריך  אבל 
דקטנות" "מוחין  במתן  להסתפק לו  אל  כלומר :
התלמיד  שכאשר  באופן  ללמדו  עליו  אלא לתלמיד ,

ב"מוחין  יזכה הוא ממנו  ו "ישתחרר " ""יגדל "
הרב. של 

פשוטות: במילים

" את גם לתלמידו  להסביר  חייב ההלכה רב
על  כך  לשם לחזור  עליו  כאשר  אף היטב", בטעמה

תובן  שהיא עד  פעמים" "כמה עומק 30ההלכה זה –
(אצל  התלמיד  של  שכלו  על ֿידי השגה בגדר  שהוא

 מבין הוא אין  בינתיים אך  דקטנות"), "מוחין  זהו 
זאת.

הענינים את אשר אבל  התלמיד , של  לשכלו 
הוא  אין  דגדלות", "מוחין  בבחינת הם עצמו  הרב אצל 

לתלמיד . לתת חייב

מצד  שזאת ומוסיפה, ההענקה מצות באה
הרב  צריך  "הענקה", ב"צדקה", אבל  לתלמיד . הרב
אשר  עד  כל ֿכך , קשה התלמיד  עם ולעמול  להתמסר 

של  השכל  עומק את "יקבל " ענין 31הוא כל  –
על ֿידי  בסופו ֿשל ֿדבר  להיקלט  צריך  הרב אצל  הקיים

התלמיד .

.Â
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כאלה  בקירוב ההתעסקות לגבי גם הדבר  הוא כך 
לתורה  ביהדות, ותלמידים "קטנים" עדיין  שהם

ולמצוות:

"מתחיל ", רק הוא זה שאדם שכיוון  לחשוב, ניתן 
לו  שמתאים מה ללמדו  –די

למד  אם גם – תלמידך  שזה שכיוון  התורה, אומרת
אלופו  "רבו  נקרא אתה אחת" "אות רק ממך 

לעבוד 32ומיודעו " צריך  "הענקה". לו  לתת עליך  –
לדרגתך  יגיע הוא שבסופו ֿשל ֿדבר  באופן  עמו 

ביהדות.

) היהודי עבודת שנים ובאמצעות ב"שש ה')
נזכה 33יעבוד " – קיים שהעולם השנים אלפי בששת –

חנם" לחפשי יצא ל "ובשביעית ממש ,33בקרוב

רק לא שכר  הקדושֿברוך ֿהוא יתן  שאז  
נעלים  גילויים – "הענקה" גם אלא הזה, בזמן  העבודה

שיינתנו  לעבודת ביותר  בהתאם הם אין  כי ,
,34היהודי 

לחיי  ומנוחה שבת שכולו  יום השביעי, באלף
העולמים.
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שאז נ 24) לזה –וסף ע"ב) ריש  יז , (קידושין  לראב"ע גם –
לו . מעניקים

הברכה.25) לפי  הכל ד"ה שם רש "י 
שם.26) החינוך לשון 
ואילך.27) קיז  ע' לוי "צ תורת
ואילך.28) קיט ס"ע שם
טושו "ע 29) ה"ח. פ"ה ת"ת הל' רמב"ם וראה וש "נ . ב. כז , עירובין 

סי "ט. סרמ"ב יו "ד

וש "נ .30) סי "ח, פ"ד לאדה"ז  ת"ת הל'
תרנ "ז .31) היום וידעת בד"ה בארוכה נת' ע"ב. ריש  ה, ע"ז  ראה
מ"ג .32) פ"ו  אבות
עברי 33) עבד דין  מצות להצ"צ סהמ"צ א. עו , תו "א ב. כא, משפטים
בסופה.
בפנים 34) לעיל (ראה פעולה" ד"שכר הענין  גם בזה דיש  י "ל ואולי 

אז  יומשכו  נעלים הכי  גילוים גם כי  – ג ') תורת סעיף וראה .
לעצמו .. עברי  עבד ענק קכב): (ע' שם לוי "צ .' כו



מ

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קנו

ֵרי החג — כנגד הע' אומות — שרשם מז'  רמזים דשבעים ּפָ
מלכי דתוהו, ושמיני עצרת כנגד יוסף )בחי' יסוד( מרומז 

ב"הדר ומהיטבאל"

דחג,  בתראה  יומא  עצרת,  שמיני  בחי'  הוא  יוסף1 

יוסף  בני  עוד  ביוסף  )וכמ"ש3  יסוד  יוסף  בחי'2  שהוא 

חי, והוא יסוד הנק' חי אבר חי(, שאז הוא היחוד דיסוד4 

במלכות.

כמ"ש5 ולא עמד איש בהתודע יוסף אל אחיו בזמנא 

ביום  כך  בגין  כו'  בישראל  בהו  מתחבר  הוה  דקב"ה 

1( ראה הערות 4. 6. לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 831 ואילך.

2( יסוד יוסף: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית 

זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף — יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

כי הוא המדה השישית".  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  "שיוסף בחי' 

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע — ראה ביאורי הזהר 

]לאדמו"ר האמצעי[ ויחי כט, ד ואילך. אור התורה ויחי תתקצ"א א 

ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

3( בראשית מה, כו.

4( ראה אור התורה פרשת וישב עמוד 536 וז"ל: והנה ג' רגלים הם 

נגד ג' אבות פסח נגד אברהם לושי ועשי עוגות, שבועות בחי' יצחק 

כי קול השופר דמ"ת הי' מאילו של יצחק, ויעקב נסע סוכתה. וצ"ל 

והרי בתורה  ענין שמע"צ שהוא רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב 

שמע"צ  עם  הסוכות  ימי  ז'  שכללות  משמע  רגלים  שלשה  רק  נזכר 

הם רגל א'.

אך שמע"צ זהו בחי' יוסף כמ"ש בזהר פרשת ויגש דף ר"ח ע"ב וכ"מ 

פסוק  לכם  תהי'  השמע"צ  ביום  ע"פ  שהביאו  פנחס  פרשת  במד"ר 

זהו פי' יספת דהיינו  יום שמע"צ  יספת לגוי ה' הרי  )ישעי' כו, טו( 

ל'  יוסף שהוא  וזהו בחי'  יום שמיני,  והוא  ימי ההקף  ז'  על  תוספת 

תוס' כמ"ש במד"ר פרשת שמות פ' א'.

והנה אלה תולדות יעקב יוסף כי יעקב ויוסף הכל א' הו"ע אות ו"ו 

שיש בו שני ווי"ן עצם הוא"ו זהו יעקב ומילויו ו' זהו יוסף וכמ"ש 

פרדס  ע'  חד  כולא  וברית  גוף  וה"ע  ע"א  קפ"ב  דף  וישב  פ'  בזהר 

בשער סדר האצי' פי"ב וע"כ אף כי שמיני רגל בפ"ע הוא בחי' יוסף 

עכ"ז הכל רגל אחד ומה שהוא רגל בפ"ע זהו רק לענין פז"ר קש"ב. 

ויובן ע"ד מ"ש בזהר ויגש דף ר"ו ע"ב כדין תרין עלמין מתקשרין 

פזר  וזהו  בגויה.  ולמיכנש  ללקטא  ודא  אוצרין  לאפתחא  דא  כחדא 

. ומל' היא המלקט   . שיוסף יסוד הוא המפזר השפע לבחי' מלכות 

ומקבל וזהו קשב, ע"ש.

5( בראשית לט, ו.

ר"ח  דף  ח"א  בזוהר6  כמ"ש  לכם  תהי'  עצרת  השמיני 

ע"ב ע"ש.

דרך  על  הוא  ויפה מראה7  תואר  יפה  יוסף שהי'  כי 

והיינו שמיני9 עצרת, שמיני דוקא  מלך השמיני8 הדר, 

על דרך מלך הח' הדר.

ע'  לנגד  פרים  ע'  מקריבין  סוכות  ימי  בז'  משא"כ 

אומות10, ששרשם מז' מלכים הקודמים דתהו.

ולהדר בשמיני עצרת יש אשה מהיטבאל, הוא היחוד 

שבשמיני עצרת.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד תכו

יוסף הי' יפה תאר ויפה מראה, הוא המלך הדר, ושם 

עירו פע"ו גי' יוסף.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד י

הוה  הוא  בריך  דקדשא  בזמנא  אחיו,  אל  יוסף  בהתודע  וז"ל:   )6

מתחבר בהו בישראל )בזמן שהקב"ה בא להתייחד עם ישראל(, בגין 

דאינון נטלי בלחודייהו )לפי שהם לבדם נוסעים עם השכינה(, ולא 

חיבורא דעמין בהדייהו )ואין חיבור של שאר עמים עם ישראל(, בגין 

ביום השמיני עצרת תהי' לכם, דהא  זה, אומר הכתוב(  )בשביל  כך 

בזמנא דא איהו קדשא בריך הוא בלחודוי בחבורא חדא עם ישראל 

)כי בזמן של עצרת הקב"ה הוא לבדו בחבור אחד עם ישראל וכו'(.

)ראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט ח"א עמוד פא(.

7( בראשית לט, ו.

8( ראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו שהוא 

ולזה הי'  המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון 

יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך מלך לבנ"י 

והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפ"ת ויפ"ת וכן הדר 

ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא מהתכללות כמה  הוא לשון הידור 

גוונין יחד שאז נמצא עיקר היופי והתפארת אבל בגוון א' אין כאן 

יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה התכללות ומזיגת 

הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי שיוסף ובחי' הדר 

גוונין משא"כ  הוא מקור העושה התיקון וההתכללות שיוכללו מג' 

בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' יופי והידור, ע"ש.

וכן ביוסף כתוב )דברים לג, יז( בכור שורו הדר לו".

עמוד  שמות־דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי  גם  ראה   )9

קלה, דשמיני עצרת הוא יום הכ"ב מראש השנה, ועד"ז ביוסף גופא 

חלומותיו נתקיימו בסוף כ"ב שנה )מגילה יז, א(.

שבעים  כנגד  הם,  שבעים  החג  ֵרי  ּפָ יח  כט,  במדבר  רש"י  ראה   )10

אומות שמתמעטים והולכים, סימן כלי' להם" )ועיין מדרש אגדה(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי

הד"ר קאי על יסוד יוסף שהי' יפה תאר ויפה מראה, 

ועיין  פנים,  לו הדרת  אין  כי13 סריס  דגופא12,  הדורא11 

]זהר[ בפרשת תצוה דף קפו ע"ב.

תורת לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רסו

11( ראה זוהר פרשת תצוה דף קפו ע"ב )המצויין כאן( וז"ל: אמאי 

אקרי הדר )למה נקרא היסוד הדר(, והא אתר טמירא איהו דלית ליה 

גלויא וצריכא לאתכסייא תדיר )והרי הוא מקום טמיר ומכוסה שאין 

לו גלוי וצריך להיות מכוסה תמיד(, ולית הדר אלא מאן דאתגלייא 

ואתחזי )ואין הדר אלא מי שמתגלה ונראה, ואם כן איך יצדק ביסוד 

השם הדר, ומתרץ( אלא אף על גב דאיהו דרגא טמירא )אלא אף על 

פי שהוא מדרגה מכוסה, עכ"ז( הדורא איהו דכל גופא )הוא הידורו 

של כל הגוף(, ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה )ולא נמצא הידור 

לגוף אלא בו(, מאי טעמא )מהו הטעם, ואמר כי( מאן דלית עמיה 

האי דרגא לית ביה הדורא למיעל בבני נשא )מי שאין עמו מדרגת 

בין בני אדם,  ויופי לבוא  היסוד, כלומר שהוא סריס, אין בו הידור 

כי( קלא לאו עמיה כדכורא )הקול אין לו כמו לזכר )כמ"ש במסכת 

יבמות דף פ ע"ב, אחד מסימני הסריס הוא שקולו לקוי ואין ניכר בין 

נתכסה  הקול  )והידור  מניה  אתכסאת  דקלא  והדורא  לאשה(,(  איש 

ממנו(, וכן דיקנא והדורא דדיקנא לאו עמיה )זקן וההידור שמהדרים 

לאיש בעל זקן אין עמו כי אין לו הדרת פנים זקן, הרי( ואף על גב 

כל  אבל(  מכוסה,  הוא  שהיסוד  פי  על  )אף  דרגא  ההוא  דאתכסייא 

הדורא דגופא ביה תליא )כל הידור הגוף בו תלוי( )רמ"ק ומפרשים(.

12( ראה גם לעיל סימן קנג. לקמן סימן קנט. קסא.

13( ראה שבת קנב, א. )יבמות פ, ב(. לקוטי תורה פרשת אחרי כח, ד. 

אור התורה בראשית עמוד תתעט, ב ואילך. פרשת וישלח עמוד רמא.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

          
   

        
          

    
       

     
         

       
          

       
         

 
        

          
           

         
        

          
         

        
          


        

        
         

        
        

          
         

 
         

         
        

           
        
       

       
        

          
         

        
        

          
         

        
        
        

         
        

         
         

        
         

      
         

           
            

        
          

         
         

     
         

        
           

         







































































































































המשך ביאוט למס' זבחים ליום שלישי עמ' א



מב

לא  וגו'  ונתצתם את מזבחותם  ג-ד –  יב, 
תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
פסק  וכן  המקדש,  מן  אחת  אבן  לסתור  שאסור  מכאן 
ז', הסותר  יסודי התורה הלכה  ו' מהלכות  הרמב"ם בפרק 
אבן אחת מן המזבח או מההיכל או מהעזרה לוקה שנאמר 
לה'  כן  תעשון  לא  וכתיב  תתוצון  מזבחותיו  את  כי  בע"ז 

אלקיכם ע"ש.

)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א"כ 
וכן  השי"ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע"י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
וא"כ קושיא לאלקינו איך שרף בית המקדש שהרי אמרו 
ובמ"ר  התורה  מצות  כל  מקיים  שהקב"ה  דוכתי  בכמה 
פרשת משפטים אמרו מלך ב"ו גוזר גזרה לאחרים לעשות 
והוא אינו עושה אבל הקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה 
אחד  ומין  לשמור,  לעשות  לישראל  אומר  לעשות  ושומר 
אינו  למה  ועושה  אומר  הקב"ה  אמרתם  לא  לר"ג  שאל 
לטלטל  רשאי  אדם  אין  רשע  לו  אמר  השבת  את  משמר 
בחצירו ע"ש, וא"כ קשה איך התיר לעצמו הקב"ה לאו זה 

בשריפת המקדש.

לא  )ג:(  דב"ב  בפ"ק  במ"ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
ואמרו הטעם  בי כנישתא עד דבני אחריתי  לסתור איניש 
חזו  דאי  הש"ס  ואסיק  צלויי  משום  או  פשיעותא  משום 
להורדוס  חכמים  לו  התירו  ומה"ט  דמי  שפיר  חיוהא  בי' 
והרי הני חששי משום  שיסתור בית המקדש כדי לבנותו, 
פשיעותא או משום צלויי לגבי הקב"ה לא שייכי, ואי משום 
צלויי הרי בלאו הכי כבר הגויים שורפים אותו ואין לו מקום 
בית  שורפים  כבר  שהגויים  חיוהא  בי'  חזא  והרי  לצלויי, 
שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב"ה  אם  וא"כ  המקדש 
דמי, והרי אמרו בב"ק ד"ס כי תצא אש ומצאה קוצים אמר 
ואני  בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש  הצתי  אני  הקב"ה 
עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהי' לה חומת אש סביב 
יע"ש, וא"כ נראה דזה הי' קטרוג מלאכי השרת דאף שידעו 
דישרפו ויגדפו הגוים אמרו כן לפני הקב"ה דאם ישרף ע"י 
הקב"ה יתחייב לבנותה כדקי"ל במבעיר את הבערה ומשום 
ליתא דאיסור דנותץ אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא 
וכיון  המקדש,  בית  את  ישרפו  עכ"פ  שהגויים  מזה  גדול 

דשורף ע"ד לבנותו שפיר דמי.
 מערכי לב1 דרוש פג,

ועיין לקוטי שיחות חלק כט עמוד 11

יד, ו – וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת 
שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה 

תאכלו
והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 

1( ר' רפאל יוסף חזן ז"ל, נדפס שאלונקי תקפ"א.

והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל,  רמז 
הבא, מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת 
גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה  המאכל 
אכילתן הפירות בעולם הזה הקרן קיימת להם לעולם הבא, 
אבל החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב בי' והוא גרה לא 
יגר, כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

יד, ח – ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

ובנבלתם לא תגעו

ג. את החזיר. האור זרוע פוסק דכל תיקו דאמורא הוי 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
הי'  שלא  נמצא  יתירנה  אם  דממ"נ  עליו  חלק  והרשב"א 
מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  לא  יאסרנה  ואם  מעולם  אסור 
וב"ח )טור יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל 

יתקלקל עד זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.

והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ"ל אבדק"ק פפ"ד על מה 
נקרא חזיר בשם ההוא, שעתיד  דאיתא במדרשים שלכך 
הקב"ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא"כ 
לשיטת הרשב"א הי' ראוי שיהי' דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל.

ונ"ל דבספר תולדות יצחק מפרש דלכך אסר לנו ה' כל 
שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות ובהמות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
ודורסין בהם והמה יש להם ארס גדול ולכך אסרה התורה 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
בעל חי שטבעה גסה אז יכולה כל מאכלה להתעכל מהרה 
ואותם אינם בריאים לגופינו מחמת כח גסות שלהם, אבל 
מאכלם  את  להתעכל  יוכל  לא  בטבע  דקים  שהמה  אותם 
היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין  עד 

והמה ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.

והנה בודאי שהקב"ה לא יעקר מצוה אחת מכל המצות 
הנ"ל, אבל  ומחקרי' על המדרש  כמו שמקשין המפרשים 
ויפשיט  החזיר  טבע  את  הקב"ה  ישנה  לעתיד  באמת 
זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק טבעו ממילא יעלה גרה 
ויותר לנו, ועי"ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת 
לעולם שהחזיר שיהי' גס בטבעו ועי"ז לא יעלה גרה ויהי' 
אסור לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם 
בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא,  וישתרו 
חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהי' אסור 

לעולם ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡∑‰ÏÏ˜e ‰Îa. ּגר ּזים ּבהר  עיבל האמ ּור ֹות  .ּובהר  ¿≈»…ƒ…≈¿»»¿»»ְְְֲִִֵַַָָ

              

 ת ת ת ת נ נ נ נ אנכי אנכי אנכי אנכי  כו )ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
היא  אלק ת, הרא ה  רת ה 'ראה ', את  לכ תנ ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני 
מה  אינ מאמר והבנה , מיעה  מ רת מעלה  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה 
רה  ל מעי י ראל על נר מ ה  לרא ה . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמיעה 

.צדקנ מ יח  ידי  על תגה  ת למ ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָז
ה  לרא ת נ למיעה  רא ה  י ההב ל דל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ל  י יבה  מע  נת עת  ע האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻס ר
לא  נה   ני מ ר היה   א , נפלאי ס ד ת ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה 
ה יג  ה  ,לנ הרי  ה יג. מה  ל את למסר יכ ל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה 
די נה   ני מ  צרי היה  אחת, עה  רא ה  ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָבחינת

מיעה ). דר ְְְִִֶֶָֹלמסר

             

   

קללהקללהקללהקללה:::: רכהרכהרכהרכה     הההה  לפניכ לפניכ לפניכ לפניכ  נת נת נת נת אנכי אנכי אנכי אנכי  כו )ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
 רכ" – א נקלס   תר ר קללה " "רכה  ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָב ת
"קללה "  ר תנפר נת י  תר  א ,"לוטיְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
ל    ח ר חילפא , ל להבי  וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילפא ".
 אי אבל , יניה כ ת   א , ני  ברי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָני 

רכה ? ל 'חילפא ' היא  ללה  לה יד  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפר
 לל ה רה   ר עני ללת ה ה  זה : לבאר  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוי
ני ל וה לת ה ע ד  מ ד  ה א  זה , וכ צא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ל   אחרי ללנת ה רה  לפר צר היה  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹי ראל
: יפ א ב '  י  עצמ וה לת ה ע ד  בעני , ל הע ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻא ת
   מק  בל ל  ר ה א נקלס ,  ר ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־י 
ה לת  י רי  את  רא   , תק היה  ה לת והס ר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעל

קללה ". – לוטי" פטת:  נראי  ה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָפי 
מיר  הי וירלמי , נת י  ר על־י  ־איְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה ־
ל־ והס ר  העל היה  לא    – י ראל  אר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹל
ה ה לת י רי  ל ה נימ ת י תר  רא – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָב בל
ברי ני  ל   ח ר "חילפא " רק  ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָאמת
טב    ה  ת פנימ  רי ה אמת י  ס ג, ת אְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָ

פי תח רק  ה רכ ת,  מ. כת המ אפ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
 אי יי ר א ר י  'ג  רעיב ו  ויע תב  מה  רְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־
מצת  את מר ו  היה  די  – ר מי  אלקי ה ' נ ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ה כלית  ,היינ ,'ג טבה   אר אל  מביא 'ג  אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה '
את  לק ל כל וי  כיז י ראל ני  די  ה א   רי ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָל

ה א לה . ל  עלי ה  יי ְֲִִִֶַַַַָה

                 

 

    הההה  לפניכ לפניכ לפניכ לפניכ  נת נת נת נת אנכי אנכי אנכי אנכי  כו )ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
:נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְֲֵֵֶַַָָָָי

גמרא  א)איתא  כו , השנה  "יו (ראש " נע ה  עד  אי" ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
 ־אימה ־ זכ תא ".  לי חזי  מצ לא  ' כ  ה חזיְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
לה רר  א –  מעדי ה בר את  מעי  ני הְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זכ תא .  לי חז – אמת  מרי א  העדיְְֱִִֵֵֶֶָָָ
לגמרי ,  האד אצל ה ראה  ה בר מתא ת רא ה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא 
 עצמ ה א  יו מ ה בר, אצל פר אי ־אפר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד 

זה . את ֶֶָָראה 

מ ק ר   מע  א אפיל בר, מע   אד ־איְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה ־
ספק ת  ל להתע רר  לי יכ י תר,  מסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמ

ברא ה . אצל מחלט זה  ואי ה בר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאמ ת
"א ר  ה צת   וק ה רה  ד  ה תב : זהיר  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזה
ל   אפ  האד אצל להי ת  צרי "  ה  לפניכ תנ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי 
ה א ,  מאמי  א מע  דבר רק   יהי א  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה ",
ראה , ה א  בר  מ  להתאחד  להתא ת  צרי זה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא א 
זה   הי  ולא  ה בר, אמ ת לגמרי  טח  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה א 

. ייִִ

ÔÎaכו ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
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‰Îa‰Œ˙‡∑ מנת ֿ ּתׁשמע ּועל  .א ׁשר  ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

    §©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
     ¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¨«Ÿ¦²§©¤¬
      ¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

 «Ÿ§©§¤«
ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ L‡ Cc‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑, ּכֹוכבים עב ֹודת  הע ֹובד  ׁשּכל  למד ּת הא  »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
מ ּכאן  יׂשראל . ׁשּנצט ּוּו  ה ּדר מ ּכל  סר  ה ּוא  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּככ ֹופר (ספרי )אמר ּו: ּכֹוכבים , ּבעב ֹודת  ה ּמֹודה  'ּכל  ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' ה ּתֹורה  .ּבכל  ְַָָָֻ

       §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
     ©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

    ©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
‰Îa‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,' מברכיא 'ית  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

ה ּמברכים  ÌÈfb.את  ‰ŒÏÚ∑( לב הר (סוטה ּכל ּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּבר ּו" ּבּברכה : ּופתח ּו ּפניהם , ה ֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגר ּזים 

יע ׂשה  לא  ה 'אר ּור 'ים א ׁשר  ּכל  וג ֹו'". ּומ ּסכה  פסל  ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכ ֿ ואחר  ,'ּבר ּו' ּבל ׁשֹון ּתח ּלה  אמר ּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָׁשּבּפר ׁשה ,

ּבקללה  ּופתח ּו עיבל  הר  ּכל ּפי ּפניהם  .הפכ ּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

     £Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤¤§´
      ©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®©¦§½̈

  ¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם  אחרי ∑‡ÈÁ.נתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

ה ּיר ּדן, ל ׁשֹון העברת  וזה ּו למרח ֹוק , והלאה  הר ּבה  ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ה ּוא "אחרי", מפלג  "אחרי", ׁשּנאמר  מק ֹום  .ּכל  ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡BÓ Cc∑ לצד ה ּיר ּדן מן מערב .לה ּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקד ּו ּדברים , ׁשני ׁשהם  מ ֹוכיח  ה ּמקרא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם 
נק ּוד  " ו"דר ּבפ ׁשטא , נק ּוד  "אחרי" טעמים , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשני

דיּבּור  ' דר 'אחרי היה  ואם  ּדג ּוׁש. וה ּוא  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמ ׁשּפל 
,הפ ּו ּבׁשֹופר  ּבמ ׁשרת  "אחרי" נק ּוד  היה  ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָאחד ,

ורפה  ּבפ ׁשטא  " ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן רח ֹוק  ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó‰.ה ּגל ּגל  ÈBÏ‡∑ ׁשּנאמר ה ּוא , יב )ׁשכם  :(בראשית ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מ ֹורה  אל ֹון עד  ׁשכם , מק ֹום  .""עד  ְְֵֶֶַַ

     ¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
     ¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

 Ÿ−̈¦«©§¤¨«
'B‚Â Ôci‰Œ˙‡ ÌÈÚ Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את  וּתיר ׁשּו ׁשּתב ֹוא ּו ּבידכם  סימן יהיּו יר ּדן .ׁשל  ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ÈÈcכז ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎa ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎÓ ˙È Ôz˙Â d˙ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf‚„ ‡eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:ÏÈÚ„¿≈»

‡Áל  ÈBÁ‡ ‡cÈ„ ‡Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
˙Èc ‰‡Úk ‡Ú‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰Ó ÈLÈÓ ËÒa ‡ÏbÏb Ï˜Ï ‡LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ˙לא  ÏÚÓÏ ‡cÈ ˙È ÔÈÚ Ôez‡ È‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙È˙Â ÔBÎÏ ‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«



    
 

    

    
     

     

      
     



מה               

    §©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
     ©¦§¨¦®£¤¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

    Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
        ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥£Ÿ¤²§−

    §¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

    ©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¨«§¨´
      ©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
     ¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתא ּבד ּון" ּכ ֿ ואחר  "א ּבד ", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע "ז ּבארץ  ֿ זרה  עב ֹודה  לע ֹוקר  ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמ ּכאן

אחריה  ל ׁשר ׁש ׁשּצרי.L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„Ú∑ את" מהם ? ּתא ּבד ּון ּומה  »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על  א ׁשר  ."אלהיהם " ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

   §¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
     ©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

   §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
ÁaÊÓ∑ הר ּבה אבנים  אבן ∑vÓ‰.ׁשל  ׁשל  ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימ ֹוס , והיא  ּבּמׁשנה (אלטאר)אחת , מז)ׁשּׁשנּויה  :(ע "ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצב ּה לבימ ֹוס ''אבן אילן ∑‡L‰.מ ּתח ּלת ּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.ה ּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכ ּנֹות  ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
'עין  ּכריא '. 'ּבית  ל ּה ק ֹורין ּגליא ' 'ּבית  לגנאי: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָׁשם 

ק ֹוץ ' 'עין .ּכל ', ֵֹ

   Ÿ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑, מק ֹום ּבכל  ל ּׁשמים  להקטיר  …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצ ּתם  אחר : ּדבר  יבחר . א ׁשר  ּבּמק ֹום  ֿ אם  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי
ּכן", תע ׂשּון לא  ׁשמם , את  וא ּבד ּתם  ֿ מזּבחתם  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאת 

מן (ספרי ) אבן ּולנֹותץ  ה ּׁשם  את  למ ֹוחק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה 

'וכי  יׁשמעאל : ר ּבי אמר  העזרה . מן א ֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָה ּמזּבח ,
ה ּמזּבח ֹות ? את  נֹותצין ׁשּיׂשראל  ּדע ּת על  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּתעלה 
עונֹותיכם  ויגרמ ּו ּכמע ׂשיהם  ּתע ׂשּו ׁשּלא  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹא ּלא 

ׁשּיחרב ' אב ֹותיכם  .למק ּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

    Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
      ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

 ¨¬¨¨«¨
eL„˙ BÎLÏ∑( ספרי) ׁשילה מ ׁשּכן .זה  ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôeh˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôeh˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‰Èc ‡Ú‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó ÏÚÂ ‡iÓ ‡ieË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôea˙˙e ÔB‰ÈB‚‡ ˙È ÔeÚ˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡ea Ôe„˜Bz ÔB‰ÈL‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙ÈÏ Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï ÔBÎÈËLƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»



   
    

    
     
    

     
     

     
      

    

    
      

    
   

     



מו              

    ©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
    ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

   §¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
ÌÎÈÁÊÂ∑ ׁשל ∑ÌÎÈ˙NÚÓ.ח ֹובה ׁשלמים  ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆

הח ֹומה  מן לפנים  לאכל  ׁשני ּומע ׂשר  ּבהמה  .מע ׂשר  ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ÌÎ„È ˙Óez∑ ּבהם ׁשּנאמר  ה ּבּכּורים , (דברים א ּלּו ¿«∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מ ּיד "כו) ה ּטנא  ה ּכהן "ולקח  :.ÌÎ˜a ˙Îe∑ ְִֵֶֶֶַַַָָֹ¿……¿«¿∆
ל ּכהן, ׁשם לת ּתם  .ויקריבם  ְְְִִֵֵַַָָֹ

    ©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
       §ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

 ¡Ÿ¤«
'‰ EÎa L‡∑( ספרי), ה ּברכה .הבא לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

       ́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©§Ÿ¦²−Ÿ©®
  ¦−¨©¨¨¬§¥¨«

'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
ה ּיר ּדן  את  ע ֹוברים  א ּתם  "ּכי על  למעלה , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמ ּוסב 

מ ּיד  ה ּיר ּדן, את  ּכׁשּתעבר ּו א ּתם וג ֹו'", מ ּתרים  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּכּבּוׁש ׁשל  ׁשנה  ע ׂשרה  אר ּבע  ּכל  ּבבמה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהקריב 
מקריבים  ּׁשא ּתם  מה  ּכל  ּתקריב ּו לא  ּוּבבמה  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוח ּלּוק .
ּכׁשר  וה ּוא  ונמ ׁשח  ע ּמכם  ׁשה ּוא  ּבּמׁשּכן, ה ּיֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפה 

אבל  ּונדב ֹות . נדרים  וא ׁשמ ֹות , ח ּטא ֹות  ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב 
ּכל  "איׁש וזה ּו: וה ּנּדב , ה ּנּדר  א ּלא  קרב  אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבמה ,
מתנּדבים  ׁשא ּתם  ּונדב ֹות  נדרים  ּבעיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּיׁשר 
ח ֹובה , ֿ ידי על  ולא  להביאם , ּבעיניכם  ׁשּיׁשר  ֿ ידי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל 

ּבבמה  ּתקריב ּו קיז)א ֹותם  .(זבחים ְְִַָָָ

    ¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
     ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ì˙‡Œ‡Ï Èk∑( ספרי) א ֹותן ׁשנה ּכל  ע ׂשרה  קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמ ֹו∑zÚŒ„Ú‰.אר ּבע  (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  יר ּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

    ©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
     ¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¦¨«Ÿ§¥¤²

 ¦¨¦−¦«©§¤¤«©
ı‡a ÌzLÈÂ Ôci‰Œ˙‡ ÌzÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלק ֹו את  מ ּכיר  אחד  ּכל  ויהא  ואת ׁשּתח ּלק ּוה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבט ֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וח ּלּוק  ּכּבּוׁש לאחר  ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג ) את (שופטים ּבם  לנּסֹות  ה ', הניח  א ׁשר  הג ֹוים  ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד . ּבימי א ּלא  זֹו ואין .יׂשראל , ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

˜ÔBÎÈL„eו ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eLÙ‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎB˙ ÈBÎe ÔBÎÈ˙„Â ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ LÎc ÔÓ Ïk b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙ÈÏ ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú‡a Ôe˙È˙Â ‡cÈ ˙È ÔeaÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁÏ Ôe˙È˙Â BÁÒ BÁqÓ ÔBÎÈ„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»



     
    

    

    
       

 

      
    



מז               

     

     §¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
       §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

    §©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
      §ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

©«Ÿ̈«
'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ ה ּבחירה ּבית  לכם  ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד  א ֹומר  ה ּוא  וכן ז)ּביר ּוׁשלים , ֿ יׁשב (ש"ב  ּכי "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מ ּסביב , ֿ איביו מ ּכל  ֿ ל ֹו הניח  וה ' ּבבית ֹו  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה ּמל
ּבבית  יֹוׁשב  אנכי נא  ראה  ה ּנביא : ֿ נתן אל   ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה ּמל

היריעה " ּבת ֹו יׁשב  האלהים  ואר ֹון nL‰.ארזים  ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È˙∑ אמ ּור וכאן ׁשילה , לענין אמ ּור  למעלה  »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ
ּבין  ה ּתר  ליּתן ה ּכת ּוב , ח ּלקם   ּולכ יר ּוׁשלים , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין
ּובא ּו נֹוב  וחרבה  לנֹוב , ּובא ּו ׁשילה  מ ּׁשחרבה  לזֹו: ְְְְְִִֶָָָָָָֹזֹו
ליר ּוׁשלים  ׁשּבא ּו עד  מ ּתר ֹות  ה ּבמ ֹות  היּו .לגבע ֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ„ ÁÓ∑ ה ּמבחר מן ׁשּיביא ּו .מל ּמד  ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

        

      מ מ מ מ  ל ל ל ל   אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ הההה'''' יבחריבחריבחריבחר א א א א רררר      ק ק ק קיב ,הההה) ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יא)

 י הח ספר המהר "ל)הק ה  (לאחי נאמר לא  מ ע  , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
 מק כל , ותר .פר ' לייר' רה    ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמק
 ולכ . חר ה '   מק זה  הרי  לה ', מתל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָה די 
 ,  מק כל ק מת היא  י  , לייר לצד   ליְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמת

ה ר  ל חז"ל אמר מה  מבאר זה  לפי  . לאר   חְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
קבע , לדירת ה נה  אלקה , ל אי  א  לאר   חְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ר  מי  אבל ה א ה . על לל ח ב  אינ  האד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻא ר
ה פה  עת  כמ י ראל,  ואר מ יח  א ד ת וח ב   ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
א ר    ק ה ה א   מ מק הרי  י ראל,  אר לצד  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנה 

ה '. ְִַיבחר

     §©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
    §´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

      §©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

      ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
¦§¤«

EÏ ÓM‰∑( ספרי) ת "לא  ה ּדבר ל ּתן על  z‡‰.ע ׂשה " L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ א ּתה אבל  ,ּבל ּב יעלה  א ׁשר  ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
ה ּכרמל  ּבהר  אל ּיה ּו ּכג ֹון נביא , ֿ ּפי על  .מקריב  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

      ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
        −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

§©¤«¨
EÈËL „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל  למעלה ּוּבחלק ֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ּדוד  ּכׁשּקנה  ּכיצד ? הא  ׁשבטיכם ", "מ ּכל  א ֹומר : ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה ּוא 
ה ּׁשבטים , מ ּכל  ה ּזהב  ּגבה  היב ּוסי, מארונה  ה ּגרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת 

היה  ּבנימין ׁשל  ּבחלק ֹו ה ּגרן ֿ מק ֹום  .ּומ ּכל  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eLÙ‡Â ÔBÎÈ˙NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôec˙ Èc ÔBÎÈ„ ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

ÔBÎÈeיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„ÚÂ ÔBÎÈ˙e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È‡ ÔBÎÈÂ˜¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈËLƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»



מח              

     ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
      §¦§©̧§Ÿ̈¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

    ©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
ELÙ ˙e‡ŒÏÎa ˜∑? מד ּבר ה ּכת ּוב  ּבּמה  «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא  להם  לה ּתיר ּה ּתאוה , ּבב ׂשר  ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם 
ירחיב  "ּכי אחר : ּבמק ֹום  אמ ּור  ה ּוא  הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמ ּורים ,
וג ֹו'", ב ׂשר  אכלה  ואמר ּת וג ֹו'  ּגבל את  אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה '
ׁשּיּפד ּו מ ּום , ּבהם  ׁשּנפל  ּבקד ׁשים  מד ּבר ? ּזה  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה 

ע ֹובר ? מ ּום  על  יּפד ּו יכל  מק ֹום , ּבכל  ּתלמ ּוד ויאכל ּו ְְְְִֵֵַַָָָָָֹ
"רק " zÏÎ‡Â.ל ֹומר : ÁaÊz∑( עג יבמות טו. אין (בכורות ַַƒ¿«¿»«¿»ֵ

ֿ ידי  על  אכילה  א ּלא  וחלב  ּגיזה  ה ּתר  ּבהם   ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל
B‰h‰Â.זביחה  ‡Óh‰∑ קד ׁשים מ ּכח  ׁשּבא ּו לפי ְִָ«»≈¿«»ְִִִֶַָָָֹ

ּבהם  ז)ׁשּנאמר  ֿ טמא (ויקרא ּבכל  ֿ יּגע  א ׁשר  "וה ּבׂשר  : ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  וטה ֹור  ׁשּטמא  ּבֹו לה ּתיר   הצר יאכל ", ֹוכלין לא  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

אחת  Ïi‡ÎÂ.ּבקערה  Èvk∑ ּבא קר ּבן ׁשאין ְִַַָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֶָָָ
Ïi‡ÎÂ.מהם  Èvk∑ וה ּלחיים ה ּזר ֹוע  מן לפטרן ֵֶ«¿ƒ¿»«»ְְְְְִִַַַַָָָ

.וה ּקבה  ְֵַָ

      ©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ˜∑ ׁשאמר ּתי ֿ ּפי ֿ על  אף  ««»……≈ְִִֶַַַָ
ּבֹו  ל ּתאכל ּנּוׁשאין לא  ּבּמזּבח , ּדם  epÎtLz.זריקת  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין  ל הרי ל ֹומר  אחר : ּדבר  ּכּסּוי. צרי «»ƒְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הזרעים  את  להכ ׁשיר  ּכּמים , עד )ה ּוא  חולין .(ספרי . ְְְִִִֶַַַַָ

      «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
       §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ

   §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
ÏÎe˙Œ‡Ï∑ על תע ׂשה ' 'לא  ל ּתן ה ּכת ּוב  ּבא  …«ֲִֵֶַַַָָֹ

א ֹומר :∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ה ּדבר  ֿ קרחה  ּבן יה ֹוׁשע  ר ּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא  ר ּׁשאי'. אינ אבל  א ּתה , טו)'יכל  (יהושע  ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יה ּודה  ּבני יכל ּו לא  יר ּוׁשלים  יֹוׁשבי היב ּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת 
לפי  ר ּׁשאין, ׁשאינן א ּלא  היּו, יכ ֹולים  ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלה ֹוריׁשם ",
מערת  מהם  ּכׁשּלקח  ּברית  אברהם  להם  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת 

על  א ּלא  היּו, ח ּתּיים  א ּלא  היּו יב ּוסים  ולא  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה ּמכ ּפלה .
דר ּבי  ּבפרקי מפר ׁש ּכ יב ּוס , ׁשּׁשמ ּה העיר  ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם 

לו)אליעזר  ׁשּנאמר (פ ' וה ּוא  ה), ב  ֿ הסיר (שמואל  אם  "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם  ׁשּכתב ּו צ ּור ֹות  וה ּפסחים ", ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָהעורים 

E˜a.ה ּׁשב ּועה  ˙Îe∑ לכהנים .אזהרה  ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe˙e∑ה ּבּכּורים א ּלּו. ¿«»∆ִִֵַ

      ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
        £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

       §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
     §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

'‰ ÈÙÏ∑ הח ֹומה מן ‡L.לפנים  ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈÚLa∑ ּכג ֹון מחלק ֹו, ל ֹו לתת   ל אין אם  ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מע ׂשר   ל אין עני! מע ׂשר  ל ֹו ּתן רא ׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמע ׂשר 
ׁשלמי על  הזמינה ּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

     ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
 ©©§¨¤«

EÏ ÓM‰∑ ה ּדבר על  תע ׂשה ' 'לא  יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.ל ּתן עליו מזהר  אינ ּבּגֹולה , אבל  ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

ÏeÎÈ˙Âטו ÒBkz CLÙ ˙eÚ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙kk ‡Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡ÈË Nk dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡‡ÒÓ CÈÂƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז ‡Ú‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

NÚÓיז CÈÂ˜a ÏÎÈÓÏ eL CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ CB˙ ÈBÎe CÁLÓe CÓÁ CeÚƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eLÙ‡Â CÈ˙„Â c˙ Èc C„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
CcÚÂ Cze Ce z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ˜ Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»



מט               

      ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
      ̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

    ̈¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
'B‚Â ÈÁÈŒÈk∑( פד 'ּדר (חולין ּתֹורה  ל ּמדה  ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מ ּתֹו א ּלא  ּבׂשר  לאכל  אדם  יתא ּוה  ׁשּלא  ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹארץ '
וע ׁשר  ידים  B‚Â'.רחבת  ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

ֿ אם ֿט"ז) א ּלא  ח ּלין, ּבׂשר  להם  נאסר  ּבּמד ּבר  ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל 
ׁשלמים  ּומקריב ּה מק ּדיׁשּה .ּכן ְְְִִִֵַַָָָ

              

     

אכלאכלאכלאכל לבל לבל לבל לבל י י י י  חזק חזק חזק חזק  רק רק רק רק  .... .... רררר:::: אכל אכל אכל אכל  נפנפנפנפ ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹכל כל כל כל ־ ־ ־ ־ א א א א תתתת ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
    כג )הההה – כ (יב , ַַַַָָָָ

מרא  ב )איתא  טז, יא (ח לא  א מר, י מעאל "רי  : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לאר  כנס עד  אוה ". ר  לה לה יר א א  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה תב 
. לה מ ר היה   י קד ר ורק  אוה , ר  לה ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

אוה . ר  לה ה ר , לאר  כנס ־איְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה ־
:נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְְֲֵֵֶַַָָָָוי

עניני  ע  ק התע לא  ד ר י ראל ני   הְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה , וכ צא  ה רה  לד  רק  היה   עסקיה וכל , י מְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
 כנס  א . י קד ר רק  זה  היה  ר אכל  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוא

תלהעל  י מ  עניני  ע להתע ק  התחיל , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלאר
" מי  ל  יהי  י מע "ל העב דה  על־ידי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקד ה 

." דעה  רכי "ְְֵֶָָָכל
לא    לה וי ר  לאר  נס ה תב , מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה 
אוה ", "ר    א א  מצוה , זה    י קד ר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק 
לבלי חזק  "רק  מאד  לה הר  י מצוה ,  אי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה 
היה  לא   האד וח ת " מי ה "רתיחת ,"  ה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה   ה  ק ע ל א א  , י מ ה  בעניני "ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָר"

לקד ה .  תלהעל  מי  ְְְֲִִֵַַָָָֻל

     ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
       ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

        £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
  §−Ÿ©©¬©§¤«

ÌB˜n‰ EnÓ ˜ÁÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל  ולא  ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשה ּמׁשּכן  עכ ׁשו ּכמ ֹו יֹום , ּבכל  ׁשלמים  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולע ׂשֹות 

ע ּמכם   ה ֹול.E˙Èeˆ L‡k 'B‚Â zÁÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשח ֹוט ,  היא ּבזביחה  צ ּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמר ּו ׁשחיטה  מ ּסיני הלכ ֹות  .למ ׁשה  ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

     ©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
    «Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

'B‚Â Èv‰Œ˙‡ ÏÎ‡È L‡k C‡∑, מ ּתר חל ּבן וא ּיל  ּצבי מה  אי ּבטהרה ; לאכלן מזהר  ח ּלין אינ אף  ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
 א" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּתר ? ."חל ּבן ְְֶַַַָָֻ

        ©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
  §«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚz˙ È‡ ‡Na ÏeÎ‡ ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ ÏÎa ‡Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

ÈÈכא  ÈÚzÈ Èc ‡˙‡ CpÓ ˜Á˙È È‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CBzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ ÏÎa CÈÂ˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡ÈË Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ìa¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡Naƒ¿»



   
   

      
    

  
     

      
  

   
    

     
     



נ              
Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏÏ ˜ÊÁ ˜∑( ספרי) מ ּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ

ּבדם  ׁשט ּופים  ׁשהיּו למד  א ּתה  "חזק ", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר 
יה ּודה . ר ּבי ּדברי "חזק ", ל ֹומר   הצר  לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכל ֹו.
א ּלא  ה ּכת ּוב  ּבא  לא  א ֹומר : ע ּזאי ּבן ׁשמע ֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹר ּבי
להתח ּזק  צרי א ּתה  ּכּמה  עד   ּולל ּמד  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין ּבמצות . מ ּמּנּו, לה ּׁשמר  קל  ׁשה ּוא  ה ּדם , אם  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ וחמר  קל  ּבאזהרת ֹו,  לח ּזק  הצר ל ֹו, מתא ּוה  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם 

מצות  Na‰ŒÌÚ.ל ׁשאר  LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי ) לאבר קב . החי אזהרה  .מן ְְִֵַַַָָָ

        

 ה "י  ה תב  מפר ,  אכילת איס ר אזהרת   טעְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ב ר     א , יפר ה באר ."'ג פ ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה א 
ה ר  י הפר נ י   ל־מק מ ,פ ה נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה המה 

נמצאתנמצאתנמצאתנמצאת"  ל ,פ א א א א ההההה. עצמ "פ ה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נק ע ולכ ,ר מ ב ר   נע ה  מאכל בר מ ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה ה ,

א כל. ה א  ה אכל טבע   אדֲֵֶֶַַַָָָָ
זה  אי א ) הרי  (טה רה ), המה  ר א כל  האד ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכא ר

 קנלעס נפנפנפנפ להי ת  צרי ה ר ב ) ה המה , (וטבע ) ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע אל "ו ב  ב ר   ע ה  עד  ' וכ מ ה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתע ל
זה , וכ צא  ב ר ' וכ עי ל  צרי אי   ה אבל :"יז ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה

ה א    ה אכילת על־ידי  יתח ר ההההפפפפהרי  ה המה , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ה המה . נפ ותתע ה    האד נפ ה המה  ונפ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע 
ה המית  נפ מ ת , ד  פיט ה  א מ ה , ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוה

ה המה . נפ טבע  ה  הְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ר"י : פיר  ייר ה '  ְְִִֵֵֶֶַַוזה

צר ה  לפיכ" ," ד  פיט  הי" זה  מד ר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָתחלה 
מ תיו  ברר  תק החזק  על ה י  וה א  חזק ", ְְֲִִִִֵַַַַַָלמר

ה המית. פ ה ל ְֲִִִֶֶֶַַַַה בע ת
  מ ה א  יה דה  רי  י  יה דה , רי  מר א זה  פירְְְְִִִִֵֶַַָָ
מ ד ביטל, ה דאה  חינת ה א  ה '" את א דה   ע ה"ְִִִֶֶֶַַַַַָָ
ח נת, הכי  מדרגת ברר ביטל היא  העב דה  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה 
טבע ת  למ ת כ ת ל  הינ – אתפיא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעב דת

. תל  לברר  וצרי ה המית, נפְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
בחינת "היה  דת עב ע אי    מע רי  רצרצרצרצאאאאאבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

 ־כ כמ ' כ למעלה  לעלת היה  תמג חפצ ל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָוקא ,
 לכ וא ר ,"' וכ רה  ח קה  נפ  ה רה  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעסק 

ל פ א ע ה  מצת רה  ל עני והתח ק ת,ריצהריצהריצהריצהל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
עד  דלל להזהיר א א  ה תב  א  "לא   לדע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹ"ל,
א  לא  ה תב  והינ מצת", להתח ק   צרי א ה  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה 
להתח ק  להזהיר א א  – טבע ת מ ת ו יני  רר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האד על הינ וא ר, זהר  מ להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָמצת,

נפלהתע להתע להתע להתע תתתתלהתח ק  להאיר ' ררררכ א א א א עני אלקי  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַַַַָֹ
– ְִַה צת

,ל מתא ה   אד אי  מ לה מר קל "ה א  דבר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא
זה  עני  א זאת־א מרת ,"אזהרת  ק לח צר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹה
ה בע ת  מ תיו  מ ד  ל מתא ה   אד אי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלאו ־הכי 
מ תיו , טבע  מ ד     מ מ ב ל ה המית, נפְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ

לח ק  צר ה"   ל־מק מאזהרתאזהרתאזהרתאזהרת עליו זה    ," ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הינ אלקי , א ר בחינת ,אזהרת י תר ע ד  ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתח ק 

– מ תיו  מ בע    הב לה  מעלה  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלת
ל  פ  א מצת עניני  מצת" לאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתח ק  עליו  על־אחת־ה ־וכ ה  – לה מתא ה   ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאד
נפ להאיר מ ה , הב לה  ל פ א להי ת ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָלהתע ת

אלקי .א א א א רררר ְְְְֱִֹ

    −Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
epÏÎ‡z ‡Ï∑( ד לדם (כריתות .ה ּתמצית אזהרה  ……¿∆ְְְִַַַַָָ

       −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
   ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

epÏÎ‡z ‡Ï∑( קלב לדם (חולין .האברים אזהרה  ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ∑( כג ׂשכרן (מכות מ ּתן ּולמד  צא  ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מ ּמּנּו, קצה  אדם  ׁשל  ׁשּנפ ׁשֹו ה ּדם , אם  מצות : ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל 

לגזל  ֿ וחמר  קל  אחריו, ּולבניו ל ֹו זֹוכה  מ ּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה ּפֹור ׁש
להם  מתא ּוה  אדם  ׁשל  ׁשּנפ ׁשֹו .ועריֹות , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÏÂכה  CÏ ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ LÎc „aÚ˙ È‡ C˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»



    
    
    

  

   
     

    
    

    
   

    
     



ני               

       ©¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
  ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

EÈL„˜ ˜∑ּבׁשערי ּולאכלן ה ּקד ׁשים  את  ל ׁשחט   ל ה ּתר ּתי לא  ח ּלין, ל ׁשחט  מ ּתר  ׁשא ּתה  ֿ ּפי ֿ על  אף  «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
ה ּבחירה  לבית  להביאם  א ּלא  הקרבה , .ּבלא  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

      §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

 §©¨−̈Ÿ¥«
EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ וה ּדם ה ּבׂשר  ּתן הן, על ֹות  אם  ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

ה ּמזּבח , ּגּבי זבחיעל  ּדם  הם , ׁשלמים  זבחי ואם  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"וה ּבׂשר  :ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה , ה ּמזּבח  על   ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

ר ּבֹותינּו ּדר ׁשּו וע ֹוד  קד ׁשי",(ספרי )ּתאכל "; "רק  : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ , ׁשּבח ּוץ  ה ּקד ׁשים  על  לל ּמד  על ׁשּבא  ּולל ּמד  ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריב ּו קד ׁשים  ולד ֹות  ועל  .ה ּתמ ּור ֹות  ְְְְִִֶַַַַָָ

     §´Ÿ§¨«©§À̈¥¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
        ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©

      ½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
  ¡Ÿ¤«

ÓL∑( ספרי)ל ׁשמר ּה צרי ׁשא ּתה  מ ׁשנה , זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ
ׁשּנאמר  ּכענין ּתׁשּכח , ׁשּלא  כב )ּבבטנ "ּכי (משלי  : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ

אפ ׁשר  ׁשנית , ואם  ,"ּבבטנ ּתׁשמרם  ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים 
מ ׁשנה , ּבכלל  ׁשאינֹו ּכל  הא  ּותק ּים . אינֹוׁשּתׁשמע  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מע ׂשה  ÌÈc‰ŒÏk.ּבכלל  ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמ ּורה  ּכמצוה  ק ּלה  מצוה  עלי ∑‰Bh.חביבה  ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

ה ּׁשמים  .אדם ּבעיני ∑Li‰Â.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

     

      ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
       ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
§©§¨«

     ¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
      ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

    ©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
L˜pzŒÔt∑ ואני מ ֹוק ׁש; ל ׁשֹון ּתר ּגם  א ּונקל ֹוס  ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא  ּבּלׁשֹון, לדק ּדק  ח ׁש ׁשּלא  ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹא ֹומר 
אבל  מ ּמּנּו, ה ּנֹופל  ליס ֹוד  ואפ ּלּו יּוק ׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבל ׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וק ׁשק ּוׁש טר ּוף  ה)ּבל ׁשֹון (דניאל  ְְְִִִֵָ

C„Âכו CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז ÏÚ ‡Ó„e ‡Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡Ne C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C˙a CÈÏÂ CÏ ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú‡a ˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

˙aל  ÔB‰È˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»



      
     
      

     
       

 

     
    

     



נב              
א ֹומר : אני זה  ואף  נק ׁשן", לדא  ּדא  ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"ואר ּכּבת ּה
להיֹות  אחריהם , ּתּטרף  ּפן אחריהם ", ֿ ּתּנק ׁש ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפן

וכן מע ׂשיהם . אחר  קט)ּכר ּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות  הר ׁשע  את  מק ּלל  ֿ ל ֹו", ֿ א ׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכל 

ממ ֹונֹו אחר  ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡ÈÁ.ר ּבים , ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑,מ ּפני ׁשא ׁשמידם  ׁשּתראה  אחר  ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מ ּפני  א ּלּו? ּנׁשמד ּו מה  מ ּפני לב , לתת   ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתע ׂשה  לא  א ּתה  אף  ׁשּבידיהם . מקלקלים  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמע ׂשים 

ויׁשמיד ּו אחרים  יבא ּו ׁשּלא  e„ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וק ּטּור  זּבּוח  על  א ּלא  ֿ זרה  עב ֹודה  על  ענׁש ׁשּלא  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וה ׁשּתחואה , כב )ונּסּו לה '(שמות "ּבל ּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן  ול ּמד ּבא  לגב ּה, ה ּנע ׂשים  ּדברים  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלב ּדֹו",

ּב לעבד ּה ֿ זרה  עב ֹודה  ׁשל  ּכג ֹון ּדר ּכּה אחר , דבר  ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
ל ּפע ֹור , עב ֹודת ֹו,ּפֹוער  היא  זֹו למרק ּוליס , אבן וזֹורק  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

אפ ּלּו וה ׁשּתחואה , ונּסּו וק ּטּור  זּבּוח  אבל  ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָוח ּיב .
ח ּיב  ּכדר ּכּה .ׁשּלא  ְְֶַַָָֹ

         

 לאלקיה לאלקיה לאלקיה לאלקיה דרדרדרדר  פ פ פ פ(ל (יב , ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היא היא היא היא   היא היא היא היא דתדתדתדת עב עב עב עב רררר על על על על  אל אל אל אל  עבודה א א א א  " רמב) ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ב ) ב , זרה 

העב ד ת, רכי  לידע  יית־ על ח ב   י י ־כ־על־ ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָוא
ר היא    דע עד   כבי עב דת קלי ס איְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

דת ב )עב ג , ספרי(ש רי ק יית־ א ר למר,  וי . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קריאה  ה ה  , ל הע מ ע בדיה  את לבער די  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעב דה ־זרה 
תר אמצע ת וזאת ,ת א  ללי ו  לי מב  עצמ ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹז
אמ נה , מ ד  רק  אינ ה ל ,והיינ ה רה . לד  ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָה עלית
וה גת  הבנת , עצמ ה כל מ ד    א א  ה כל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָעל
(לילת  ה ' אחד ת מד ת  וכ נעלית; דרה  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻה רה 

לעב דה ־זרה .   מק נתינת  היכ   ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעב דה ־זרה )

      Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
       §Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

   §¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑( ספרי) ע ֹובד ראיתי 'אני עקיבא : ר ּבי אמר  וא ּמֹותיהם . אב ֹותיהם  את  לר ּבֹות  'ּגם ', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכל ֹו' ּכל ּבֹו לפני לאביו ׁשּכפת ֹו .ּכֹוכבים  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

      ¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
       ¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

c‰ŒÏk ּכבחמ ּורה ∑‡˙ ˙eÓL.ק ּלה  ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמ ּורים 'ע ׂשה ', על  תע ׂשה ' 'לא  ל ּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

א ּלא  ה ּוא , תע ׂשה ' 'לא  ל ׁשֹון 'ה ּׁשמר ', ׁשּכל  ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפר ׁשה ,

'ע ׂשה ' ׁשל  'ה ּׁשמר ' על  ל ֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑( ספרי) מינין חמ ּׁשה  ּבתפ ּלין, ט ֹוטפ ֹות  חמ ּׁשה  »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

אר ּבע  ּכהנים ּבל ּולב , ּבבר ּכת  .ּברכ ֹות  ְְְְֲִִַַַַָָֹ

        ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
  −¬¥«

˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים , ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדע ֹון וא ֹומר (שופטים א ֹות ", ּלי "וע ׂשית  :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וג ֹו'" ֿ ה ּגּזה  אל  חרב  ֿ נא  ÙBÓ˙."יהי B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים , ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמ ֹועדים "א) לאתת  "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑, ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכל ֿ ועל  לב ּדּה ֿ ה ּגּזה  על  יהיה  טל  "אם  ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב :
ואם  ל ֹו", ת ׁשמע  "לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  חרב ], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו נֹותן ֿ מה  מ ּפני ְִֵֵַַָָָֹּתאמר :
אלהיכם  ה ' מנּסה  "ּכי א ֹות ? לע ׂשֹות  ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממ ׁשלה 

."אתכם  ְֶֶ

Ïkלא  È‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜ÁÓcƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôehzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i CÈa Ìe˜È È‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»



     
     

     
     

     

     
     
   
     

 

     
    

      
  



נג               

       ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
     ©«£¥̧¡Ÿ¦£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

      ́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
      ©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
     ̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

 §©§¤−§¨©§§¤«

      ©«£¥̧§Ÿ̈¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
      ¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

¦§¨«
eÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מ ׁשה BÏ˜e.ּתֹורת  ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ ה ּנביאים ˙e„Ú.ּבק ֹול  B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a.ּבמק ּדׁשֹו Be∑( יד ּגמל (סוטה ּבדרכיו: ה ּדבק  ְְִָƒ¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשע ׂשה  ּכמ ֹו ח ֹולים ! ּבּקר  מתים , קבר  ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחסדים ,
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ .ה ּקד ֹוׁש ַָָ

          

   

 ב ב ב ב גו גו גו גו ''''  אלהיכ אלהיכ אלהיכ אלהיכ יהוהיהוהיהוהיהוה תד תד תד תד ק ק ק ק אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
 מ , לי ח ר , מתי קבר , חסדי מל דרכיו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹה בק 

ה "ה  רש"י)ע ה  ובפירוש ה . (יג , ֶַָָָָ
" לי ח ב ר  מתי "קבר וקא   ע ה לבאר  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוי

ה "ה , ל דרכיו  ההליכה  ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנע ית
ייהמנ  יי ה ל   ס אה  " ק תד  ב" אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָה ה 
 ב מ ה  ,"מר מצתיו  "ואת    ביניה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹתב ,

 י מצוה  אינ  ב ח דבר ה א  ז בק ת על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה י 
 ה ע היה  לא  דרכיו " "ה בק  ה י  לי  היינ ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹה צת,

אחר. מפר צי  ְִִֵַַָֹמ ד 
ע ה   מ  לי ח ר  מתי "קבר ר"י  מפר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכ
א ע ה "ה   צאי מ אנ  א  דברי רק  י  ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָה "ה ",
זה  חסד  לגמל מח ב  היה  לא   האד י   דגמת אפְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻ

וח ב : מצוה  ְְִִִַָמ ד 

ÓÈÓÏג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎe ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
dÓÈÓÏe Ôeh˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe˜˙zƒ¿»¿



     
     
     
    
    
    

    
    

      
      
     
     
     

     
     

      
      

     
      

    
    

    
    
    

     
    

     
     

    
      

     
     

  
    

    
     
     

      
 

     
    
      

     
     

     
   

    
    
    

  



נד              
, אברה את לב ר א  ה "ה  ב      לי ח ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָר
ע הח לה ", את לב ר  אליו  "ו רא  ר"י  ר  כמְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ממרא   כמ ,ר לב  א ורעיו  מאניו  ה  ו אי  ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהי ת

. אברה ל ית בני  , חלק אליו  נגלה  ה "ה  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
בר  אמרה  אהר לקב רת פטת ה נה    מתי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  ת ק הס הרי  ה "ה , על־ידי  היתה  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָתב ,

ההר   רא   אהר "ו מת רק  נאמר ב ס ק  ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹערה ,
א ד ת   ל   נזר ולא  ואלעזר" מ ה  ו רד  ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(מ ד )
פרת  אבל ."  "ו בר אמר  מרי  מ ,רת ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקב
ה "ה   רחעל־ ־ וא ,"  "ו בר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב 

י ר  מ ני   יר  א ,רת קב ו איהתע ק   הי אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
זה . להתע ק   כני ְְִִֵֶַָָמ

       §©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
     ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

     ¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
       ¦©¤½¤£¤¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®

   ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
‰Ò∑ ולא היה  ׁשּלא  הע ֹולם , מן ה ּמּוסר  ּדבר  »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבלע "ז  דישטורנור "א  ּכן, לד ּבר  צ ּויתיו ולא  ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא 
ÌÈ„Ú.(אבווענדונג ) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑( ספרי)ל ֹו אין אפ ּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ

א ּלא  ּדּיֹועלי , ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

       ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
       ¥´¤¥¤À¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
      ¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

  ©−̈©«£Ÿ¤«
E˙ÈÒÈ Èk∑ ׁשּנאמר ּגר ּוי, א ּלא  הסתה  (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו)  הסית ה ' "אם  ּבלע "ז: רייצען)אמיטר "א  ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן ׁשּמׁשי  לע ׂשֹות  ∑En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.א ֹו ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ )מאם  ּומח ּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין  ּבחיק ה ּׁשֹוכבת  ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ
ּבלע "ז אפקיט "א  ,ו (אנהאנגענד )ּב מג )כן, "ּומחיק (יחזקאל  : ְְְֵֵֵַַ

ּבארץ  ה ּתק ּוע  מיס ֹוד  ELÙk.הארץ ", L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ
,וחמר אבי ֿ קל  , ל החביבין את  ה ּכת ּוב   ל ּפר ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדברי ∑˙qa.לאחרים  ׁשאין ּבהוה , ה ּכת ּוב  ּדּבר  ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
א ֹומר  ה ּוא  ׁשלמה  וכן ּבּסתר , א ּלא  ז)מסית  :(משלי  ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה " לילה  ּבאיׁשֹון יֹום , ּבערב  ‡L."ּבנׁשף  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ ה ּוא ּגד ֹול  ּגנאי זה , ּדבר  …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ
להם  ּׁשּמסר ּו מה  מ ּניחין אין הא ּומ ֹות  ׁשאף  , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
 ל ּׁשּמסר ּו מה  'עזב  : ל א ֹומר  וזה  ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאב ֹותיהם ,

'אב ֹותי. ֲֶ

      ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
      −¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

ÌÈ˜Á‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈw‰∑(סא ל ּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
ה ּכת ּוב : אמר  ּכ א ּלא  ּורח ֹוקים ? קר ֹובים  ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט 
רח ֹוקים . ׁשל  טיבן למד  א ּתה  קר ֹובים , ׁשל  ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמ ּטיבן

ּברח ֹוקים  מ ּמׁש אין ּכ ּבּקר ֹובים , מ ּמׁש ׁשאין .ּכׁשם  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı‡‰ ‰ˆ˜Ó∑( ספרי)ּולבנה זֹו ה ּׁשמים ,ח ּמה  ּוצבא  ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

ס ֹופ ֹו ועד  הע ֹולם  מ ּסֹוף  מה ּלכים  .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

ÏË˜˙Èו ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡ie¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜Ù„e ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז C B‡ Cn‡ a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc CÁ B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ÓÈÓÏ ‡˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈÈ˜cח  ÔBÎÈÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú‡«¿»



       
      
      
     

       
       

     
      

      
     
     

     

     
    

 
     

      
   



נה               

     «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
    ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

BÏ ‰‡˙Œ‡Ï∑(שם) לא ל ֹו, ּתאב  ּתהא  לא  ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר  לפי יט)ּתאהב ּנּו, ּכמ ֹו",(ויקרא  לרע "ואהב ּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא  זה  ‡ÂÈÏ.את  ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתח ּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר  לפי ל ֹו, למחל  כג )נפ ׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב  : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב  לא  לזה  ÂÈÏÚ.ע ּמֹו", EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתח ֹוס  לא  זה  על  ," רע ֿ ּדם  על  תעמד  "לא  .ׁשּנאמר : ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכ ּות ֹו ּתה ּפ ÂÈÏÚ.לא  ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
ל ׁשּתק (ספרי ) ר ּׁשאי אינ ח ֹובה , ל ֹו יֹודע  א ּתה  .אם  ְְִִֵֵַַַַָָֹ

      ¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
  §©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

ep‚‰z ‚‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי , ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכ ּות  ּתחזירה ּו אל  ח ּיב , ּדין Œ‰È‰z.(ספרי )מ ּבית  E„È ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿ƒ¿∆

‰BL‡ Ba∑ לא להמית ֹו. ה ּניסת  ּביד  מת מצוה  »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ
וג ֹו' העם  ּכל  "ויד  ׁשּנאמר : אחרים , ּביד  ימ ּות  ."ּביד ֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

      §©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
      §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

£¨¦«

    §¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
    ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

       ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
    §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

ÌL ˙LÏ∑( ספרי) לדירה נּתנה  ׁשּלא  ליר ּוׁשלים , Ó‡Ï.ּפרט  'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצא ּו" ּכן: א ֹומרים  »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וג ֹו' ְ

     ̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
      «§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

 £¤¬«Ÿ§©§¤«
ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ÏÚiÏŒÈa.ולא  ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על , מק ֹום ּבלי ׁשל  ע ּלֹו ÌÈÚ.רק ּו ÈLÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נע ׂשית  'אין אמר ּו: מ ּכאן אחרת . עיר  י ֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא 

ׁשּיהיּו ועד  אנׁשים , ׁשּיּדיח ּוה  עד  ה ּנּדחת  ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר 
מ ּתֹוכ ּה' .מ ּדיחיה  ִִֶַָָ

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ ÈÈ˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È˙a¿«¿≈»

Ú‡יא  È‡ ˙eÓÈÂ ‡i‡a dpÓb˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„Ú ˙ÈaÓ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

‰Èיג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂwÓ „Áa ÚÓL˙ È‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:ÓÈÓÏ Ônz zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL Èa ÔÈb e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ÓÈÓÏ ÔB‰z˜ È˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿



    
     

    
     

     
      

      
    

      
      

     
     

   
     
      

   
     

     



נו              

      §¨«©§¨§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
    ©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

ËÈ‰ zÏ‡LÂ z˜ÁÂ zL„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן ה ּמקרא  מר ּבּוי חקיר ֹות , ׁשבע  למד ּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ ּכאן
מן  אינֹו וׁשאל ּת, והיטב ; וחקירה  ּדריׁשה , ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשל ׁש:
ה ּוא  אחר  ּובמק ֹום  ּבדיק ֹות . למד ּו ּומ ּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָה ּמנין,

יט)א ֹומר  וע ֹוד (דברים היטב ", ה ּׁשֹופטים  "ודר ׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
א ֹומר  ה ּוא  אחר  יז)ּבמק ֹום  היטב ",(שם "ודר ׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה ', ל 'גזרה  היטב ' 'היטב  האמ ּור ולמד ּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה  .ׁשל  ֶֶֶָ

     ©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
    ©«£¥¸Ÿ¨§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

̈«¤
‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב "מ המיתם  ּבהם , ה ּכת ּובה  ּבמיתה  להמיתם  יכל  אינ .אם  «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

    §¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
    ̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

       ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּוב ׁשביל ֹו .ל ׁשמ ֹו «¡…∆ְְִִִ

     §«Ÿ¦§©§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
      §Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

   ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
Bt‡ ÔBÁÓ '‰ eLÈ ÔÚÓÏ∑( ספרי) ּבע ֹולם אף  חר ֹון ּבע ֹולם , ֿ ּכֹוכבים  ׁשעב ֹודת  זמן .ׁשּכל  ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

       ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
       ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

   §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

     

     ̈¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
    §«Ÿ¨¦¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

˜ËL‡טו ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡zÚBz ‡„ÈÚ˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז ‡z˜ È˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È nb Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:Ác Ìb˙ÙÏ dÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z˜ ˙È ‡ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ÈÁ Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡ÓÁ ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ CÏ ‰ÈÂ dÊ‚ ÛB˜zÓ ÈÈ e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ËÓ ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ



    
      
     

      
    

      
      

    
     

     

      
      

  
    

    



נז               
e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא  ּגדידה  …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ

לפי  ע ֹוׂשין, ׁשהאמ ֹור ּיים   ּכדר מת , על  ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבב ׂשרכם 
נאים  להיֹות  רא ּויין וא ּתם  מק ֹום , ׁשל  ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשא ּתם 

ּומקרחים  ּגד ּודים  ÌÎÈÈÚ.ולא  ÔÈa∑, ה ּפּדחת אצל  ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
א ֹומר  ה ּוא  אחר  כא)ּובמק ֹום  קרחה (ויקרא יקרח ּו "לא  : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הרא ׁש ּכל  לע ׂשֹות  .ּברא ׁשם ", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

        

 אלקיכ אלקיכ אלקיכ אלקיכ להלהלהלה''''      א א א א  ני ני ני ני(א (יד , ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ה על־ ־טב  רת הוספות יד עה   קה "ת  טוב  ש (כתר  ְֵַַַַָ

קלג ) לה ריו אות לד  יחיד  ב ה ' עיני  יקר יה די  ל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ה א  א ר   אפא , ב מ . מ י תר וע ד  , זקנת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

ל אס ר ,מל  ל  ד ב לפי   אינ ,י ח עניני  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻע סק 
וכ באר  הקב "ה .  לכי ה מלכי  מל ל נ ה א  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלח 
ת הי אפיל  ה ר מעלת מה  אינ ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָחסיד ת,

הדי ט.  אי למעלת  ְְְֲִִֶַַַָביה 

         ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
       ¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

 ̈«£¨¨«
‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאב ֹותי  עצמ ה 'קד ּׁשת  ּבחר   ּוב" ."וע ֹוד : ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

  ¬ŸŸ©−¨«¥¨«
‰ÚBzŒÏk∑( לד ּכג ֹון:(בכורות , ל ׁשּתעב ּתי ּכל  »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה , ל ׁשחט ֹו ּכדי ּבכ ֹור  אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם 
ּכאן, ול ּמד  ּובא  ּבֹו", יהיה  לא  מ ּום  "ּכל  : ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעב ּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל  ה ּמּום . א ֹות ֹו על  ויאכל  יׁשח ֹוט  ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא 
ּדבר  הרי על ּבחלב , ּכאן והזהיר  , ל ׁשּתעב ּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילת ֹו ֲִָ

      ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
 §¥¬¦¦«

      ©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

 'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.eÓÁÈÂ Èˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי . ּבהמה , ּבכלל  (חולין ׁשהח ּיה  ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג ) ה ּטה ֹורה , מן מר ּבה  טמאה  וח ּיה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשה ּבהמה 
ה ּמעט  את  ּפֹורט  'יעלא ',∑Bw‡Â.מק ֹום  מתר ּגם : ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק (איוב  ה ּוא  סלע , פ )יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב )תורבל "א , נט חולין ברש"י  וע "ע  ב . כו ר"ה ל "ט. איוב  פרש"י  ּתֹור (וכן

אר ּמי  ּבל ׁשֹון יער  באל "א , .ה ּיער . ְֲִִַַַַַַ

     §¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
     §¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

Ceב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚz‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÁÓc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁcד  ÔÈn‡ ÔÈBz ÔeÏÎÈ˙c ‡ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈÂ‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡eÓÁÈÂ ‡ÈËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡ÏaB˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו ‡˙ÒÙ ‡˜È„Òc ‡ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡LÙ ‡˜qÓ ‡˙Òt ÔÈzz ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡ÈÚaƒ¿ƒ»»«≈¿



    
    
    
      
    


     

      
     

  
     

     
       


     

      
     

     

      
     
    

      
     

    
      

     



נח              
˙ÒÙÓ∑ּכתר ּגּומ ֹו ∑Òt‰.סד ּוקה , «¿∆∆ְְְַָ«¿»

ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע )פלאנט "ה  חל ּוקה  ¿…««ְֲִֵָ
והיא  ּבּצּפרנים , חל ּוקה  ואינּה סד ּוקה  ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצ ּפרנים ,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה  מ ׁשמע  ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אמר ּו מ ּכאן אכל ! ע "ד )ּבּבהמה , נּתר (שם ׁשה ּׁשליל  ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

א ּמֹו .ּבׁשחיטת  ְִִִַ

      ©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
    ©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
      ©¨¹̈¦©«£¥¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

  §¥¦¬¥−¨¤«
‰ÚeÒM‰∑( כד ּגּבין (נדה ׁשני ל ּה ׁשּיׁש היא  ּבר ּיה  «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

ר ּבֹותינּו: אמר ּו ׁשדרא ֹות ; ס "ג )ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'ל ּמה  ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה , מ ּפני ּובע ֹופ ֹות , ה ּׁשס ּועה . מ ּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמ ֹות ,

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  נאמר ּו .ׁשּלא  ְְֱֲִֶֶַֹֹ

     §¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
       ̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

 ¦¨«
eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ïe∑( ת"כ):ּפר ׁשּו ר ּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל  ּברגל . עצמ ֹו את  לטהר  ח ּיב  ׁשאדם  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל ,
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ה ּׁשנה ? ּבכל  כא)מזהרים  אל (ויקרא "אמר  : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמ ּורה , ה ּמת  ּטמאת  ּומה  וג ֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻה ּכהנים 
לא  ק ּלה , נבלה  טמאת  מזהרים ; יׂשראל  ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים 

ֿ ׁשּכן?! .ּכל  ֵֶָ

      ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦Ÿ£¤²
  §©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

      §¸Ÿ£¤¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
   ̈¥¬−¨¤«

  ̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
eÏÎ‡z ‰‰Ë BtˆŒÏk∑(נז מ ׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע לה ּתיר  »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

     §¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
§¨«¨§¦¨«

Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï L‡ ‰ÊÂ∑ ה ּׁשח ּוטה את  .לאסר  ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

   §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡‰Â∑ היא ראה , היא  ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

ּדּיה , היא  ׁשר ֹואה א ּיה , 'ראה '? ׁשמ ּה נקרא  ול ּמה  ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא  ׁשמ ֹותיה ? ּבכל   הזהיר ול ּמה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר .
הא ֹוסר ּה יהא  ׁשּלא  לחלק , ּדין' ל 'בעל  ּפה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתח ֹון

ּדּיה  'זֹו, א ֹומר : לה ּתיר , וה ּבא  'ראה ', א ֹות ּה ְְִֵֵַַַָָָָָק ֹורא 
ּובע ֹופ ֹות  ה ּכת ּוב '. אסר  לא  וזֹו ׁשמ ּה, א ּיה  א ֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמ ּה,

ה ּטמא   ל הטה ֹורים ים ,ּפרט  ׁשהע ֹופ ֹות  לל ּמד  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
ה ּמעט  את  ּפרט   לפיכ ה ּטמאים , על  .מר ּבים  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

  §¥¬¨Ÿ¥−§¦«

LÙ‡ז È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙ÒÙ È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡LÙ È˜qÓ È‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙ÒÙe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Òt ˜ÈcÒÓ È‡ ‡ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏeƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂיב  ‡L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙËÂ ‡Ùk ˙e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈



נט               

    §¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
 §¤©¥−§¦¥«

  ¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
˙ÓLz‰∑ ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב "א  «ƒ¿»∆

  §©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
CÏM∑( סג ה ּים (חולין מן ּדגים  .ה ּׁשֹולה  »»ִִֶַַָָ

    §©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
˙ÙÈÎec∑ הרופ "א ּובלע "ז ה ּבר , ּתרנג ֹול  וכר (ווידעהאפף )ה ּוא  ּכפ ּולה , .ּבל ּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

       §ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
ÛBÚ‰ ıL∑ קר ּויים הם  טמאים , וחגבים  ּוצרעים  זב ּובין, ּכג ֹון: הארץ , על  הר ֹוח ׁשים  ה ּנמ ּוכים  הם  ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.'ׁשרץ ' ֶֶ

  ̈¬¨−Ÿ¥«
eÏÎ‡z B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא ה ּטמא , את  ולא  »»…≈ְֵֶַָָֹ

א ֹות ּה ּבבהמה : וכן תע ׂשה ', 'לא  על  'ע ׂשה ' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'ע ׂשה ' מ ּכלל  ה ּבא  ו'לאו' טמאה , ּבהמה  ולא  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכל ּו

תע ׂשה ' ו'לא  ּב'ע ׂשה ' עליהם  לעבר  'ע ׂשה ', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

    Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
        ¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

       ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
EÈÚLaŒL‡ bÏ∑ עליו ׁשּקּבל  ּתֹוׁשב , ּגר  «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבל ֹות  וא ֹוכל  ֿ זרה  עב ֹודה  לעבד  ˜„LB.ׁשּלא  ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑( ספרי), ל ּבּמּתר   עצמ את  ּדברים ק ּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל  א ּסּור , ּבהם  נֹוהגים  ואחרים  ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻה ּמּתרים 

È„b.ּבפניהם  ÏM˙Œ‡Ï∑( קיג ּפעמים ,(חולין ׁשל ׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולע ֹופ ֹות  לח ּיה , טמאה ּפרט  ÏM˙Œ‡Ï.ולבהמה  ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

     

     ©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
  ©¨¤−¨¨¬¨¨«

OÚz OÚ∑(תנחומא) אמר זה ? אצל  זה  ענין מה  «≈¿«≈ְִֵֶֶֶַָָָ
לי  ּתגרמ ּו 'לא  ליׂשראל : ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלהם 

א ּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד  ּתב ּואה , ׁשל  ּגדיים  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלב ּׁשל 
ּכׁשה ּוא  ּכרא ּוי, מע ׂשר ֹות  מע ּׂשרים  א ּתם  אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאם 

tÁL‡טו tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Âe˙‡:טז ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז ÈÏLÂ ‡˜˜ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË‡יח  bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙ÈeÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  ÏÚ ˙B˙Ï ‡ÏÈ Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ˜¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:ÏÁa Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

BtÈc˜כב  CÚÊ ˙ÏÏÚ Ïk ˙È OÚ˙ ‡OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»



     
 

      
     

     
    



ס              
והיא  קדים  ר ּוח  מ ֹוציא  אני להת ּבּׁשל , ְְְֲִִִִִֵַַָָסמ ּו

ׁשּנאמר  כו)מ ׁשּדפ ּתן', ב  קמה ",(מלכים לפני "ּוׁשדפה  : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכּורים וכן L‰.לענין ‰L∑( ספרי) ׁשאין מ ּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ

על  החד ׁש מן .ה ּיׁשן מע ּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

              

ע ע ע ע רררר כב )ע ע ע ע רררר (יד , ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
תע תע תע תע רררר ביל ביל ביל ביל  א)ע ע ע ע רררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ה ', את לנת מ ר מע ר מצות ,  מרא  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
כתיב   טז)א ו , אמר (ואתח  כמ ה ', את תנ לא  ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג , .(מלאכי . הא צר ית אל ה ע ר ל את  הביא :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארת  את  לכ אפח  לא   א . . זאת נא  ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻבחנני 

להלכה  נפסק  וכ . מי סרמ "ז)ה צדקה  הלכות יו "ד  ,(טור  ְְֲִִֵַַַַָָָ
וה ה , זה . מ בר   ח ה ', את לנת אס ר בר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָכל
אבל  מע ר. רק  אמ ר ה בר עה  הביא    ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ "א 

 חסידי ספר איתא  וכ , ניהאחר רב  ,(סקמ "ד )הס מת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה . אר   ה ' את לנת ְְְִֶֶַַַָָָֻר

     §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
       §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

       §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
  ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מע ׂשר  למדנּוזה  ר  ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  ל ּלוּיים , רא ׁשֹון מע ׂשר  יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכל ֹו ר ׁשּות  להם  ונתן וג ֹו'", יׂשראל  ּבני מאת  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקח ּו

ׁשּנאמר  מק ֹום , ּבכל (שם)ּבכל  א ֹות ֹו "ואכל ּתם  : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
ה ּוא  אחר  מע ׂשר  זה   ּכרח ֿ על  .מק ֹום "; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

      §¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
       ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

       ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
EÎÈ Èk∑ ה ּתב ּואה ל ׂשאת ׁשּתהא  .מר ּבה  ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

     §¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
      ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

     §¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
      ©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

        §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬¥¤«
ELÙ ‰e‡zŒL‡ ÏÎa∑ ּכלל.˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»

ÎMe ÔÈie Ô‡ve∑ ּפרט.EÏ‡Lz L‡ ÏÎe «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿
ELÙ∑( סג ב "ק  מפר ׁש:(ספרי . ה ּפרט  מה  וכלל : חזר  «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ

הארץ , ולד ֹות  וכ ּו'ולד  אדם  למאכל  .ורא ּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

ÈÚzÈכג  Èc ‡˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
CÓÁ CeÚ NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ CB˙ ÈBÎe CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È‡ ‡Á‡ CpÓ ÈbÒÈ È‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡ CpÓ ˜Á˙È È‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎÈ È‡ Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

ÈB˙aכו CLÙ ÈÚzÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎe ˜ÈzÚÂ ˙„Á ÓÁe ‡Úe¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»



    
     

    
     

 

    
   
    

    
    

     
   



סי               

       §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
   ¥¬¤§©«£−̈¦¨«

epÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑ל ֹו מע ׂשר מ ּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.רא ׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑( ספרי)יצא ּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  ל ֹו יׁש ה ּוא  ׁשאף  והפקר , ּופאה  ׁשכחה , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט ,
ּבמע ׂשר  ח ּיבין ואינן ,ּכמ ֹו ּבהן ע ּמ. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

    ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
     §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם ל ׁשמ ּטה , ּוׁשנּיה  רא ׁשֹונה  ׁשנה  ׁשל  מע ׂשר ֹותיו ה ׁשהה  ׁשאם  ול ּמד , ּבא  ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  ה ּבית  .מן ְִִִִַַַ

       ¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
      §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

       §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
 ©«£¤«

ÈÂl‰ ‡e∑ רא ׁשֹון מע ׂשר  b‰Â.ויּטל  »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל  ׁשה ּוא  ׁשני, מע ׂשר  ויּטל ּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

 ּכדר ּביר ּוׁשלים  א ּתה  ּתאכל ּנּו ולא  זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה 
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל  ׁשני מע ׂשר  לאכל  eÏÎ‡Â.ׁשּנזקק ּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚNÂ∑ אין' אמר ּו: מ ּכאן ׂשביעה , ּכדי להם  ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

ליר ּוׁשלים   ה ֹול וא ּתה  וכ ּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשה ׁשהית , ּוׁשנּיה  רא ׁשֹונה  ׁשנה  ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבמע ׂשר 

כז)ּומתוּדה : ּכמ ֹו(דברים ה ּבית ", מן ה ּקד ׁש "ּבער ּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לע ׂשר (שם)ׁשּמפר ׁש ּתכ ּלה  ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

     

   ¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
ÌÈLŒÚL ıwÓ∑ לכל ׁשנים " "ׁשבע  יכל  ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

ה ּׁשבע ", ׁשנת  "קרבה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומלוה ? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה 
ּומלוה  מלוה  לכל  ׁשנים  ׁשבע  א ֹומר  א ּתה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם 

הא  קרבה ? היא   היא ואחד , אחד  ּכל  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת 
ה ּׁשמ ּטֹות  למנין ׁשנים " "ׁשבע  .למד ּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

      §¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
     £¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

  ¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל יד ֹו את  מ ּׁשה ׁשמט  ּבעל  .ּכל  »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

      ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
 ©§¥¬¨¤«

ÈÏ˙כז È‡ dÈ˜Á˙ ‡Ï CÈÂ˜ È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓכח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ˜ Èc ‡ÏÓ‡Â ‡nzÈÂ ‡Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈ Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL ÚL ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÈÓב  b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
dÁ ÔÓ Úa˙È ‡Ï dÁa ÈLÈ Èc eL¿ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡˜ È‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»



   
   

     
     

     
  



סב              

       ¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
       ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

ÔBÈ‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ ה ּוא ּולה ּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשא ּתם  ּבזמן א ּלא  אביֹון"? יח ּדל  לא  "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹא ֹומר :
ולא  ּבאחרים  אביֹונים  מק ֹום , ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹע ֹוׂשים 

מק ֹום , ׁשל  רצ ֹונֹו ע ֹוׂשים  א ּתם  ּוכ ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם .
אביֹון  ּבכם . 'אביֹון'אביֹונים  ּול ׁשֹון מעני, ּדל  , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל  ּתאב  .ׁשה ּוא  ְֵֶָָָָ

      ©¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
      ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

 §©§−©«
ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ ˜∑ יהיה לא  אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑ הר ּבה א ֹות ֹו מ ׁשמיעין קמעא , .ׁשמע  «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

      ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
       ¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

   §−¬Ÿ¦§«Ÿ
CÏŒac L‡k∑? ּדּבר כח)והיכן "ּבר ּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר " ּכׁשּנֹופל ∑zËÚ‰Â.א ּתה  הלואה , ל ׁשֹון ּכל  ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית ", ּכג ֹון: מפעיל , ּבל ׁשֹון נֹופל  ה ּמלוה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל 
על  נֹופל  היה  "ועבט ּת", א ֹומר  היה  ואם  ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבט ּת",

"ולוית " ּכמ ֹו ÌÈBb.הלוה , zËÚ‰Â∑ ׁשּתהא יכל  ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "וא ּתה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לזה ? ּומלוה  מ ּזה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה 
ÌÈa.תעבט " ÌÈB‚a zÏLÓe∑ ּכֹוכבים ֿ ע ֹובדי יכל  ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מ ֹוׁשלים  לא אחרים   ּוב" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימ ׁשל ּו ְִֹ

       ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
       §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®Ÿ§©¥´

      ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
ÔBÈ‡ E ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .ק ֹודם ה ּתאב , ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי ק ֹודם  מאבי אחימא ּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈÚL∑ אחרת עיר  לענּיי ק ֹודמים   עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא  אם  יּתן אם  ׁשּמצטער  אדם   ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט  אדם   ל יׁש תא ּמץ "; "לא  נאמר :  ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תק ּפץ " "ולא  נאמר :  לכ וק ֹופצ ּה, EÈÁ‡Ó.יד ֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות   ס ֹופ ל ֹו, ּתּתן לא  אם  »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

      ¦«¨Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥
   ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה  Á˙ÙŒÈk.אפ ּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑' א ּלא' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ּכי' ËÚ‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈÚz∑ ּבהלואה ל ֹו ּתן ּבמ ּתנה , רצה  לא  Èc.אם  «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
BÒÁÓ∑להע ׁשיר ֹו מצ ּוה  א ּתה  BÏ.ואי ÒÁÈ L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לר ּכב  ס ּוס  לפניו אפ ּלּו לר ּוץ  סו)∑BÏ.בד  (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
א ּׁשה , א ֹומר זֹו ה ּוא  ב )וכן עזר (בראשית ל ֹו "אע ׂשה  : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנג ּדֹו ְְֶ

Î‡ד  È‡ ‡kÒÓ C È‰È ‡Ï È‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú‡a ÈÈ CpÎÈ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎa C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï Ce ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C È‰È È‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ‡a CÈÂwÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ÈÒÁÈc dBÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈



                    
                    



סג               
          

     

 ל ל ל ל          נתנתנתנת .... ....  ל ל ל ל  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ יד יד יד יד פפפפח ח ח ח  ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽי י י י ־ ־ ־ ־ פתח פתח פתח פתח  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאה  אפיל   נת . עמי ה  אפיל  פח  ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָתח 

 עמי(רש"י י.  ח (טו , ְִָ
דנמל ר"י  ר  הרא ה ס ק  על מ ע   לע  ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָי
" נת" ר  מ ולא  , עמי ה  אפיל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפח 

? עמי מאה  אפיל ְֲִִֵֶָָה א 
פטת: למר  ְְְֵַַוי

"לא  פני ־זה  לס ק   המ א  פח " "תח  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה ס ק 
לאחרי ־זה  "'ג  יד את   תק ולא   לבב את   ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתא

נתינת  ה ב  תיחת על מד ר פח ", פתח  "י   י ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממ
זה . וכ צא  יפת  ני סבר היה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה דקה 

א פעל, ה דקה  נתינת על מד ר ה ני  ס ק   ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא   האבי  אחי עינ ורעה  . . ה בע  נת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ"קרבה 

."ל  נת"  "ל ִִֵֵָת
נתינה  על רק  י  ר"י , פר ה י   טע ב מ ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־י ־זה 
על  אבל , עמי מאה  אפיל היה  לצת אפר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹפעל
את  פח  לצת ק ה  ב ) רג (היא  ה ב  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָתיחת

.וקל־להבי ! עמי מאה  ְְְִִִֵַָָָל

     ¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
     ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

        ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
   ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

EÈÏÚ ‡˜Â∑( ספרי) ל ֹומר ּתלמ ּוד  מצוה ? יכל  ¿»»»∆ְְִַַָָֹ
כד ) יקרא "(דברים "ולא  :.‡ËÁ E ‰È‰Â∑ֿ מ ּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ

"וקרא  נאמר : ל ּמה  ֿ ּכן אם  יקרא . לא  אפ ּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמק ֹום ,

מ ּמי  יֹותר  ה ּקֹורא , ֿ ידי על  ליּפרע  אני ממהר  ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
ק ֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

       ̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
      ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

   ©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה  ּובינBÏ∑.אפ ּלּו ‰c.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמר ּת א ּתה אפ ּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

ה ּמע ׂשה  ׂשכר  עם  האמירה  ׂשכר  .נֹוטל  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

      ¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
       §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦©«£¦¤²

   §¤§«Ÿ§−§©§¤«
ÔkŒÏÚ∑(שם) כן עצה (ספרי )∑Ó‡Ï.מ ּפני «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

 מ ּׁשיא אני  לט ֹובת.EiÚÏ EÈÁ‡Ï∑? אח לאיזה  ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ
ה ּוא ,∑EiÚÏ.לעני  אחד  עני ל ׁשֹון אחד , ּביֹו"ד  ְִָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני י ּודי"ן, ּבׁשני ענּיי .אבל  ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

       ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
     ¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

¥«¦¨«

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈL ‡zL ‡È˜ ÓÈÓÏ ÚLaƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡BÁ C È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎe C„BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡NÈ a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zLe ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈBÁ a dpËÙz ‡˙ÚÈL¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»



              



סד              
EÏ ÎnÈŒÈk∑( יד אחרים ,(קידושין ֿ ידי על  ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

ּכבר  והרי מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּבגנבת ֹו ֿ ּדין ּבית  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשמכר ּוה ּו
כא)נאמר  ּובמכר ּוה ּו(שמות עברי", עבד  תקנה  "ּכי : ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָ

ּדברים  ׁשני מ ּפני א ּלא  מד ּבר ? ה ּכת ּוב  ֿ ּדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבית 
אף  העבר ּיה ", "א ֹו ׁשּכת ּוב  אחד , ּכאן: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנתח ּדׁשּו

ׁשאין  ֿ ּדין, ּבית  ׁשּמכר ּוה  ולא  ּבׁשׁש, ּתצא  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹהיא 
ולא  "ּבגנבת ֹו", ׁשּנאמר : ּבגנבת ּה, נמ ּכרת  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהא ׁשה 
ּכאן  ול ּמד  אביה ; ׁשּמכר ּה ּבקט ּנה  א ּלא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבת ּה',
ּתצא . סימנין, ׁשּתביא  קדם  ׁשנים  ׁשׁש יצא ּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם 

ּתעניק  "העניק  ּכאן : ח ּדׁש ."וע ֹוד  ְֲֲִִֵֵַַָ

     §¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

       ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤
    ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ ּובמראית ּבגב ּה עדי, ל ׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפר ׁשים  ויׁש ל ֹו. ׁשהטיבת  נּכר  ׁשּיהא  ּדבר  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צ ּואר ֹו על  הטענה  EbÓe.ל ׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E˜iÓe∑ ּתלמ ּוד ּבלבד ? אל ּו א ּלא  לי אין יכל  ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

. ּבֹורא  ּׁשּברכ מה  מ ּכל  ," ּברכ "א ׁשר  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָל ֹומר :

ׁשהם  מיחדים  א ּלּו מה  א ּלּו? נאמר ּו ּבכלל ול ּמה  ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרד ֹות . יצא ּו ּברכה . ּבכלל  ׁשה ּוא  ּכל  אף  ְְְְְִֶַַָָָָָָָּברכה ,
ּכּמה  ֿ ׁשוה ' ּב'גזרה  ק ּדּוׁשין ּבמ ּסכת  ר ּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמד ּו

ּומין  מין מ ּכל  ל ֹו .נֹותן ִִִֵָ

          

    

מצרימצרימצרימצרי  אר אר אר אר הייתהייתהייתהיית עבד עבד עבד עבד  י י י י  וזכרוזכרוזכרוזכר .... ....  ל ל ל ל עניק עניק עניק עניק  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניק העניק העניק העניק 
מה  ;ל נה  ל הענק  א ה   א ,ל ו ניתי  ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענק י 

יד  רחב  ל  א ה   א יד , רחב  ל נתי   מצרי, טו) ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד ־טו .

 ל מ ע  , האד על היא  הענקה  מצות א . : לע  ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָי
העניק  ה "ה  מ רה  ו ניתי " "הענק י  ה א  ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה 'פרי '
צרי ה ולא  ,(' כ  ס לי  נ י  צרי ה  ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(למר
אינ כבי ־מ לת לע בד  ה מ ר עבד  ב . . האד  היְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ני ל  הרכ על למר אפר  ואי הענקה , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָכלל

הענקה ? דר   מצרי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָי ראל
זה : לבאר  ְְֵֵֶָָוי

תר    האד נתינת א )  חלקי ב '  נ י הענקה  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָמצות
ההנאה   העבד  ק לת ב ) .דת עב עב ר לעבד  ה ב  ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה רת

מה נה . העבד  ל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה עלת

  ד ה  ב למ ק רה   האד נתינת : יניה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהח ק 
העבד ק לת ־אימה ־ עבד ; דת עב עב ר ה ב  ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה רת
א ר  ,רחר מ וחלק  רט מה ה  והיא  תלחיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָק רה 
 העני הפ מ נת, מק ל ה א  יציאת  ע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָד ־בד 

יד . ורחב  חרת  י ־א ְְְִִֵַַָֹעבד ת,
ה ' פ ו  מצרי היית עבד  י  וזכר" ס ק  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוה ה 
הענקה , ה ני  עני  מד "'ג מצ אנכי   על , ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדי  הי י ראל ני   כמ העבד , חרר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָלמ ת
. עבדיה חרר  ה  בי מח  לגמרי ,  חרר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוה "ה 
  האד על ה תינה  ח ב  על א ה ד ר אי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻבהי ת
מי אצל נגע  אינ הענקה , ה חרר למ ת לגי  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָא א 
ג ה נה , תנ מי  נגע  אינ וכ לפני ־זה , עבד  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה 
חרת. ל מ ב  העבד   ימר אחר  מאד ה נה  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָק לת

      §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
       §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦§©§²¤©¨¨¬©¤−

©«
˙ÈÈ‰ „Ú Èk zÎÊÂ∑ל ֹו ּוׁשנה  הענק  א ּתה  אף  ה ּים , ּוב ּזת  מצרים  מ ּבּזת   ל וׁשניתי .והענק ּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

       §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
    £¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈBÁ a dpËÙ˙ È‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È dpËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

Cc‡Óeיד  CÚÓ dÏ LÙ˙ ‡LÙ‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈ Èc CzˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜Ùe ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡Èטז CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ÓÈÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ Ë È‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»



               



סה               

     §¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
     §−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

ÌÏBÚ „Ú∑ ל ֹומר ּתלמ ּוד  ּכמ ׁשמע ֹו? יכל  ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אח ּזת ֹו, אל  איׁש "וׁשב ּתם  :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּוב ּו", ע ֹולמ ֹומ ׁשּפח ּתֹו א ּלא  זה  ׁשאין למד ּת, הא  ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ׁשל  E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמ ּוד  א ֹות ּה? ה ּכת ּוב  ה ׁשוה  לרציעה  אף  יכל  ְְְִִִַַַָָָָָָֹל ּה,
כא)ל ֹומר : נרצע (שמות עבד  העבד ", יאמר  אמר  "ואם  ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה  .ואין ְְִֵַַָָ

      «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
       ¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

      §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ÈÎN ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמר ּו: מ ּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזה ּו ּבּלילה , ּובין ּבּיֹום  ּבין ע ֹובד  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
ר ּבֹו ּבּלילה ? עב ֹודת ֹו ּומה ּו יֹום , ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעב ֹודת 

ׁשפחה  ל ֹו לאד ֹון מ ֹוסר  וה ּולד ֹות  .ּכנענית , ְְְְֲִִֵַַָָָָ

       

ע ע ע ע הההה א א א א רררר כל כל כל כל   אלקי אלקי אלקי אלקי הההה''''  ברכ ברכ ברכ ברכ(יח (טו , ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
 ח כל לה ל ,לפרנסת לי  לעת רק   האד ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינ וכ מה , א נאה  ל פסלת סיג מ ל טה ר יהיה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה לי 

ה ', לברת רא י  לי  יהיה  ואז ה רה . יני  על־י  ה ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיה 
 קל ל ה רנסה  ב . ריוח . רנסה  ל היה  א . : ני בְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ָָהרא י .

     

      ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
       ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

    §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
LÈc˜z 'B‚Â BÎa‰ŒÏk∑ ה ּוא אחר  ּובמק ֹום  »«¿¿«¿ƒְֵַָ

א ֹות ֹו" איׁש יק ּדיׁש "לא  כז),א ֹומר  ּכיצד ?(ויקרא הא  ְִִֵֵַַָֹ
ל ֹומר : ׁשּמצוה  ל ּמד  וכאן אחר , לקר ּבן מק ּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

א ּתה  לבכ ֹורה ''הרי כט)קד ֹוׁש אי (ערכין אחר : ּדבר  . ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יק ּדיׁש", "לא  נאמר : ׁשּכבר  'ּתק ּדיׁש', ל ֹומר  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפ ׁשר 

נאמר : ּכבר  ׁשהרי יק ּדיׁש", "לא  ל ֹומר : אפ ׁשר  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי
הק ּדׁש א ּתה  מק ּדיׁשֹו ּכיצד ? הא  ע ּלּוי,"ּתק ּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה  ט ֹובת  ּכפי להק ּדׁש ˙Ú„.ונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ EBL Îa∑למד ּו - הח ּלּוף  אף  ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)ר ּבֹותינּו ּבהוה (בכורות ה ּכת ּוב  ׁשּדּבר  א ּלא  .ׁשאס ּור , ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

       ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
   £¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

L„e‡יז d„‡a Ôz˙Â ‡ÚˆÓ ˙È q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈBÁיח  a d˙È CËÙÓa CÈÚ ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡È‚‡ ‚‡a ÔÈz „Á ÏÚ È‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚeיט  CB˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈÎec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ CB˙„ ‡Îea¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»



    
      

 
     

     
    

    
    

      
    
   
     

     
     

     
    

     
     
     

       
     
   

  



סו              
epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑, א ֹומר ה ּוא  ל ּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ

ואחד  ּתם  אחד  ּכה ּנה , ממ ּתנֹות  ׁשה ּוא  מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר 
ׁשּנאמר  מ ּום , יח)ּבעל  וג ֹו'"(במדבר ּל יהיה  "ּוב ׂשרם  :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

‰L ‰L∑ על יֹותר  א ֹות ֹו מ ׁשהין ׁשאין מ ּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ
ה ּקׁש ּכבר  ׁשנת ֹו? מ ּׁשעברה  ּפס ּול  יהא  יכל  ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנת ֹו,

ׁשּנאמר  יד )למע ׂשר , אלהי(לעיל  ה ' לפני "ואכל ּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

 ּבקר ּובכ ֹור ֹות  , ויצהר ּתיר ׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמע ׂשר 
לחבר ּתּה, מ ּׁשנה  נפסל  אינֹו ׁשני ּמע ׂשר  מה  ,"ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוצאנ

ׁשנת ֹו ּתֹו ׁשּמצוה  א ּלא  נפסל , אינֹו ּבכ ֹור  L‰.אף  ְְְְִִֵֶֶַָָָָ»»
‰L∑, ה ּיֹום א ֹות ֹו א ֹוכל ֹו ׁשנת ֹו, ּבס ֹוף  ׁשחט ֹו אם  ¿»»ְְְְִַָָ

ימים  ל ׁשני ׁשּנאכל  ל ּמד  אחרת ; מ ּׁשנה  אחד  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹום 
אחד  .(ספרי )ולילה  ְְֶַָָ

        §¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
    ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

ÌeÓ∑ ּכלל.eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú ÌeÓ Ïk∑ואינֹו ה ּגל ּוי מ ּום  מפר ׁש: ה ּפרט  מה  וכלל , חזר  ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
ח ֹוזר  ואינֹו ׁשּבגל ּוי מ ּום  ּכל  אף  .ח ֹוזר , ְְֵֵֵֶַָָ

      ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
§¨«©¨«

     ©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
 ©¨«¦

ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ˜∑ ה ֹואיל ּתאמר : ׁשּלא  «∆»……≈ִֶַֹֹ
קד ֹוׁש ׁשהרי ה ּוא , א ּסּור  מ ּכלל  ה ּבא  ה ּתר  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכ ּלֹו

ה ּדם  אף  יהא  יכל  ונאכל , ּפדיֹון ּבלא  ּבח ּוץ  ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט 
תאכל  לא  ֿ ּדמ ֹו את  "רק  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ."מ ּתר ? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

    ̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
       ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈

   ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
È‡‰ L„ÁŒ˙‡ BÓL∑,ּבֹוא ֹו מ ּקדם  »∆…∆»»ƒִֶֹ

מנחת  את  ּבֹו להקריב  לאביב , רא ּוי ׁשּיהא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשמ ֹור 
ה ּׁשנה  את  ע ּבר  לאו, ואם  ÌÈˆnÓ.העמר , ְִֵֶֶַַָָָָֹƒƒ¿«ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּנאמר יצא ּו, ּבּיֹום  לג )והלא  :(במדבר »¿»ְֱֲֶֶַַַָֹ

לפי  א ּלא  וג ֹו'"? יׂשראל  בני יצא ּו ה ּפסח  ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"מ ּמחרת 
ׁשּנאמר  לצאת , ר ׁשּות  ּפרעה  להם  נתן (שמות ׁשּבּלילה  ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וג ֹו'יב ) לילה  ּולאהרן למ ׁשה  "וּיקרא  :". ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

            

        

גו '" סח  וע ית האביב   ד ח את "מ ר תב  תנפרְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
א) להי ת (טז,  רי ה א  ס ק  ה סח  חג ימ ,והינ .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב .  ד חְִֶָָ
ה ': עב דת העני לבאר  ְְְֲִֵֵַַָָָוי

ה בע ח ת ה ה  האביב , ה פעת  ע ה בע , סדרי  ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־י 

נדמה  הראה  עי עד  , ר הח ימי   מ  העל  היְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
 תא לפתע  ה ה  וגיד ל, צמיחה  יצירה  הח ת, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָפסקה 
 מ א א  זה  היה  א  ל, לעי מתה  האביב   ד חְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
אילנת  אחר־  פיע י למע ח ת,   קי ל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמ

ירק .  פיעט ו ד ת  ְְְְֲִִַָָָמלבלבי

Ïkכא  ÈÂÚ B‡ È‚Á ‡ÓeÓ d È‰È È‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡ÈË Òkƒ¿««¿»¿«¿»

‡Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡È‡„ ‡ÁÈ ˙È Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡È‡„ ‡ÁÈa È‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „ÚÂ ÌÈˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»



    
    
    
     

 

    
     

    
      
     

    
     
    
     

   



סז               
ה רה  ה ק פה  אחרי  , מצרי יציאת עת   היה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכ
ה ה  יחד ,   ה מה  וגלת   ה לת   מצרי לת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָל
מצרי לת על  י ה  ה נתה  מ עט זמ  מְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טמאה  ערי  ממ "ט  נתע   י  י בחמ י ראל,  עְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ

! בעצמ  ד כב ה "ה  מ י  ה רה  ְְְְִִִַַַַַָָָָלק לת

ק פה  איז ינ ח  י  א ,לנ לכ זה  ה ל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'מ סר
צמיחה  יצירה , ל ק פה  אינ  לטע ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאפר
וההפסקה  ,ידינ טע ת א א  זה  אי לו אי  קרב  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגיד ל,
רח  לה צאת  האביב  וכמ ל ח , לתספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ירת. ְְִֵולגמ ל

       §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
      £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁÊÂ∑: ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקח ּו" הע ּזים  ּומן ה ּכב ׂשים  (ספרי )∑˜e."מן ְִִִִִִַָָָ»»

חב ּורה  ה ּפסח  על  נמנּו ׁשאם  לחגיגה , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָּתזּבח 

מ  על מר ּבה , נאכל  ׁשּיהא  ּכדי חגיגה  ע ּמֹו ביאים  ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מ ּפס ּוק  הר ּבה  ּדברים  ר ּבֹותינּו למד ּו וע ֹוד  ְְְְִִֵֵַַַַָָָה ּׂשבע ,

.זה  ֶ

     «ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
       ©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

       §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
 ©¤«

ÈÚ ÌÁÏ∑ׁשּנתע ּנּו העני את  ׁשּמזּכיר  לחם  ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ Èk∑ ּבצק הס ּפיק  ולא  ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה להחמיץ  ׁשּל לא  וח ּפזֹון לזּכר ֹון,  ל יהיה  וזה  ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

א ֹומר  ה ּוא  ׁשּכן מצרים , ׁשל  יב )א ּלא  "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וג ֹו'" העם  על  kÊz.מצרים  ÔÚÓÏ∑ ידי ֿ על  ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

 צאת ֿ יֹום  "את  וה ּמּצה , ה ּפסח  ."אכילת  ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

          

      

, חמ עליו  תאכל "לא  ה סח  לחג נגע  תב  תנפרְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
"'ג מ ת עליו  אכל  ימי ג )בעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

חמ א . : מה , עניני כ ה   קיחל  וחמ מ ה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוה ה ,
מ ת  העיסה  נארת  מ ה  ואיל העיסה , מתנאת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
י ת  על מ רה   חמ רחנת: ה בר מ מע ת ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא .

ו פלת יטל על מ ה  יג ,והתנא ת, צו  לקוטי־תורה  (ראה  ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ ) ד . יד , שה "ש .ג .

"מ ה " א א  זה ת, מא תת מ רב ת " ו "חמ "מ ה " ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב .
 א א תת י  חי "ת. א ת " ו "חמ ה "א , א ת  ְְְְִִֵֵֵָהיא 
 י ק מ לה  מ רב ת יה הרי  לנה , אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ ת

לת  כל סתמה  חי "ת הא ת א א  מ מ ה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹפתח ת
מ מעלה  תח  ל  י ה "א  הא ת ואיל לגמרי ,  דדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה

ובכ"מ ) א, רנב , זח"ג  .(ראה 
רחנת: ה בר מ מע ת לבאר  ְְְְִֵֵַַָָָָָוי

ה "לתח  על קאי   הא תת) (י  מ מ ה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה תח 
" בר ז)ח את ד , מ ל (בראשית תמה  חי "ת, והא ת . ְְִֵֵֶַָָָָ

ל ואי זה  ל"תח " "נכנס "  אד על מ רה  , דדי ה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאר
ל  ה "א , הא ת ־אימה ־ מ ה . ליציאה    ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמק
ל  מ ב  נמצא   אמנ  אד על מ רה  מ מעלה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָתח 

א ־על  אבל ," בר ח את תח "לתח  ל  י ,י ־כ־ ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a ÈBz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡ÚL ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰a È‡ ÈÚ ÌÁÏ ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È k„˙c ÏÈ„a ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»



     
       

    
      

     


    
     
     
     

     
     

    
    

     
      
    

  
     

     

    
      
     
     
     
     
    
     

      



סח              
בה . ולע ת  ב מ לצאת יכ ל  על־יד  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה 

 י תר קט תח  ה א  ה "א ) (א ת למעלה  ה תח   ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוא
ז"ל תינר אמר [ב ])הרי  ב  פ"ה , ח ד (שהש"ר  לי   תח" ְְְֲִִֵֵַַָ

ל   פתח  לכ אפח  "ואני   ועל־ידי ־זה  מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָל
האד יכ ל אחד , בה  הרה ר על־ידי  י  ," ל ְְְִִֵֶַָָָָָָָא

מ ר. לציק  מ ר מרע   אחד  רגע   ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלה ת
ל אי מי  על  וג וי ת, אוה  על מ רה   חמ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא ,

בה . על  וג יטל על מ רה  מ ה  לתבה , ְְְִִֶַַַַַָָָָתח 

זה : זה   ייל  מ ה   חמ י  קיהחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָני 
לידי  ל לע יב א  לא  מתנא , מתאה   האד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹכא ר
ח נת  ימצא  מ ה ל מ ני  , ל חס ־ו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָבה 
ה א  א ר ־אימה ־ הנהגתיו . ל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהציק 
, עצמ את להציק  מ ל אינ ו פלת, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַביטל
וכא ר  מע יו , מ ל ח ־צדק  ע ה  ה א  הרי  ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָבמילא 
ע ה   הרא י  פ א אינ הנהגת לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנכח 

ְָבה .

     §Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
     §«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

 ̈«¦−©«Ÿ¤
ÌBia Úa ÁaÊz L‡ Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

˜aÏ ÔBL‡‰∑ לפי ּדֹור ֹות , ּבפסח  ל ּמֹותיר  אזהרה  »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ
מצרים , ּבפסח  א ּלא  נאמר  האמ ּור ׁשּלא  רא ׁשֹון ויֹום  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר : ּדא ּת ּכמה  ּבניסן, י"ד  ה ּוא  יב )ּכאן "א (שמות ְְְְִֵַַָָָָ
ּולפי  מ ּבּתיכם ", ׂשא ֹור  ּתׁשּבית ּו הרא ׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַָָּבּיֹום 
לד ּבר  והתחיל  ּפסח  ׁשל  מענינֹו ה ּכת ּוב  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנס ּתּלק 
ּתאכל  ימים  "ׁשבעת  ּכג ֹון: ימים , ׁשבעת  ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבח ּקֹות 
 הצר ," ּגב ּול ּבכל  ׂשא ֹור   ל יראה  ולא  מ ּצֹות , ְְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻעליו
"ולא  ּכתב : ׁשאם  מזהיר , ה ּוא  זביחה  ּבאיזֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפר ׁש
הייתי  ל ּבקר ", ּבערב  ּתזּבח  א ׁשר  ה ּבׂשר  מן ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹילין

ּב'בל  ּכּלן ׁשבעה , ּכל  ה ּנׁשחטים  ׁשלמים  ְְְְִִִִֵַַָָָָָֻא ֹומר :
ּכתב :  לכ ולילה , ליֹום  א ּלא  נאכלין ואינן ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּתֹותיר ּו',
י"ד  ּבחגיגת  אחר : ּדבר  הרא ׁשֹון". ּבּיֹום  ֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבערב 
ימים , ל ׁשני ׁשּנאכלת  עליה  ול ּמד  מד ּבר , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָה ּכת ּוב 
ה ּכת ּוב  הרא ׁשֹון ט ֹוב  ּביֹום  ּכאן האמ ּור  ְְִִַָָָָָָו"הרא ׁשֹון"
א ׁשר  חגיגה  ּבׂשר  המקרא : מ ׁשמע ּות  וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמד ּבר ,
ּבקר ֹו עד  הרא ׁשֹון ט ֹוב  ּביֹום  ילין לא  ּבערב , ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּתזּבח 
ׁשנּויה   וכ ּובט "ו, ּבי"ד  היא  נאכלת  אבל  ׁשני, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָׁשל 

ּפסחים  ּבמ ּסכת  .(ע "א)היא  ְְִִֶֶַָ

      ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
    £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

     Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
       §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

   ©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
Úa.kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈˆnÓ∑( ספרי) ּבערב חל ּוקים : זמ ּנים  ׁשל ׁשה  הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵֶֶַָָֹ
ה ּׁשמ ׁש ּוכב ֹוא  זבחה ּו, ּולמעלה  ׁשע ֹות  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָמ ּׁשׁש

ּכל ֹומר , ׂשֹורפה ּו; א ּתה   צאת ּומ ֹועד  ְְְְֵֵֵֵַַָֹּתאכלה ּו,
ה ּׂשרפה  לבית  ויצא  נֹותר  .נע ׂשה  ְְְֲֵֵֵֵַַָָָ

       ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
     ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

ÚL‡ד  CÓeÁz ÏÎa ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓa ÒBk˙ Èc ‡Òa ÔÓ ˙ÈÈ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂwÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï‡‰ו C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓa ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ˜Ï C‰˙e ‡Ùˆ Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»



     
       

 
     

    
     

       
     

     
     

  



סט               
zÏMe∑ ּבּׁשּול קר ּוי ה ּוא  ׁשאף  א ׁש, צלי ˜a.זה ּו ˙ÈÙe∑( ספרי) ׁשל ׁשּטע ּון לבקר ֹו מל ּמד  ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

ֿ ט ֹוב  יֹום  מ ֹוצאי ׁשל  לילה  טז)לינה  .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

      ¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
      ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ ה ּוא אחר  ּובמק ֹום  ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב )א ֹומר  ה ּיׁשן (שמות מן ׁשבעה  ימים ", "ׁשבעת  : ְְִִִִֵַַָָָָ

מ ּצה  אכילת  על  ל ּמד  אחר : ּדבר  החד ׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה 
ח ֹובה . ׁשאינּה ל ׁשׁשת ּבּׁשביעי, למד  א ּתה  ּומ ּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ּכלל  מן ויצא  היה , ּבּכלל  ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים ,
ולא  ר ׁשּות , א ּלא  ח ֹובה  ּבֹו מ ּצה  אכילת  ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלל ּמד 

ּכּלֹו ה ּכלל  על  לל ּמד  א ּלא  יצא , עצמ ֹו על  ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻלל ּמד 
מ ּלילה  ח ּוץ  ר ׁשּות , ּכּלם  אף  ר ׁשּות , ּׁשביעי מה  ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא :

ׁשּנאמר  ח ֹובה , קבע ֹו ׁשה ּכת ּוב  יב )הרא ׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מ ּצֹות " ּתאכל ּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב  '‰Ï ˙ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל  ּכנּופיא  אחר : ּדבר  ה ּמלאכה . מן  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג )ל ׁשֹון ּומ ׁשּתה , א ֹות (שופטים ֿ ּנא  "נעצרה  :". ְְְְִֶַָָָ

     ¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
   ̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

‰Ówa LÓÁ ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות ה ּקציר (ספרי . רא ׁשית  ׁשה ּוא  העמר , .מ ּׁשּנקצר  ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

       §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
       ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

E„È ˙„ ˙qÓ∑, יד נדבת  לאכל ּדי קר ּואים  וק ּדׁש ׂשמחה  ׁשלמי הבא  ה ּברכה , לפי .ה ּכל  ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

      §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
       §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

      §¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
    ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â b‰Â∑ אר ּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ
ועב ּד ּוב ּת ּבנ" :ׁשּל אר ּבעה  ּכנגד  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי

מ ׂשּמח  אני ׁשּלי, את  מ ׂשּמח  א ּתה  אם  ," ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת
ׁשּלא  .ת  ְֶֶ

           

ב ד ־  ר ה ר   נ י העני , פת מעלת עניְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ר־  ה אמר אמירת א ד ת אדמ "ר מ רי ־וחמי  ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקד ת
,"מהר אדמ "ר על־ידי  '  יעט י  לעני  פה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹה תחיל
ה  עד   ח ל   י אז (היה  תרכ "ט רי  ו '   יְְְִֵֶַַָָָָ

בה ), ימי  ע רת על ח ל"   י" למר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָאפר
ְִִקי ינב .

כל  מק ל מ יע  עני בא ר היה  ה אמר כְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
זה    ה א  'כ' וה וה חינת, הספירת  פירצ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַה

ÓBÈe‡ח  ‡Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„ÈÚƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈLcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚeL ‡ÚLƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ ÈLz ‡˙eÓ‡„ ‡ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚeL ‡ÚLƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚeL„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈ È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Czeיא  Ce z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡Bi‚Â CÈÂ˜ Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â CcÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a CÈ Èc ‡ÏÓ‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»



    
    
      

    
      

     

     
   

   
     
    

    
   

    
    

     



ע              
מ יע עני ת להי וע יר, עני   אד צר   להי ת  ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָצרי

ה יע . ה א  והע יר ה ק ל, ה א  העני  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמק ל,
הדרת  את "מהר אדמ "ר ב ד ־קד ת  הרי  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֻאבל
 טענה  ק ל מד ר  ( י אי) ואמר  ל ק ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקד ת
 העני להי ת  צרי הע למ ת כללת יו ה בר  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ל  ק מה  צר למ ה ,   ה ה  לכ מק ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמ יע 
אבל  מק ל, דמ יע  העני להי ת  צרי י ראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנמ ת
העני וטענת ה ק ל. להי ת ה א   צרי מ ע  :עט ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני 

צדקת. טענה  ֲִֶֶַָהיא 
ה ד מ י   צאי י ל ה  קד ברי  ה מע  לס ר:  י ממְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

. בכי  הע עה   אדמ "ר ְְְְְִַַָָָָָֻב ד ־קד ת
תמימ ת  לב ת זכה  הייתי  הלואי  : י החסי אחד  ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר

.האחר י מי  זְֲִַָָ
אמר  מה  לס ר  אדמ "ר מ רי ־וחמי  ב ד ־קד ת  סי מְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻ
:(־עדמתנ "ר מה אדמ "ר (ב ד ־קד ת אביו  ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻל
חסיד ת  זאגע עת וערטער ארגאז טאטענס   ע"ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ

לעד ". חק ק  ווער ְְֶַַָָדארפ
ל   תגמ אדמ "ר: מ רי ־וחמי  ב ד ־קד ת   מסְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
העני , להי ת ה א   צרי מ ע  עט העני  ,"מהר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאדמ "ר
 צרי  צדקת טענה  אכ היא  העני  ענת , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהא ר
לע ת  ועז ח  תנ זה  ועני , העיני נגד  מיד  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמ ד 
רה  ולבני  כלל, אפר מי  לכל טב   א ולע ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

פרט. מצוה  ְְְְִִֵָָו מרי 

     §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
  ¤©«ª¦−¨¥«¤

'B‚Â ˙ÈÈ‰ „ÚŒÈk zÎÊÂ∑ הא ּלה הח ּקים  את  ותע ׂשה  ׁשּתׁשמר  ,ּפדיתי ֿ ּכן ֿ מנת  .על  ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

      ©©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
  ¦¨§§−¦¦§¤«

EtÒ‡a∑: אחר ּדבר  ה ּקיץ . ּפר ֹות  ל ּבית  מכניס  ׁשא ּתה  האסיף , ל ּמד ּבזמן , ּומ ּיקב מ ּגרנ ּבאס ּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת  ה ּסּכה  את  יב )ׁשּמס ּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

              

    

" ימי בעת ל ע ה  ה ת "חג תנר טז,נצטוינ) ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג )

לא  ,ניס  חד  צרי מ צאנ "א ־על־י  ה ר, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב 
ימ ת  ה א  לפי  ,מ ה ת א ס ה  לע ת (ר ית (ה ' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונ
נרת  היתה  ולא  לצל, ס ה  לע ת  אד ל ודר , י ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻה
תנ א צה  ולכ ,רית ה רא  מצות  ה  ה יתנ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָע
ודר , מי ה זמ ה א  (רי ), ה ביעי   חד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹע ה 
 מ צאי י ואנחנ ,בית ולי ב  ת מ לצאת  אד ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻל
היא  ל ה מצות לל יראה  זה  ס ה , לי ב  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻה ית

"ת לע סתרכ"ה )עלינ או "ח .(טור  ֲֵַָָ
י יבת  מצות מ ביע ת  י מ ה סר־ה ל לבאר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוי

וקא :  מי ה מ ְְְִִַַַָָָֻס ה 
לא  למצוה  ונח בת נרת ,טפ לס ה  ה ציאה   ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
ואז  , תק מאירה   מ ה הח ה , ימ ת ,ניס  חדְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

א א  , לאד ה א  נח  ודבר  ל הע ר היא  לס ה  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻה ציאה 
 לאחרי  , החר ימ ת רי , ימי  ע ית ורק   ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
, מי  רדי וי קרת רח ת נב ת   בח ח ה , ל  חְְְְִִֶַַָָָָֹ

הרחנית. עב דה    ה א  ֲִֵַַָָָ
ה '"  מ" מאירה   זמ ,הינ הח ה , (תהלי דבימ ת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב ) י צא פד , ה די  אזי  , ל ע נרת רית ה ' קד ת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
 ח להאיר די  ה א  ז יציאה  ל כנ לס ה , ית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמ
("ס 'איז  ונח  טב  בר  זה , מצה .   מ  כ אי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גט"); ָט
מאירה  אינ ה '" ד "מש  זמ רי ",  חד" ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוקא 
 וח לגמרי , מאירה  ה '  מ אי מל ועד  , תקְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
אזי  קרת רח ת מנב ת א א  ע ד  ולא  ,  ח ְְְֲֵֶֶַַַָָֹרר

החי ב  נ מצוה מצוה מצוה מצוה י את להאיר ה ית מ יצא  יה די  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ְָהרח ב !

h˙Âיב  ÌÈˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡ÚL CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:CzˆÚnÓe Cc‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»



     
       

     

     
     

    

   
     

  



עי               

       §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
      §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

      ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
       £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

       §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מ ּכאן למד ּו ּתלמ ּוד ֹו: ּולפי הבטחה . ל ׁשֹון א ּלא  צ ּוּוי ל ׁשֹון זה  אין ּפׁשּוט ֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ל ׂשמחה  אחר ֹון ֿ ט ֹוב  יֹום  ליל  .(שם)לר ּבֹות  ְְְֲִֵַַָ

    ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
      ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©

      ©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§Ÿ¥«¨¤²
  ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

Ì˜È '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡È ‡ÏÂ∑ רא ּיה על ֹות  הבא  חגיגה א ּלא  .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

       ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
̈«©¨«

B„È ˙zÓk LÈ‡∑: מר ּבים ּוׁשלמים  מר ּבֹות  על ֹות  יביא  מר ּבין, ּונכסים  הר ּבה  א ֹוכלין ל ֹו ׁשּיׁש מי  ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

.סימ פליא"ה  ,פסוקי ראה קכ"ו  פרשת חסלת

CcÚÂיד  Cze Ce z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ‡Â ‡nzÈÂ ‡Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ˜¿ƒ¿»

˙‡a‡טו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈ È‡ ÈÈ ÈÚzÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ìa È‰˙e C„È È„BÚ ÏÎe CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז CeÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡iÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁe ‡iÚeL„ ‡bÁe¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙kk d„È ˙zÓk b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ‰È¿«»

      



   
   

  
    

    
     

     
     

    
    

      


             

        
        

       
   

         
        

       
           

           
      

       























המשך ביאוט למס' זבחים ליום שני עמ' ב



עב

יום ראשון - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז מנחם־אב
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה מנחם־אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט מנחם־אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' מנחם־אב
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



עג a`Îmgpn c"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד ראשון יום
אגרת ז  ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde
mlerl zcxeie zlblbzn
dxi`n dfk ote`a - df

dldlrnlne` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd
.efäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥

."'eë úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæxidf did dna jia`" - ¨¦§¥¨©¥§¦¦
dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el dpre ?"xzei
xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl` zelbzd el

yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n26ied i`na" :xidf- "ith
dnaxi`d.iwl`d xe`d xzei elúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåL §¥¥¨©¨¦

`l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef `l -
mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyizixwird

mzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwirdoipr dzid
'eke dwcvd28zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgeindl`.Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt BìîLCk ,ò §ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨
äåöî ìëa"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" - §¨¦§¨

óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨¥¥¨§©
â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiî Lôð ìkL¤¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©

,úBöî,mi`zn cvik - ¦§
dnyply ,xnel ,`eti`
dl` zexece df onf ly
,xg` ote`a ,dxi`n
,ziwl`d zelbzdd
zcgein zexidf zyxcpe
zeevna xzei dwfge

zeihxt?zeniieqn-ìkî¦¨
äëøöð àì íB÷î- ¨Ÿ¦§§¨

devna zcgeind zexidfd
,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨

,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
o`k dl`yd ,zeevnd
did devn efi`a :`id

xidfxzei.úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndny xe`d xi`n oday -úðéçáa Bðéà¥¦§¦©

,úòcä úðéçaî äìòîì àlà ,âOî úòãå íòè,dpadde - ©©¨©©ª¨¤¨§©§¨¦§¦©©©©
,Cøaúé åéðôì äáLçîa äìò CkLxi`i zniieqn dnypay - ¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨¥

.zecgein zelbzde dx`da zniieqn devn ly xe`dBúîâeãå§§¨
:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîìmrh it lr epi` `ed mby - §©¨§¦©©¨©¨

,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye
aezky enk30lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti
dn dtid wlgdymiieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly
.zrce mrhn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"עת נכלל "לכאורה
'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. ˘ËÈÏ"‡:28.וזמן" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק תקו"ז 29."ראה

לג.30.ת"ל. טז, משלי



a`Îmgpnעד d"k ipy mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה שני יום
אגרת ח  ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr:'åë êåîð

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lrøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥¨©¥¦
áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©

,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - §¨©¤¤¡¤
,mipeilrd zenlerayéáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïä¥§¥¦©§¦§Ÿ©¨£¦¥

dén÷melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaa miyg mdy - ©¥
,jxazi eiablíò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦

LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨
éLðà eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨©§¥

,äìBãbä úñðkmik`lnde zelkidd mifnexn dltzd xcqa - §¤¤©§¨
,mday zenypdeíMî äpädxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenlera mdaìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨

éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfäÎa mippeazn -íéöôçä ,"BîL ©¤©¦§¥§§¥§©£¥¦
,"älôz Bæ álaL äãBáò"a Bãáòìdcear" z`xwpd - §¨§©£¨¤©¥§¦¨

"alay4,áeúkL Bîëe5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray - §¤¨©©¦©¨§¦
dfddibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg mler `edy

my ly xe`d xi`i ,"ikyg
.ily jyegd z` 'ied
Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨
,äfä íìBòì ähîì§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¤¤
ici lr `a df ,oky -
j` ,icedi ly ezcear
dpi` dnvr dceard
jiynzy llk jxra
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä- ©§ª¤
,dpekn "'d cqg"íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
ly zeiniptd zii`x ,"jipt dfg`" okly ,dyer icediy dwcvde
zpizp ixg` ,"dwcva" ixg` `a - ezltza icedil zewl`
cqgd ici lr dlrnly cqgd z` jiyndl ick ,iprl dhext
oipr dk oia `ed df ielib zx`dy oeeik ,dxe`kl ,mxa .dhnly
ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge dwcv ly
ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d
zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d
miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd
ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl
ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya icedil
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
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יב.1. י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה



עה a` f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שלישי יום
אגרת ח  ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

יום שלישיֿ רביעי כ "וֿ כ "ז אב 

מנחםֿאב  כ"ז רביעי יום
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr:ì"æéøàä

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©

.íéðBzçzì älbúé,`eti` ,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - ¦§©¤©©§¦
mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n

?zelbzdd z` dwiqtnd
éeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a§¦§¨¨¦§©¨
.dhnlny zexxerzda -
âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥

úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦
'eë ãñçå íéiç òétLäì§©§¦©©¦¨¤¤
dwcv ozep `edy -
,miiga iprd z` zniiwnd

,äìòîì øøBòî Ck- ¨§¥§©§¨
cqgd zcn jynezy
zelbzda dlrnly

,eil` ziwl`dBîk§
eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7äcîa" : ¦§¨¦§¨¨§¦¨
da ¯ ããBî íãàL¤¨¨¥¨

."Bì ïéããBîxy`ke - §¦
,dlrnln mb jk ez` mibdpzn - cqgd zcna bdpzn `ed

.dlrnly cqg el mipzepy,äcnä ïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦©¦¨
,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðkmi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryay -elymiig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprn - miinybmler,
,`ad mler ,xzei dlrp mlera dfy jkl hxtòétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©

] 'ä øBà úøàä éiç Bìøçà çqð,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà : ©¥¤¨©ª¨©¥¥¨©¨
dlrnly ,"seq oi`" ly oipr -,"mler"dn ixnbldébéå øéàiL¤¨¦§©¦©

BkLç,ely jyegd - ¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥
úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyz -òãBpk8, ©©
"dcnd on" df oi` ixd -

,z`f el ritydléøäL¤£¥
àéädaeyz"d - ¦

`id "zi`lirdäìòîì§©§¨
íìBò éiç ìkî äìòî©§¨¦¨©¥¨
eøîàL Bîk ,àaä©¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì9äòL äôé" : ¦§¨¨¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦

,"'eë íéáBèmlera - ¦
mlerd iig lkn dfd

,"`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc ,úeëéøàa §¨©¥©£¦§¨©¨¥¤¨¦§¤¨¨

:'eëåici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - §
zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz
on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lry "dcndef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦

íúeîöòå íúeäîly - ¨¨§©§¨
,oirxbde rxfdäìk̈¤
,õøàa á÷øðåixd - §¦§¨¨¨¤

d`a dpi` dginvdy
`l` oirxbd on e` rxfdn

-õøàaL çîBvä çëå§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
dîöòly wlgd `l - ©§¨

`vnpd "gnevd gek" `l` ,oirxba e` rxfa dlbzd gnevd gek
,dnvr ux`a]:øçà çqð[Bîöò`ed ,ux`ay "gnevd gek" - ª¨©¥©§

,envrúìaMä ìcâîäå àéöBnä àeällk dzid `ly - ©¦§©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa.åéúBøôe ïìéàäå`ed "gnevd gek" ,oirxba eid `ly - §¨¦¨¥¨

ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א



a`Îmgpnעו f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id daeyzde ?ux`ay "gnevd gek"n `l` ,mdnBðéàL ÷ø©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd gek" -çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©

,ìòtä ìàdn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdl ¤©Ÿ©
ïéòøbäå òøfä éãé-ìò íà-ékd geky milretd -zleki ¦¦©§¥©¤©§©©§¦

- ux`a `vnpd ginvdl
ginvdl ,ieliba `eai
e` d`eazd z` lreta
cvik .eizexite oli`d z`
?df xac milret md ,ok`
äìëå õøàa ïéá÷øpL¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤

íçk ìkgek"n `ay - ¨Ÿ¨
drya ux`ay "gnevd

ymd,gnevd gekn egnv
,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
,íéãçàì eéäå eãçàúðå§¦§©£§¨©£¨¦

d -hxt"gnevd gek" ly
e` rxfa iehia icil `ay

d mr ,oirxballkly
- ux`ay "gnevd gek"

,cg` xacl miyrp-ìòå§©
çk àéöBî äæ éãé§¥¤¦Ÿ©

eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBväúìaL ìcâì ú ©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤
,òøfä ïéòk- dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - §¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnevãàî äaøä éeaøa ìáà£¨§¦©§¥§Ÿ
,úçà úìaLadhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn - §¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåxy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzeiìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤

Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî úBøtä©¥§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòåoirxbny cala ef `ly ixd - §©§¤©©§¦©¨©

xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg`
mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh

,d`pde aehàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -õøàä úBøôa §¥§©©§¨§¥¨¨¤
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä,ixt dyer oli` ly -Bîk ©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§

.àðåb éàäëe íéàeM÷zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨
dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n mpi`
ynn zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly ,xzeia
.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfy d`eazd ipirxb enk

ìkäåzedna mb `l` ax ieaixa wx `l `id dginvdy dn - §©Ÿ
,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrpøwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©

ììBkä ,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç LøLå§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤©¥
.úBøtä ìk úeiçmyl ,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¨©¥

"gnevd gk"n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn
?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay

,`l` -ïéðéòøbäå§©©§¦¦
ïðéà ,õøàa íéòeøfä©§¦¨¨¤¥¨
àúeøòúà" ïéòk àlà¤¨§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd" - ¦§©¨
zyxcpy myk ,"dhnln
ick dhnln zexxerzd
zexxerzd jiyndl

,dlrnlníLa úàø÷pä©¦§¥§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa- §¦§¥¨£¦©
,"lawnd" ,"`awep"dy

" dlrn,"oiawep oiin
eay ilk xvei `ed ,xnelk
,"xkc"dn rty jynei
mb jk .ritynde xkfdn
gek ,eppiprl xywa
gek `ed envr gnevd

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgexezeipgexdlrnl `ed
zexit ginvdl xy`nmiinybgeky lret ,`eti` ,dne in .

lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex
ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny
ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi -
gek" z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"'
oin eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd
dginvd oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt
zednl cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed

.rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg`,oldl owfd epax xiaqi jka
oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji`
itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy
ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerddf,
mdipy mdyzenleroeik `l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y`addn xear
mler ly oipr rityd `edydfddcna" llkl m`zda ,

xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el oiccen da ccen mc`y
.zedne dcn beq eze`n
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ùã÷ä úøâà
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã
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עז a`Îmgpn g"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ח חמישי יום
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr

ixnbl zxg` zedna
dlrnl `l` ,"mler"dn
oeylae ."mler"dn dlrn

:owfd epax
-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
äNòî ìk ,ìLî̈¨¨©£¥
,ìàøNé ïéNBòL ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§¨¥
úðéçáa äìòîì äìBò¤§©§¨¦§¦©
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

ìïäéúBîLð LøL §Ÿ¤¦§¥¤
,äìòîì`wec df okly - §©§¨
dwcvdicediy.dyer

oipra ,lyna enk ,oky
iptn ixd ,dginv ly
oirxba e` rxfay
gek"n epyi mirxefy
zeidl leki okl ,"gnevd
"oiawep oiin z`lrd" jkn
ux`ay "gnevd gek" l`

icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny
yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer
zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp
,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd
xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly
z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd
lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n
yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt

,dlrnl dnypdàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLadf ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
z` dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd
"`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly miielibde zexe`d
,"zeliv`"d mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly)

å`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"dbixcnd - §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBLz`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©

- "zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`"
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`"e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤

,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦
,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤

lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly
ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy

yxeydfdnypay jynp
.cqgd zcn didz-ìòå§©

Bæ äàìòä éãézcny - §¥©£¨¨
dler dnypd ly cqgd
yxeyay cqga ,dyxeyl

,"zekln"døøBòúî¦§¥
,Lnî "'ä ãñç"- ¤¤©¨

,"'d cqg" dhnl jyniiy
zpigan dlrn dlrnly
,zenypd yxeyay cqgd
,ynn "'d cqg" df `l`
zelbzde cqg `edy
,"mler"dn dlrnly
,Cøaúé BøBà éelb àeäL¤¦¦§¨¥

ähîì øéàäìe ãøéì- ¥¥§¨¦§©¨
mleradfd,úBîLðì§¦§

áø éelb úðéçáa ,ìàøNé¦§¨¥¦§¦©¦©
älôzä úòLa íeöòå§¨¦§©©§¦¨

.íéðt-ìk-ìò`l m` - ©¨¨¦
.dltzd zrya miptÎlkÎlr didzy ,cinz zelbzdd didzy

Búlãâl"L óà ékl -dlecbcqg" `xwp ea myd `edy ,ely ¦©¤¦§ª¨
"'d13,,"ø÷ç ïéà,ef dlecbe df cqg biydl zlekin -ãò ¥¥¤©

"éáéLç àìk dén÷ àlë"c,cvik ,melkl aygp lkd eiabl - §ª¨©¥§¨£¦¥
dhnl dnypl xi`dl 'd cqge dlecbdn jynei ,`eti`

- ?dbyd ly zelbzda,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" éøä£¥§¨¤©¨¥§ª¨
"Búeðúåðò àöBî äzà íL14,zbixcn cvn `wecy - ¨©¨¥©§§¨

"ddlecbdhnl zelbzda zcxl ,dltydde "deepr"d dpyi "
,dhn.'eë ïéãøBiL íéîkmb ixd jky ,jenpl deab mewnn - §©¦¤§¦

dhnl zelbzda `a `ed mby ,minl dnec dlrnly cqgd
.dfd mlera seba dnypl ,dhnáeúkL eäæå15CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤

ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà©§¨¦©§©§©¦§©§¥¤¨¨¨©
"áäà úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøåcqga dwcv dyer `ed - §©§©¦§¨¨¥

,dad`e,Bôeâa úLaìîä BúîLðì çøæiL 'ä øBàì íøBb- ¥§¤¦§©§¦§¨©§ª¤¤§
,jyega xi`dl `xwp dfãîBòäcnery sebd -àeäL ,CLça ¨¥©Ÿ¤¤

.àéåçc àëLî"`iegc `kyn" `xwp sebd -16,(ygpd xer) ¨§¨§¦§¨
- zelbzdne iwl` xe`n wgexnd jyeg ly avna `ed ixd

seba z`vnpd dnypa xi`ie gxfidf.'iedn xe`àø÷ð äæå§¤¦§¨
.àøBäðì àëBLç àëtäúà ãk ,"äòeLé" íLaxy`k - §¥§¨©¦§©§¨£¨¦§¨
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ùã÷ä úøâà
äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî

ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
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a`Îmgpnעח h"k iyiy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ט שישי יום
אגרת ט  ,226 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà è,ciw 'nr cr.äøåúä

dzid dfÎiptly ixg` d`ad dreyi enk ,xe`l jtdp jyegd
ef ixd - xe`l jtdp `ede jyeg dfÎiptl did jk ,l"x dxv

.dreyieäæå`ed jkl xkydy mixne` ,"zewcv rxef" ixg` - §¤
ä÷ãvä úòéøfî úçîBö Bæ äòeLiL ,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§¤§¨©©¦§¦©©§¨¨

,äðBéìòä õøàa ïéòøBfL¤§¦¨¨¤¨¤§¨
àéä ,"õôç õøà"¤¤¥¤¦
,ìàøNé úñðëe äðéëMä©§¦¨§¤¤¦§¨¥
,l`xyi zenyp xewn -
íL ìò ïk úàø÷pL¤¦§¥¥©¥

a úLaìúnLmi`xap - ¤¦§©¤¤©
,íúBéçäì íéðBzçz©§¦§©£¨

áeúkL Bîk17: §¤¨
Eúeëìî"zpiga - ©§§

`id "zekln"dúeëìî©§
."íéîìBò ìklk xewn - ¨¨¦

ef "ux`"ae ,zenlerd
zelbzdd - dginvd d`a o`kne ,dyer icediy dwcvd zrxfp

.dltzd zrya el dxi`nd ziwl`d,èøtä ïî èøôáe- ¦§¨¦©§¨
,cgeinaeïéòøBfLk,dwcv -äðBzçzä Lãwä õøàa- §¤§¦§¤¤©Ÿ¤©©§¨

lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df llk jxca .l`xyi ux`a
xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv" mya ze`xwp zeevnd

"z`fd devnd lk z` zeyrl18ici lr xacd dyrp cgeina ,
mirxefyk xacd dyrp hxtd on hxtae ,ynn dwcv zevn
dwcv mipzepyk ,l`xyi ux`a ,dhnl ycewd ux`a dwcv

,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdlúðeëîä- ©§ª¤¤
,dhnly ycewd ux`
zpeekn ,l`xyi ux`

dcâðkux`d cbpk - §¤§¨
,dpeilrdL ,Lnîf` - ©¨¤
äòéøfä,dwcvd ly - ©§¦¨

ãiîe óëz úèì÷ð¦§¤¤¥¤¦¨
éìa ,äðBéìòä õøàä¨¤¨¤§¨§¦
áekòå äòéðî íeL§¦¨§¦
ïéàL øçàî ,íìBòä¨¥©©¤¥
÷éñôîe õöBç øác íeL¨¨¥©§¦
úBöøà" ïéa ììk§¨¥©§

,"íéiçämiigd ux` - ©©¦
,l`xyi ux` ,dhnly miigd ux`e ,zenypd xewn ,dlrnly

äæ" ék,l`xyi ux`ay ycwnd mewn -"íéîMä øòL19; ¦¤©©©¨¨¦
,õøàì-õeça ïk-ïéàM-äîmeyn mda yiy mipipr mpyi my - ©¤¥¥§¨¨¤

,dlrnly ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripnéãå§©
:ïéáîì©¥¦

.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie ezy`

`edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr jxevl ,"'inxbl"

,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd eicli z`e ezy` z` qpxtn

el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg `id dnypy

.odl jxvpdwwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra ok mb md dwcvl21mby be`cl eilre ,

eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd lk didi mdl

,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra ,j` .mincew

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy dcn dze`a

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦
iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
,mirx zad`a yxzydl
oeyla owfd epax ynzyn
iciÎlr ik ,"iicici iiaed`"
mirx zad` zyikx
"iicici iiaed`" miyrp
m`zda .owfd epax ly
owfd epaxy dna diyrd ici lry ,o`k mb xnel xyt` ,jkl
.owfd epax ly "iig` iiaed`" miyrp - dwcvd oipra raez

éúàa,df iazkna -éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥
,íéìáäcvn ,oky ."lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd - £¨¦

dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr
md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp

,"milad ilad" f`íéøåòä éðéò ç÷ôìådnypd ,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp
ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idknedhey mrk ez` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
íåù éìá äðåéìòä õøàá ãéîå óëéú úèì÷ð äòéøæäù
õöåç øáã íåù ïéàù øçàî íìåòá áåëéòå äòéðî
íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå

:ì"ãå ì"åçá ë"àùî

ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
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יג.17. קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש"י יז כח, תרו.20.ויצא ע' ח' כרך הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
רפ"ב.21.וש"נ. ˘ËÈÏ"‡:1.תניא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי "להעיר



עט a`Îmgpn h"k iyiy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid
`ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg
dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk .dheyk aygp
seba zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn d`ae ,lrnn

lr xizqnd xneg `edy
dnypd geka oi`e dnypd
zeyrl sebd z` xevrl
cvn - dvex `edy dn
xeern sebdy oexeeird
itk - dnypd z`
ynzyn "wcv gnv"dy
"dxezd xe`"a df ienica

xda zyxt seq2ixd -
oexeeird z` xiqdl yiy
.dnypd ipir z` geztle

úBéäì ,úBàøì eèéaé- ©¦¦§¦§
,didiyíöôçå íòLé ìk̈¦§¨§¤§¨

éiç íäa ìëì íúnâîe§©¨¨§¨¨¤©¥
íçeø3eidiy dl` lk - ¨

micge`ne milelk
"íéiç íéî øB÷î"a- ¦§©¦©¦

xewn" z`xwpd ,zewl`a
,"miig min,íéiçä éiç- ©¥©©¦

,mnvr miigd iig `idy zewl`a dpigad,íäéiç éîé ìk̈§¥©¥¤
.øNa ãòå Lôpîeidi miixyade miiytpd mdipipr lk - ¦¤¤§©¨¨

e` dxezd cenil ,dltzd zrya wx `l ,zewl`a mixeyw
eidi ,miinyb mipipr mziiyra mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya
.miigd iige miig min xewn `idy zewl`a mixeyw ok mb

äñðøt é÷ñòå àîìòc élî ìk ,eðéäcmler ipipr lk - §©§¨¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨
,dqpxt iwqre,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìeidi `l - Ÿ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§

miny myl `ly ,cala mnvr ikxvl z`f miyery dl`a enk
,mzia ipa oevxe mpevx ielinle invrd myeniyl `l`àìå§Ÿ

íéBbä ìëk ìàøNé úéa äéäé4ïéø÷Bîe ïéñðøôîe ïéðæc , ¦§¤¥¦§¨¥§¨©¦§¨¦§©§§¦§¦
,äáäàî eäéðáe eäéLðìy -mdiyp mixiwene miqpxtn ,mipf §¨©§¨©§¥©£¨

`ed ,envr z` ade` `edy iptny ,zinvr dad` jezn mdipae
dad`dy `l` - epnn wlg mzeida eiclie ezy` z` ade`

,zizyecw didz"õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éî" ék¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤
áéúk5õøà éðéðòa íbL eðéäc ,,miinyb mipipra -àì §¦§©§¤©§¦§§¥¨¤Ÿ

eãéøôé,mipiprd z` -]øçà çqð[eãøté :micedidy - ©§¦ª¨©¥¦¨§
micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd,"úîàä ãçà"î- ¥¤¨¨¡¤

,xac mey miiw `l zewl` icrlay ,zizin`d zecg`dn
òîL úàéø÷a ,íBìLå-ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå-ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©§©

,ø÷áå áøòf` xne` `edy -'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa ¤¤¨Ÿ¤§¥©¦§¤¨§
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe úBçeødlnd yexit dfy - ©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

"cg`"6'cae ,ux`e miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy ,
"d mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegex rax`asl`,"

mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi` mrux`a,
."cg`" 'd - ux`d ipipraíéøåòä éðéò ç÷ôáe-mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦

,sebd ipiprn zexeepeqnéòúä""éðéò ó-ñç "epðéàå Ba E £¨¦¥¤§¥¤©
.íBìLåmlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk - §¨

mlerd ipipr z`e
- mnvrl ze`ivnk
`ly mlerd ipipra wqere

.miny mylúàæa Cà©§Ÿ
,eðì úBàéef dbdpd - ¥¨

,epl dni`zn] úBéäìçqð ¦§ª¨
øçàeðé÷ñò ìk [úBéäa : ©¥¦§¨¦§¥

àì àîìòc élîa§¦¥§©§¨Ÿ
,eäéîøâìdiy -e`) di §©§©§

(didiyk :ipyd gqepd itl
`l mler ipipra epwqr lk

,cala epnvrlíà-ék¦¦
é÷ìç úBLôð úBéçäì§©£©§¤§¥

,úe÷ìàipa zeigdl - ¡Ÿ
od mdizenypy l`xyi
,"lrnn dwel` wlg"
íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
eðà äæaL ,ípç ãñça§¤¤¦¨¤¨¤¨

äøevä ïénãî,ytpd - §©¦©¨
ìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤

,úîà,jk lr xky zxfgd ila -ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäì ¡¤§©£¨¨§Ÿ§¨
,òâøå òâøz` digne cqg dyer d"awdy myk ixd - ¤©¨¤©

qpxtle zeigdle cqg zeyrl ok mb mc`d lr jk ,mi`xapd
dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd zilkz dfy ,mixg` miyp`
did jkl m`zda .zeicedi zenyp qpxtl ecia didiy ick -
qpxtn `edy dcn dze`a mixg`l dwcv zzle qpxtl eilr
ozep `ed recn ,jk m` ,`l` ,ezgtyn ipa mr cqg dyere
:owfd epax jk lr xne` - ?mixg`l ozep `edy iptl ezgtynl
äøBzä ét ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL åéðáe BzLàL ÷ø7. ©¤¦§¨¨¤¨¨§¦©Ÿ©¦©¨

xg`le eiclile ezy`l dligza zzl eilr deevn dxezd -
dpyi "oewizd gel"a) .mixg` micedi qpxtle dwcv zzl okn
xywa el` ycewÎzexb` azk ixd owfd epax) dtqed o`k
wqil`wn mdxa` iax ,wqahien lcprn mgpn iax miwicvl
siqed - l`xyi ux`a f` eidy ,mdly micinlzde "`ixag"de

:(owfd epax o`k,åéðáì ïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvî õeç¦©¦¦¤©¤¥§¦§¨¨
dpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvl dpizpd -

,eiclilõeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé õøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤¦§¨¥§¦©©¦¦¤§
õøàì õeça ïúBîk eçépä àlL úàfî ãáì ,õøàìepax - ¨¨¤§©¦Ÿ¤Ÿ¦¦§¨§¨¨¤

`ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`d miwicvd lr xne` owfd
nk exi`yd,zepiga izyn miticr mde ,ux`l uega mze

,l`xyi ux`a mzeid zpigane mdly zewcvd zpiganéãå§©
.ïéáîì.("oewizd gel"a dtqedd o`k cr - ©¥¦
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ùã÷ä úøâà
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã
ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé

] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå
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קצא.אוה"ת2. ע' א כרך ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"א ח"א התיקון"4."ראה ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: בתניא
כבפנים. כא.5.תוקן יז, הסמ"ק).6.דה"א (בשם סס"א או"ח ב"י וש"נ.7.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע ראה



a`Îmgpnפ 'l ycew zay mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ל' קודש שבת יום
,ciw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr:'åë ïåéö
íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦
øaãà ät ìà ät 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷a íéøîàpä©¤¡¨¦¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤¤¤¤£©¥

éà ,(äkøàa íaeìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä C ¨¨£ª¨¥¡¨¦©£©¨¦¦©¨
àçéLî úBáwòa"zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwir - §¦§§¦¨

,giynúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì8ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9dxez cenlze" :
cenlzy ,"mlek cbpk
lk cbpk `ed dxez
,my mipnpd mixacd
,micqg zlinb mb llek
z`f exn` `l md ixd
,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤
äéä äøBz-ãeîìzL¤©§¨¨¨
,íìöà äãBáòä øwò¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
íéàpz íéìBãb§¦©¨¦

,àçéLî úBá÷òa ïk-ïéàM-äî .íéàøBîàåz`ia inia - §¨¨¦©¤¥¥§¦§§¦¨
,giyndäìôpLzpiga -íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ" ¤¨§¨ª©¨¦©§¦©©§©¦

äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå`idy "zeliv`c zekln" - ©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨
diyr ,dxivi ,d`ixa zenlera zyalznd "dpiky"d zpiga

ixd `ed cec oky ,"cec zkeq" ok mb z`xwpd -jln,l`xyi
dbixcnl cr dltpe dcxi - "zeliv`c zekln"l dakxn

,"diyr" ly dpezgzdúîàa da ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨¤¡¤
àëBLç àëtäìe,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðì- §©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly xe`l]:øçà çqð[déìéc,ely xe`l -úðéçáa íà-ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk íb äiNòly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - £¦¨©¥

,dxezd cenila enk xeaice lky,ä÷ãvä äNòî àéäL- ¤¦©£¥©§¨¨

zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga `wec recn ,j`
epax jk lr xne` - ?diyr ly oipr od zexg`d zeiyrnd

:owfdúe÷ìàa äiNò úðéçaL ,íéìékNnì òeãikefi` - ©¨©©©§¦¦¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ
?diyr ly dpigaa zpiievn ziwl` drtydúðéça àéä¦§¦©

úëLîäå úòtLä©§¨©§©§¨©
ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨
déì úéìc ïàîì§©§¥¥

.íeìk déîøbîinl - ¦©§¥§
envr lyn el oi`y
drtyd dpyi .melk
zenlera ziwl`
mya zpiievnd

"daygn"dpyie ,
mya zpiievnd drtyd

"xeaic"drtyd efi` j` ,
mya zpiievn"diyr"-

drtyd dze` ef ixd
,dhn dhnl zkynpd
mey llk ea oi`y mewnl
dfe ,ziwl` zelbzd

mlerdiyrdixd ,
dyrnyoeekn dwcvd

ly dpigad cbp ynn
df ,oky .zewl`a diyr
,dwcvd oipr ixd

.melk elyn el oi`y iprl ritydlBøöé úà çáBfä ìëå§¨©¥©¤¦§
äæa,dwcvd oipra -Bááìe Bãé çúBôecia dwcv zzl - ¨¤¥©¨§¨

,agx al ly ybxae dgeztàøçà-àøèñ àéôkúàzitkp - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) "`xg` `xhq"d dfÎiciÎlrCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé-íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥
,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr" ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨

,"giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦
,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird d`xz
dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly di`x ef didze

ly ote`a zewl`di`xdlrnl `id day zezn`zddy ,
.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä

:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå
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סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .8
כתוב שם דהרי - א) דעולא Ù„‰צח, מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] להלשון‡ÔÈבש"ס - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .
תיבת  רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא שלהרמב"ם Ú"ÚÏ"ישראל", לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא
כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה

א'.9. משנה א' פרק



פי היום יום . . . 

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י –  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ טֹוִבים(",  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ "ְלתֹוָרה  לֹוַמר  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פב

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ
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פג             

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ד ראשון יום  ?      

:‰ ‰ÎÏ‰  ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰    
          

ב)בגמרא יח, בסנהדרין ",(סנהדרין  מלך  מושיבין "אין אמרו:

לנטות " ריב  על תענה  "לא מהפסוק  זאת  כג,ולומדים יב (שמות

אתב) לסתור רשאי  "אינך רב ", על תענה ש "לא  למדים  -

כי – בסנהדרין מלך  להושיב  אין ולכן  בדיינין". מופלא דברי 

זכותא" ליה  למחזי  אינך  מצי  לא  תו חובה , מלך אמר "אי 

שם) סנהדרין  הרמב "ם(רש "י  פסק  וכך ד ). מושיבין (בהלכה "אין :

בסנהדרין ". ישראל מלך 

המחלקת הגמרא דברי  את הרמב "ם הביא זאת, עם יחד

ודנים ש "יושבין דוד בית  למלכי  דנים , שלא  ישראל , מלכי בין

התוספות הקשו וכבר  העם "; את אבל )הם  ד "ה א יט, :(שם

ניתן  יהיה לא והרי דין, בבית  לדון המלך יכול כיצד לכאורה ,

דבריו? את  לסתור

בבית מלך מושיבין אין  נפשות בדיני דווקא ומבארים :

דהיינו  הצד ", מן "מתחילים נפשות בדיני שכן, דין.

יחייבנו  "שמא  בחכמה הקטנים דעת את תחילה ששומעים 

ממונות בדיני  אבל דבריו"; על לחלוק  ירצו ולא  הגדול

לגדול תחילה  ש "שואלין היינו  הגדול", מן ש "מתחילים

בדבר" אומר  הוא מה וברש "י )שבדיינים  א לב, באמת(סנהדרין  ,

לענות יוכלו לא  אם לן איכפת  "דלא – לדון יכול  המלך  גם

אחריו ".

שהקשו  הקושיא תירץ  ש "רבינו משנה ' ה 'לחם וכתב 

אחרת: בדרך  בתוספות"

כאשר זה הרי  – בסנהדרין" מלך מושיבין ש "אין מה 

לא שהם  החשש  את  יש  ואז  הדיינים, שאר עם יחד דן המלך 

מה ואילו  רב "; על תענה "לא  מצד  המלך על לחלוק  יוכלו

לבדו  דן שהמלך  היינו, ודנים ", יושבים  דוד.. בית  ש "מלכי 

לחלוק  יוכלו שלא  החשש את  אין ושוב  אחרים, דיינים  מבלי 

דבריו. על

"אין כתב : לעיל כי  הרמב "ם . בדברי  כן ומדייק 
שארמלך עם  יחד  בסנהדרין, דווקא  כלומר  ,"

סנהדרין, הזכיר  לא  כאן ואילו לדון. יושב  המלך אין הדיינים

לדון  יכול  שהמלך – העם " את הם  ודנים  "יושבין כתב  אלא

לבדו.

שמים , גזירת  מחמת רק  הוא  לאדם  שיבוא נזק  כל אמנם כי 

לנזק , לגרום  מעשיו ידי  על לגרום  יכול האדם ומכלֿמקום 

סכנה במקום  ישהה שאם  עצמה שמים  גזירת שזוהי  משום 

297)יינזק  עמ' לה, .(לקו "ש 

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ה שני יום  ?         

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰   
         

        
       

       
הגמרא מדברי  היא  זו  ב)הלכה  פח, אחרונים(גיטין  והקשו .

ועוד ) לח"מ ס"ה, פ"ח ב"ק שלמה של  :(ים

או (הי "ג)להלן  שגנב  "מי הרמב "ם , ממנו כתב  גובים

ד וישהקרן אותה ". גובים אין התוספת אבל  לארץ , חוצה ייני 

סמוכים דיינים  לדון  יכולים  וחבלות  גזלות בדיני  להבין:

בגמרא כמפורש  חו"ל, דייני ולא  ישראל שם)בארץ  (גיטין 

כיון  קעבדינן' 'שליחותייהו אומרים אין וחבלות שבגזלות 

כגון  המצויים , בדברים  ורק  מצויים , שאינם דברים  שהם 

של בשליחותם  לדון  רשות  חו"ל  לדייני יש  והלוואות, הודאות

ישראל! ארץ  דייני 

יוסף ' ה 'נמוקי  דברי  פי  על משנה ' ה'כסף  פד ,ומבאר (ב"ק

הרא"ה) בשם הרמב "םב, כדברי  גמורה , בגזלה בחו"ל דנים אין :

ה"ג) פ"א ואבדה גזלה האדם(הל ' ממון הלוקח זה גזלן, "איזהו

המצרי  מיד  החנית  את  ויגזול  שנאמר  כענין כג,בחזקה ... (ש "ב

בפקדון כא) יד שולח כגון גזלות אבל  מצוי , שאינו דבר וזה "

מצויים דברים הם לשמירה, לו  שניתן ממה  שגזל  שומר או

בחו"ל . בהם  ודנים

סק"ט)והש "ך א סי ' כתב :(חו "מ

בשלושה , אלא  גזלות  כגון קנסות  דיני דנים שאין זו הלכה

וחמשה , וארבעה  כפל  תשלומי  כגון גזלות , של  בקנס  נאמרה 

הרמב "ם שכתב  יג)ומה מהגזלן,(בהל ' גובים חו"ל שדייני 

מקום . בכל  גובים  אותה בקרן , מדובר 

סק"ב)וה 'תומים' ביאר:(שם

שלושה אלא  גזלות דיני דנים שאין הרמב "ם דברי 

בזמן  ישראל בארץ  נאמרו ישראל בארץ  סמוכים  מומחים 

שבית שאפשר וכיון סמוכים דין בית  שם  היה  כאשר המשנה,

מבלי לדון רשות  ניתנה  לא הגזלה , בדין ידונו  סמוכים  דין

סמוכים  אין כאשר  אבל סמוכים. הזה)שיהיו בזמן  או  לארץ ,(בחוצה

הדיינים של בשליחותם  גזלות  דנים  לארץ  חוצה  דייני  גם

ישראל . שבארץ  הסמוכים 

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ו שלישי יום         

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰   
    

ועשו  בהוראתם שטעו ואחד  שבעים של הגדול  דין בית

רבי ואמר דבר'. העלם  'פר מביאים - פיהם על  הציבור רוב 



פד            

ב)יונתן ג, וטעו (הוריות הגדול דין בבית שישבו דיינים  שמאה 

אם רק  דבר' העלם  'פר  להביא חייבים הדייניםבהוראתם

בהוראה . השתתפו

אחרונים  כאן )והקשו למלך  משנה שם. הוריות שבע (באר 

אין  והרי  הגדול, דין בבית  דיינים  מאה שיהיו יתכן  איך

מחלוקת כשיש  ואם ואחד, שבעים של  דין בית  על מוסיפים

להוסיף ? אין שלכתחילה שכן כל דיינים, מוסיפים לא ביניהם 

החיד"א  שם)ומבאר הוריות יוסף :(שער 

כולם "ולקרותם הדיינים ואחד  שבעים על להוסיף  אין

באופן  באקראי , אבל קביעות , של באופן סנהדרין " בשם 

נוספים . דיינים  להושיב  אפשר זמני ,

סק"ג)וה 'תומים ' יח הגמרא(סי ' דברי פי  על מ,פירש  (סנהדרין 

'ישא) הדיינים לפני  היושבים  התלמידים  מן אחד  אמר שאם 

אותו  ומושיבים  אותו מעלים  הנידון', על זכות  ללמד לי 

כולו, היום כל  משם יורד היה ולא דברו, להשמיע  ביניהם 

לעולם". משם יורד  היה  "לא התלמיד בדברי  ממש  יש  ואם 

יכולים וכן דעתו. את  להשמיע  יכול וודאי  שם  שיושב  וכיון

בבית אותם  ויושיבו זכות  ללמד שירצו תלמידים עוד להיות 

הגדול . דין

גבר ' 'הורה שם)ובספר  תירץ :(הוריות

נאמר ממרא' ב)ב 'זקן פו , שלושה(סנהדרין  בירושלים  שהיו 

הוא והשלישי  דיינים  ושלושה עשרים של שניים – דינים בתי

לא הראשונים  שני  וכאשר ואחד . שבעים של הגדול דין בית

באו  - שבעירו הדין ובית הזקן  שבין במחלוקת להכריע  יכלו

ההלכה . את שיקבע  הגדול דין לבית  הדין, בתי שני גם כולם ,

הגמרא  שם)ומשמעות  על(בהוריות יונתן רבי  שדברי  היא 

הדין  בתי  ששני  באופן הם הגדול, דין בבית דיינים  מאה

הגדול דין לבית  באו הזקן )שבירושלים של  בדינו  הכריעו  (כשלא

'פר שמביאים אמר זה ועל  בטעות, כשהורו  אליהם  והצטרפו

זו. בהוראה השתתפו  הדיינים  כל אם רק  דבר' העלם

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ז רביעי יום      

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰  
  

התחילו  אם בלילה, ממונות בדיני  לדון  שאין  אף  על

בלילה . הדין את ולגמור  להמשיך  ניתן יום , מבעוד

הרשב "ם  לדעת  בלילה, לדון והתחילו טעו קיד ,ואם  (ב"ב

הרא "ש א) ולדעת  קיים , הדין ג)בדיעבד סי ' פ"ח בטל .(ב"ב הדין

החושן' א)וה'קצות ה, הרשב "ם(סי ' של  טעמו את ביאר

המשא ֿומתן, היינו הדין, שתחילת  אף  כי  בדיעבד, המכשיר

בכשרות  היה  הדין וגמר מאחר בפסול, הדין נעשה  גמר  (שהרי 

בלילה) התקייםכשר  לא כאילו לכך להתייחס  יש  היותר לכל  ,

כשר . הדין אז וגם כלל משאֿומתן

שלכאור הרמ "א דברי  את החושן ' ה 'קצות  תירץ  זה הולפי 

המכשיר הרשב "ם שיטת את  הביא  אחד  מצד לזה : זה סותרים

בלילה דנו אם ב)בדיעבד ה, סי ' כתב (חו "מ ומאידך  כד ), כח, (סי '

לא בזה  מדוע  ולכאורה, פסול . הדין בלילה עדות  קיבלו שאם 

בדיעבד? המכשיר הרשב "ם שיטת  על הסתמך 

אף  כשר שהדין ומתן משא כי  מובן , האמור לפי  אך 

עדות קבלת אך  ביום. כשנעשה  בדיעבד  פוסל  אינו בלעדיו,

נפסל הדין בלילה, נעשתה אם  הדין, לפסק  הכרחית שהיא 

בכך .

התחיל אם אופן שבכל  וסובר חולק  הרא "ש  כאמור, אך ,

בלילה התחילו כאשר  כי וטעמו , פסול. בלילה , הדין
.(כלל מעכב  שאינו ומתן המשא  מחמת (לא  פסול עצמו

משום זהו בלילה , לגמור  אפשר ביום, התחילו שאם  ואף 

התחילו  לא  אם  אך ביום , שהיתה  ההתחלה  אחר נגרר  שהגמר

פסול עצמו הדין גמר  קפח)ביום, סי ' הגרנ "ט חידושי  .(ראה

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ח חמישי יום  ?     

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰  
           

   
הרדב "ז שיא)לדעת  סי ' דין (שו "ת בית  הרוגי הלנת על רק 

תעשה' ב 'לא הן תלין ...')עוברים  ב 'עשה'('לא תקברנו והן ('קבור 

ההוא') ב 'לאו'.ביום רק  הלנתם על  עוברים מתים  בשאר  אבל ,

חינוך' ה'מנחת  תקלו )וכתב  ה'עשה '(מצוה ה 'חינוך' שלדעת 

שסובר קצת  משמע  כאן מהרמב "ם אך  מת, בכל קיים

ביום לקברם שמצות ֿעשה  כתב  דין בית  בהרוגי  כי  כהרדב "ז,

הקודמת)הההריג בהלכה המובא בהלנתם ללאו  בשאר(בנוסף ואילו

תעשה'. ב 'לא  שעובר רק  כתב  המתים

המצוות בספר  רלא)אמנם , קבור(מ"ע "כי  הרמב "ם : כתב 

מצוות תקברנו, קבור  כי  ספרי : ולשון ההוא . ביום תקברנו

מת כל שייקבר  כלומר המתים , בשאר הדין והוא - עשה 

לדברי סתירה  זו הרי  ולכאורה, מותו". ביום בישראל

רק  הוא  ביום  בו המת  את לקבור שה 'עשה' כאן הרמב "ם

דין! בית בהרוגי 

החדשות' אריה  ב 'שאגת  ו )וביאר :(שאלה

בהרוגי רק  נאמר  לא בוודאי  ביום  בו המת  לקבור ה'עשה '

הלאו  לענין  אך המתים , בין לחלק  סברא  כל אין כי  דין בית 

דין, בית  בהרוגי  רק  שהוא  לומר  מקום היה  תלין') ('לא

נבלתו  תלין "לא  הפסוק  כלשון מתאים שאינו  "

הגמרא הוצרכה ולכן מתים , ב)לשאר מו , שכל(סנהדרין  לחדש 

בלאו. הלנתו על עוברים  מת

אלא בלבד, דין בית הרוגי  "לא  - הדגיש הרמב "ם  גם  ולכן

נטעה שלא  כדי  תעשה ", בלא עליו עובר מתו  את המלין כל

שעובר לפרט  הוצרך ולא  דין, בית  בהרוגי  רק  הוא שהאיסור

פשוט. הדבר כי  ב 'עשה ', גם 

עובר תלין' 'לא  על תעשה ': ל 'לא ה 'עשה' בין הבדל ויש 

מיד עובר ה'עשה' על אבל הלילה, כל המת את  הלין אם רק 



פה             

תקברנו 'קבור נאמר שהרי  החמה  -בשקיעת ההוא'

שלאחריו" מיום הוא קו "א "והלילה ס"ב. עב סי ' א"ח אדה"ז , (שו "ע

הנ "ל ) הרדב"ז  דעת וכן  סק"ג תצה .סי '

נפסק  ערבית(שם)ולכן של שמע  קריאת  לזמן שסמוך

יתעכבו  זה  ידי  שעל  אף  ולקברו , המת את  להוציא  מותר

על יעברו החמה שקיעת  עד  ימתינו אם  כי  שמע , את לקרוא

ההוא'. ביום  תקברנו 'קבור של  ה 'עשה'

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ט שישי יום     

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊÈ ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰  
         

   
לחזור ראוי  בחטא, שנכשל  תורני  תפקיד נושא  האם

למשרתו?

בשונה חוזר, אינו שחטא הישיבה ראש  הרמב "ם, לדעת

ובטעם ונענש . שחטא  לאחר לגדולתו החוזר גדול מכהן

הסברים: כמה  נאמרו  החילוק 

לטובתו  כי הירושלמי , דברי  פי על  ביאר  משנה' ה'כסף 

יחס  ממנו למנוע  כדי  לתפקידו , ישוב  שלא  רצוי  הנשיא  של

הציבור . מצד  זלזול  של 

הוא לגדולתו יחזירוהו אם כי  הוא שהטעם  כתב  הרדב "ז 

אותו. שהענישו מאלו להתנקם עלול

סופר' ה 'חתם  מא)וכתב  סי ' או "ח הרדב "ז (שו "ת שלדברי  ,

מדברי אך להרוג, שבידו מי לגבי  רק  אמורים הדברים 

בידו  שאין מי  שאף  נראה ישיבה ' 'ראש  שכתב  הרמב "ם

ה'כסף  כדברי שטעמו ובהכרח אותו, מחזירים  אין להרוג

בו. לזלזל  יבואו שלא  כדי  משנה ',

היא הישיבה ' ב 'ראש  הרמב "ם  שכוונת  שכתבו  יש  אך 

לעיל שכתב  כפי  הסנהדרין, ה"ג)לנשיא הסנהדרין (פ"א, שנשיא 

הישיבה'. 'ראש  נקרא

כתב  זו שבהלכה הרמב "ם בדברי  סתירה  מיושבת  ובכך 

בתשובה ואילו לגדולתו, חוזר אינו שחטא  הישיבה שראש 

לא) נג, או "ח בשע"ת ממשרתו (מובא אדם  מורידים  שאין כתב 

שעשה ! חטא  בעקבות

הסנהדרין  נשיא  לגבי  רק  מדובר  שכאן מובן האמור ולפי 

המשרות שאר בכל אך נקמה , מחשש  לתפקידו חוזר שאינו

לגדולתו ה)חוזר  חו "מ ישראל  שארית שו "ת .(ראה

הרדב "ז פירש  עח)ועוד  ב' סי ' ח"ו  החומרה(שו "ת כי 

ה שאר לגבי  הסנהדרין בנשיא  משוםהמיוחדת היא  משרות 

בזה ויש  שעשה לחטא גדול  פרסום  יש  הרם מעמדו שמפני

גדול . ה ' חילול 

פיינשטיין שנו )והגר"מ  ע' גיטין , משה של(דברות שדינו כתב 

לאחרים , תורה  ללמד תפקידו עליו כי שונה  הישיבה ' 'ראש 

'אם – הוא' ה ' מלאך  כי  מפיהו יבקשו  'ותורה אמרו: כך  ועל

אל – לאו ואם מפיו, תורה  יבקשו ה ' למלאך  הרב  דומה

מפיו' תורה  א)יבקשו יז , מלשמש(מו "ק נפסל שחטא  ומאחר .

לרבים . תורה  מרביץ 

ה'תשע''ח  אב מנחם  ל' קודש  שבת     

: ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰  
          

     
מהכתוב  נלמד  תרומה  לאכול לזר ט)האיסור  כב, "וכל(ויקרא

" הכתוב  לאחר האמור קדש ", יאכל לא כיזר בו

טהורה . תרומה שאכל טמא בכהן המדבר  יחללוהו"

גם מתייחס  המיתה  שחיוב  משמע  הפסוקים  ומסמיכות 

זר ידי  על תרומה  אכילת ב)לאיסור פג, .(סנהדרין 

משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגמרא  אומרת טמא  טמאה(שם)בכהן תרומה  אכל שאם 

בפסוק  כי  מיתה , חייב  שאכל אינו טמא לכהן  מיתה חיוב לומדים (שממנו 

טהורה) "פרט תרומה וממעטים  יחללוהו", כי  בו "ומתו נאמר

טמאה]לזו מיתה[תרומה שחיוב  היינו ועומדת ", שמחוללת

שאוכלה הכהן ידי על  המתחללת טהורה, בתרומה  נאמר

הטמא , אותה שאכל לפני  שעוד  טמאה  בתרומה ולא בטומאה

האוכל שזר יתכן איך כן, ואם ומחוללת . טמאה  היתה  כבר

מכהן )תרומה נלמד  טמאה ,(שדינו  תרומה על אף  מיתה חייב  יהיה 

כנידון'? להיות הדין מן לבא 'דיו הרי 

ה"ו )והסמ"ג פ"ו  תרומה מלכו ', ה'ישועות הביאו  רנה, כתב (ל "ת

הברייתא מלשון משמע  הרמב "ם א)שכדברי  שם, שלגבי(שם,

תרומה  שאכל טמא  "כהן אמרה , זרכהן לגבי ואילו "

את  שאכל  "זר לזראמרה  מחלק  שאינו ו "משמע  "

אחרונים כתבו ועוד  לטהורה ". טמאה  אורבין כאן , תורה (כתר 

מ"ו ) פ"ו  תרומות בתוספתאשמח נמצא  הרמב "ם  שכדברי

ובירושלמי .

אברהם' סקט"ו )וה'דבר כו  סי ' מבאר:(ח"א

זר ושל טמא כהן של תרומה  באכילת מיתה חיובי  אמנם

ענין  אך  יחללוהו", כי  בו "ומתו - פסוק  מאותו נלמדים

באכילת שנעשה  ה'חילול' כי בשניהם  דומה אינו ה'חילול'

אכילה ידי  על חולין נעשית שהתרומה הוא  זר ידי  על  תרומה 

טמאה או טהורה  היא אם מינה ' 'נפקא  ואין כהלכתה, שלא 

נעשית ובאכילתה תרומה  היא הרי  טמאה , היא  אם  גם כי 

בהבאת היא  החילול מהות  טמא  כהן באכילת  ואילו  חולין.

בתרומה כי  טהורה בתרומה רק  שייך  וזה לקודש  הטומאה

ועומדת . מחוללת כבר היא  טמאה 
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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
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אחת, מצוה  היא   ושוטרי  שופטי שמינוי  משמע  מדבריו 
סנהדרי בגמרא  כדמשמע  שלא  ב .)ופסק  שתי(טז, שה

כו ' ת"ל לישראל  שופטי שמעמידי מני") מצוות
הלימוד ב 'ספרי ' ר"א  ולדעת כו '") ת"ל כו '  שוטרי
כו ' שוטר אי  שופט אי  שא הוא   ושוטרי  משופטי

אחת. מצוה  שה לא  אבל 
       

  

    

שיראה  כפי  ולקנסו  כחו  כפי  להכותו  רשות  לה "...יש 
כו '" הדבר.. לחזק  בית־די

 הדייני לפני   העומדי..."  שה  השוטרי של  עניינ
השערי לתק החנויות ועל וברחובות  בשווקי  המסבבי
אותו  ודני לבית־די אותו  מביאי עיוות בו  שיראו  וכל כו '
ומודיעי ובשווקי ברחובות  שמפקחי היינו  רשעו ", כפי 

." שרואי עיוות כל על  לשופטי
מינוי מצוות את  " הרמב מנה  לא  מדוע  יוב על־פי ־זה 
שופטי מינוי  מצוות  ע אלא  עצמה , בפני   שוטרי
את  לפועל להוציא  היה   השוטרי תפקיד  אילו  כי  כאחת.
שונות, מצוות שתי  שה לומר  מקו היה  , השופטי די
, הדייני על־ידי  הדי פסק  : לשתי נחלקת הדי ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל . השוטרי על־ידי  וביצועו 
משה  שאמר על־דר ,הדי את מבצע   שג זה  הוא  בתורה 

כו " אנשיו  איש  הרגו  ישראל שופטי  ה .)"אל כה , וכ (במדבר 
מלקות עונש  ב .)לגבי  כה , השופט (דברי "והפילו  נאמר

לשופטי  המסייעי אלו   ה  שהשוטרי נמצא  וגו '" והכהו 
מנה  לא  ולכ לפועל, הדי את להוציא   יכולי  כשאינ
פרט  זהו  כי  א . עצמה : בפני  כמצווה   מינויי את  " הרמב
 עניי אינו  ב . . השופטי על־ידי  לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה  הכרחי 

. לסיוע צרי כשאי  השוטרי בלי   ג
1
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ש "שופטי ( שופטי פרשת (ריש  " הש דברי   ידועי
" הגו "שערי  על  ג מדבר "שערי בכל ל תת  ושוטרי
מאברי אחד  כל על מושל ושיהיה  , והאוזניי  העיניי

אלה .
לימוד על־ידי   מתקיי  באד  השופטי עניי ובפשטות,
ומינוי ,יעשו אשר המעשה  את לדעת התורה  הלכות

על־   מתקיי  מה השוטרי ולפי  בפועל. ההלכות  קיו ידי 
את  לפועל להוציא  הוא  השופט שתפקיד  לעיל שנתבאר
והשוטרי  השופטי של  עניינ  ג מוב משפטו ,
וא " טובי  ומעשי תשובה  חכמה  "תכלית כי  , שבאד
חסר  (השוטר) מעשה  לידי  מביא  אינו  (השופט) התלמוד 
אד של יצרו  כאשר הוא  השוטר אבל עצמו . בתלמוד   ג
הטוב היצר את עליו  ולהרגיז לבטשו  וצרי עליו  מתגבר

. בדברי ולהכותו 
אז  כי  כבראשונה " שופטי "ואשיבה  הלשו יוב ועל־פי ־זה 
רק  אלא  בשוטר צור עוד  יהיה  ולא  הרע , כל יתבטל

בשופט.
       

"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  פי5)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 -
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גמרא  נגד  הוא  שלכאורה   " לרמב ' נושאי ־הכלי' ותמהו 
א.)מפורשת ז, לסנהדרי (מכות למדנו  גו '  לכ אלה  "והיו 

תלמוד ־לומר  מה  א "כ  , לאר ובחוצה   באר שנוהגת
 ופל פל בכל דיני בתי  מושיב  אתה  בשערי ?בשערי
ואי ופל פל בכל מושיב  אתה  ובחו "ל ועיר, עיר ובכל
 אי שבחו "ל פסק  ואי ועיר", עיר בכל מושיב  אתה 

.ופל פל בכל מושיבי
להעמיד חייבי אינ בחו "ל "אבל  " ברמב  הגורסי יש 
ויש  ועיר", עיר בכל לא  אבל ופל פל בכל אלא  בית־די
 אי ופל פל בכל שרק  היא   " הרמב שכוונת  מפרשי

. חייבי ועיר עיר בכל אבל להעמיד ,  חייבי
על  בפירושו  ( " הרמב לזמ בסמיכות (שחי  " הרמב אבל
ב "ד ,  לה להעמיד   חייבי  אינ  ־לאר שבחו כתב  התורה 
לשפוט  הראויי עליו  יעמדו  המעוות, יצעק  "כאשר ורק 
וש בזמנה   לאר יעלה  או  ישפטוהו   ובמשפטיה

ישפטוהו ....    ידו תחת שהיה  וברור
בחו "ל.  דייני להושיב   חייבי אי  " הרמב שלדעת כתב ־יד 
בסיפור  גדולה  תמיהה   תתור , " הרמב של חידושו  על־פי 
מסעודתו  "שנהנו  ישראל של  לחטא בקשר . הפורי חג

הגמרא  אומרת רשע " אותו  א.)של יב , עשו (מגילה  לא   ה"
(כמו  " לפני אלא  עמה עשה  לא  הקב "ה   א , לפני אלא 
העמיד הקב "ה  כ באמת, כיוונו  ולא   עצמ עשו  שישראל
הרי השאלה , ונשאלת .( להפחיד רק  המ את  עליה

של מרדכי  בסעודתו  לאכול תלכו  "לא   הזהיר
,הסנהדרי מראשי  אחד  היה  שמרדכי  ומכיו אחשוורוש ",
עושה  שאינו  מי  ו "כל ,בית־די הוראת על שעברו  נמצא 
עשו  ש "לא  לומר אפשר ואי בלא ־תעשה ", עובר כהוראת

." לפני אלא 
כי ליתא , מעיקרא  הקושיא   " הרמב דעת שעל־פי  אלא 
הוראת  על עברו  לא  וא "כ  בית־די היה  לא  הבירה  בשוש

. הדייני
      

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

1

2

3

4

5
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- 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 ÔÈÚB˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È„‰Ò ‡˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚL Èl ‰ÙÒ‡ :Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚLƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
evÈ˙‰Â :Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚL È‰  CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡ B˙B‡ ÔÈÈLBÓ  ÔlÎaL18L‡ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈBwL ‡e‰Â .‰ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈÈLBÓe .ea ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚMaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ LBÈÂ ,L‡Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â21LBÈ ÌÈÚM‰ ‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22BÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ B˜ ‰È‰È  ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

BÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈLBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B ÔÈc ˙Èa ‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈOÚ ‰LÏLe ÌÈOÚ 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¿»≈∆≈
ÌÈOÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È„‰Ò ,˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

ÚM e‚Èv‰Â :Ó‡pL ,ÈÚ‰ ÚLa ˙LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈOÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈLBÈ ‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B L‡‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

  

     

במשיח  הוא  וכ תורה , שמלמד   ש על הוא  'נשיא '
כי " לה ו "נשיא  " עליה מל"  הענייני שני  בו  שנאמרו 
חידוש  לפעול הוא  המשיח  כמל עניינו  . שניה יתקיימו  בו 
אחד "  שכ "לעבדו   העמי כל את להפו , בעול אמיתי 
 כיו 'נשיא ' יהיה   בנוס אבל , העול בהנהגת חידוש  והוא 

ביחס ש "ילמד  חידוש  אינו  זה  ועניי ," הע כל את תורה 
שינוי להיות יכול לא  הכל אחרי  שהרי  ,כמל לעניינו 

מוחלפת". תהיה  לא  הזאת התורה   בתורה 
     

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,
האב ֿביתֿדין, 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  ÌÈOÚÂ ‰‡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 ˙BB‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«
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ÚÓLÏ34ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈÈLBÓ 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
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˙BeL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈÈLBÓ ‰pË˜ È„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈOÚ ‰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 ÔÈLBÈ ‰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 eÎˆ‰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 ,dBÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡‰ ‰eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰eL ÛBÒa LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈBe ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈÈLBÓe ,Ï‰w‰ ‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎˆ 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

.ËÈÙBÒ 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

ÔÈiÁÓ‰ Èc ˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ Èc47. 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∆≈»≈»
ÌÈOÚ ÏL ÔÈ„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈOÚ ÏL ˙BeL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰OÚÂ49,ÌÈÙBÒ 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‡ÙBÂ , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55ÏÏÂ ,56‰‡Ó È‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈOÚÂ57. ¿∆¿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 
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צ               
         

    
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˜a3ÌÈBe ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰aÓ ‰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 ‰„BÚ 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 evÈ˙‰Â :Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈe ‰‡Èe ‰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"י8)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¿»
˙eiÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈÒ ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

  

        


א ', להלכה  המש היא  זו  הלכה  פט,ב . "מצותי דר" ראה 
שג ללמד ,דיי להיות שראוי  למי   התנאי נאמרו  בה 
ונבוני  חכמי  אנשי" המעלות כל בעלי   הדייני היו   א
 אי וכו '" מרובה  דעה  בעלי  התורה , בחכמת מופלאי
אכזריות  של טבע   בה שיש  כיו ,בסנהדרי  אות להושיב 

לחוב . הדי את להטות  ועלולי
       

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 ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈÈLBÓ Ï‡ .Bc ˙‡ ˙BÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»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
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צי                
         

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‡ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈLBÈ  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¿»≈
È„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡Bz ‡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 ÔÈÎÈˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜cÏÂ ÏczL‰Ï CÈˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB ,31a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓbz‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק , ששופטים
תשפוט  בצדק  במשפט ... עול תעשו "לא טו) יט , (ויקרא

רעיתי28)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 (כסף ֿמשנה),
 ֿ (לחם 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 CÈˆ  ÌÈc‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ„ ‰ÚL34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bia‰ ˙‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

BË ÌL ÈÏÚe35Ô‰ ÔÈLÙÓ ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
 ÌÈe ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .‰Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈËLÏ ÌÈÚ„ÈÂ .eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È‰36el‡  ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bia‰ ÁeL37ÌÈe‰‡ eÈ‰È ‰ne . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙BiaÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ôea„Â ,‰BË Ô˙ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bia‰39Ô‰L el‡  ÏÈÁ ÈL‡ :ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈBab40˙‡ ÔÈLBÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
ÔˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜t ‡‰ÈÂ43Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎe . 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 CÈˆ45È‡O .BÚÓLÓk  ÌÈ‰Ï‡ È‡È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰ ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡  Úˆ46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
 ÔB‰Ï Ï‰ ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡È ÒÁ47Á‡ ÔÈÙ„B eÈ‰iL  ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁBe ,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 בירושלמי45)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 במשלי47)"שיעוות הכתוב  מלשון
כב . אחרים 48)כח , שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם
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צב               
         

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?
כה) יח , (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי  משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ eÓ‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„Be Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡ÈÂ50˙Bia‰ ÁeÂ ,‰‡ B˜Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .BÈÚa 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 ˙ÈÏ 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¿»≈»»∆»

ÊÓÓ54ÔÈLk el‡ È‰  ÌÈÊÓÓ 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 הכסף ֿמשנה, 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 דיני57)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)(כסף ֿמשנה). 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‡59zÓ  ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :Ó‡pL ;‰Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈÙBÒ ÈcÓe .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" יושבי62)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 (כסף ֿמשנה). 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

.‡ÈÌÈaÏ ‰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¿«
eÓ‡ È‰L ;ÌÈÁ‡ 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 
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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

בפני67)(כסף ֿמשנה). 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
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≈¿»
Ák71iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙ÈÏ ‡BÏÂ ÁËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙ÈÏ ‡e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï˜ Ì‡74eL„Â ,ÔÈc ˙ÈÏ 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‰76ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈˆe .‰OÚÓ ˙BÈ OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙Èa ÌL Ìlk ÌÈLBi‰ 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 ÛËˆÈ ‡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 

    
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‰ ÔÈLBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
ÁM‰ ˙lÙz Á‡Ó ÔÈLBÈ  ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èe3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈLBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈaÚ‰7˙Èa ÔÈLBÈ eÈ‰ ÌÈBË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLe . »«¿«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 תלמידי ֿחכמים 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  (כסף ֿמשנה). 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 תלמידי ֿחכמים, 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

שינוי8) 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"ב ֿג. פי "א, לקמן והשווה שבת. ובערב 

.eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ „Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈLBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈˆ e‰iL9‡Le ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó  ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
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BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk  ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈLBÈ ‰LÏLe ÌÈOÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10 ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ Cˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e‡MÈ Ì‡ :ÌÈ‡Lp‰ ÂÈÁa ÏkzÒÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈOÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ  ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
Á‡ ‡BiL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב  הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ "ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

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‰14È 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 שהרי15)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

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙BËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„e .20zÓ  ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

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

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ wÏ eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ˙Bk 28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ  ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ ,31?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï‡ ;33ÔÈ˙Bk 34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי  בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ֿ 28)נכסיו. ובית 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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.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL  »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡ „ÎÂ40L‡ Ï˜‰Ï eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰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

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‰  ˙BÁ‡ ˙BBË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
eÈk˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .ÔÈic ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ epÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
epÈLB‡ ,ÈB˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ epÈLB‡ ,Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ epÈLB‡ ,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¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

eÓ‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ eÈk˙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˜Óe47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .‰ÊÂ ÛÒk ÏÈLa ‡a‰ dBÏ‡  ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„Ïa BLÚ 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

תלמידי ֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח  אצל שנאמר מזבח , אצל נטעו כאילו
כמזבח . ומגינים מכפרים שתלמידי ֿחכמים 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 eÓ‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ

˙ÚcÓk 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

.ÈÔÈÁBa :ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ C„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca eLÈ ‡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 ÔÈLBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈˆBÙe58.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'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ה שני יום 

    
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 CÈˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
 ÌÈ˜Ê ÌÈÚM‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈÁ‡Ï ÌÈÁ‡Â ,ÌÈÁ‡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¿»
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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
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 ?˙BB„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡ ÏÚ12,Èa BÏ ÔÈBwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע , משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב :) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי13) 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

ÌÈÁ‡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 „Bk e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eLa ‡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  ‰eÁ‰ ‡L Ï‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eLa 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 CÈˆ 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»≈
ÌÈˆÓ33‰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
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צז                
         

- 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

.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 eˆiL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈc‰ ÏÎÏ Èe‡ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙ÈÏ LÈ  dlk ‰Bz‰ ÏÎÏ ˙BB‰Ï Èe‡L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙BB‰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 ˙BBÎa Èz‰Ï40Èz‰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

.ËÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡BiL „Ú ˙BB‰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„Ï45ÌÈc‰ 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 ÌÈÚL CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚM‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck Á‡Â ,‰Ê Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡ .ÌÈÁ‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈc‰«¿»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≈¿»¿≈»∆

ÌÈÁ‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡OiÓ55ÔÈfÙÓ Ï‡OiL ÈÙÏ ?56LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57 CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
ÚÎ‰ CÈˆ 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 פי50)אלא על אף 

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק  ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ , הסמוכים אלא

ח . חכמי52)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 .
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צח               
         

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

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 ‰ˆeÁe61ÌÈÎeÓÒ 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 

.‚ÈÏaL ˙BiÏ‚ ÈL‡63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa  »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙BcÏ 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 ËL66.ÏaL ˙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
"כי65)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 ˙eL68Û‡ 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¿»≈

ÌÈÏeb‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙BÈÚe71‡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 ‰ˆBL∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈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, שלדיני70)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 בארץ ֿישראל,
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‡L73ÚL ,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,

ח ֿט . הלכה ג, פרק  לעיל והשווה

    
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  בחוץ ֿלארץ  קנסות גביית קנסות. לדיני 

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚL2‰pË˜ È„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
ËLÂ ËL4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ
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צט                
         

„Á‡Â ÌÈÚL ÏL5Ác‰L ËM‰ ˙‡ ‡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 ˙Èa ‡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 ˙Èa ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
ÈÚ‰16˙BÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡ÈÈ 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 ÌÈOÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úap‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24ÚB‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈOÚ ÏL ÔÈc ˙Èa26„Â È‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏce27˙eaz Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï‡ .‰LÏLe ÌÈOÚa 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.
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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".

.‚Ú ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ 31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈOÚ ÏL ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚB˙Ï ‡‰ ‡e ,ÏÚa‰ È„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc 35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ ÈcL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈOÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú  ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈiÁÓ‰ Ô‰Â  ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â  ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈOÚ È‰  ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa ÈÁ‡ 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‰ ˙ÙÈÚ43‰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 הכסף ֿמשנה
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‰ÚLa 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"ט ֿי . 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 ÈÈc59ÔÈÎÈˆ 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∆∆∆
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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

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 ÔBÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

BÁ ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈc Ï‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔBÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰ÏÁL66ÔÈ‡ Ï‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ„ B‡ ;dzÁa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡  ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔBÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
BÁÏ Ú˜B˙a69ËBÒe70 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÁ ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈBb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈBb ÔÈ‡ 73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙BBˆ ˜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 שזוהי75)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‡ ÔÈBb ÔÈ‡  »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı‡Ï77ÔÈBb ÔÈ‡  BÁa ÏÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙L Ï‡ ;ı‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈBb  ÈetÂ »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔBÒÁ80ÌÈB‡b‰ eB‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :eÓ‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ïa ÈetÂ ˙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 ÔÈBb ÔÈ‡  Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‡e‰L ÈtÓ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ82Ï‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  BÁ ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk aL B‡ B˙eÒk ÚwL 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‡ ÔÈB‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙Á‡88˙Bt ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dkcL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈBb 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‰ ÔÈBb ÔÈ‡  »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
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ı‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ
ÔÈBb 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
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 

מצוי89) 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

.ÈCÈvL 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 Ôw‰ epnÓ ÔÈBb  ÏÊ‚ B‡ bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈBb 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 ÔÈBb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È‰L .107Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ ÈBL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈBb 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‡ ÔÈB‚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

.ÊËBÁ ÔBÓÓ ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈBb 116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס .114) הרגיל 115)בידי  "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ "ח , חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי116) 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 ˙BÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈBb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚÏ119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡OÈ121eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡‰123 ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈÈzÓ«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
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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  כפי123)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
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 ֿ 125)יודע  בבא
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

.ÁÈÌÈaÏ ‰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 ˙Èa ‰‡„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 ˙Èa ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â133ÔÙk ˜ÊÁ‰ 134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ÊÁÏ135È‰ :c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙Èk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈc‰ 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 )

בפני135) 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

    
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»»
ÔÈLÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡Ó‚a B‡ ‰Lna3ÊBÁ 4c‰ ÔÈÈÊÁÓe ,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≈»»»

ÌÈÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰ÙË ‡È‰L ‰LÎa ‰B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ eËt ‰Ê È‰  ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï ÌbL10˜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  (כסף ֿמשנה).
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 (כסף ֿמשנה). 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 ,LeÙa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :Á‡‰ È„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆
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‰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 ˙eL22ÏL 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 חכמי13)עיון
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 לפי17)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 
 ֿ דיבור 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 

(כסף ֿמשנה).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"י24) (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  ֿ 28)להזיק  הבעל 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 ,ÚBÊ31ÔÈa ,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  ÌÈÏkÏ zn‰ c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï ÌBb 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 בעלי ֿדין

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 ‰ÚeL iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰Lt38ÚMÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰ÚeL 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‰ÚeMÓ ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
ÊBÁ  ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da BiÁL44ÔÎÂ . ∆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

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



קה                
         

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 
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 ˙ÈÏ ‰ÏÚ :ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk  ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
BÈÚa 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‡ÈˆBÓ50Cˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ˙Bk  ÌÈÏLeÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙Îa ‡iM ‰Ó ÈÙk ÌÈÚa 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: ֿ 52)ביתֿהדין שבית 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ CÏ :ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„Ú :Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk  ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆÂ ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ BÈÚaL 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 (כסף ֿמשנה), 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡58‰ÚË Ï‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ 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

ÌÈaÏ61ÔÈ‡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

(כסף ֿמשנה). 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'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ו  שלישי יום 

    
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 ÌÈBa ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa eaL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆiL 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
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אלא  כאן קובעת אינה כי  השלישי  על יסכימו הדין שבעלי 
(סנהדרין  עימהם לישב  הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי  שם,
בזכותי להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי  בעצמי  אני  הרי 
אמרו: א הלכה ג, פרק  שם ובירושלמי  (רש"י ), מהפך היה
יש  ב : אות שם הרא"ש וכתב  זכותו". מרדף  שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי  טעות, וזוהי  תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף  אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש  ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני , המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי  שומע  והשלישי  משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי  ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב 
שם. משפט  בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק  פפא: רב  כדברי  שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב  היה שלא חסדא. ורב  הונא רב  של דין בתי 
(רדב "ז). בו לבחור השני  הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב 
גר  כשהשני  אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני  זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף  ו הלכה ו, פרק  לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני  הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי , אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב  ראוי  זה שאין
וכן  (רדב "ז חבירו שבירר החכם לפני  ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט  בחושן

.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 ÌÈLk 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‰Èt13BÁ 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
כשני11) 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 ˙Èa ‰ÚeL BÁÏ iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡ ÈiÁa ÈÏ ÚM‰ :22ÈÏ ÚM‰ 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¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י "א, פרק  שבועות (הלכות ישראל אלוקי  בה' נשבע 

לנתבע .21)ח ֿט ). 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‰ ˙ÚeL 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 ,‰ÚeL iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰ÚeL EÏ ÚM‡29ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙Èa ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
ÚMÈÂ 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 ˙Èa iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
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ÔÈc‰ ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ˙BÒ  B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ
‰È‡ ‡ÈÓ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ Ó‚ kL34 ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»

˙BÒ35‡‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡ Ïk :ÌÈic‰ BÏ eÓ‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈
‰È‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ˙BÒ  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב .32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י ). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י "ב : הלכה שם ירושלמי 
אם  "ואפילו א: סעיף  כ, סימן משפט  חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע  בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï‡37?„ˆÈk .˙BÒ BÈ‡  ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ eÓ‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰eiÁÂ 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 ,ÌÈÁ‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙BËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

˙BÒÂ ‡ÈÓ ‰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‡ ÈzÓ‡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‡ ÈzÓ‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ ÈzÓ‡ 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 Lt Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ

‰È‡ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»
zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈÁ‡ „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,

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na45iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
LBÈ Ï‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL Á‡ ÌÈ„Ú ‡È‰Â ˙BÈ‡¿»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡e ,BLÈBÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈBÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ eÓ‡ iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Á‡Â ,‰È‡ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da zÒzL ˙e„Ú EÈ‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈÁ‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈBÓ :„Á‡ BÏ Ó‡ B‡ ,‰Ê48 BÊ ‰È‡ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ LBi‰ ÔÈ‡L ,˙BÒÂ „iÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈBÓ ˙BÈ‡ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי48)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 ‡BÈ ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
ÚMÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ BÁ ‰È‰È 52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡BÈ ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰ÚeL ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡  ÏhÈÂ ÚMÈÂ53ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

BÁ54,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‡a56ÚMÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ eËt ‰Ê È‰  ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,BÁ 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 
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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 

    
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני  מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע . איני  אומר: והשלישי  חייב , או זכאי  אומרים

ספיקו. טעמי  את לנמק  צריך אם יודע , איני  האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  iÁ ÌÈÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa ÈÁ‡ :Ó‡pL ,‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ‡Le ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 ÔÈiÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚‰ BÈ‡  ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰Ó‡Â ‰Bz ‰È‰Ê‰8.˙ÚÏ ÌÈa ÈÁ‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ‰ Ì‡ :ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï  ‚‰Ï ‰ÚÏ ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈiÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa ÈÁ‡ ˙ËÏ :Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ  ‰ÚÏ ,„Á‡ Èt ÏÚ  ‰BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈc‰ 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"י8)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 ˙Èa12ÌÈÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È‰  iÁ ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

iÁ ÌÈÓB‡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 eÓ‡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 eÓ‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

eÓ‡ .È‡kÊ ‰Ê È‰  iÁ ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,iÁ ‰LÏLÌÈL eÓ‡ .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‡ eÓ‡ Ì‡ Ï‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á‡Â ,iÁ B‡ È‡kÊ19eÓ‡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≈«¬≈≈
ÌÈÁ‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23 ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL eÓ‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚLÏ¿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¿≈««»∆»

ÔÈiÁÓ 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,

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



קט                
         

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני  "אומר א מב , שם
יד). ס "ק  שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈˆ BÈ‡  Ú„BÈ ÈÈ‡ Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ„Ï27C„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע  איני  שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי  ד"ה: שם ברש"י  וראה ספיקו, טעמי  את

ה"אֿד.28)משנה). פ "י , לקמן ראה

    
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 eÓ‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

Á‡Â ,ÔÈiÁÓ‰ eaÈÂ ,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 ÌÈÓB‡ OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈÓB‡ OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6OÚ „Á‡Â ,iÁ ÌÈÓB‡ OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ OÚ „Á‡ eÓ‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,iÁ OÚÌÈOÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈiÁÓ 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 ÌÈOÚ ˙ÙÒBz‰ Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆

iÁ OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ OÚ ÌÈL eÓ‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»
È‡kÊ ‰Ê È‰ 11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈÓB‡ OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»

ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ ÌÈÓB‡ OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ
ÌÈBL‡‰12È‰L ,iÁ ‰Ê È‰  Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈

ÌÈLe ,È‡kÊ OÚ ÌÈL eÓ‡ .ÌÈLa ea ÔÈiÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈
Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á‡Â ,iÁ OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ  »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ

ÌÈÁ‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ eaiL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ
˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈiÁÓ‰ eaÈ 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 ÔÈiÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18 ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«

ÌÈÚLÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È‰  iÁ ÌÈÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,iÁ ÌÈÓB‡19 ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
Èc Ô‰Ó „Á‡ ‰‡iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe BÁ20B˙B‡ ÔÈiÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b  ‰‡22ÔÈËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,iÁ ÌÈÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
 Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈËBt23,È‡kÊ ÌÈÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ „Á‡Â ,iÁ ÌÈÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL ÔÈiÁÓ‰ 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 איני8)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 דיני10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי  אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי  אפילו שהרי  רשאי , - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי "א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ "ח , לעיל רבינו פסק  זה ומטעם אחד. ד"ה ב  לג, שם,
יודע  איני  שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני  העוסק  ה"ב :
ממונות  בדיני  שהרי  טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף  השני  לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע "פ  להקל. נפשות שספק 
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי ) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי  אחד,
נמצא  יודע , איני  אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני  בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק  מכח  הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ "ה, פ "ה לסנהדרין יו"ט ' וב 'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי  י "ג אמרו כאן: רבינו בדברי 
איני תחילה שאמר זה כי  זכאי , אמרו וי "ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע ,

אחד. שהוא 12)עלֿפי  בין הקודם, המסתפק  שהוא בין
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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

הרי14)יודע . יודע ", "איני  אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ "ד: פ "ו, סנהדרין בתוספתא
מפני שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף  צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק  מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי  דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח ). (אור כמוהו" לב  לי  "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע . איני  יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי 

פ "י , לקמן כמבואר חייב , לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע , איני  יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב .

משג  אין רוב , שיש כל כי  אחרים, שנים להוסיף  יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק 

מזכים 17) י "א כנגד מחייבים י "ב  היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע , איני  אמר: והשני  האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח ). (אור יודע  אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י "א, כנגד י "א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע , איני  אמר: והשני  האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב , - והשני  האחד,

עלֿפי19) 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‰eËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc  ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני26)בכת"י  בדין הנ"ל: בכת"י 
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ , (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב , (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י 
נאשם  כלפי  נוגע  שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב  מספיק  לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ ), אלף  ח "ה בתשובותיו (רדב "ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ "ח , לעיל והשווה
כלפי בעיקר נדרש שנים, עלֿפי  שרוב  הרי  יהרג" לא או
הלכתי דיון אלא שאינו נפשות" ב "דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי  מהם אחד "שיראה
ה"ב . סוף  לעיל

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ז רביעי יום 

    
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 ,ÔÈiÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
BÚ ‰Ê È‰  BÁ Èc 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 מפי3)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 ÏÏÎeƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
 ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ  ÔÈc Ób ˙ÚLa Ï‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈiÁÓ‰ 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. חי12)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 
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.„˜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 eÓ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ 15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב ) סב , (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי  זו שתיים
שני נכתבו לא רש"י : ומפרש מקראות" מכמה יוצא אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי  אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט  לחושן משנה).ובש"ך (כסף  כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח  טעות שיש סובר יט , קטן סעיף 
וכו', מקראות" משני  אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני  אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי  דין, פסק  לכל
יאמר  השלישי  וגם השני , וכן תרצח , לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי  יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק . אותו מכוח  דנוהו
מהם  אחד וודאי  מקראות, משני  טעם אותו אמרו שניים

רש"י . בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.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 ˜ÏÁÏ18Ó‡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 ÌÈÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰ÈcÓ ‡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

.ËeËt‰ ˙‡ eiÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba ezÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡Â ,‰BÁÏ BÈ„ eÓ‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈÊBÁÂ ,ÔÈ˙BÒ  B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ˙BÒ ÔÈ‡  ‰‚È‰ iÁÓ‰ ˙‡ eËÙe eÚË Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈc ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡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‡ ÔÈÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :eÓ‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«

‰ÂÚ‰34dk„k ‡lL35ÔÈÈÊÁÓ  e‰eËÙe ,eËt  »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰ÚÓ‰ :eÓ‡ Ì‡ Ï‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆

ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  e‰eËÙe ,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
"משכבי36)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 
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דיבור  התוספות וכפירוש ב  לג, (סנהדרין שם בהוריות
שטעה). המתחיל

    
דרכי1) 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≈»
‰LÏLa 2‰LÏLe ÌÈOÚa  ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt  ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt  ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ  ˙BBÓÓ ÈÈc .‰BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ  ˙BLÙ ÈÈc ;‰BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈÈÊÁÓ  ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈÈÊÁÓ  ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e‡aL BÓk ,‰BÁÏ ÔÈÈÊÁÓ 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‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈiÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e‡aL BÓk13ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc  ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc  ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈÓBb  ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBie ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈÓBb  ˙BLÙ ÈÈc ;‰BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰BÁÏ ÂÈÁ‡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 ,19Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈÒB‡ ‡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‰ÈcÓe„ÓÏ22˙aL Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסף ֿמשנה 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 .28BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈOÚa 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‰‡˙‰ CÈˆ 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‡ ÔÈÈÊÁÓ  ‰BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁÈ ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï‰‰ ÈÁ‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙eiÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
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‡e‰ ÌÈÓÁ 39ÈÈ eLÈ ÔÚÓÏ :Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»
ÌÈÓÁ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔBÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט , (דברים לו" "וארב  דבריו. לשמוע  הגדר אחורי  מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס  מתרגם יא)
עדיו  הם הרי  לשנים, הסית אילו כי  לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ "ה, ע "ז (הל' בהכמנה צורך פח ,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי  דלא "מסית אותם 33)ב  ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב , פי "ב  לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב . לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט ) לא אם
דיני לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט , (שם ה"ח  פ "י , לעיל כמבואר אותו,

ה"ח . פ "ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח 
ב ). לו, שם (רש"י  רחמני  דיני37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ "ב , לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב : ב , לו, בכת"י39)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
ÂÈc ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó  ˙BLÙ43Èc ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰BÁ‡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 ‰ Be ‡‰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‡ Be49. ¿»«¿«¿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 ,ÂÈc ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי 
כאחד. קרובים שישבו כי52)אי ֿאפשר 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

כסף ֿמשנה). (עלֿפי 

.ËÔÈc Ób ˙ÚLe54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈÓBb ÔÈ‡  ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈBw‰ ÔÈic‰L ;ÌÈB˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני54) 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

.ÈÔÈÓe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈˆ ‡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 ÌÈLk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,b‰ BÁ ˙‡ Ôc ‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63ÊÓn‰ 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
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‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆
e‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב ).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע "פ 
אמרו 62) הרי  מישראל, אמו אין אם כי  שם. הרי "ף  כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב ) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב  אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב  נחשב 
א  קב , יבמות ב 'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף  ז, סימן בחו"מ  וכן לענין. קב ,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב  מלך, "עליך אלא: תורה אמרה  לא כי  א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע "פ 
ה"ט . פ "ב , לעיל והשווה ב ), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני  שהרי  ב ,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי  הסומא אבל  כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט , להשיא 66)פ "ב  הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב , (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב ) יח , (שמות שנאמר ב  לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט , פ "ב  לעיל
שם. ובביאורנו

    
איומי1) 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 ˙ÈÏ ÌÈ„Ú e‡BiLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
 ˙ÈBÏt ‰Ú ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡ :ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈÓB‡2?Ba Ì˙È˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
eÓ‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

eËt ‰Ê È‰  Ba e˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב )2) (מ , ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף  שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי  אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב 
אותו  אתם מכירים רש"י : מפרש א, עמ ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי  שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי  - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ "א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי  יודה,
 ֿ (לחם משובח " זה הרי  - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב .3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י  וכן רומי , זהו 5)בדפוס  אם

כך  הם שסימניו פלוני  אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י : ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט .6)ובכליו אות בסמוך ראה

.;‰‡˙‰ CÈˆ ı‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ‰Ï ‡l‡ ‰‡˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈÓB‡ ?Ba ÔÈ˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ iÁÂ ,‡È‰ ‰Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,Lt¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.eËt  Lt 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 CÈˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈

ea„11.˙Á‡ ‰‡˙‰ CÈˆ  ea„ È„k Á‡ Ï‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆
Ba ‰˙‰L ÔÈe ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰˙‰L ÔÈe≈∆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, כדי11)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 מפי14)שכן רש"י : ומפרש שם,
בזה  מוסיף  והכסף ֿמשנה 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‡ ÔÈÈkÓe ‰‡˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ eÓ‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó  B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó eÓ‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜cÏ 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˙Óe21BÚÊ 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 .BÚÊ 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≈»»≈¿»
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קטו                
         

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 .BÁÈÏÈL ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡27?BÊ ‰ˆÏe el ‰Ó :eÓ‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡ B‡ „Ú ‡e‰Â :Ó‡ k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a eÁÏ el ‰Ó :eÓ‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p ÌÈÚL „‡e :Ó‡ k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿

Ô‰È„a32ÌÈ˜„Be ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ  ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰È˜ÁÂ ‰LÈ„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ  ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡k B˙B‡ ÔÈ˜„Be 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‡ :ÌÈÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
 ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈÒB‡  ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰eËt¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia Be .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˙Èa BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :ÓB‡ iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa ÈzÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ iÁÓe ,iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ eiÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈLÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e‡aL40Ô˙B‡ ÔÈÈkÊÓ ÔÈic‰ ÈÙBÒ È‰ 41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ˙Bk È‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎˆ‰ Ì‡Â ;e‰eËt  ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ  ÛÈÒB‰Ï43 iÁ˙Â ÔÈiÁÓ‰ ea . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚B‰L ÌB˜Óe .B‚‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁÂ ÔÈc ˙ÈÏ 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 ÔÈe47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י 
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי 

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי  ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי 

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב 
בודקים  חקירות שבשבע  יבואר ה"ד פ "א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י  להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י  "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי  אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י  האיום מדברי  זה להראותך 26)כל

(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם
בעבירה  העולם מן עצמי  אטרד לא מלא, כעולם אני  חשוב 
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י  אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע  שאדם הקב "ה,
אדם  כל טבע  הקב "ה המלכים מלכי  ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס 
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק 

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י  יגיד" לא ב "אם לעמוד לנו רשע 31)נוח  אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ "א , את לכוון שיודע 

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי  שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי  - הקודמים דברי  את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב . ה, במכות עקיבא רבי  וכדברי 
והשווה  א), ס , (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב 

ה"ג. פ "ה ה"ג, פ "ב  עדות ה"ז.36)הל' פ "י  לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב , עח , סנהדרין

מה  פורש לא כי  במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח ). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק , או בבתיהם

א). מ , סנהדרין (רש"י  בדבר (משלי39)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‰50aLn‰ ÏÚ ‰LÈ Ì‡ Ï‡ .51 «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52zÓ  ‚‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

dÚOa ˙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
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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:

.‰BÁÊ ‰È‰Â ‚‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡  ÁeÊ ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡  Áf‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba˜ ÂÈÏÚ eÈ˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח  המזבח  על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב 'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי  "נעשה

הי "ב . פ "ג, שגגות הל'

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ח חמישי יום 

     
הווידוי1) 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,

שבארץ ֿישראל. 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 ˜BÁ4Êek‰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 ‡BÈ  ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê  ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8ÎB‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙ÈÏ ÔBcp‰ ˙‡ ÈÊÁÓe ı Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ÊÁÈ  Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈËBt  ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ Ó‡ .‰‚È‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ  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 ˙ÈÏ ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÂÈ„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰eÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈÈÊÁÓ  ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .Cca ÂÈc ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ  ÂÈ„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈiÁ  ÂÈ„Ú e‰e‚‰ ‡lL ÁˆBÂ . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ OÚk ‰‚È‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk Cc ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ  ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»
‡‰z :Ó‡ :BÏ ÌÈÓB‡  ˙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 כדי4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף  לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני6)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‰BÏ ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc ÛhzL 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 
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.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô‡‰Â ,‰Bl‰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
ıL Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰  BÏÈv‰Ï26‰ˆiL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
c˙ÈÂ ‡BÈ  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".

.„‚‰p‰ Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈeÒ‡  LÙ e‚‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈBw‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈeÒ‡ 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
ÔÈÓBb 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‰ÈB¿̃≈∆¿¬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‡37la ‡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 ˙ÈÏ ‡e ,Áe 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 :eÓ‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È‰  ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚‰È40ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41ÁˆBa ?42‡L Ï‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡‰ ÂÈ„Ú e‡BiL „Ú  ˙B˙ÈÓ ÈiÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚‰ÈÂ ,BÈc Ó‚pL43˙Èa e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈOÚ 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 ˙Èa BÈc Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ˙BÒ  Ï‡OÈ ı‡aL ÔÈc ˙ÈÏ Áe»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45Ó‚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‰eÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆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

      
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 ˙ÈÏ eÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa‡2,‰ÙOe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈLÙÓ  ‰ÙOe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰  Ì˙Ò ‰Bza ‰eÓ‡‰6BÁ ˙‡ ‚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
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קיח               
         

כל  את רבינו מונה ה"י ֿיב , פט "ו, ולקמן חרב ". לפי  ההיא
המפורט . ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע  מחוייבי 

.Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ 10ÔÈc ˙ÈÏ ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚‰Ï CÏnÏ ˙eL ÔÈ‡Â .da iÁ˙pL ÈÓ da ‚‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן : א):10)בכת"י ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט . עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ "ב ,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי  העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח .

ה"י ). (שם צריכה" פ "ט ,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי וכן בלבד", סייף  אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב , (מלכיםֿא הכתוב  דברי  לכך, רמז ה"א. פ "ז, שם
ה"ו  פי "ח , לקמן וראה בחרב ". אמיתך אם לו... "ואשבע 

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ eÚ ‡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 eÚ»¿«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

.„‰ÙO‰ ÔÓ ‰eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰eÓÁ ‰ÙOe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰eÓÁ ÛÈq‰Â ,17iÁ˙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 ˙BÚ¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19Á‡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 י ֿיב ) 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 eÚ˙pL ˙B˙ÈÓ ÈiÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc  ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאי ֿאתה 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 ÔÈÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈeËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית אי ֿאפשר 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 (כסף ֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם אחרים,

ה"ז. פ "ד, רוצח  בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁBÒ‡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‡ ,CÎÈÙÏ28eËt 29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈÁ‡ „Èa ‚‰È  ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÈiÁÓ ‡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 „Èe c ÏÎa ÂÈÁ‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) אי ֿאתה 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 שאי ֿאפשר
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),
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קיט                
         

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‡ ÔÈB˜ 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 ,ÔÈÙOpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰  «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B‡ ˙B˜a Ô˙B‡ ÔÈB˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰ÈB˜Ï37ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק ". אצל רשע  קוברין שאין "אין 34)"לפי  שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע  אצל חמ ּור 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 ÚLa 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

‰ÙOa45„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 ÈzÏÏ :‡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 ÔÈLBÈ ÏB„b‰51˙ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡OÈ52‰È‰ ÏÁ  Ba ÔÈLBÈ 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»¿»
‡ÈËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡ÈËaL ,‡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 ÔaÁ 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 ‰ˆeÁe 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  בחוץ ֿלארץ . גם בטלו בא"י ,

(כסף ֿמשנה). המזבח  על מקריב 

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



קכ               
         

      
אחרי1) 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»¿»»

,‰nÚ ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙ÂÚ ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙Èe . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙BeÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
‡e‰Â ,ÂÈBÁ‡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 ˙‡ ‰tÓ 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 כדי12)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 ‰„BÚ „BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „ÚL ÚL15È„BÚ daL ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ 17„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
ÚL ‰Ê  EÈÚL 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 ÏÊa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙOp‰ ˙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 ÔÈÎBÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙ÙBOÂ ˙„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 ÏÊa iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎBÎÂ C‰ CB˙Ï ‰L˜ „eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
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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.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„BÚ „BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :Ó‡pL .ÌÈÎBk26È‰  »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :Ó‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚe .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»…

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 ÔÈBÚ  ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈÈzÓe ,‰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¿
epa˜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„BÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ BÚ BÈ‡  ÔÈÎÈÎ˙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 כדי36)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 ÔBkÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :eÓ‡ÈÂ39Ô‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ„eq‰Â ,‚‰p‰ Ba ‚‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈa˜ 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‰ ‰Ú44eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡Èn‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚÂ .49BÚfÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚe .B‡ ÏÚe .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ‡56‰BÓe BÒ Ôe .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 
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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,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰OÚ ÔÈÙOp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63Á‡Ï Ï‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
˙BÈÚ‰ ÏÏÎa ,„Ïa ˙Îa Ô‰ È‰  BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי  ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ "ג, ה"ו; פ "א, ביאה איסורי  בהל' רבינו פסק  וכן ב ),

נאמרה 59)ה. שלא ואע "פ  אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי  הבת, מן שתקה י ) יח , (ויקרא
איסורי בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח  אלא לו

ה"ו). פ "ב , בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י ), יח , (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב "גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח  אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב 
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי  "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח ,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף  האזהרה), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי י ) יח , (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני  הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני ושוב  "זימה". כאן כתוב  כאילו "זימה", כאן אף  עמו,
בה: שכתוב  ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף  שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב ). ועמ ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב 
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח  אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב ) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח , ויקרא בתורה, המפורשים בנה  ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב  עו, שם
אשתו  והרי  משמע , שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף  - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע "פ  שם. עקיבא רבי  וכדברי  שריפה.
ולגבי כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי  שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי שם. ובמגידֿמשנה ה"ח  פ "ב , ביאה איסורי 
א) סב , (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי , ולא הנקי  לא - אותך איש שכב  "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי  - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.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 ÏBÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡OiÓ LÙ B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡ÓÓ69˜M‰ ‡Èe .70‰„BÚ ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ "ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי  על שמסרב 
ה"ח .70) פ "ה, ע "ז הל' וראה שמע , שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע "ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט , בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ "ה, ע "ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי ה"א פי "ד, לעיל והשווה ב ). פד, (שם חנק " אלא
שם. ובביאורנו חנק " היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב . פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי  הכין "ול'ו' יח ): ז, (תהלים לדבר
וב "קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס ' בסוף 
ו' נשרפים; י ' נסקלים; ח "י  "חיוב ". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב ' נחנקים;

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ט  שישי יום 

     
התראת 1) דיני  מלקות. שמחוייב  מי  הלקאת מצוות ביאור

בשני צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב  ספק .
דין. בית בפני  ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים
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קכג                
         

˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿
‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa 3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני  בניגוד
ד. והלכה ב , הלכה ה, עדים 3)פרק  מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני  וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י : ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י ,
עליו  קנס  זו ומיתה למות, הוא ראוי  בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי  הכתוב ,

.‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני  בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי  על אף 
הלכה  י "ד, פרק  לעיל ראה הבית, בפני  אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב  יהודה שרב  ב  טז, במכות ומצינו י "א,

תורה. איסור על שעבר מפי5)לאחד בארץ  שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק  לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק 

.‚ÏÎa ı‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם  ותשע  שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע "ב  השעה צורך וכפי  הדיין עיני  ראות כפי  אלא
היא  מרדות, מכת כתב : צג תשובה ובריב "ש ג). משנה ד,
ב "מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט 
שלוש  היא שמרדות ב , קטן סעיף  תצו חיים לאורח  אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב  קמא, חולין רש"י  וראה חכמים. בדברי  שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„Be . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C„k ,‰È˜Áe ‰LÈ„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ Ú .10Ba e˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê „ ‰OÚz Ï‡ :BÏ eÓ‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11 ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ÚÂ ,‰˜Ïz  ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡˙‰ ˜ÙÒ ˙‡˙‰ ,ËtÈ  Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י "א, פרק  לעיל כמבואר
ב . לג, בסנהדרין התלמוד דברי  פי  על נפשות, לדיני 
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב , לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב ) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב . הלכה ג, פרק  עדות הלכות והשווה א), לב , (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב , (דברים הבנים" על האם תיקח  "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח  האם 11)"שלח  שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח ". "שלח  בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט , מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי  בדברי  שם: הרי "ף  וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי  על אף  כלומר, חייב , קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע  הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי  על אף  הרדב "ז, וכתב  משנה). (כסף  "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק , התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס  אלא אינו והספק  עבר, וודאי  זה הרי  הלאו, על
על  לוקה זה הרי  העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי . מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב "נודע  וראה שם. ובביאורנו ב  הלכה ה, פרק 
התראת  לפסוק  רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני  אבל מלקות, בדיני  אלא התראה, שמה - ספק 
על  רבינו כשדן י "ב  פרק  לעיל שהרי  תדע , התראה. אינה -

ספק . התראת מדיני  כלום הזכיר לא נפשות בדיני  התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰Ú Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰Ê ‰„BÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ  ‰˙ÈÓÏ Ba e˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a iÁ˙ È‰L16Ba e˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ  „Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב 
כח . כב , ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי  לפניו "והיכהו ב ) כה , (דברים אמרה
שתי משום מחייבו אתה ואי  מחייבו אתה אחת רשעה

ב ). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי 
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב ), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י "ב ,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa  BÓˆÚ eq‡‰ Ï‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ÏÁ :„Á‡ „Ú Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ìk‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Leb ,el‡ ˙Bt Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e˙‰L Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È‰  ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa eq‡‰ wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc24ÚwL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ÏÁ BÈ‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡  LÈÁÎ‰L Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Leb¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב , זה והרי 
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני  מין

ט ) כב , (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע  המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע  "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק  פן כלומר, תזרע ",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י , פרק  אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י "ט , פרק  לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב 
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב ) ב , (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב  הלכה ו, פרק  סוטה בירושלמי  הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב  אחד לו
ב . הלכה ג, פרק  שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב . אינו זה תימן: יד בכתב 
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ומותר. שומן אלא חלב  ב ):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן
נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,eq‡‰ ˙eÚÈ˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡  „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e˙‰Â ÚL Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב  סה, שם
נאמן  כן, אחרי  הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק 
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק , יש רבינו ומדברי  משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק  אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓÙ Ì‡Â ,eÚ˜  eÚ˜ Ì‡32„Ú .eÓÙ  ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ  e‰k‰Â :Ó‡pL33‰e˙ Ô‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈBÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆe . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„BÈÂ ˙BÏBÚ BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ ÈzLe37ÁÂ . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒk38„ÈÂ .39ÁÙË dk‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי  וגבוה בקרקע  נעוץ  עץ 
דלת  בריח  על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף  והלוקה

שם). ריב "ן ובפירוש ב  כב , מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי  כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק  לסוטה והרע "ב  (שם). התפירה חוטי  נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי  שתבוא 35)של
מלמעל  בכח .ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב , (מכות ארבע  שהן רצועות שתי  והן לשתיים כפולה
שם) טוב  יום בתוספות (הובא ובירושלמי  שם). ובריב "ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט  והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב "ן
בנקב  רצועה ראש תוחב  הרצועה, תפירת דרך כן שני , פירוש
מעלה, דרך שני  בנקב  ותוחב  וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע " לא ישראל בעליו, אבוס  וחמור קונהו, שור
ממי וייפרע  בעליו אבוס  שמכיר מי  יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי  החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי  שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב  יפה שם,38)ונכפף  בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב  הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע "ב  טבורו שהוא כרסו, פי  על מגעת שראשה

ב .40)הידית.39) כב , שם משנה

.Ë‰Ú„a ˙È ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈

ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»
BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«

e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈBÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ
‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע .41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע  משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע  שבשתי 
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט "ו, יד 44)פרק  בכתב  וכן ר"מ  רומי  בדפוס 
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ 

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי  לפניו "והיכהו ב )
רשעתו  כדי  תמימה" ב "תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי 

כ  ושוב  אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב :-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL  ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe Á‡ „a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב , כב , מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף  מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי 
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף  שלא שאז 48)כדי 

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט  אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח : התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ "יכנו" דורשו שם בספרי  ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ Ó‚iL49 Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡B˜Â ÊBÁÂ ‡B˜Â ,‡˜n‰ ˙lÁ˙Ï ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ  ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט , (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.ÈeËt  B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È‰  ˙ÓÂ53 ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ Ú ÔfÁ‰ È‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,BÁ ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL ‰Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL e˙k‰ ‰eˆ55ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ‡LÏ56,BÁ ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„Ú ‰k‰ elÙ‡ ‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëet ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
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‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡  ÔBÓÓ ÌlLÏ iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿
˙BÓB˜Ó ‰nÎa e‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט ,51) (דברים שנאמר א, ח , שם מבואר והטעם ב . כב , שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב  ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב , בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח  תלמידו את הרודה הרב  יצא... בא),

מלקות. למחוייב  ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב . הלכה י "ז, פרק  רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט  לערי 

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי  בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי , יתר תימן: יד בכתב 

ידו 56)רשעו. "המגביה ב  נח , שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע ", נקרא היכהו שלא פי  על אף  חבירו על

אֿב . הלכה ה, פרק  ומזיק  "ישראל 57)חובל ב  ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי  על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י : ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף ". פן - יוסיף  או 58)"לא ריפוי  דמי  תשלומי  כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט ) כד, (ויקרא שנאמר ב ) לב ,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק  נערה ובהלכות ט ; הלכה ד, פרק  ומזיק  חובל
והטעם  א. הלכה י "ח , פרק  עדות הלכות לקמן וראה י "א.
משום  - רשעתו" כדי  שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי  מחייבו, אתה אחת שתירשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

     
ובריאותו.1) כוחו לפי  אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב 
אחרי לשררתו חוזר אינו מי  הלקאתם, באמצע  ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
tÒÓa B˙ÚL È„k :Ó‡pL3ÌÈÚa‡ :Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L ∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï‡ .ÔBLÓLk ‡Èe»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa 5CÎÈÙÏ .6eÓ‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ˙BÈa ‡Èa‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡‰ ÌÈÚa‡8. «¿»ƒ»¿

  

       
 

התורה  על "בעלות" לרבנ יש  כמה  עד   רואי זו  מהלכה 
נאמר  בתורה  כי  שכתוב , ממה  לשנות  שיכולי ועד  כביכול,
 כ על ותשע .  שלושי תיקנו   וחכמי יכנו ",  ארבעי"

הגמרא  כב :)אומרת דקיימי(מכות אינשי  שאר טפשאי  כמה 
דאילו  רבה , גברא  מקמי  קיימי  ולא  תורה  ספר מקמי 
בצרו   רבנ ואתו  יכנו ,  ארבעי כתיב  בספר־תורה 

חדא ". (הפחיתו )

על  שאומר ב 'ירושלמי '  מוצאי אנו  לכ נוספת דוגמא 
 בית־די פסק  שעל־ידי  כו '" עלי  גומר "לא ־ל הפסוק 
והמציאות  הטבע  נשתנה  השנה , ועיבור החודש  בקידוש 

. העול של
כח  יש   ש מרע ", "סור של  בענייני רק  אינו  לשנות הכח 
בענייני  ג אלא  יהודי , של ייסוריו  את להפחית  לחכמי
מלמעלה  השפעה  להוריד  כח  לרבותינו  יש  טוב " "עשה 
את  ואפילו  המדידות, כל את המבטל מופלג טוב  בריבוי 

שבתורה . הברכה  מדידות
      

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי 
לסבול" שיוכל מה כפי  ידוע  במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב , מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק : לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב ). י , (סנהדרין לעיניך על 6)חי  להוסיף  ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב , מכות

מפני8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב : עמ ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני  עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב :
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב , אות קרח , פ ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף ". לא משום אחת, חכמים

.ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈOÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÌÈOÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :eÓ‡Â ,LlÁ e‰e‡ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

eËt ‰Ê È‰ 11,‰OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È‰  ˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡ ‰˜lL Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני  מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י וראה א), כב , (מכות ה"ט  פט "ז, לעיל כמבואר

א. י , יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי  שם, סנהדרין
שתי המחוייב  חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי 

כשיתחזק ,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די  - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י ). ב  כב ,
 ֿ (כסף  מתחילה שאמדוהו כפי  הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי  לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÁÓÏ ‡e‰ È‰Â ,ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈
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‰OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ‰OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰OÚ ÌÈzL ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
 ‰OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È‰L ;‰OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי  יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי15)ואין
אחרי בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי  הוא
שמצריך  מה זה, ולפי  להחמיר. בין להקל בין השני  האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי  לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי  פטור. זה הרי  חלש, שהוא ומכיון
 ֿ (כסף  עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י "ח , לקבל חזק  הוא הרי 
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח  ויש השלישי , ביום אלא התחזק  לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי  הוא הרי  מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי  שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי 

.„‰a‰ ˙Bi˜ÏÓ iÁ˙pL ÈÓ17˙BÚ ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a‰18;eËÙe ‰˜BÏ  «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ÊBÁÂ ,‡t˙Óe ‰˜BÏ  Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa‡ ‰˜lL ÔÂÈk  LÓÁÂ ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È‰  »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈÊBÁÂ ,‡t˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע  "לא ומשום לשני18)ובחמור",
כאחד. ב .19)הלאוים כב , במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט  מ "ב , מספר לגבי  כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף ". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב  אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי  מ "ב , וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי  אינו שהרי 
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,

אינו  זה מספר שהרי  שתים, לוקה אינו מ "ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי 
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט  למ "ה, כשאמדוהו

שמח ). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי
אחת. למלקות הכל נחשב  אחת, בבת מל"ט  יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚa ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk  EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :Ó‡pL .˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È‰  «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
eËt  ‰iMa ÔÈa ‰BL‡a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈËBt  ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡ ˙e˜ÏnÓ ËÙ  ‰BL‡a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב  כלשון זלזול, לשון
ריעי .24) כב ,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב . נתקלקל כאילו זה הרי  אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני  הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי  זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי 
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק  אדם יש לחוד. הגוף 
(רדב "ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב " "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי  ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי  אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני  אחד עבירות.30)ליום שתי  על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף  פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח . פט "ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי  אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ˙Èn‰ ˙‡ ˙ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
eËt  Áe37.B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח , בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ  שישב  באחד "מעשה מיימוניות": ב "הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח , ככפתוהו זה הרי  כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי 

.Ê:Ó‡pL .B˙eLÎÏ ÊBÁ  ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È‰ ‰˜lL ÔÂÈk  EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙Èk È„ÈÓ eËÙ  e˜lL ˙k ÈiÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»
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הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כי ֿתצא 'ספרי '
כשלקה, אבל הרשע , הכות בן אם והיה שנאמר: רשע ,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב 
שעשה  בין - מלקות שנתחייב  מי  "כל ה"ד: פי "ב , עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י : פ "ב , ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב "ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי "ח , לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ  ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני  בניגוד דיינים,
ה"א. פ "ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב ) יח , (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י : ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט  הוא הרי  תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ "ב , סנהדרין ובירושלמי  בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני  הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי42)אלא יב ) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי 
אף  בקדושתו, אני  מה - ה' אני  אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰ÈLÈ‰ L‡ Ï‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ  ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙eOÏ ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ„‰q‰ ‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ "א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי  הסנהדרין
מוטב  הנוסח : ה"א פ "ג, הוריות ובירושלמי  בהם. שיתנקם
כאילו  הכסף ֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח  בכבודו, שיזלזלו מפני  אותו, הורגים

הי "ד. פ "ז, רוצח  בהל' ב .46)וראה צט , במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע  ב ) יב , (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני  לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי 
כלי הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב , פ "ד המקדש

הרמב "ם".

      
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי  הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי 

העבריין. הודאת עלֿפי  גופני  עונש לענוש לא הכתוב  גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

ÏË6‰B‰Ë ‰Óez ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL LBÏ B‡ ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ËBÂ Ì˜BÂ10 ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי  נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ "ח , תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע 

ה"א. פי "ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי  - רשעיות" שתי  "משום מחוייב 
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי  "כל ה"ז: פי "ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי  אבל כריתתם", מידי  נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי  לחייבם שאי ֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי  ב ) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי  משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי "ט , לקמן וראה ב ). עמ ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי  נכרתת

מ "ו). מתנותיה 6)פ "ט , ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב  פי "ט , לקמן
אותם". מלקים שמים בידי  מיתה "חייבי  שנינו: מ "ח  פ "ד,
שמים  בידי  מיתה עונש שהרי  ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי  כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב  כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב , דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב ). פ "ז, שלא 10)דעות מבעלי ֿהדין אחד השומע  דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני 
אל  נסמך מלקות שעונש ב  יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי  לוקה .
ענינים  כולל הוא שהרי  לוקה, אינו ממילא שוא " שמע 
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12ÓÓe13ÌLa BÁ ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ 17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡  ‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»

˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ  ∆«»ƒ¬≈∆
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לעשה ". ניתקו  הכתוב  שהרי  זה , לאו  על לוקי אי "אבל
לעשה , הניתקי הלאוי משאר וגזילה  גניבה  די הפריד  כא
 הגאו בזה  ודייק  .לתשלומי  הניתני לאוי  שה וכתב 
ה 'עשה '  שקיי מרגע  לעשה , הניתק  לאו  שבכל הרוגוצו 'בי 
כל  נמשכת פעולה   ה וגזילה  גניבה  אבל ה 'לאו ', התבטל
לעשה  הניתק  לאו  אינו  ולכ , החפ את השיב  שלא  זמ
מבטלי  אינ התשלומי כי  ,לתשלומי הנית לאו  אלא 
על  עובר שאינו  רק  אלא  הלאו  של הנמשכת פעולתו  את

גניבה  בהלכות לשונו  וצ"ע  ולהבא . מכא גזל (פ"א איסור

לעשה ".ה "א) הכתוב  ניתקו  שהרי  ..."
       

ינקה 12) לא "כי  ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י 
(ויקרא  אומר והכתוב  חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף 
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י ) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב ). נח ), כח , (דברים שנאמר הקב "ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט . והפילו ככתוב : מלקות, זוהי  - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי  ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס "א, קל, אות ה"ד פי "ט , לקמן ראה לוקה, שםֿרע 
שיבעל; עד חייב  שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע  מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב  מעשה, קוראתו התורה - זומם  ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע ). חוץ  ד"ה: ב 'תוספות' א כא, בשבועות

חנק .15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב , יג, שלא מכות לפי  מיתה, בלא למלקות בו

שהרי לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י  בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי "ב  פט "ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי19) לומר, – האם" את תשלח  "שלח  אחריו: שכתוב 
וראה  ב ). ד, שם, (רש"י  הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני  אחריו: וכתוב 
אותם  תעזוב  - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י ). ב  טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח ,

ה"ד. ה"ג.22)פט "ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח , לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח " בבתוליה
פ "א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי  'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב . עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח ),

ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני  ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק  לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ "א). פ "ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt „ ‰OÚ˙ ‡Ï :Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ó‡ B‡ ,ÌÈÁ‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏMÓ ÏLe ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Áe .31‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :Ó‡ È‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bze Ba ÈÚÓ E ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :Ó‡Â ,ÌÈÁ‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…

BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק ; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול  לא
ה"ד); פי "ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי  על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י ' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב ). מא, (פסחים כמותו בדיוק  הכתוב .25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב ).
העתיק  כן כי  וכו'). אמר אביי  כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט . כלל המצוות' ב 'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב  הוא וכאן ה"ד. פ "ח ,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב  פירט  כאן כי  שבו. ענין
ב "לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב  פירט  לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני  החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ "י ,33)כריתות אסורות מאכלות הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח : תימן ובכת"י  כאן, חסר

וכו'. אע "פ  ומכשף  ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע  והזכירם - לחלק 
שם). המצוות' ב 'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ "ז, סנהדרין בירושלמי  הדברים כגון:36)ומקור
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יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב ) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב 'ספר ה"י , פי "ז ביאה איסורי  הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙k eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡  ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

eˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈBÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜ BÒkL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוף ֿסוף  כי  שמים, בידי  שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב ). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ "ל: דפוס , טעות

ובכת"י . קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙k eq‡ ÏÚ ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡a ÔÈk‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡ 45e‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk‰Â ,Ba e˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ˜˙L B‡ BL‡a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e˙‰Â ,ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡a ÔÈk‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk  ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ecÓ ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ 50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ  ÌÈÙBÒ Èc ÏL eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע 
עושה.45)כמסכים. אני  עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב .46) פי "ב , ה"ד.47)לעיל פט "ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע  הוחזק  שהרי 

רעה" רשע  "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע  שהוחזק  מי  רש"י : ומפרש כב ), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע  שמוחזק  הרי  רעתו,
ברש"י שמפורש הוא, מסיני  למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח . פ "ד, רוצח  הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט "ז התרו והרי 

או 52) העמים לארץ  שנכנס  כהן ה"י : פ "ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ  לחוץ  שיצא

אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙L ÈÏk Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ 56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ  Ô‚B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡ÈÓ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï  ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙ÈÏ B˙B‡61‰p‰k ÈÁt ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚‰L67È˜ÏÓÚ ‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡B‰  Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÔÈ„‰q‰ Ï‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰ÙË ‡nL .‰Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê „a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ ÈÓ ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌËa ˙BÁ‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL c Ó‡ÈÂ ‡BÈ ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙Êb :c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

  

   

איסורי בהלכות וכ רשות, אלא  חיוב  שאינו  מלשונו  משמע 
ה "א)ביאה  לדעת (פי"ב  וכ לו ", מורי אי לימל "הבא  כתב 

לומר  ויש  רשות. אלא  כלל ציווי  אינו   ראשוני וכמה  כמה 
א" ברמז כתבו  באה "ע  ורק  השו "ע , השמיטו  זה   שמטע

 " הרמב  וג כו '"  קנאי בו  פגעו  בדר (ש)לא  כתבו 
וה 'טור' כו '". והרגוהו  קנאי בו  פגעו   א"  דברי סיפור
אלא  חיוב  אינו  כאמור כי  כו '" בו  פוגעי קנאי "היו  כתב 

רשות.
      

  

        
   

 פיקדו בתור רק  מהקב "ה  לו  נמסרו   אד של וחייו  נפשו 
על  רשות  לאד אי" הזק רבינו  וכפסק  שלו , לבעלות ולא 

להכותו " כלל ס"ד )גופו  ונפש  גו נזקי הל' שאינו (חו "מ  היינו 
לו  אי  הקנייני מדיני   שג אלא  איסור של עניי רק 
 באופ לו  נמסר  אד של ממונו  משא "כ  גופו . על בעלות

זה . ממו של בעליו  שנעשה 
חז"ל ממאמר זה , לחילוק  ראיה  להביא  לה .)ויש  (ברכות

וכל  ברכה , בלא  הזה   העול מ שיהנה   לאד לו  "אסור
מקדשי נהנה  כאילו  ברכה ... בלא  הזה   העול מ הנהנה 
חייבי אי אבל ומלואה ".  האר לה ' שנאמר , שמי
תיקנו  ולא  ממנו , נהנה  שגופו  דבר על אלא  הנהני בברכת
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האד של וגופו  לנפשו  בנוגע  כי  ממו קבלת על ברכה 
ג , עליה בעלות  לאד שאי באופ הקב "ה " קני"  שה
שאסור  " שמי "קדשי  ה ולכ , כמות  שלה ההנאות

ברכה . בלא   מה להנות
בגדר   אינ מלכתחילה  וממונו ,  האד נכסי  ־כמה ־שאי
 צרי אי ולכ , האד של לבעלותו  נמסרו  כי  , שמי נכסי 

.ממו הנאת להתיר ברכה 
 ובי  אד של וגופו  נפשו  בי הבדל אי הקב "ה , מצד   אמנ
אלא  בשווה  הקב "ה  של הוא  ומלואו   העול כל כי  ממונו ,
של  בעלותו  ניכרת וגופו  בנפשו  . האד מצד  הוא  שההבדל
בי " שנתת "נשמה  אומר: הוא  מחדש   יו ובכל הקב "ה ,
אבל  הנשמה . של קדושתה  ונרגשת ומצוות בתורה  ומחוייב 
התורה  בדיני  ולכ הקב "ה , של בעלותו  ניכרת לא  בממונו 

ונכסיו . ממונו  על ובעלות רשות  לאד יש 
     

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע  גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע 
טו) כ, (איוב  אומר הכתוב  וכן וברש"י ), ב  פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע  הרי  - ויקיאנו" בלע  מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב "ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי  שם). לרבינו המשנה
ב ). פב , (שם ה"ז פ "ב , ע "ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי  יא) ב , (מלאכי  בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב , (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי "ב , ביאה איסורי  הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני 

וברש"י ). ב  פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע  "לך כט ) ב , (מלכיםֿא, ככתוב 
בפירושו  רבינו וכתב  שם. ברש"י  כמבואר מסיני , למשה
בפרהסיא  ע "ז עובדי  בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס  כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח ), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב  שהוא לפי  להרגו, אסור ע "ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע  אם הקנאי 
ה"דֿה. פי "ב , ביאה איסורי  הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב , בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע "פ  שעבד
שמים,60)המקדש. בידי  מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב ) כב , (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי ", שם את יחללו ולא ישראל בני  מקדשי 
כי בו "ומתו ט ) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע "פ  מ "ו, פ "ט  בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב ). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב , פי "ט , שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח  במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב , פ "ד המקדש ביאת ובהל' ב ). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב  שאדם

ומפרש  ב ), כה, (יבמות רשע  עצמו משים אדם ואין עצמו,

כמאה  פיו "הודאת ב ) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י :
מלקות  ולעונש לקנס  אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח : אות שופטים פרשת וב 'ספרי ' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף  פיו שאין במקום
דיני בין החילוקים מנו ה"א פ "א, קידושין ובירושלמי 
בחנק  מוסיף : פזי  בן יודה "רבי  ואמרו: הגוים, לדיני  ישראל
בני שמיתת כלומר, באדם", דם כי  טעם? מה עצמו, ומפי 
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי  בחנק , אלא אינה נח 

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט , הודאת ע "י  אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני  הרי  שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני  "עלֿפי  טו) יט , (דברים ככתוב 
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע  טז: ושם טו. א, שמואלֿב 

ה'". משיח  את מותתי  אנכי  לאמר, בך ענה פיך כי  ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי  לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי 

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב  ואע "פ 
- בלבד" בסייף  אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב : פי "ד
מדובר  לעיל כי  לשריפה. עכן את יהושע  דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ "ב  קהלת' ב 'מדרש כמסופר
גנאי מכתב  שכתב  באחד מעשה החיים, את ושנאתי  הפסוק :
המכתב  ששלח  מי  שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס 
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי ולא לאכול, מה לי  אין צרות. משלש אותי  פודה
לו. הניחו צער, חיי  חי  והוא הואיל המלך: אמר לבני . ולא

החיים". את "ושנאתי  עצמו: על שטעם 73)קרא אע "פ 
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי  מספיק  אינו הוא, הגיוני  זה
שאין  מוסיף : והרדב "ז המלך. גזירת שזוהי  רבינו מחליט 
יח , (יחזקאל ככתוב  הקב "ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי  הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי  היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף  זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ל' ש "ק יום 

     
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי  מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי  מיתה ולא כרת,

.‡˙k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈOÚÂ „Á‡  ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ( .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
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קלי                
         

ÌÈetk‰15ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ
˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ Oa ÏÎ‡L19‰ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי  נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח , פרק  תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו  שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב  הלכה י "ח , פרק  לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי  ושלושים שישה כל נמנו י ֿיג הלכה ט "ו,

ט .5) יח , יב .6)ויקרא יג.7)שם יח .8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט . שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי  כט ) (שם, ככתוב  כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט .15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי  כרת וחייב  העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי  אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי , עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח .16)עינוי  מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע  זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח ) יט , (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי יאכל לא "וזר לג) כט , (שמות הכתוב  אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב  בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח  להעיר, וראוי  קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק : מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי  המצוות"יאכל ב "ספר וראה .
אות  שם, קאפח , הרב  של בפירושו קוק , הרב  מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב  הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק : ואזהרתו יח . ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי  יאכל

קלב ). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב  יד, במכות כמבואר ד), יב , (ויקרא תגע " לא קודש

קכט ). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב . גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ 
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ , מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב , (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף  והזהיר,

צ . לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא
שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח  ממזג

לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה
לב ). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את

לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה
שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה

ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב , בכריתות מנויות

א. יג,

.ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈiÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.OÚ ‰BÓL  Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óez ÏÎ‡L Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30OÚÓ ˙Óez ÏÎ‡L Ê ( .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLeÈÏ eÒÎpL Á‡ ÌÈeka ÏÎ‡L Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L Ê33epnÓ Ìe‰ ‡lL ÏË ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL35‰Óez ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„BÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„BÚ38ÌÈ‰k ˙„BÚa „ÚL ÈÂÏ (È .39Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a qÁÓ (È .41‡e‰ È‰  ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
„Ú Ì‡ ‰˜BÏÂ ,Êk42LnML ‡ÓË Ô‰k (‚È .43(„È . ¿»¿∆ƒ»«…≈»≈∆ƒ≈

LnML ÔÈÈ Èe˙L44LnML ÌBÈ ÏeË (ÂË .45(ÊË . ¿«ƒ∆ƒ≈¿∆ƒ≈
LnML ÌÈetk qÁÓ46LnML L‡ Úet (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈

LnML ÌÈ„‚a Úe˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

  

  

הגמרא  מביאה  , כיפורי למחוסר ב .)בנוגע  פג , את (סנהדרי
מכלל  "וטהרה , ודורשת: וטהרה ", הכה עליה  "וכפר הפסוק 
ש "טבל   כיפורי מחוסר הקרוי  וזהו  טמאה ". היא  כא שעד 
קרבנו , הביא  לא  שעדיי אלא  שמשו " "והעריב  ועלה "
בבית  שימש   א ב . . קדשי באכילת אסור א . שהוא 

העבודה . את פוסל ג. מיתה . חייב  המקדש 
ביאת  בהלכות מקומות, בשני  זו  דרשה  מביא   " הרמב

ה "ה )מקדש  שעבודתו (פ"ד  שעבד   כיפורי מחוסר לגבי 
אלא  למקדש , כניסה  איסור לגבי   ש ה "ז ובפ"ג פסולה ,
מכלל  "וטהרה , וכתב : הגמרא , דרשת לשו שינה  שבו 

טהרתה ". נגמרה  לא  שעדיי
שמשו , והעריב  ועלה  שטבל מי  על שהחיוב  משמע  מלשונו 
 חסרו שיש  אלא  מהטומאה  בו  שנשארה  מצד  הוא 

.הקרב בהבאת מושלמת להיות שאמורה  בטהרתו 
מדבריו   ג מדויק  כפרה )וכ מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה 

ש  אע "פ מה אחד  שכל כפרה , מחוסרי   וטבל
הוא  עדיי שמשו , ולא והעריב  כדי
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קלב               
         

אלא  טומאה  מצד  זה  שאי היינו  כו '"  בקדשי לאכול
הטהרה . בשלימות חסרו

שמחוסר  פסק  כ  ומשו בפועל, להלכה  יש  ונפק "מ 
כרת. או  מיתה  חייב  אינו  שימש , או  קודש  שאכל  כיפורי

 " הרמב על משיג הראב "ד  ש)משא "כ  מקדש ביאת (הל'

וטהרה ", הכה עליה  "וכיפר לפסוק  הדרשה  את ומביא 
מס ' שבתוספתא   ומוסי טמאה , היתה  עכשיו  שעד  מכלל
כי מיתה . חייבי  בכלל  כיפורי המחוסר את מונה  , זבחי
 חסרו בעל לא  הוא   כיפורי מחוסר הראב "ד  לשיטת
הביא  לא  עוד  כל מהטומאה , עליו  יש  שעדיי אלא  בטהרה 

קרבנו .
     

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי  מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב  מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"יהמשנה ולדעת ו). משנה ט , ק 
בנים, בלא ערירי  והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי . הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי  ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי 
ב . הלכה י "ח , אחרי28)פרק  ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי , שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי  בו "ומתו ט ) כב , (ויקרא ככתוב  מיתה. עליה
כמבואר  י ), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב . פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק  תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי 
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק  מן מעשר, מפריש שהלוי 
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח , בסוטה כמבואר שמים, בידי  מיתה עליו להתחייב 
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ "וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י , התרו 32)פרק  ואם שמים, בידי  מיתה חייב 
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי  תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני  כל עליהם חלו יז) יב , (דברים
א) משנה ב , פרק  (ביכורים שנינו וכך קמח ). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח : א יט , במכות אמנם א. הלכה ג, פרק  ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני  משיראו עליהם חייבים "מאימתי 
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני רואים מהחומה לפנים שמשנכנס  קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף  שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב  תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י "דֿט "ו, הלכה ה, פרק  ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט ) משנה א

אשר 34) את ישראל בני  קדשי  את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב , (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב 

ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף  במיתה שם מה יחללוהו, כי  בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני  קדשי  "ואת ככתוב  מיתה, חייב  מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב ) יח , (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י  הלכה י "ג, פרק  סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י , פרק 

עח . לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי  טבל, היא הרי 

"האוכל  ט ) משנה ט , פרק  (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב  חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק  חלה
והרי מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב  ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע  "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב , (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט ) (שם, שנאמר - מיתה ב ); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי  בו ומתו משמרתי ... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי  במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי  על ואף 

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק  "ואל ב ) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח ). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י , (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי  אל "אך ג) י , (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי  וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח 
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב ). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב  שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב  "והזר ועונשו: ד) יח , (במדבר אליכם" יקרב 
לעבודה, - יומת" הקרב  "והזר אמרו: שם ובספרי  ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי 
הדיוט . לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט ... אתם "וחגרת ט ) כט ,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי  עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב ). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני  מקדשי  "ויינזרו ב ) כב , (ויקרא
שווה  גזירה ב ) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי " שם
כי בו "ומתו ט ) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף  במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י "ח , פרק  לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי  כן, שהדין פי  על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב . הלכה ד, פרק  שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט ) י , (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
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הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס  ושתוי  אֿב . הלכה א, פרק  מקדש ביאת

כט . לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב  לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב  פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב , כב , שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב  שכבר
אמרו: ב  פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח ) יב , (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי  אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק  מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב  שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי  על אף  שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט  ולפיכך פטור" זה הרי  וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף  (הובא קורקוס 
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח , בזבחים כמבואר מיתה, חייב  כהונתו בגדי  על נוסף 

ה. הלכה י , פרק  המקדש כלי  עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח  שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י , (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע  נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי  ראש פרוע  הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב ) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק  מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע  למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י , (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע  למקדש שנכנס  כהן ודין
א, פרק  מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י "ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡  ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e LkL ‡È ÔÎÂ .52ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È Èc ÏÚ BÚ‰Â ,BÓˆÚ Èc ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡  ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È‰  ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ  כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב 
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי , בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט ) יח , (דברים ככתוב  שמים, בידי 
אדרוש  אנוכי  בשמי  ידבר אשר דברי  אל ישמע  לא אשר
ישמיע " לא ישמע , לא ישמע , "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט , סנהדרין

ב ֿג. הלכה ט , פרק  התורה יסודי  נד,54)ובהלכות יבמות
ח . הלכה א, פרק  אישות הלכות והשווה ב .

.„‡ÏÂ ˙k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó  Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ ( . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa „Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰Ê ‰„BÚ63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71BÁ‰ (ÊË .72LBc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
ÒB‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ ÛBO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚a ‰ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ Ê (Î80˙Èa‰ ‰Ï ÒÎpL81ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt ÚBw‰85‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ È˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML ÏÚ (‡Ï .92Ô‰k (Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„BÚa „ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡ Úet94Úe˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜Bf‰ (ÊÏ .98ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰ÈeÓ‡99ÌÈÎÎBk È„BÚ ˙Ba˜ È˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈

Ô˙B‡103L„ B‡ B‡O ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«
ıÓÁÓ ˙BÁÓ ÈÈL ‰OBÚ‰105È˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…

ÁÏÓ107Ïk ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ È˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆
‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»

‰BÏ111‰ËBÒ Ôa˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈcn‰ (‡ .‰BÏ114( . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a Ón‰115L„˜ Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa ÏÎ‡L Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

BÎa Oa ÏÎ‡L Ê121ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óez ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128BÎa ÏÎB‡‰ (Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ129ÈL OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡L131ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLeÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈeka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»

‰ÊÚa133ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈeka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ
‰ÊÚa ÌÁÈp‰L Á‡134.ÈL OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ

‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLeÈa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
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ÌÈÏLeÈa B‰h‰ ÈL OÚÓ136OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈
˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138ÏÚ (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈

˙BÓez B‡ L„˜ Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«
Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ

˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»
‰ÙO143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈

ÈMa ÔÈa ÔBL‡a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ
B˙eÁÏ ıeÁ BOaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈

B˙eÁÓ ıeÁ BOaÓ147‡ BOaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»
ÏMÓ B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ

elÙ‡ ,OÚÓ epnÓ LÙ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏË ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ
ÈÚ OÚÓ151ÂÈ˙BÓez eÓe‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»

‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc Ó‚pL ‰iÁ LÙ OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«
‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»

‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ıL ÏÎB‡‰158ı‡‰ ıL ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ıL ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eLtL Á‡ ˙BtaL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï163‰ÙË ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166Oa ÏÎB‡‰ (ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

ÏÁa167ÏÁa Oa ÏMÓ‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡ezÓ169ÓÚ‰ ˙‡‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰ÏÚ171Ìk‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈
ÁÒta ıÓÁ ˙Úz173Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««

˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eLa ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ÈÊ (˜ .Álb179‡ÓËpL ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Úˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰ÙÚ˙pL184Ï‡OÈ ı‡ ÚBf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈMa185˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190ˆBw‰ (È˜ .ÏBi‰ ˙La ÚBf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓk ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ët (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓk ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk ÚBf‰ (Î˜ .204ÌÈÚÊa ı‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı‡a Ìk‰ È‡Ïk ÚBf‰ (‡Î˜206Èkn‰ (Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈan‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»

ËBÚ‰ BÏ ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa BÁ ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬
ÔBkLn‰ ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ ÏBÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk ÏBÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈
ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215BÁ ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈

‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216BÒ Ôa (Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈
‰BL‡ ˙e„Úa ‰BÓe217Ú ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
˜L B„ ‡ˆÓpL219BÁ ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
BË225L‡‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ ËBO‰ (Ó˜ .228ÁBw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡229Ú˜Ú˜ ˙˙k ˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL LBl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ Cc232‰M‡ LeaÏÓ LlL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰LlL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚe236dÏÚe ‰Leb LcwL Ô‰k (‡˜ .237(˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚe ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL Á‡ B˙Leb240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

ÌÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚe Ï‡OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ ÒÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚe Ï‡OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÎÊ ‡L247LbL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

dÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
dÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ LbL249Ï‡ w‰ (Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎcÓ C„a ˙BÈÚ‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰ÂÚ251˙BÈÚ‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈÎBk È„BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚe Ï‡OÈ254Ï‡OÈ ˙a ‡OpL È‡BÓ b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚe255ÌÈL ‰a‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a‰L257‰ÊÂ ÛÒk ‰a‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰ÚLÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

.ÌÈÊ e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק  ידובר זו במיתה כי  שמים" בידי  מיתה

ב . הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב 
ואזהרתו: גוי , הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט , (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי 
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט . הלכה ג, לנואי ".57)פרק  "צורה התימנים: יד ובכתב 
לעבדה. כדי  נעשית שלא פי  על ואף  אדם, צורת והיא
(שמות  זהב " ואלהי  כסף  אלהי  אתי  תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי  לנוי , אלא שאינן וזהב , כסף  צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו

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



קלה                
         

י ). הלכה ג, פרק  עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה
בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק  האליל שהיה כגון,

ואזהרתו: לסמ "ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי  וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט , (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י  לאֿתעשה המצוות (ספר ב  יז, בעירובין

ג). הלכה ב , פרק  אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב ). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק  עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי , שעשאו פי  על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי  נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח  אצל עץ  כל אשרה לך תיטע  "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט . הלכה ו, פרק  שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני  בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב  לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי  יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י ). ב  ס , (סנהדרין ארחץ  אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי , בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע  גוי  שותף 
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי  על ואף  י ). הלכה ה, פרק  זרה עבודה
והרי ואכל, שיאכל שנשבע  אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע  א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע  כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב  לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב  לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק  זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב  כסף 

ז. הלכה ח , ופרק  עבודה 66)ב  אחרי  תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק  "ולא יח ) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק  זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח ). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי " בחוקות
א). הלכה י "א, פרק  מעשה 69)זרה ידי  על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י ) יח , (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י "א, בחירת 70)פרק  לפי  מעשיו שמכווין
ראוי זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי  על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי  אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
ח ֿט ). הלכה י "א, פרק  זרה עבודה והלכות לב  לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי  על מעשיו שעושה
פלוני , למקום הולך איני  מידי , מקלי  נפל או מפי  פיתי  נפלה

אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי  אין אלך שאם
לא  - לי  יארע  לא ואם פלוני , דבר אעשה כך, לי  יארע 
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט , (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י "א, פרק  זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק , שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב 
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י ). הלכה י "א, פרק  זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי  שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא  "לא
י "ג). הלכה י "א, פרק  זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי 

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב , (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק  התורה יסודי  והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח ,77)הלכה מגחלי  אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח  על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב , פסיעות יפסע  שלא כדי  במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י "ז). הלכה א, פרק  הבחירה בית והלכות על 79)פ  אף 
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי 
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י "ב , פרק  מות (אחרי  כוהנים" וב "תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ  לא ובשרו יכבס  לא "ואם אמרו: י "ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט "זֿי "ז). הלכה ג, פרק  ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי  וכן לוייה, מחנה זה - א סח , בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי 
עצמות  את משה "ויקח  יט ) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף 
שמצורע  ודע , גֿד). הלכה ג, פרק  מקדש ביאת והלכות עח 
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס 
למה  א, פרק  בכלים טוב  יום התוספות תמה וכבר ח , הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י "ג). הלכה ב , פרק  המקדש כלי  והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח ) כח , (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק  וכל האפוד", מעל החושן
י ), הלכה ט , פרק  המקדש כלי  בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב ) כח , (שמות שנאמר וגבול, סוף  כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע " לא לו יהיה תחרא "כפי 
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי  לכל הדין והוא פח ).
ג). הלכה ט , פרק  המקדש כלי  (הלכות לוקה
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פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב 
ולוקה, ט ) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י "א הלכה ב , פרק  המקדש כלי  בהלכות כמבואר

פב . לאֿתעשה ב )87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס  ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב  - ולפנים לפני  שהוא
ביאת  והלכות סח  לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב , פרק  בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק  מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח , האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט ). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי  ייגש לא המזבח 

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי , יין רביעית
ט )90) י , (ויקרא שנאמר ולמזבח , האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב  שתוי  כשהוא
המצוות  וספר אֿב  הלכה א, פרק  מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב ". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח  כניסתו על שחייב  המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע ). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק 

הסכנה, מפני  אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי 
מקדשי " אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב  נכר בן "כל ט )
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב  ואינו לוקה, עבד ואם

ח ). הלכה ו, פרק  מקדש יח ,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק  זוטא בספרי  וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י "א), הלכה ג, פרק  המקדש כלי  והלכות ע "ב  לאֿתעשה

י . לאֿתעשה ב  הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י , (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע  נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק  מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב  במקדש שימש ואם ט "ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב  "ובגדיכם ו) י , (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב  קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח . לאֿתעשה ב  כב ,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח .
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב ). הלכה א, פרק  מזבח  איסורי  והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב ) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי  והלכות צב  לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק  (שם, שנאמר המזבח , גבי  על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח  איסורי  (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח  על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב ) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח  על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק  ושחטו מום בעל

מזבח  איסורי  והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות
ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק  גוים שהם כיוון נאמר, שלא

(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק  מזבח  איסורי  שראוי101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י ב  נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע  או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח  איסורי  והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח ). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט ) טו, (דברים ככתוב  שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק  מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב ,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח , על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי  יא)
לפי אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק  מזבח  איסורי  (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח ). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב 
הנשאר  הם - מנחות שיירי  חמץ ", מנחות שיירי  התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ  שהכהן אחרי  לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ , אותם לאפות ואסור המזבח , גבי  על ומקטירו
מאשי ", אותה נתתי  חלקם חמץ  תיאפה "לא י ) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי  שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י "ד). הלכה מנחה.106)י "ב , או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב , המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח  בית

י "א). הלכה ה, פרק  מזבח  איסורי  והלכות צט  לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב  תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב 
אתנן  תביא "לא יט ) כג, (דברים שנאמר למזבח , אסורים
כאחד  שניהם הקריב  ואם אלוקיך". ה' בית כלב  ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני  אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק  מזבח  איסורי  בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק  מזבח  איסורי  והלכות ק  לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח , החוטא, העני  שיקריב  המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י "ב , פרק  הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב  שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב  לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י "ב , מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב  בושם, מעצי 
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח ). הלכה -112)י "ב , קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח  והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק  "לא טו)

זֿח ). הלכה י "ב , פרק  הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף  העוף  ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק  ח ) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק  הקרבנות מעשה והלכות קיב  לאֿתעשה
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זו 115) הרי  ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף 
ימיר  ולא יחליפנו "לא י ) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח , שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק  לצרכי  שהוקדשו בבהמות

יב ).תעש  א, הלכה א, פרק  תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע  אשר "והבשר יט ) ז, (שם ככתוב 

כמבואר  כרת, חייב  הגוף , בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י "ב ). הלכה י "ח , פרק  המוקדשים פסולי  והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב  במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי , למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק ,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב  המוקדשים "בפסולי  בספרי :
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי  והלכות קצ  לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב  בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ  זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י "א, פרק  הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט , (שמות הם" קודש כי  יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח ,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט  לאֿתעשה המצוות (ספר

ח ). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב , (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב  בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני  בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי ). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב  לאֿתעשה

ט "ז). הלכה א, פרק  התימנים:122)בכורות יד בכתב 
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי  לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי  כהן "ובת יב ) כב , (שם ככתוב  אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק  תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי  שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי  הדיוט , לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי  כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח , ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק  תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב , (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י "א, פרק  הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני  ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב  בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי 

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו

והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות
ט "ז). הלכה א, פרק  נפדה.130)בכורות שלא

ב 131) יט , ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס  כלומר,
החומה". פני  "משראה "לא 132)הנוסח : (שם) שנאמר

- אלוקיך" ה' לפני  ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ  ואכלו אכילתו למקום שנכנס  כיוון
הלכה  ב , פרק  שני  מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני133)הֿו  "והנחתו י ) כו, (שם ככתוב  המזבח , לפני 
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ , אכלם כאילו זה והרי 

תרומת  - יז) יב , (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק  ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ , אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח  לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי  "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב . יט , במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק  שני  מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב  מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני  אכלתי  "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק , מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני  הייטב  היום חטאת "ואכלתי  יט ) י , (ויקרא למשה
הלכה  שם שני  מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב , (שמות בפסח  ושכיר' 'תושב  נאמר:
תושב  מה י ) כב , (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב  ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח  האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב  אף  בו") יאכל לא ערל "וכל מח ) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע , (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי  שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח  שהרי 
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י , פרק  הקרבנות מעשה והלכות י  הלכה ז, פרק  תרומות
ח . הלכה ט , פרק  פסח  קרבן הלכות וראה ט ), הלכה

המזבח .140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח  כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח  לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י "א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ  הדשן בבית הנשרפים משיח , כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף " באש
והלכות  קלט  לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ  ברשותו שיש
דם  חמץ  על תזבח  "לא יח ) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
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פרק  פסח  קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי "
ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי "ד שחל שני  בפסח 

ובפסח  מו), יב , (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב ). ט , (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני :
פסח  קרבן והלכות קכאֿב  לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק  לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט , פרק  פסח  קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ  הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי  לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ 
בשר  שיצא כיוון - ל) כב , (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ 
הקרבנות  מעשה והלכות ט , הלכה ה, פרק  אסורות מאכלות
ב ). הלכה ט  פרק  פסח  קרבן והלכות ו הלכה י "א, פרק 

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי  ואינו מעט  שנצלה הבשר
ו). הלכה ח , פרק  פסח  (שם 149)קרבן שנאמר צלי , אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט ) יב ,
נכללים  ששניהם לפי  אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב , (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי  במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק  השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב ) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני , מעשר כאן אף  עני  מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב  שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב ). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב , הלכה לעיל כמבואר מיתה , חייב 
י , פרק  אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח )154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע  בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע  איני  ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב :
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק  אסורות מאכלות והלכות קפח  לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב ). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני  שומע  - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח ) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי וגו', הפרסה" וממפריסי  הגרה ממעלי  תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי 
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה

והלכות  קעב  לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא
אֿב ). הלכה ב , פרק  אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב 

הנשר  את ייאכלו... לא העוף  מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף  וסימני  וגו'. הפרס " ואת
המצוות  (ספר ט "זֿכ הלכה א, פרק  אסורות מאכלות
ד). הלכה ב , פרק  אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ  ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק  אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט ) יד, (דברים ככתוב  והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף 
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט ) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ  השרץ  "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב " והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב , פרק  אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב  כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ  בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט  לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב , פרק  ונקבה 161)י "ב ).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ " ש"השרץ  בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ " על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י "ג הלכה ב , פרק  אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי  מן
על  השורץ  השרץ  "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי  הפרי 
מותר  פירשו, לא אם אבל מב ). (שם, תאכלום" לא הארץ 
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי  לאכול
י "ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח 

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף  בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק  אסורות מאכלות והלכות קפ  לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי  ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני  עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי  ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי  על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני  ושמונה ל) כב , (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק  שחיטה (הלכות מסיני  למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
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יב , (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי  מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי 
המצוות  (ספר טריפה היא הרי  בשדה בשר הבהמה שנעשית
י , הלכה ד, פרק  אסורות מאכלות והלכות קפב  לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק  לג) לב , (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ  הנשה גיד את ישראל בני  יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף  על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי  על
ח , פרק  אסורות מאכלות והלכות קפ "ג לאֿתעשה המצוות

ב ). בעצמו 167)הלכה שהוא פי  על ואף  בחלב , שנתבשל
בחלב  גדי  תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט ) כג, שם שנאמר מה על (נוסף  השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב  קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט , פרק  אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב ). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי  על ואף 
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב  גדי  תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי 

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי  "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י , פרק  אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט ). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב  פירות
כג) יט , (ויקרא ככתוב  לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי  על לארץ , בחוץ  גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל ". לא
מאכלות  והלכות קצב  לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני  למשה

י ֿיא). הלכה י , פרק  או 172)אסורות תבואה ממיני  מין
הירק , בתוך הגפן שנטע  או בכרם, שנזרעו ירקות מיני 
תזרע  "לא ט ) כב , (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע  אשר הזרע  המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק 'ד'ש' פק  חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב  יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב  הבבלי  כותח  כגון, בהם, מעורב  שהחמץ 
כ) יב , (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי  חמץ  כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי  חמץ  כזית
והלכות  קצח  לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק  ומצה עשר 174)חמץ  ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ " עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח , קרבן על
אבל  חמץ . באכילת הוא אסור להישחט  ראוי  שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב  עצמו בפסח  חמץ  האוכל

ח ). הלכה א, פרק  ומצה חמץ  והלכות המניח .175)קצט 
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח ,

חמץ  המניח  אבל יט ). יב , (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח ) לפני  שהחמיץ  (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו

רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי 
ב ֿג). הלכה שם, ומצה חמץ  שנתנסך 177)והלכות

(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב  "אשר לח ) לב ,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב  כזבח  לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח ) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק 
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב ) הלכה י "א, פרק  אסורות

ב . הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב  וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

ב ֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב  נזרו, נדר בימי 
ואחד  המגלח  ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי 
והלכות  רט  לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח 

פרק  י "א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס  או בו שנגע  כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט "וֿיח ). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק  לנגע  הסמוך השיער

וזהו  פנוי , השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק  "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק ), הנקרא
ניכר  שיהא כדי  לו סמוך שערות שתי  להניח  שצריך יגלח ",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק  פשה אם

א). הלכה י , ופרק  ב  הלכה ח , פרק  שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע  שקצץ  או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי 
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע  "הישמר ח ) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ  ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י , פרק  צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף  מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב  קרקע , של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט  לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע " ולא בו יעבד

ט ). הלכה י , פרק  שעליה 185)רוצח  השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ  ועבודת תזרע ", לא שדך לארץ ...
הלכה  א, פרק  ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב ). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
ב ֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע  מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני 
א). הלכה ד, פרק  שמיטה (הלכות ספיח  נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח 
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי , ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט  מעט ֿמעט  קצור

א). הלכה ה, פרק  שמיטה האילן.189)והלכות פרי  קוטף 
נזירך 190) ענבי  "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
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והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך
כב ֿכג). הלכה ד, פרק  (שם,191)שמיטה אמרה והתורה

(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י , פרק  שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט "ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב ) כג, (שם ככתוב  לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי  הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק  עניים מתנות והלכות כיד רי , לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב  כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק ) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י ) יט , (שם אמרה
י "זֿיח ). הלכה ד, פרק  עניים מתנות והלכות ריב  לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט ". לא קצירך "ולקט  ט ) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק  עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב  וכן ר"מ  רומי  בדפוס 
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט  וכו'. פרט 

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט " לא כרמך "ופרט  י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי  אותם, תעזוב  ולגר לעני  העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט "ו). הלכה ד, פרק  עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב  לא בשדה עומר "ושכחת יט )
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק  ו הלכה א, פרק  עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב , (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח  שלח  הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י "ג, פרק  כאחד.204)שחיטה זרעים מיני  שני 
מיני205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי  ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט ). יט , (ויקרא כלאיים" תזרע  לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני  שני  שזרע  ישראל, בארץ 
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע  עם ירקות מיני  שני  או
כרמך  תזרע  לא משום: ואחת כלאיים, תזרע  לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק  זרע  אם אבל ט ). כב , (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק  בצד גפן
א, הלכה ה, פרק  כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב  כגון, לארץ , בחוץ  אפילו
ו  תפוח , בעץ  ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק  אילן המרכיב  כן

הפסוק : ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע  לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע  לא "בהמתך
לארץ  בחוץ  בין בארץ  בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף  בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף  חובת (=שהרי 
ס , בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ  בין אילן) (הרכבת
א, פרק  כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ  בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע  לא

א). הלכה ט , פרק  את 209)כלאיים מינים בשני  מושך
"לא  י ) כב , (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני כל סופרים מדברי  אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט , פרק  כלאיים והלכות יח  לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח . עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי 
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב ). הלכה י "ג, פרק  שכירות והלכות ריט  לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח ) כב , (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י "ב , - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב ) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב  לא - בעבוטו" תשכב 
ה). הלכה ג, פרק  ולווה מלווה והלכות רמ  לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב  האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי214)מלווה או טחינה כלי  כגון,
כי ורכב  ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב  ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף  או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב  לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב ). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני  על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב  שהוא פלוני  על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי  חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי  על ואף 
- הרשע  את "והרשיעו אֿב ) כח , (דברים האומר שהכתוב 
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע " הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק  עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ  עשה המצוות

ח ֿט ). (=דמי216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי 
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב  וכדומה) רפואתו
יוסיף " לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב 
ט "ז, פרק  סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י "ב ). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב  ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח )
דמים  שפיכות לידי  המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט ,
הלכה  ז, פרק  ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי  את והזימו עדים האשה אבי  שהביא

נסקלים  העדים הרי  האירוסין, אחרי  תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח ) כב , (דברים ככתוב  לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות
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ו). והלכה א הלכה ג, פרק  יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני  ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע  שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק  ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי  שלא שנשבע  כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי  ואכל
(ספר  ב  כ, בשבועות כמבואר יב ), (שם, לשקר" בשמי 
ב ֿג). הלכה א, פרק  שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע  כגון, כן, שהוא ידוע , דבר על שנשבע 
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע  או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי  שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי  על ואף  ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק  שבועות והלכות סב  לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע , לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק  נדרים והלכות קנז ֿ תעשה לא המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ  והוא העיר, לתחום חוץ 
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט ) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ  אדם יצא שלא סופרים ומדברי  השביעי ".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק  יב ,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח )
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב ). הלכה א, פרק  טוב  יום את 226)והלכות שמגלח 
"לא  כז) יט , (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע  כל על מלקות וחייב  ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י "ב , פרק  זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי 
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי 
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב  ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב  בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט  כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י "ב ). מתו, על צערו מרוב  ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב  למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט "ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט 
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח ) יט , (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע 

י "א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי  שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט  ואפילו יא). כב ,

פרק  זרה עבודה והלכות מב  לאֿתעשה המצוות (ספר אסור
ה). והלכה א הלכה את 232)י , תשחית "לא יט ) כ, (שם

כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי  ישבור או לבטלה בגד  שישרוף 
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י  הלכה ו, פרק  מלכים

ח ). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב , וחלי  צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב , (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע  אם זה ובכלל

י ). הלכה י "ב  פרק  זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח  או

(ספר  אשה" על גבר כלי  יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט  לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס  או בו שנגע 
א) (שם, אמרה והתורה ב ֿג). כא, (ויקרא בכתוב  המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק  אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח  עד - יקחו" "לא שנאמר:
י "ז, פרק  ביאה איסורי  והלכות קנח  לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י "ח , ופרק  ב  בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט , ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב , הלכה י "ז, פרק  ביאה איסורי  והלכות קס  לאֿתעשה

י "י ). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי  שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי  אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י "ט , פרק  ביאה
 ֿ לא המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב ). הלכה י "ז, פרק  ביאה איסורי  והלכות קס  תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י "ז, פרק  ביאה איסורי  אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב  אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב ) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י "א, פרק  גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י "ב ). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ  או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב  אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י "ח ). הלכה ב , פרק  ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח ) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק  אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
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הנידה, מן חוץ  כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב "ד
לוניל  לחכמי  רבינו השיב  וכבר לוקה, זה הרי  תחילה יקדש
הרמב "ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק 
המצוות  (ספר ב  הלכה ט "ו, פרק  ביאה, איסורי  להלכות
אֿב ). הלכה שם, ביאה איסורי  והלכות שנד לאֿתעשה

קנב . סימן הרמב "ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי שנשחתו מי  רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי  עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע  יבוא "לא ב ) (שם,
ט "ז, פרק  ביאה איסורי  והלכות שס  לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע .246)הלכה איברי  והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק  וכתות כד) כב , (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב  "עניין כלומר
איסורי והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף 

ט ֿי ). הלכה ט "ז, פרק  (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט ) כב ,

זה כל הרי  לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק  נערה והלכות שנח  לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט ) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק  נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק 

"איש 251) ו) יח , (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק  ביאה איסורי  והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב ). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב ). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק  לקמן וכמבואר א) פא, (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח  לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב  לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י "ב , פרק  ביאה איסור

ומואבי254) עמוני  יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י "ב , פרק  ביאה איסורי  והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י "ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב  כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב , מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף  והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח  לו שמותר חכמינו
ב ). הלכה ג, פרק  מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי  אחד סוס  אפילו מרכבתו, כדי  על נוסף 

(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב  ולא סוסים לו ירבה לא "רק  טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס " הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב  כסף  אבל מאד". לו ירבה לא וזהב  "וכסף 
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי  מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי  מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

    
עלֿפי1) אלא הדעת, אומד עלֿפי  מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס  האיסור באונס . עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב  בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס  למי  חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע 

פרוטה.
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tÙÓe4ÛÈq‰Â5‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‚B‰‰ „Èa Ìc ÛhÓ ¿«¿≈¿««ƒ¿«≈»¿««≈ƒ¿…

˙e„Úa ÔÈ‚B‰ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  e‰k‰L ˙Úa e‰e‡»¿≈∆ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
BÊ6 Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â :Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿»ƒ¿«ƒ«

‚‰z7‰„BÚ „ÚL ÌÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¬…¿≈ƒ≈ƒ»»¿«ƒ∆»«¬»
‰ÊÂ ,Ba ‰˙‰Â ‰nÁ‰ ˙‡ „ÚL e‰‡ ‰Ê ,‰Ê»»∆»»∆»«∆««»¿ƒ¿»¿∆
ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Ba ‰˙‰Â ‰l‰ ˙‡ „ÚL e‰‡8. »»∆»«∆«¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ

„ˆ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‚‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…ƒ¿≈»«
e‰‚‰z Ï‡  ˜Ècˆ B˙BÈ‰ÏÂ B˙BwÏ9. ¿«¿ƒ¿«ƒ«««¿≈

וההגיון.2) השכל ע "פ  שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י 
הנרדף . אחרי  נכנס  שהרודף  והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב .5)ומזדעזע . ראיתם כך "אם ב  לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי  אמרה: התורה שהרי  כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי  פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע "פ  נקי  שהוא מי  זה. לפסוק 
האפשריים  שהדברים "לפי  רצ : ל"ת המצוות' ב 'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב  וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי  מאד... הקרוב  כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק  יותר שהוא במה הענשים
השופט , דמיון לפי  קל, באומדן אדם בני  וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח  את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי  ויותר טוב  ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי  מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף 
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע ". אצדיק  לא "כי  מסיים: והכתוב  שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי  יש - זכאי  מידך
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שם). לתורה ברש"י  וכן ה"ג. פ "ד, סנהדרין (ירושלמי  בה
אע "פ  ביתֿהמקדש שחרב  "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי  (=פורענות מיתות ארבע  דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב  מי  בטל, לא

וכו'. דורסתו"

.ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL „ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .ÚÈ Ï‡Â ‚‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰ÚpÏÂ :Ó‡pL .‚‰ BÈ‡  Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙ÈÏ ‰‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי  ע "ז, כגון
ה"ב . פ "ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי  שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי  - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי " שם את תחללו "ולא לב ) כב , (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח  שם הכתוב , וכדברי 
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע  ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב "ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח , שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב  הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב ) פב , (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ iÁ  ‰ÂÚ‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL Á‡ ‰Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚp‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰eËt ‡È‰ È‰  BÏ17‰ÈÏÚ ab˙ dˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי  מרצון.
להתקשות, לו אי ֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסף ֿמשנה). הוא מרוצה ודאי  - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע "כ, בו? התרו לא ודאי  - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק , הותרה שלא
ביתֿדין  כתב : ולא ביתֿדין, מיתת חייב  וכתב : רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב  כדרך אותו, ממיתים

(כסף ֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף 
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק  "שאלמלא

ב ). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס , זה "וגם
ושם  שם). (רש"י  יצר" הבועל הלבישה - באונס  שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט : פ "א, ביאה איסורי  הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס  לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי "ט .

.„:eÓ‡È ‡lL .‚B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙ÈÏ eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿

?Á‡‰ ˙‚È‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚‰ k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :Ó‡pL .B˙‚È‰a ÔÈÏM˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ zÚe ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙ÈÏ eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :eÓ‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈiÁ ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈLÚ BÈc ÏÚe ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„BÎa Òt˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡  BÒÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :Ó‡Â .BÈa c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰Bz ‰È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt c‰Ï eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï  ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
eÓ‡ .ÏB„‚ Èt c‰˙ ‡Ï :Ó‡pL .ÔÈc‰ ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ÈLÚ :Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :Ó‡ CÎÏ ?BzLa ‰‡‡Â epLi‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב : ונוסח  קפז. אות שופטים 'ספרי '
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע  על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב 'ספר ה"ד פ "א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי22)רעט . וכן זה, לפסוק  קדושים פ ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ  תלמידֿחכם לענין ב 

.‰Ï‡  ÚL „Á‡Â Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚLÂ ÏÈ‡B‰ :Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡  BÈa EÈ‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי  מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק  משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê  ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ iÁÓe iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ÚˆÏ È„k ÌÈea ÌÈ„a CÈ‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È‰  ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק  את פ "ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי  על לעולם באה "חרב  מ "ט )
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי  שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי . שאינו במה שידון

.Ê‰‡B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
ea BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa e‰˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe Ò‚Â ÚL ,‰ËBL ‰Ê È‰  LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
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ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:ÓB‡ ‡e‰ Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈
.e‰˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי  מורא בלי  להורות בלבו מתגאה
ופוסק .29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ "ז, פ "ד, אבות

מידי ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע  איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח  גס  כדין; שלא הזכאי 
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב )31)יו"ט  ז, (סנהדרין אמרו וכן מ "א. פ "א, אבות
תחתכהו". ואח "כ הדין את לה,32)"צדק  סנהדרין השווה

שם. וברש"י  דינו, את שמחמץ  דיין אשרי  - חמוץ  "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È‰  ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL‰34‰Ú :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡Bz ‰Ú ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡Èn‰ ,Ô‰ Áe‰ ˙eqbÓ ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê  ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰BÓe ‰‡B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê  ‰È‚‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰BÓ BÈ‡Â ‰‡B‰Ï37;BÏ CÈˆ Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡B‰Ï Èe‡ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰‡B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙ÚeLe ÏÊ‚Â ‰È‡ epnÓ ÚBÓ  ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe Ò‚Â ÚL ,‰ËBL  ‰‡B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע "פ 
לראשון 34)ה"ט . דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס "ק  י  סימן לחו"מ  ירוע 35)(סמ "ע  "רע  ב  קט , יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי  זר ערב  כי 
ההלכה  על ונשען סומך רש"י : ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע . ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט ,37) (ע "ז מלהורות  ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ "ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י ), כמו 38)ב 
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי 
רש"י : ומפרש כנס ", - המפזרים בשעת רש"י ), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף  עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס 
ב , אות משפטים פ ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק  אסי  ברבי  "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני  רבי , לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני  עליה בני , להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי  על דו"ח 

מביא 39) ונמצא בה, חייב  שאינו למי  שבועה יחייב  שמא
שם). וברע "ב  מ "ז פ "ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי 

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Òt LÏL epnÓ ˜BÁ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k  »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב  ממש בפניו כי  רבו, במקום

ב . לא, ברכות התלמוד סוגיית ע "פ  ה"ב , פ "ה תורה תלמוד
אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי  שכל ב . ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב  למחנה, מחוץ  שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י  פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח  למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב  שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע  אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף  ורבו העולם בסוף  הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף  רמב , ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈc‰ el‡ ÏkL :Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëet ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח , סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב  שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י : ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב "ז: וכתב  לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט  הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני  אותו לענות ראוי  שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈLBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëet45˙‡ ÔÈÓBb  ‰Ëet ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ "ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי 
רבינו  ומדברי  לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע  ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף  פח , בחו"מ  השו"ע  פסק  שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע ) השני  חזר אם רש"י : ומפרש ב , עמ '
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי  לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי  דינו", את "גומרים ותבע  חזר התובע  אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע  כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי  תובע , הנתבע  אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי  בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע 

(כסף ֿמשנה). אחד דין זה והרי  תחילה,

.ÈÂ‡Ïa BÚ  Ï‡OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa BÚ 47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ  ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק  כי ֿתצא פ ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי '
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי ' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט  ונאמר: הואיל הרדב "ז: וכתב  ה'ספרי '. בדברי 
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קמה                
         

משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ . ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

     
השוויית 1) צדק . משפט  לשפוט  עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס  הדין. בעלי  הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי  בתור מקדימים מי  דין בדין. המופיע 
בעלי בפני  שלא הדין מבעלי  אחד דברי  לשמוע  לא לדיין
שלא  הדין מבעלי  אחד דברי  לשמוע  לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ  להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני 
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי 

הדין. מבעלי  לאחד מעט  לסעוד

.‡:Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈc v˜ :BÏ ÓB‡ „Á‡Â ,Bkˆ Ïk a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
Á‡Ï ÂÈt ÚÈÂ ,˙Bk BÏ a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ a„ÈÂ3. ƒ«≈»

  

    

, יקרי  בגדי מלובש   מה אחד  "...היה  כתב  לזה  ובהמש
הלבישהו  או  למכובד  אומר ,בזויי  בגדי מלובש  והשני 
 שווי שתהיו  עד  כמותו  לבוש  או  עמו  שתדו עד  כמות

כו '".
של  ומצבו  במעמדו  מאומה  ישנה  לא  הלבוש  שעניי  והג
לעשות  שיש  "עמית תשפוט "בצדק  התורה  ציוותה  העני ,

.בדי להשוותו  כדי  בו  התלוי  כל
התלוי כל לעשות מישראל, ואחד  אחד  לכל הוראה  ומכא
מצב בהטבת מדובר  א  ג אחר, יהודי  של לטובתו  בו 
בו  לפגוע  שלא  לומר צרי ואי בלבד ! אחת לשעה  רוחו 
יהודי של בצער אחד  רגע   ג כי  קשות,  מילי לו  לומר או 

נוגע . 
      

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב : פ "ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י ) תהיה, לי  רך (=לשון לזה רך יהא

.ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ÓB‡  ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
LÏ B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י : ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני  שכנגדך דברי  יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י : ומפרש תרחק ", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5 Ì‰ÈL ˙‡ ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL  ÔÈc Ób ˙ÚLa Ï‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :Ó‡pL8?ÔÈc Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ  ÌÈ„Ú‰ Ï‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני  "ועמדו יז) יט , (דברים שנאמר
ה'". לפני  שלא 6)הריב  אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב ". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק : ותחילת

הדין, לגמור ישב  משה כלומר, - העם" את לשפוט  משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק 

הא  אמור, דינין בעלי  הרי  הריב , להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני  ועמדו מקיים: אני  מה
דינים  ובעלי  בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב  עמ '
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי  בעמידה,
בהם: וכתוב  ב ), יט , לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני  ועמדו

.„ÔÈÈLBÓ  ÔÈ„Ï e‡aL ı‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !L :ı‡‰ ÌÚÏ ÌÈÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆBk Ba ÈÙÏ LÈÂ ÔÈ„Ï ‡BiLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B˜Ï ÔÓÊ14 BpÓÊ ‡e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
zÓ15. À»

"והדרת 10) לב ) יט , (ויקרא ככתוב  ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ "ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני 

ב .11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י 
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני  ישב  אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק , יושב 
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני  דבריו

לו.13) קבוע  היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י  קבוע  שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י  (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי  הכסף ֿמשנה,

.‰k‡Ób‰ Á‡Ó Ï‡OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙BÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י : רומי  ובפומבדיתא 17)בדפ ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ , עמי  יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח , פ "ז סנהדרין בירושלמי  כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
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קמו               
         

לסלק  "כדי  הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב .
מיימוניות). והגהות כסף ֿמשנה (ע "פ  המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע  הכתוב  מלשון הקבוע , ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב "ח , וכתב  תלם". על העומדות "הערים
ובעלי ֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס "ק  יז סי ' לחו"מ  בש"ך
אבותיו  רגלי  ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי  כל עצמם
שני ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני , הר על
ה' לפני  נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב  להם וראוי  האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט  כי  ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó  ‰a‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
eÈ ÌB˙È eËÙL :Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰aÓ ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח ). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי 
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט . אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב ,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני דין לו היה עולא רב  מסופר: א ל, ובשבועות עדיף ".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף : רב  לו שלח  נחמן, רב 
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב  הבין ובמצוות,

ה"י . פ "ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק , יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Èc ÚÓLÏ ÔicÏ eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
BÁ ÈÙa ‡lL B‡ BÁ ‡BiL23„Á‡ „ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :Ó‡pL .eÒ‡ 24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎe . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú‰ ÔBLÏ tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡BiL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈc ÚÈÓLÈ ‡lL ‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
BÁ27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28˜L cÓ :Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Áz29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע  אסור לרגע , ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי שקר דברי  שמסדר זה, בפני  שלא זה דברי  תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב  ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני  בזכות מהפך לבו אין שוב  לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י ). שכשמספר א, קיח , פסחים
'ספר  והשווה (רשב "ם), שוא שמע  בפיו נושא הרי  מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני  שלא דבריך ישמע  שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"ב ֿג.28) פכ"ב , ולקמן ה"י , בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני  שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י ). שקר מדברי 

.ÁÔÓbz‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ  Ì‰Ï ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓbz‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

(30 ֿ בעלי  מפי  כששומע  אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס "ק  יז, סי ' לחו"מ  (סמ "ע  עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח , בחו"מ  וראה ב ,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ "ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ Ó‡iÂ :Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ Ce ÈÁ‰ Èa34Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב  עמד לא שמא הדין, בעלי  בפני  עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי 
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ "ע  כראוי  טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס "ק  יז, סי ' ה"ח ,34)לחו"מ  פ "ג סנהדרין ירושלמי 
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי  ב , ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק  שהוא מה - צדק " "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט 

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37Ó‡È ‡l‡ .˜Áz ˜L cÓ :Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ Ó‡È ‡Ï  „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי "ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ "ע  וראה ב ), ל, התובע .40)(שבועות
היה 42)הנתבע .41) הונא רב  ה"ח , פ "ג סנהדרין ירושלמי 

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי43) עצמך תעש "אל מ "ח ) פ "א, (אבות אמרו וכן

העשוק , שהוא בו שידע  "אע "פ  שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLwÓ ÔÈc ÏÚe ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â dÓ‡Ï44e‰‡L B‡ ,ÌÈc‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45 ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ zÓ ‰Ê È‰46,c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê „a MÈ˙‰Ï CÈˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎBÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י 
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי 

שיוכל  פה לו לפתוח  ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב ) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
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קמז                
         

ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח  זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב  "כשיביא הכ"ד: פ "ט ,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע  טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע , (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח  שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי  עצמו "עושה של

נב , (כתובות יוחנן ברבי  ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי  לאחד מה במידת שסייע  על מאד שהצטער ב )
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף  בטענות, הדרכה ע "י 
לפני הדין עורך רש"י : ומפרש הדיינים", כעורכי  עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של



      

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ד ראשון  יום 

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ Èt ˙B„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

    
. .˙BÚeL ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .Úa‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ .„ .˙eÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓÁÂ«¬»ƒ


 

Úa‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
ÚMÏ ‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL ( .˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ÚMÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa ÚMÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
חייבים 1) ומה שבועות, מיני  ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙ÚeLe ,Èeha ˙ÚeL :Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙ÚeL .˙e„Ú‰ ˙ÚeLe ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLe ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2ÚM˙ Èk LÙ B‡ :‰Bza Ó‡pL ‡e‰‡hÏ ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú‰Ï ÌÈ˙ÙO3ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5ÚLÏ 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 

.LÙ‡L ÌÈ„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙ÚeL 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∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12ÚLÏ 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 
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.‚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 ˙ÚeL BÊ15‡Ï :Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

˜MÏ ÈÓL eÚM˙16„ÈÊÓa ˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17 ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ 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 ˙ÚeL21˙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.‰ÚeLa 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‰ ˙‡ ÏhÏ 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 ‰vÓ28ÌÈÓÈe ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈBË29.‰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 
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 ‰ÚL ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ31˙ÚeL ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  el‡ ˙BÚeL 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
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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

.ÁBÁ ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙ÚeL¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ dÈÊÁ‰ ‡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‡ ewL˙ ‡Ï :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,Á‡37 «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰ÚeLe .ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙ÚeL ˙‡˜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‰ ˙ÚeL ÏÚ iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ôw‰ ˙‡ 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‡ .‰ÚeL ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È‰  Ú„È Ck Á‡Â ,ÚaLÂ ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ eËÙe Òe‡44eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È‰  ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ˜MÏ ÚMÏƒ»««∆∆«¿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‰ ˙ÚeL ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ  ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL 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‰ ˙ÚeL¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ˙e ,49eÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰ÚeL ÏÚ ÔÈiÁÂ .˙e„Ú‰ ˙ÚeL ˙‡˜ ‡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‰ ˙ÚeL ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰eÒ‡ BÊ ‰ÚeML Ú„ÈÂ ,Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL 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≈
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ÔÈÒe‡ el‡ È‰  ˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈeËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«
Ôaw‰ 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'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ה שני יום 

   1 
שבועה,1) כינויי  אחרים, ומפי  עצמו מפי  השבועה אופני 

דיבור. כדי  תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰Úa‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈÁ‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
 ‰ÚeL Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .iÁ  ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰ÚeL ‡ÈˆBÓk5ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL c6iÁÓ B‡ ,Ô‰ :Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰ÚeL ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰ÚeLa È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È‰  »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

˙e˜ÏÓ BiÁÏ8Ôa˜ BiÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

  

         
   

 אמ העונה  "כל ברכות: בהלכות  " הרמב על הצפע "נ כתב 
דבר  כמוציא  הוה  ש "אמ לפי  "כמבר ה "ז ,המבר אחר
הלכה  שזוהי  אלא  שכר לעניי  " הרמב כוונת ואי מפיו ",
עניית  על־ידי  הרי  לחוד , שמיעה  על־ידי  לצאת שיכול  שא
העונה  שבועה , גבי  בעניינינו  וכ ממש . כמבר נעשה  אמ

בעצמו . כנשבע  זה  הרי  המשביע  שבועת אחר אמ
     

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

.ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ BÓML ÈÓe ,ÔepÁ13C‡ BÓML ÈÓe , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰ÚeL BÊ È‰  ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰ÚeL Ô‰ È‰  e‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„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≈
˙BÚeL21. ¿

  

      

" הרמב כותב  השמות, שאר לגבי  הוי '  ש מעלת בביאור
בספרי  המצויי יתעלה  שמותיו  שכל ' נבוכי ב 'מורה 
ה "א  יו "ד  שהוא  אחד   ש הפעולות...זולת מ  נגזרי  כול
ש נקרא  ולפיכ ,יתבר לו  מיוחד   ש שהוא  ה "א , וא "ו 

יתעלה . עצמותו  על מורה  שהוא  ענינו  המפורש ,
     

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קני                
         

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 ‰ÚeL :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‰Â26iÁ ‰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 זוהי23)הזכרת
ביטוי . שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי  זוהי 

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי  כדינן
א. פרק  לעיל

.„ÌL ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚeL B‡ e‡ B‡ ‰Ï‡ Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ca eÒ‡ ‰Ê È‰  Èepk ‡ÏÂ28Ï‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa˜ ‡ÈÓ ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙ÚeL 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 ‰ÚeM‰ ‡ÏÂ34 ‰ÚeL ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰ÚeLk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙eL' ‰ÚeLÏ ÌÈ‡B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰ÚeL ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰ÚeL ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk iÁ ‰Ê È‰  ‰ÚeL¿»¬≈∆«»¿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
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‡‰ ÔÎÂ42Cc ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰ÚeL43‰Ê È‰  Èepk B‡ ÌL ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰ÚeL  'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45 ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚBÊe BÈÓÈa '‰ ÚaL :Ó‡pL .‰ÚeL46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡ËÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰ÚeL 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
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קנב               
         

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

.Êq‡ :Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰ÚeL ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰  ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰ÚeLk ‡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 הרי49)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 BÁ ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È‰ ,BÁ BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰ÚeL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51eËt ‡e‰L ‰ÚeLa52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע  בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי51)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 ‰ÚeL ‡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‡ ,Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰ÚeLa54. 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  אי ֿאפשר 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 ,‰ÚeLÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰ÚeLa ÂÈÏÚ eÒ‡ ‰Ê cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡hÏ :Ó‡pL ;zÓ ‰Ê È‰  ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰ÚeL ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡  ÌÈ˙ÙOƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,ÚM‰Ï BaÏa Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
zÓ ‰Ê È‰  BaÏa ‰È‰ ‡lL c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ôe‡ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚM‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È‰  ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰ÚeL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È‰L ,Ôe‡ 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˙BÚeL 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…»»
‡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"י61)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 eÓ‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ eÓ‡ .BÏ ÔÈÚÓBL  ÈzÙ‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰„67Ì˙B‡ ‰‡L ÔÂÈÎÂ ,‰„ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
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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 ‰ÚeL :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 ÌÈÁ‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,iÁ  ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚeL 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 ÌÈÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי75) 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‰ÚeLa 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‡ ,‰ÚeL BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa ÈzÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È‰  Ò‡M ‰Ó Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰ÚeM‰ ‰˜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

.ÁÈÌÈÁ‡ BÏ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ83zÓ B‡ ,Ca ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

ea„84È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa ÈzÊÁ B‡ ,Ô‰ :Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
zÓ ‰Ê85ÊÁÏ 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 כדי ֿדיבור
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 :ÌÈÁ‡ BÏ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰Èc Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡  ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰ÚeM‰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

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



קנד               
         

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ו  שלישי יום 

   1 
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס , שבועה

הנשבע .

.‡˙BÚeL ÈÈÓ Úa‡Ó ‰ÚeL 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˙ÚeL Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓÁÏ12ÔÈ‚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 עסקי13)(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)

.?eÓ‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eLa ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï‡ CÏn‰ ˙eLa 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‰ CÈˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
BËBt‰ „Ï ‰ÚeM‰19el‡ ÌÈc‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈc ÔÈ‡  laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈc 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˙Ò22Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏe , ¿»¿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
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‡‰ ˙ÚeL ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ eËt 25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡‰ ˙ÚeL26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡L :ÚaLÂ ,‰‰B‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ
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ÚÈ˜Ï „Ú ‰‰Bb28el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck c‰L BaÏa Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ db ˙‡ 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‰ ˙ÚeL Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰ÚeL¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k  ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Úe32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ eËt ‡e‰L33˙ÚeL Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k  ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35 ‡È‰ ˜L ˙ÚeL 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¿»¿≈…«≈»∆

הרי31) - 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‡ ,43ÔÈiÁL Èeha ˙ÚeL ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ˜L ˙ÚeMLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„È ‡Ï Ï‡ ,‰eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

ÚLÏ Èeha ˙ÚeLa45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע  ובכת"י43)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,
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 ÔÈiÁL ‰‚‚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‰ ‰ÚeM‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙ÚeL ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‡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¿»««
ÌÈBÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È‰  ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰ÚeL 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
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.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰ÚeL epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôaw‰ 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 ‰ÚeL ÌÏÚ‰ È‰L ,ÌÈBÚO ˙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,

(כסף ֿמשנה).

.‡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 ;Ôaw‰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'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ז רביעי יום 

   1 
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«¬≈

˙BÙËe ˙BÏpÓ eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê c ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

iÁ 7ÏcÁ ÚÊ ÂÈÏÚ ÚaLpL c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי2) 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

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¿»
ÔÈeq‡‰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 ‰ÚeL¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡ 17‡lL ‰ÚeL :Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe Oa ÌBi‰ ÏÎ‡iÁ BÈ‡  Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ
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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 ‰ÚeL¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
ËÙe 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 ‰ÚeL :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈBÚO¿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 BÁ ‰È‰23Ó‡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 ‰ÚeL¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ «»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰ÚeL :ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ iÁL BzÚ„ ‰lb  ËÙe ÊÁMÓe ;zÓ‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰ÚeLa25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ 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 ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ÏÁk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙BeÒ‡ ˙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 ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»∆……«»

iÁ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰ÚeL . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…
dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú iÁ BÈ‡  ‰pÏÎ‡29:Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«

‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL30,‰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 ‰ÚeL :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL 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‡ ‰ÚeLa 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 ‰ÚeL¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ iÁ  ÌÈÚ‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈÚ‰ ÌÚ ‰BL‡ ‰ÚeLa eÒ‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קנח               
         

ÌÈÚ‰ ÏÚ ‰iL ‰ÚeL ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈzÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ
˙BÚeL ÈzLa iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ 36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני36) 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 ‰ÚeL38ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa  OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

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 

.‚ÈOÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL42ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,44OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰ÚeLe ‰ÚeL 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 ‰ÚeL¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa˜ LÈÙ‰Â49ÌÈÚ ÏÎ‡Â ‚‚L Ck Á‡Â ,50BÈ‡  ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈÚ‰ ÏÚ iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ¿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˜ LÈÙ‰Â OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,eÚL ÈˆÁk ‰Ê È‰  ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰ÚeL ÔÈÚL .eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰BÁ‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע  וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע  ועוד אלו עשר על נשבע 
וכדין  האחרות, התשע  על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊËkk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck Á‡ ÏÎ‡Â56iÁ 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‰59eËt 60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
eËt  ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰BÁ‡a B‡63iÁ 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 
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קנט                
         

- 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‰ÚeL :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 ;69iÁ 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‰ÚeL¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜‡ÈÓ  ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡  „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È‰L72˙ÚeL 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˙ÚeL ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75 ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰ÚeL ˙ÚMÓ ˜L ˙ÚeL dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי 
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי  שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי  לשקר, ונשבע  אכל, שלא שידע 
התורה  וגילתה לאדם הידוע  את לשנות שנשבע  שווא,
לא  "כי  ככתוב  מעשה עשה שלא פי  על אף  מלקות שחייב 
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי  לשווא לשווא זה: בפסוק  שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי  עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰ÚeL :BÁÏ Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
‰ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰ÚeL78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰ÚeL :Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰ÚeL ‡Ï :ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈeÒ‡ 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'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ח חמישי יום 

   1 
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי  שבועת הנשבע 

שאינם  חכמה דברי  ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים
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.‡‡e‰Â ,ÌiÏ Bˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
iÁ ‰Ê È‰  ˜Ê ‡e‰Â ,˜Ê ‡lL B‡ ;˜Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙ÚeLa2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜ÊÈ ‡lLÂ ˜ÊiL ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈÁ‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈiÁ BÈ‡  BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È‰L ;Èeha ˙ÚeLaƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
ÏhÏ5˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙ÚeLÏ ÌB‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰ÚeL Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי2) 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 פלוני4)ההקפדה שאין

וברש"י ). (שם לזרוק  לא או לזרוק  ואעפ "י5)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 ˙ÚeL ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈÁ‡ Ô˙B‡Ï LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙ÚeL¿»¿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 LÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈÁ‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê Èc 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
אי ֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק , התראת שנשבע  בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב "מ  כאן: כתוב  והיה ה"א. יח , לפרק  והכוונה סנהדרין"
ב ֿשמ "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 ‰ÚeL ‡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

.„ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14BÈ‡L c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ôe‡ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eLaƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙Èa ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ôe‡ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ôe‡ ÏL B˙ÈÏ ÒÎÂ ÔBÚÓL ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È‰L ,eËt Ôe‡  Ôe‡ ˙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˙eLa16‰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
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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 ‰ÚeL¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18 ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙËe ˙BÏ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓe22Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ eËt 23‰ÚeL . ¿»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 ˙BÙËeÈ‰L ,Èeha ˙ÚeMÓ e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈeLÁ Ô‰L Á‡Ó ;25 »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי19)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 ÌÈc ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»

Ô˙ÏÈÎ‡L ;iÁ  ˙BÙËe ˙BÏ B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È‰L ,BÏˆ‡ ÔÈeLÁ Ô‰ kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï‡ .28‰˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡  ÔÏÎ‡Â30e‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע  ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע , קודם
אשתי "קונם כב : שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע  -
הרי וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי  אם לי  נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע  הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק  רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י 
הגלבוע ". בהר נקריתי  אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי 

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח  שבועתו על יעבור שלא כדי 
ירעב . הקודמת.31)כי  בהלכה

.Ê,˙BÙËe ˙BÏpÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰ÚeMa iÁ  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ‰Ó eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי  "במפרש כג: ואעפ "י33)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

.ÁiÁ  ‰ÙËe ‰Ï ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰ÚeL¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙ÚeLa34Ba ‡ˆBiÎÂ ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

 ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bkc ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

eÚL BÎÈˆ‰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 

.ËÔˆÁ ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa ÔˆÁa eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È‰L ;Èeha ˙ÚeLa iÁ BÈ‡  ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙ÚeLa39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:Ó‡Â Lt Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
iÁ  BÏÎ‡Â ,„Á‡ ÔˆÁ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»
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פ "ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני 
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב :

ע "י37) 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 ,˙BÙËe ˙BÏe ÌÈÓz ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙ÚeL ÌeMÓ Û‡ iÁ  ‰ÙË B‡ ‰Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈc ÌÚ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc ÏÏk È‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈzn‰44‰ÏÁ  ÌÈÓz‰ ÏÚ ‰ÚeL ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc 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‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47eiÁ Ô‡k ÔÈ‡  ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰ÚeL48‡ÂL ˙ÚeL ‡ÏÂ Èeha ˙ÚeL ‡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.

.ÈÈeq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙ÚeL 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 ‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡L ‰ÚeL¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È‰L ,‡ÂL ˙ÚeL ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰ÚeL ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙ÚeLa 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 ‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰L ,‡ÂL ˙ÚeL ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰ÚeL ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ  dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
eËt  Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ ÏhÏ ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙ÚeMÓ57‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏhÏ ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

  

     

, טעמי כמה  בגמרא  מצינו  באב , עשר חמשה   ליו בנוגע 
שהיה  בקהל", לבוא  בנימי שבט שהותר  יו"  וביניה
"ואיש  שנאמר כמו  ישראל, בני  שבועת את להתיר צור
בתו  את ית לא  ממנו  איש  לאמר, במצפה  נשבע  ישראל
ולא  ממנו  דרוש , "מאי  היה  וההיתר לאשה ". לבנימי
היה  שמאחד  מהתורה ,  הפסוקי  ש  ומובאי מבנינו ".
הקהל, מתו בנימי שבט את להוציא   שיכולי משמע 
מקהל   להוציא שאי ־אפשר אחר מפסוק  למדו  ואח "כ 

ישראל.
של  הציווי  נגד  היא  זו  שבועה  הלא  :להבי צרי אבל
זו  שבועה  חלה  כיצד  וא "כ  ,"כמו לרע "ואהבת
עושה  המצוה ... את לבטל הנשבע  "כל הרי  מלכתחילה ,
מלכתחילה . חלה  אינה  והשבועה  לבטלה  שנשבע  המצוה 
לשבט   קיו היה  השבועה  היתר לפני   שג לומר ויש 
אחד "מי  ביררו  השבועה  שלאחרי  "בתנ כמסופר ,בנימי
ונתגלה  במצפה ", ה ' אל עלה  לא  אשר ישראל משבטי 
את  הענישו  ולכ גלעד " מיבש  המחנה  אל איש  בא  ש "לא 
,בנימי שבט אנשי   ע יתחתנו  שבנותיה גלעד  יושבי  כל
. בצמצו  על־כל־פני בנימי שבט  להתקיי היה  יכול וכ
יוכל  בנימי ששבט כדי  הוא  השבועה  את שהתירו  ומה 
בקהל  לבוא  ויוכלו   השבטי כשאר בשלימותו   להתקיי

ישראל.
      

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 
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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 :BÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È‰  ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È‰  ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰ÚeL :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙ÚeL 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. שאי ֿאפשר 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 ˙ÚeL66ÏeÏ ‰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 ˙ÚeL ÌeMÓ eËt68Èeha ˙ÚeL ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ Ì‡L ,˙eL‰ Èc ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

ÈËÈ‰Ï B‡ Ú‰Ï :Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70eËt  ÌÈÁ‡Ï Ú‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙ÚeMÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa epÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙ÚeL 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. בדברי70)את אלא מדבר הפסוק  ואין הואיל

הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף  "פן אמרה והתורה
ה"א.חובל  פ "ה, מעשי72)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"?
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 ‰ÚeL  ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙ÚeL ÌeMÓ iÁ  BÓˆÚÏ Ú‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰Ë‰ ÌÈÁ‡Ï ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

 ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL79iÁ  ‰OÚ ‡ÏÂ Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙ÚeL 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 ˙ÚeL ÌeMÓ80‡ÂL ˙ÚeL81È‰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 ‰ÚeL ‰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
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לוקה  זה הרי  הסוכות בחג בסוכה ישב  שלא או פסח  בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ "א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
מצה  אוכל שלא הפסח . בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ "י , מצה". ואוכל לוקה - הפסח  בליל
זה  הרי  מצה", יאכל "שלא נשבע  שאם משמע  הירושלמי 
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני  עם רשות זמני  כולל
ארץ  שבני  לחלק , אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
כל  מצה לאכול רגילים היו הירושלמי ) חיבור (מקום ישראל
- מצה" יאכל "שלא סתם נשבע  אם ולפיכך השנה, ימי 
חלה  ושבועתו מצוה, זמני  עם יחד הרשות לזמני כוונתו
ימי בכל מצה לאכול רגילים אינם לארץ  חוץ  ובני  ב "כולל",
סתם, לארץ  בחוץ  הנשבע  ולפיכך הפסח , בחג אלא השנה
עוסק  ובהם שוא, שבועת משום ולוקה בפסח , למצה כוונתו
הוא  "לעולם" סוכה בצל ישב  שלא רבינו: שכתב  ומה רבינו.
(מראה  שנתיים" או "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו
אשב  "שלא הנוסח : שם ובירושלמי  שם). לירושלמי  הפנים
אפילו  צל, כל על היתה (דעתו סוכה בצל לישב  אסור - בצל
לסוכת  (כוונתו סוכה בצל אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו
ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח  וכן סוכה", בצל ויושב  לוקה מצוה)
ביטוי שבועת שאין ודע , רוקח ). (מעשה לזה יודה רבינו שגם
ב "שב  הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל", ביטול על חלה
אבל  בסוכה, לישב  לא או מצה לאכול שלא כגון תעשה" ואל
נבילות  לאכול כגון ועשה", ב "קום מצוה לבטל הנשבע 
שאין  חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו - וטריפה
לקיים  כדי  אסורים דברים ואכול חטא לאדם אומרים
(שלא  לה משכחת - "לאו כד. בשבועות אמרו וכן שבועתך,
משכחת  היכי  הן, אלא בכולל) שבועתו חלה נבילות לאכול
חלה  שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול ישבע  שאם לה",
טו). ס "ק  שם ובש"ך ה סעיף  רלו, יו"ד בשו"ע  וכן שם, (ר"ן

בציצית.84) המחוייב  כנפות ארבע  מצוייץ 85)בעל
ולא  ציצית המחוייב  בבגד שיתעטף  שנשבע  כלומר, בציצית.
שהוא  ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית, בו יטיל
שהם  חיוב  זמני  עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני  כולל
בציצית, יתעטף  שלא ישבע  אם אבל חלה. שבועתו ביום,

זה אין בציצית, המחויב  בגד ילבש את ולא לבטל נשבע 
כתב  וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול המצוה,
מחוייב  אדם שאין "אעפ "י  הי "א) פ "ג, ציצית (הל' רבינו
אין  ציצית, בה שיעשה כדי  בה, ולהתעטף  טלית לו לקנות
זו  שאין הרי  זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם ראוי 
בגד  ללבוש מחוייב  אינו הדין ומצד חסידות, מידת אלא
כוונת  רוקח " ה"מעשה ולדעת (רדב "ז). בציצית המחוייב 
שהכהנים  כהונה, לבגדי  בגד" עליו יעלה "שלא כאן: רבינו
כלי בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם מצווים
 ֿ מצות 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«
˙ÚeL ‰Ê È‰  ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏhÏ ‡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 ˙ÚL87‡ÂL ˙ÚeL ‡È‰L88ÔÈ‡  ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ÚËˆiL „Ú ‰Ê BÚÈ :ÔÈÓB‡¿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 ˙ÚeL ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆiL90. ∆ƒ¿∆

  

         
     

את  שדימה  רבינו  על תמה  (כא משנה '  ב 'כס (הובא  "הר
שלושת  ייש שלא  לנשבע   ימי שבעת יאכל שלא  הנשבע 
לעמוד יכול  ימי שבעת יאכל שלא  שהנשבע  , ימי
שיעור  יאכל "ואח "כ  להסתכ קרוב  שיהיה  עד  בשבועתו 
תלוי הדבר אי בשינה  משא "כ  עליו ", לעמוד  יכול שיהא 

בעל־כרחו . עליו  נופלת שהשינה   משו כלל בו 
הסכנה   הא , " והרמב "הר שנחלקו  הרוגוצו 'בי  ומסביר
לו   מתירי הסכנה  שמצד  או  לגמרי  האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה  אי "הר לדעת האיסור. את
על  כשנשבע   וג האיסור, את  מתירי הסכנה  שמצד  אלא 
אלא  שוא , שבועת ואינה  השבועה  חלה  סכנה  בו  שיש  דבר
כמו  עשה '  ב 'קו להתיר שצרי בדבר שיי זה  שכל
כמו  תעשה ' ואל ב 'שב  ממילא  הבא  בדבר משא "כ  אכילה ,
שלושה  איש שלא  שבועה  ולכ היתר, בגדר זה  אי שינה ,
הסכנה   " הרמב לדעת אבל שוא . שבועת היא   ימי
אוכל  שלא  השבועה   ג ולכ לגמרי , האיסור את  מבטלת

שוא . שבועת היא   ימי שבעת
אצל  מצינו  הנביא : ואליהו  רבינו  למשה  בנוגע  לחקור ויש 
אצל  וכ לילה ,  וארבעי  יו  ארבעי אכל שלא  רבינו  משה 
יו  ארבעי ההיא  האכילה  בכח  ויל" הנביא  אליהו 
שלא  רבינו  משה  נשבע  אילו  הדי היה  מה  לילה ",  וארבעי
סיני , מהר הירידה  לאחר  נוספי  ימי ששה  עוד  יאכל
חלה  לא  וא "כ  שלפנ"ז,  יו למ ' בהמש הוא  מ "א   יו  הא
חדשה  התחלה  הוא  ואחד   הארבעי  שיו או  השבועה ,
חלה  ובמילא  בהר, שהיה   יו  לארבעי בהמש שאינה 
הנביא , באליהו  וכ . ימי ששה  עוד  יאכל שלא  זו  שבועה 
ימי  ארבעי אחרי   ימי ששה  עוד  יאכל שלא  נשבע   א
של   יו  לארבעי בהמש  באי אלו   ימי  הא אלו ,
בפני עניי  שה או  השבועה , חלה  לא  ובמילא  ההליכה 

השבועה . וחלה   עצמ
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הארבעי במש  הא בשאלה , תלוי  שהדבר לומר, ויש 
זקוק  היה  ולא  לגמרי  הטבע  מגדרי  רבינו  משה  יצא   יו
נמני שלאחרי ־זה   הימי וממילא  כלל, ושתיה  לאכילה 
יצא  לא  אלו   ימי  בארבעי  שג או  , עצמ בפני   כימי
ושתיה  לאכילה  זקוק  היה  וגופו  הטבע , מגדרי  לגמרי 
רק  הוא  הנס  וממילא  נס , בדר  שהתקיי אלא   גשמיי
בהר  בהיותו   הא בחז"ל, הדעות בשתי  ותלוי  האלו .  לימי
היינו  אותו ,  אוכלי השרת שמלאכי  " אבירי  לח" אכל
 על־דר לגמרי , הטבע  מהגבלת יצא  לא  בהר בהיותו   שג
לדעה  אבל וצער, לעינוי  אצלו  שנחשב  במדרש  שמצינו 

אפילו  אכל לא  בהר נמצא שבהיותו  " אבירי  לח"
הטבע . מהגבלות לגמרי  שיצא  באופ היתה  להר שעלייתו 
      

פ "א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח  בו  שאין דבר כל
כי88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי  ימים שבעה להתקיים לו אי ֿאפשר
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 
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי  שבועתו על לשמור חייב  ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח " וב "אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי  שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי  רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי " ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק  אלא הכתוב 
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי  השרת,
מלאכי לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק  האנושי 

השרת.

.‡Î:BÏ eÓ‡ ,ÈÂ‡a ÁBt 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„ ‰ÏËe91‡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

.Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚLÂ ‰‡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 ˙ÚeL 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 Ô97ÔÎÂ .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‡ ‰‡B98ÈcÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡iËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈk ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ ÈcÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈÁ‡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
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קסו               
         

ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב , במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח  התימנים: ובכת"י 
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע , במדת "וכן ה"א: פ "ח , ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע "פ  הקרקע  (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק 
והשוה  שם, במ "מ  וראה הגימטריא" בכתבי  המתבארים

מכ"א. פ "ג לאבות  את 101)תוי "ט  להודיע  עליהם הנשבע 
לדברי והמקור שוא. משבועת פטור הידוע  לשנות או הידוע 
התורה  יסודי  בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי  בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ "ג,
"חכמת  הכ"ה: פי "ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי  בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני  הנביאים בימי  שהיו ישראל, חכמי 

וכו'. אלינו"

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ט  שישי יום 

   1 
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי  השבועה, התרת אופני 

ומתי . מתירים

.‡Èeha ˙ÚeL ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙ÚeL ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰ÚeL Ìi˜È Ì‡ ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL „ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰ÚeM‰ ˙ÚLa7‰Ê È‰  ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»

B˙ÚeL BÏ ÔÈÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»
˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬

˙BÚeL z‰ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב .2) פ "א, לעיל שהיה 4)ומתחרט .3)מפורשת
השו"ע  (כדברי  מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס "ז). רכח , סי ' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע  שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט  זה נמצא

את 8)למפרע . מתיר שהחכם ולפי  לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט  הוא אם הנשבע  את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח  למצוא כדי  שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע : נקרא לפיכך ה"י ֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט ' ('תוספות החכם ע "י  שונות שאלות נשאל הוא כי 

מ "ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק  חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב "ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע "פ  חרטתן, ופתחי  שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי 
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע 

(כסף ֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ "ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון

אמרו: - א עח , ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב ) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב ) יז, (ויקרא חוץ  בשחוטי  ונאמר
שחוטי על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ , שחוטי  מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף  חוץ .
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי  אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי  - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י .) (חגיגה נדרים" "היתר רק : נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ "ט , נזיר ב 'ירושלמי '
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע 
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח , נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י : ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ "ד, שמות רבה' שב 'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב "ז: וכתב  שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי  שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי  מהעונש, להקל

.‰Ê „Â13wÚ BÏ ÔÈ‡14,˙ÎaL ‰Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

Cc BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL  Bc ÏÁÈ ‡Ï :e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï‡ ;18ÈzÓ ÌÎÁ  ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ "א, ממרים הל' וראה מסיני . רבינו למשה עד איש מפי 

טו)16)ה"ב ֿג. כה, (יחזקאל הכתוב  מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט  נקם "וינקמו
ה"י . פ "ה, התורה יסודי  הל' והשווה שם). (רד"ק  בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב  - לשקר בנשבע 
שם. התורה, יסודי  בהל' רבינו כלשון להכעיס , מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע  שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י ,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט  באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי  לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י 
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי "ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי  . . השבועה על להשאיל שמותר "אע "פ  הי "ב :
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ  אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב  גדול". צורך מפני  או מצוה, דבר מפני  אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי  ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט 
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני  הנשבע  שיבוא . . . שגגה או אונס  טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח "כ שידע  דבר שנשבע  בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי  ויראה, החכם ויכיר זה
אי ֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט 
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קסז                
         

כגון  לנשבע , חידוש שום בסיבת כי ֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע  הייתי  לא פלוני  דבר יודע  הייתי  אילו שיאמר:
בלא  משבועתי  התירוני  אמר אם אבל הוא. אונס  כעין שזה

להתירו". באדם כח  אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙ÚeL Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa „ B‡ ‰ÚeL Èz‰Ï È‡M««¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Óe .BÏ eÒ‡  Ba B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba ˙ÚcÓ ‡l‡ Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ "ה): פ "ב , (נגעים אמרו וכן ב . פא, נדרים
עצמו". מנדרי  חוץ  מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב  ח , בנדרים
שלא  אע "פ  רבו, אשי  רב  במקום שנים) עוד עם להצטרף 
אשי , לרב  חבר תלמיד היה רבינא כי  ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסף ֿמשנה). שם רש"י  - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"ב ֿג. פ "ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני  בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסף ֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס "ק  רכח , סי '

.„‡BiL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙ËÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „Ïe ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï „ Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי23) לביתֿדין, חרטתו כתב  ישלח  לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי  או שליח  מפי  הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי  ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע  הנשבע  אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב "ז). ה"ח  פ "י , נדרים היתר,24)ב 'ירושלמי ' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני  או חכם לפני  ב .27)חרטתה ח , נדרים
לקבצם.28) טרח  ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי 

שמסרה  החרטה דברי  על שיוסיף  לחוש יש לקבצם, שטרח 
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף 
בחר  היטב  יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי  טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח ", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח  להיות לרבינא התיר אשי  שרב  - ב  ח ,

(רדב "ז). אשתו לנדרי  המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח  נעשה "ואינו כאן: הנוסח  ר"מ , רומי  ובדפוס 
רבינו. בדברי  משנה' ה'כסף  נוסח  הוא וכן לאשתו". נידוי 

.‰˜‰n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡BÈ ?ÔÈÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê „a ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï  »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï  ‰zÚ BÓk ‰ÚeM‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ Îe :BÏ ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
ÈeL :BÏ ÓB‡Â ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙ÚeL ‰˜Ú B‡ ,CÏ ÙeÓ :BÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

Ó‡ ‡Ï  ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק ,31) הפעל בנין - מובהק  בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט ' ב 'תוספות וראה וזורח . מבהיק  אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי "א, פ "ב  מציעא
נאמר: לא שהרי  סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ 
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי  בהבנת א. כג, ב . ב :32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט .33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי .35) בעת בו ידעתי  שלא דבר, לי  שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט  זה נשבע  נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב  שאל וכן מעולם, נשבע  היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב  אותו
- ב  כב , ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט  שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח  שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח  ע "י  נדר היתר ה"י  לקמן

חרטתו. רגשי  על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ , (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט : סימן בתשובותיו, הרמב "ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב  את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב ) ה, (איוב  כמו מלהשלימו, המעכב  גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי  משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי  "את יד) יז, (בראשית  ככתוב 
מבוססת  נדר התרת והרי  הגיונית, סיבה ובלי  בכח , משמעה
הרדב "ז). (ע "פ  וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי  על
שם. משנה' וב 'כסף  ה"ב , פי "ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי  הנדר את העוקרים
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קסח               
         

"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב  וכן כרחה, בעל ואפילו
אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב 

חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ "ח , פ "י  נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי  . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב  בערי  אצלנו שזה . . . אבותינו בפני  והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי  יום, בכל מעשים
ותבין  הי "ב , פי "ב , לקמן (ראה המינות לומר, רצוני  הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני  כך, ענין על נשבעתי  אני  ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט  שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי ,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט  אתה
לך, ומחול לך, שרוי  אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב : מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני  עדת לכל
ואח "כ  לך. ומחול שרוי  לך, ומחול לך שרוי  הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול  יחזור
אנו  להשבע , ותחזור ואילך מכאן תכעוס  ואם בנדרים, פרוץ 

לך". נתיר לא

.ÂÌÈBw‰42.˙BÚeLe ÌÈ„ Èz‰Ï ÌÈLk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ„ÏÂ ˙BÚeLÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙ÚeL BÏ eÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ CˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ÚÓ B„ B‡ B˙ÚeL47ÈzÓ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ CˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע .42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח : פ "י , נדרים ב 'ירושלמי ' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי  אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע "פ 
הי "ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב "ז). חול לצורך בשבת לטרוח 

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ôe‡49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰ÚeM‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙ÚeL ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ BÚÈaL‰L Ôe‡ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL „ B‡ Ôe‡ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡  ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ „pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙ÚeL B‡ B„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ "ב , לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי  קיבלתי  סח ,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט ) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב 
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב , (שם
בפני כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני הטעם אמרו ה"ד, פ "ה שם וב 'ירושלמי ' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע  יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע  המשביע , בפני  אלא
עם  טובה שום המשביע  עשה לא אפילו זה, טעם ולפי 
משום  המשביע , בפני  שלא לנשבע  להתיר אין הנשבע ,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח , אות בסמוך וראה חשד.
הרי - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע  משביעו נבוכדנצר בפני  שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי  חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע  ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע  כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע .53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי  יתרו שהרי 
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח 
(כסף ֿמשנה). מגוי  גרוע  אינו - וקטן שם), (נדרים  בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי  אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י 

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ "ה נדרים שב 'ירושלמי '
שרוצה  חבירו, בפני  שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני 
טובה  עשה כשהמשביע  יוצדק  זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע ,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי  עמו, שהיטיב  המשביע  בפני  שבועתו להתיר
המשביע , עמו היטיב  שלא כל אבל המשביע . לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע , בפני  שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב "א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב "ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב ) סי ' המהרי "ק  וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח  שהכתוב  מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב , (דברי 
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב  דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני  הנדר את שיפרט  ובלבד לו, מועילה

ס "כ. רכח , סי ' יו"ד בשו"ע  כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈaa60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈
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ÔÈÈzÓe B˙ÚeL ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ÌÁÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa ˙Úc ÏÚ „pL B‡ ÌÈa ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 64‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי  מפורסם, שהדבר אע "פ 
"ולא  יח ) ט , (יהושע  בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי  להם נשבעו כי  ישראל בני  הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי  של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב .61) פ "ב , לעיל "נזקקים 62)מפורש ב : כב , נדרים
שם). (רש"י  היא חמורה ששבועה ואע "פ  ישראל" לאלקי 
ב ) אות פ "ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי  רב  דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע  שמי 
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני , ופלוני  פלוני  דעת על נודר הריני  שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני  ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב 

(רדב "ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי 
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק  "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח "כ" אצלו מצויה ושגגה אונס  טענת
רכח  סי ' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי 
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח : סכ"א,
 ֿ דיבור ב  לה, גיטין ב 'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי  כי  א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני , פלוני  דעת על שיאמר

.ËÌÈa ˙Ú„a B˙ÚeL ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È‰  „Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙ÚeL BÏ ÔÈÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó BÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט , או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי  ופלוני  שישחט .68)מפלוני 
באופן 70)הנשבע .69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע  אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב  הדירו רש"י ) - מדאי 
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח "כ עוד),
אלא  זה אין הראב "ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק  אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח  להם יפתח  שהחכם ע "י  נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח  איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח  או אחרת באומנות

מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע "פ  סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב , על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסף ֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב "ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי  נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙ÈÏ ‡e ,B˙ÚeL ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙ÚeL Ìi˜Ï71BÊ ‰ÚeL z‰L ÔÈic‰ e‡ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ ÌBb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰ÚeL ÌeiwLÂ ,BÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰ÚÏ ÌBb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt 73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙ÚeL ˙ÓBbL ÌÈ„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈÈzÓ  Ì‰È„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈÓa „Ó76B˙ÚeL Ìi˜È ‰Ê È‰ 77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי  כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני  יודע  הייתי  ואילו ניחמתי , להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע , הייתי  לא .
ובכל  רכה). סי ' ליו"ד יוסף ' ('בית ומתחרט  מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי  דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח '
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ  והיה מעיקרו, להתחרט  רוצה
לו  פותח  ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט  שיתעורר חרטה, לא 72)פתח  אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע  שיוכל פה, פתחון

רש"י (ע "פ  מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע , הייתי  לא
נדר  כל ב : כא, בנדרים הר"ן לנו הורה וכן סד:) לעירובין
לבי אל נותן הייתי  אילו אומר הנודר הרי  - פתח  ע "י  הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי  לא - זה פתח 

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע 
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈÓB‡  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡  EzL‡ ˙‡ L‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰Lb˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡B˜ ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
dÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ„a82Ï‡OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê CËˆÈ ÁÓÏ  EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚a Ú‚Bt ‰z‡ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ BË ÌBÈ ˙ÁÓO ÏhÓe84:Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈÈzÓ  ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ
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È‡ ‰ˆBÂ ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע .78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי  לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי 

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע  שלא עד לגרשה יכול אתה אי  לו אומרים מרובה,
אתה  עני ) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב  מן לו "פותחים ב  עמ ' במשנה

קט ,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י : פ "ל, שבת ובהל' הי "ח . פ "ו, יו"ט  ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע "פ 
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני  בבואו מתחילה התחרט 
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח  לו

ובשבתות".

.È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
ÈÚ‰ ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙ÚeL ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê „a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ90ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈÈzÓ 94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי  אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע "י  משום - הנדר
לא  בשבילו כי  מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי  שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי  מלנדור, נמנע  היה

שם). וברע "ב  מ "ב . לו.87)פ "ט , צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח "כ בו, הכוונה ושינוי  שנשבע , הדבר
בו, פותחים אין מצוי  שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי  סופר, יעשה פלוני  שנידר
פותחים  הוא, מצוי  זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי , שהוא כיון בו,
שהרי ומותר, בטעות כנדר זה והרי  הנודר בו ידע  ולא הנדר,
מצרים, שוב  "לך לו: ואמר נדרו את למשה הקב "ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי 
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי  אין כי  לך, להרע  יכולים

ועל הרא  ב 'נולד', משה נדר את הקב "ה שהתיר הרי  שם), "ש
וכן  מצוי , בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב "ד, דעת וכן (רדב "ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב 'לחם וכבמבואר רבינו, דברי  כך הבין הסמ "ג

נדרך  לענין מנחם, הרב  "אהובי  מיימוניות': ב 'הגהות וכתוב 
שאשתך  אחרי  (התרה?) הפרה לך יש לא"י  לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח  בפני  עומד איסור כל שאין הרה,
אע "פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב  הוא, המצוי  דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני  ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי  נפש, פיקוח  זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט ). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע "י  פתח  פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח  סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי  את שהדיר שבוע ,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי  כשחזר ואח "כ היה, הארץ 
על  לו: פתח  עקיבא שרבי  ע "י  נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי  לו, מתירים - אחרת
(כסף ֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי  שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב 'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני , יהנה שלא נשבע 
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב  ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב , בנו את משיא שהוא יודע  הייתי  אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר  הייתי 

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰ÚeL ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰BÁ‡‰ ‰ÚeM‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â ,ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
 ֿ (כסף  השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
eÒ‡ ‰È‰È dÈzÈÂ BÊ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â ,dÈzÓe ‰BL‡‰ ‰ÚeM‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ÚeL B‡ „ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
 ÌÁÂ ,i‡ L„Á L‡Ó ÌBÈ ÌÈLÏL Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ .), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב : לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי  ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש  לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי "ב . פי "ב ,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קעי                
         

BÊ ‰ÚeL ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡‰ ÏÚ Ï‡L  ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»
‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט  הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י ). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי  חלה,

הראשונה.

.ÊËÈÊ ‡e‰ È‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙ÚeL ÏÚ Ï‡MÈ  BÊ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙eÈÊ ÏÚ Ck Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני  הראשונה, שבועתי  על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע "י  ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י , פ "ג נזירות הל ' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……««¿»∆……«
kk ÏÚ Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL105‰BL‡ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  ‰z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ iÁ  ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡ ÌeMÓ iÁ  ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡ ÌeMÓ iÁ  ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
eÓ‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"ט ֿי .105) פ "ד, לעיל .106)ראה א יח , נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב : כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע , חלה והשניה ואיננה, לגמרי  נעקרה זו הרי  והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י  שבועה מתירים שאין ואע "פ 
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע "פ  עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח  (רדב "ז), שלפניה
ולדעת  (רלב "ח ). הפועל אל מכח  הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב "ן,
ליו"ד  יוסף ' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח ). א.108)סי ' יח , א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י .110)לשוגג, פ "ד, לעיל

.ÁÈwLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙ÚeL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙ÚeLaƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba˜ ‡Èi ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôaw‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  BÏ dÈz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È‰  B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ eÈz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

eËt113. »

שיור 111) הם הרי  מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח .). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב  להלקותו, התחילו
ה"ו. פי "ז, סנהדרין הל' וראה (רדב "ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק  ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט , ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי ' ח "א תשב "ץ  בשם רוקח ' ('מעשה הי "דֿטז פ "ד,

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ל' ש "ק יום 

   1 
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע  לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע . של למורשה הנשבע 

.‡iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa BÁ ÚBz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2ÚBz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ÙÎÂ ,3ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È‰ 5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,ÙÎÂ Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
Á‡ B˙ÈÙkL ;iÁ  ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk  ÚBz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס , לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני  לי  שתחזיר אני  משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי  בידי  לך אין ואמר: הנתבע 
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי  כי 

עצמו. מפי  כנשבע  הוא שהרי  חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי  בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי  על ואף  חייב ". בו שכפר כיוון אחרים מפי 
הפיקדון, בשבועת חייב  אחרים מפי  מושבע  שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע  "אשר אלא: בה כתוב  שלא
 ֿ "תחטא שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי  מושבע 
חייב . אחרים מפי  מושבע  שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי  "ונפש בה: שנאמר
חייב . אחרים מפי  מושבע  כאן: אף  אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי  התובע , לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף  וכפר, אחרים מפי  המושבע  חייב  העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי  אמן, ענה שלא פי 
לך  יודע  איני  ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף  חייב , הפיקדון בשבועת הכופר אף  חייב , - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע , אחרי  כשכפר זה וכל
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ולא  הנתבע , ושתק  התובע , השביעו כך ואחר בידי , לך אין
פטור. אמן, ענה

.‡Ï 'c‰ Ôk' Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚz¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚzL ÔB‚k ,ÌlLÏ iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È‰  ÚaLÂ ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt10˙ÚeL ÌeMÓ iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי  גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס , וזהו חמישה, תשלומי  לי  חייב 

שהזיק . מה על יתר עדים,9)- פי  על אלא הודאתו, פי  על
עצמו. את המרשיע  ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי11)שאין
מפי שישבע  עד בטוי  בשבועת חייב  ואינו שקר, על נשבע 
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי  או עצמו

שבועה.

.‚a BÚz Ì‡ ÔÎÂÚ˜˜12„Úa B‡13ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLaƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני .12) גזלתיה ואתה היא, שלי  זו, קרקע  לו: שאמר
לקרקע .13) שהושווה לגביית 14)כנעני , העומד זה  שטר

הוא. שלי  שבתוכו, חוב 

.„el‡ ‰Ê È‰Â ,ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÌeMÓ ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ iÁ ‰„B‰15Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙ B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰  ‰„‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁe Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„Ú21˙BÚ˜˜Ï22ÔÈ‡L ,˙BËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס  זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק  ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי . נכסי  והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי .19) דלא נכסי  הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע  נגזלת. קרקע  שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי  - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚzL Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚz ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?ÈÁ‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È‰  ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚz ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע , הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע . מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚÏ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע  מידי  ממונו את לגבות בכתב  ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח  לא אם אבל
אמרה: התורה כי  שבועתו, על הנתבע  ופטור עצמו, דבר
או  התובע  בפני  השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב  לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי  ממונו, לגבות עדים שני  בפני  שליח  מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע , ממונו את לגבות
בפני לשקר שיישבע  שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני  או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
dÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
 B˙ÚeL ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e˙‰Â ,˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
e˙k‰ È‰L .„Ïa BÓL‡ ‡ÈÓ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ BiÁÂ ,˙e˜ÏÓ ÈiÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי  שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡ ÚBz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙Èa ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰ÚeL Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa˜ iÁ ‰Ê È‰  ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰ÚeLe31iÁ ‰È‰  ÙkL Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙Èa ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰ÈÙÎe ‰ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk ÏÚ iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי  בבית לשקר 31)שכפר שנשבע 
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע 

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני  אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב  (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚBz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
 È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa˜ ‡l‡ iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
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חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט  הואיל
המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי  על אף  נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי  וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט  שהרי  חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :BÁ BÏ Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡  È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëet BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
iÁÂ ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰ 37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי  הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה  אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע 
על  כי  ויתחייב , לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב  אינו מפרוטה בפחות תביעה

.ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰„‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע  המינים, כל את ופרט  הואיל
נשבע  שהרי  לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני  מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰ÚeL .˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ iÁ  ÔÈÓqÎÂ ÔÈBÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי  על ואף 
הם. נפרדים שמות ושני  הואיל ואחת, אחת כל על חייב  זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚBz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL :Ô‰Ó „Á‡Ï Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»

EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿
‰ÚË Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰ 41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»

„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈOÚ iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב  ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „‡L ÔÚË44Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck Á‡Â46ÊÁÂ ,ÚaLÂ „‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡‰ Ôw‰ ÌlLÓ  ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰ÚeLe ‰ÚeL47ÂÈ˙LÓÁÂ :Ó‡pL ;48‰Bz‰  ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ôw‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô˜ ÏÚ ‰a‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ÙÎÂ ,‰Úa‡49„‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰ÚL ÌlLÓ  ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב  הרי 

שבועה 47)אשם. כל על שחייב  אשם, לקרבן מחוץ 
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ . מן חומש מוסיף  שישה.50)שבקרן נתחייב 

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע  בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף  כקרן

.ÊËÚBz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡  ‰ËetÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰ËetÓ ˙BÁÙa BÁ¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
iÁÂ ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙ÚeLa52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע  שהרי 



     

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ד ראשון  יום 

קעו. עשה מצות
קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
  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
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
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קעד        
  

ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים  . ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי ּולׁשֹון  ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

 ֿ ּתּתן וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ׁשערי ֿ ּבכל לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
 ואמרּו  :לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
וגֹו'"  ּתמי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ואינּה― די ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ְְְִִֶֶֶַָָָָָמצוה

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּמּנּויים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל ּבארץ ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

אמרם ;"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה הּמאמר  אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם מׁשּפט  , ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
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 ֿ ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכל

― 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
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים תּכירּו  ספרי ּולׁשֹון , ְְְִִִִֵַַָָ
 הממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
 ֿ ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּ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 יתעּלה:  אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ה שני 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
איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָחּיב

והז החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ֿ הּדּיןאחד את ה' היר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
 ּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
  עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיהעל ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
 ֿ "ולא הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
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קעה         
  

אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט ֿ הּמצוה את לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על העֹוברים :יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם "ּוסקלּתם  על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח ֿ הּמצוה את לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו יׂשרפּו   ֿ לא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ו  שלישי יום 

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות

― הרכ"ו ֿ הּמצוה את להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם יתעּלה:   ֿ לא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז ֿ הּמצוה את לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

יּומת" הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז'ׁשח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ּיבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

סנהדרין .מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית יתעּלה:  ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
 ֿ לא ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

.

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" ּבּיֹום ספרי ּולׁשֹון ,   : ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,

― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על לן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכׁשּיראה ּבּמחׁשבה   . ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את נאמר:  הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

  ספרי נבלתֹוּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ז רביעי יום 

שי. תעשה לא מצות
יוםשלישיֿ רביעיכ"וֿ כ"זמנחםֿ אב

ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" לא  ּוכׁשּנמחֹול ,נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו  ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, ֿ ּׁשּיּוכל מה ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

  ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
  אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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קעו        
  

ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד ּכל   ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ
  ."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד

אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר:  . ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ח חמישי יום 

רצ. רצד. תעשה לא מצות
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

וגֹו'  ּובסנהדרין .  :אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על ֿ הענׁשים את מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

 מגאליםאין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי יתעּלה:  . ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
ּובּמכלּתא  אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

 וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
ׁשאפׁשרּותם מהם מאד,יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים את    ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא ספק     ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים לא  ― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו זה   היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

אני  וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ט  שישי יום 

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.
יוםחמישיֿ שישיכ"חֿ כ"טמנחםֿ אב

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
,מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל ּביד  ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

 .

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו והאביֹון  ,עליו ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: והּוא  ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל
ֿ דל" פני  ספרי ּולׁשֹון , : ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספראיתעּלה: . ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
זה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ
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קעז         
  

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

.

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: אמרֹו  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
הּמכלּתא ּולׁשֹון .  וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
 עליו הּדין ּתלמּודאּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּבּדין, עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

 ׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר ּבחּיּוב    . ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ל' ש "ק יום 

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא  ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו:  ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט הּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

 הּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט
לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובאקּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא הּפרּוׁש מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו לטעֹון    אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף ֿ חברֹו את לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

צדק  ֿ למה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני תגּורּו  תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את יהרֹוג ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
 ֿ מּפני תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" לא  זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
  ּובספרי .   לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני
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המשך ביאוט למס' זבחים ליום שישי עמ' ב
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(È):העכו "ם על  מניתיך  

בלעז : (È‡)דיספציר  , בלעז מנדולי"ר 
לאבאשא: דמוחי מלך  שקד , מקל  תרגם ויונתן 

(È)  להוציא ממהר  הוא הזה השקד 
דברי, לעשות ממהר  אני אף האילנות לכל  קודם פרח 
גמר  עד  חניטתו  משעת הוא הזה השקד  אגדה ומדרש
עשר  שבעה שבין  ימים כמנין  יום ואחד  עשרים בישולו 
נשרף  שבו  באב לתשעה העיר  הובקעה שבו  בתמוז 

(È‚)הבית: : בלעז בויילנ "ט  רותח 
בלעז : אשישאונדי"ש (È„)רתיחותיו  

:היא ישראל  ארץ של  לצפונה בבל 
(ÊË)   ע יהודה אתווכח  עם מם

(ÊÈ)וירושלים: : חיל כאיש זירוז  ל '
(ÁÈ) :יהודה מלכי (ËÈ)כנגד 
 פתגמי ית למסתר  לקבלך  ומגיחין  דינין  ויהון 

נבואתך :

 
(È).ÌÂÈ‰ ÍÈ˙„˜Ù‰ חורבן עליהם  לנבאות אותך מניתי בזה

לך : שאצוה מה כפי Â‡‰.(È‡)והשקט  ‰˙‡ ‰Ó במראה
˘˜„.הנבואה: Ï˜Ó:שקדים בו שגדילים מאילן מטה

(È).˙Â‡Ï ˙ËÈ‰ שוקד כי  הזמן לפי ראוי דבר  ראית ר"ל
מה  על  רמז  המרמז דבר  ראית כן ואם לעשותו  דברי על  אני
והמה  דברי  על שוקד ואני  ראית שקד מקל כי להיות  שעתיד

בל ': שנית:˘È˙.(È‚)אחד פעם שאלני Â‡‰.ר "ל ‰˙‡ ‰Ó
הנבואה: ÁÂÙ.במראה  ÈÒ:רתיחה מעלה פניÂÈÙÂ.קדירה 

הצפון : מעבר  הוא מרובה רתיחה שמעלה מקום הרתיחה
(„È).‰Ú‰ Á˙Ù˙ ÔÂÙˆÓ העומדת מבבל אשר  ירמז זה

קשורה  הרעה היתה כאילו  הנה עד כי הרעה תפתח  מצפון
ארץ יושבי  על הרעה ותבוא  הקשר  הותר  ועתה תבוא לבל
הנתחים  מאספים הסיר כמו  לומר  לסיר  והמשילה ישראל

אליה  נתחיה  אסוף  וכו ' שפות  הסיר שפות נאמר  וכן בה ילחם והאויב  העיר  במצור  יכנסו  כולם כן  אותה מרתיחין  ואח "ז אליה
רתחיה רתח  כד )וכו ' ˜Â‡.(ÂË):(יחזקאל  È‰ ממשלת ארצות וכל בבל והם צפונה ממלכות של  משפחות כל לבות אעיר  ר "ל

ירושלים: על לבוא Â‡ÒÎ.בבל ˘È‡ Â˙Â: מסביב עליה לצור  החומות ועל  השערים פתחי  מול  כסאו  יתן  אחד È˙„Â.(ÊË)כל 
רעתם: בעבור  הגמול  משפט  עליהם  אביא ר "ל משפט  עמהם אדבר  ÍÈ˙Ó.(ÊÈ)אז  ÂÊ‡˙ במתניו החגור  כי זירוז  ענין  הוא

מזורז: Ì‰ÈÙÓ.הוא ˙Á˙ Ï‡:דברי כל  את להם מלומר מפניהם תפחד ‡Í˙Á.אל ÔÙ לפניהם אותך אשבור  כשתפחד  כי 
לך: יוכלו  לא  ואז עלי  ובטח  תפחד אל לכן  להזיקך לך ‰ÌÂÈ.(ÁÈ)ויוכלו ÍÈ˙˙' וכו מבצר כעיר חזק  להיות  בידך כח  נתתי 

העם : מיתר  הארץ עם כל ועל כהניה ועל יהודה  שרי  ועל  יהודה מלכי על ומפרש  וחוזר  הארץ  כל על  ÂÓÁÏÂ(ËÈ)להתגבר
.ÍÈÏ‡:מידם להצילך  עמך  אני  כי לך יוכלו ולא עמך ילחמו כולם 

 
(È).ÍÈ˙„˜Ù‰ צבאות שרי  ופקדו כמו  ומינוי  פקידות  מלשון 

כ ) אתושÂ˙Ï˘.:(דברים ולא  אתכם  ונטעתי כמו  עקירה  ענין
מב) יותץıÂ˙ÏÂ.:(לקמן  וכירים תנור  כמו  ושבירה כתיתה ענין
יא) וסתירה :ÒÂ‰ÏÂ.:(ויקרא הריסה מלשון ÂÏ˙.מלשון 

ויגמול ˘˜„.מטה:Ï˜Ó.(È‡)בנין: כמו שקדים פרי שם
יז )שקדים  ה'˘Â˜„.(È):(במדבר  וישקוד  כמו  מהירות ענין 

ט) הבשר ÈÒ.(È‚):(דניאל  סיר  על  וכן  טז )קדרה ÁÂÙ.:(שמות
כדוד  וכן ואבעבועות נפוחים שנראה  ע "ש  רתיחה מעלה ר"ל

ואגמון מא)נפוח  כמו ˙Á˙Ù.(È„):(איוב הקשר  התרת ענין 
פתח  ל )יתרי וחגורה :˙‡ÂÊ.(ÊÈ):(שם אזור ˙Á˙.מלשון

תחת ואל תערוץ  אל כמו ושבר  פחד  ענין  א)אחתך. :(יהושע
(ËÈ).ÂÏÎÂÈ:והתגברות יכולת מלשון
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(Â)  :החמה שתתפשט  עד 

 ואת אצילך  אני היום וחום שרב עת הוא
עלי: לרוח עריבה ג) (בראשית וכן  השמש הוא

כתנור  בוער  בא היום הנה כי ג) (מלאכי וכן  היום
עולמים  בבית המוריה בהר  לי אלך  היום ומשיפוח 
ולנאץ  קדשי את לחלל  לפני אז  משחטאו  כלומר  בב"ר ,
משכן  ואטוש מעליכם אסתלק ופנחס חפני בימי מנחתי
כולך  ושם עולמים, בבית המוריה בהר  לי ואבחר  הזה

קרבנותיך : כל  שם וארצה בך  אין  ומום (Á)יפה
  אגלה אני כי תגלו  אתי זה מלבנון  כשתגלו 

עמכם:   אני הגולה מן  וכשתשובו 
כן  ועל  צר  לי בצרתך  הגולה ימי כל  ואף עמכם אשיב
תבוא  אתי זה מלבנון  כשתגלו  תבואי, מלבנון  אתי כתב
יציאתכם  משעת לומר  תבואי ללבנון  אתי כתב ולא
תצאו  אשר  בכל  עמכם אני כאן  ביאתכם שעת עד  מכאן 

ותבואו :   תסתכלי נדחיך  את בקבצי
שהאמנת  האמונה מראשית פעולתך  שכר  מה ותתבונני
פי  על  וחניותיך  ומסעותיך  במדבר  אחרי לכתך  בי

סיחון  אריות מעונות שהיו  וחרמון  שניר  לראש וביאתך 
ארץ  של  צפונ ' בגבול  הוא הר  אמנה מראש ד "א ועוג,
ההר  והר  אמנון  טורי משנה ובלשון  אמנה ושמו  ישראל 
הר  לכם תתאו  הגדול  הים מן  לד ) (במדבר  בו  שנאמר 
משם  צופים הם שם ומגיעות נקבצות וכשגליות ההר 
ישראל  ארץ של  ואוירה ישראל  ארץ גבול  ורואין 
מראש  תשורי נאמר  לכך  הודיה ואומרים ושמחים

אליך :(Ë)אמנה: לבי את משכת
 ביך היתה לולא שביך  טובות דוגמות הרבה

וכן  בכולן  שכן  וכל  ביותר  מחבבך  הייתי מהן  אחת  אלא
הם  קישוטיך  ענקי מרבידי באחת מצורוניך  ענק באחת
ענק  באחד  ד "א בהם, מציינין  שישראל  מצוה תכשיטי
אברהם  וזה מיוחד  היה אחד  הוא מאבותיך  באחד 

בענקים: הגדול  האדם ענק (È)הנקרא   כל
שילה  גלגל  בעיני הוא יפה חבה שם לי שהראית מקום
מנוחה  הבבלי שיסד  הוא עולמים ובית וגבעון  נוב
מקום  ויעודים ושאר  ירושלים זו  מנוחה ויעודים ושאר 

לישראל : שכינה שם שנתוועד ' :טוב שם

 
(Â).ÌÂÈ‰ ÁÂÙÈ˘ „Úוהיופי הכשרון  בעבור  לכן כאומר 

תקוה, יש  כי הטובה  על הוחילי  שאת, ביתר  מאז  בך  הנמצא
ועד  לשקוע, לרדת הארץ  מן  נפוח  השמש  שיהיה העת ועד
להיות  הדברים צללי  ינוסו שאז ערב עת הוא הצללים ינוסו 
אלך  ההיא, העת תבא לא ועד למרחוק . ונמשכים מתארכים
לבונה, שם שגדילה גבעה ואל  המור, בושם שם שגדל  הר  אל
המעשה  כשרון  בעבור  לומר  הוא והנמשל הלילה . אלין  ושמה
המקדש בבית שכינתי להשרות  אמהר  מאז , בך הנמצא והשבח 

ולבונה: מור  ובהם הקטרת סממני מקטירין ÍÏÂÎ(Ê)מקום 
.È˙ÈÚ ‰ÙÈ בך נמצא ולא  יפה  גופך חלקי כל רעיתי מעודך 

כולכם  מאז  ישראל כנסת  אתה לומר הוא והנמשל מום. שום
פסול : שום  בך נמצא ולא ÏÎ‰.(Á)כשרים  ÔÂÏÓ È˙‡וחוזר מלבנון. אתי  יופי מיני בכל  כלולה לומר רוצה כלה, אתה הנה 

עומ  שאת ממקום לומר רוצה תבואי, מלבנון אתי נתעלסה ומפרש  ושם  וכו ', המור  הר אל אתי תבואי  משם  בלבנון, עתה דת
הבקר : עד דודים ונרוה ‡Ó‰.באהבים ˘‡Ó ÈÂ˘˙שניר הרי ומראש  אמנה הר  מראש  שם, שאתה ממקום ותלכי תצעדי

הוא  והנמשל וכו '. המור  הר  אל תבואי אתי  כי המקומות באלה עוד תעמודי  ולא נמרים. אריות  מעון מקומות שהם וחרמון ,
מהגולה: ותצאי לארצך תבואי עמי ואמרÈ˙Ï.(Ë)לומר  כלה. אחותי  את אליך לבי את משכת  עמך  בהיותי מאז  הנה 

יתירה: חיבה  בלשון  ÍÈÈÚÓ.אחותי ˙Á‡ È˙Ï בדרך הבטה  כי מעיניך , אחת עין  בהבטת ואמר לבו, משכה במה יפרש 
מאוד: עד  הלב  את ממשיך  אחת בעין Ú˜.חיבה  „Á‡.בכולם ֿ שכן ומכל  אליך , לבי  את משכת צוארך מקשוטי אחד  בעדי אף 

ילכו  אשר  בדרך להיישירם אדם  בני  בין אלהותי  לפרסם  העולם, עין  שהיה אביך אברהם בעבור  לך אהבתי לומר  הוא והנמשל
בך, בהמדברים המיוחד והקשוט  העדי היה שהוא  הצואר , מן ענק  באחד וכינהו  בברית. עמי המכניסך עבדי  משה ובעבור  בה.

מצותיו : ולשמור  ה' בדרכי ללכת  בגרון „ÍÈ„Â.(È)וקוראים ÂÙÈ ‰Ó,כלה אחותי את  אלי חיבתך  הראות יפים היו  מאוד מה
לומר הוא והנמשל בשמים . כל מריח  ערב ריח  הוא  מהם, סך שאתה השמן וריח  היין  ממשתה  יותר טובים היו מאוד מה

לפני: ומקובל בעיני  הגון ידך , על  הבא שמי  קדושת  ופרסום בי  מאמין שאתה  האמונה

 
(Â).ÁÂÙÈ˘:ונשיבה הפחה  ÂÒÂ.השמש :‰ÌÂÈ.מלשון

ובריחה: ניסה  אצל:‰ˆÌÈÏÏ.מלשון ‰ÂÏ‰.מלשון  ,ÂÓ‰
בושם: מיני  יער:ÔÂÏÓ.(Á)שמות על ÏÎ‰.שם כן  תקרא

ופאר : יופי  מיני כל כלולה היא  אז  צעדה ˙˘ÈÂ.כי ענין 
יא ): כג  (איוב רגלי אחזה באשורו  כמו ˘Èוהלוך . ,‰Ó‡

.ÔÂÓÁÂ: הרים אתה ÂÂÚÓÓ˙.שמות מעון ה ' כמו  מדור . ענין 
א): צ  (תהלים לב :È˙Ï.(Ë)היית  יקרא Ú˜.מלשון כן 

ט ): א (משלי לגרגרותיך  וענקים כמו  הצואר. ÂÙÈ.(È)עדי  ‰Ó
(תהלים  טובך רב  מה כמו הדבר . הפלגת על יורה מה מלת

כ ): וחיבתך:„ÍÈ„Â.לא אהבתך



קעט     
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(È):העכו "ם על  מניתיך  

בלעז : (È‡)דיספציר  , בלעז מנדולי"ר 
לאבאשא: דמוחי מלך  שקד , מקל  תרגם ויונתן 

(È)  להוציא ממהר  הוא הזה השקד 
דברי, לעשות ממהר  אני אף האילנות לכל  קודם פרח 
גמר  עד  חניטתו  משעת הוא הזה השקד  אגדה ומדרש
עשר  שבעה שבין  ימים כמנין  יום ואחד  עשרים בישולו 
נשרף  שבו  באב לתשעה העיר  הובקעה שבו  בתמוז 

(È‚)הבית: : בלעז בויילנ "ט  רותח 
בלעז : אשישאונדי"ש (È„)רתיחותיו  

:היא ישראל  ארץ של  לצפונה בבל 
(ÊË)   ע יהודה אתווכח  עם מם

(ÊÈ)וירושלים: : חיל כאיש זירוז  ל '
(ÁÈ) :יהודה מלכי (ËÈ)כנגד 
 פתגמי ית למסתר  לקבלך  ומגיחין  דינין  ויהון 

נבואתך :

 
(È).ÌÂÈ‰ ÍÈ˙„˜Ù‰ חורבן עליהם  לנבאות אותך מניתי בזה

לך : שאצוה מה כפי Â‡‰.(È‡)והשקט  ‰˙‡ ‰Ó במראה
˘˜„.הנבואה: Ï˜Ó:שקדים בו שגדילים מאילן מטה

(È).˙Â‡Ï ˙ËÈ‰ שוקד כי  הזמן לפי ראוי דבר  ראית ר"ל
מה  על  רמז  המרמז דבר  ראית כן ואם לעשותו  דברי על  אני
והמה  דברי  על שוקד ואני  ראית שקד מקל כי להיות  שעתיד

בל ': שנית:˘È˙.(È‚)אחד פעם שאלני Â‡‰.ר "ל ‰˙‡ ‰Ó
הנבואה: ÁÂÙ.במראה  ÈÒ:רתיחה מעלה פניÂÈÙÂ.קדירה 

הצפון : מעבר  הוא מרובה רתיחה שמעלה מקום הרתיחה
(„È).‰Ú‰ Á˙Ù˙ ÔÂÙˆÓ העומדת מבבל אשר  ירמז זה

קשורה  הרעה היתה כאילו  הנה עד כי הרעה תפתח  מצפון
ארץ יושבי  על הרעה ותבוא  הקשר  הותר  ועתה תבוא לבל
הנתחים  מאספים הסיר כמו  לומר  לסיר  והמשילה ישראל

אליה  נתחיה  אסוף  וכו ' שפות  הסיר שפות נאמר  וכן בה ילחם והאויב  העיר  במצור  יכנסו  כולם כן  אותה מרתיחין  ואח "ז אליה
רתחיה רתח  כד )וכו ' ˜Â‡.(ÂË):(יחזקאל  È‰ ממשלת ארצות וכל בבל והם צפונה ממלכות של  משפחות כל לבות אעיר  ר "ל

ירושלים: על לבוא Â‡ÒÎ.בבל ˘È‡ Â˙Â: מסביב עליה לצור  החומות ועל  השערים פתחי  מול  כסאו  יתן  אחד È˙„Â.(ÊË)כל 
רעתם: בעבור  הגמול  משפט  עליהם  אביא ר "ל משפט  עמהם אדבר  ÍÈ˙Ó.(ÊÈ)אז  ÂÊ‡˙ במתניו החגור  כי זירוז  ענין  הוא

מזורז: Ì‰ÈÙÓ.הוא ˙Á˙ Ï‡:דברי כל  את להם מלומר מפניהם תפחד ‡Í˙Á.אל ÔÙ לפניהם אותך אשבור  כשתפחד  כי 
לך: יוכלו  לא  ואז עלי  ובטח  תפחד אל לכן  להזיקך לך ‰ÌÂÈ.(ÁÈ)ויוכלו ÍÈ˙˙' וכו מבצר כעיר חזק  להיות  בידך כח  נתתי 

העם : מיתר  הארץ עם כל ועל כהניה ועל יהודה  שרי  ועל  יהודה מלכי על ומפרש  וחוזר  הארץ  כל על  ÂÓÁÏÂ(ËÈ)להתגבר
.ÍÈÏ‡:מידם להצילך  עמך  אני  כי לך יוכלו ולא עמך ילחמו כולם 

 
(È).ÍÈ˙„˜Ù‰ צבאות שרי  ופקדו כמו  ומינוי  פקידות  מלשון 

כ ) אתושÂ˙Ï˘.:(דברים ולא  אתכם  ונטעתי כמו  עקירה  ענין
מב) יותץıÂ˙ÏÂ.:(לקמן  וכירים תנור  כמו  ושבירה כתיתה ענין
יא) וסתירה :ÒÂ‰ÏÂ.:(ויקרא הריסה מלשון ÂÏ˙.מלשון 

ויגמול ˘˜„.מטה:Ï˜Ó.(È‡)בנין: כמו שקדים פרי שם
יז )שקדים  ה'˘Â˜„.(È):(במדבר  וישקוד  כמו  מהירות ענין 

ט) הבשר ÈÒ.(È‚):(דניאל  סיר  על  וכן  טז )קדרה ÁÂÙ.:(שמות
כדוד  וכן ואבעבועות נפוחים שנראה  ע "ש  רתיחה מעלה ר"ל

ואגמון מא)נפוח  כמו ˙Á˙Ù.(È„):(איוב הקשר  התרת ענין 
פתח  ל )יתרי וחגורה :˙‡ÂÊ.(ÊÈ):(שם אזור ˙Á˙.מלשון

תחת ואל תערוץ  אל כמו ושבר  פחד  ענין  א)אחתך. :(יהושע
(ËÈ).ÂÏÎÂÈ:והתגברות יכולת מלשון
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(Â)  :החמה שתתפשט  עד 

 ואת אצילך  אני היום וחום שרב עת הוא
עלי: לרוח עריבה ג) (בראשית וכן  השמש הוא

כתנור  בוער  בא היום הנה כי ג) (מלאכי וכן  היום
עולמים  בבית המוריה בהר  לי אלך  היום ומשיפוח 
ולנאץ  קדשי את לחלל  לפני אז  משחטאו  כלומר  בב"ר ,
משכן  ואטוש מעליכם אסתלק ופנחס חפני בימי מנחתי
כולך  ושם עולמים, בבית המוריה בהר  לי ואבחר  הזה

קרבנותיך : כל  שם וארצה בך  אין  ומום (Á)יפה
  אגלה אני כי תגלו  אתי זה מלבנון  כשתגלו 

עמכם:   אני הגולה מן  וכשתשובו 
כן  ועל  צר  לי בצרתך  הגולה ימי כל  ואף עמכם אשיב
תבוא  אתי זה מלבנון  כשתגלו  תבואי, מלבנון  אתי כתב
יציאתכם  משעת לומר  תבואי ללבנון  אתי כתב ולא
תצאו  אשר  בכל  עמכם אני כאן  ביאתכם שעת עד  מכאן 

ותבואו :   תסתכלי נדחיך  את בקבצי
שהאמנת  האמונה מראשית פעולתך  שכר  מה ותתבונני
פי  על  וחניותיך  ומסעותיך  במדבר  אחרי לכתך  בי

סיחון  אריות מעונות שהיו  וחרמון  שניר  לראש וביאתך 
ארץ  של  צפונ ' בגבול  הוא הר  אמנה מראש ד "א ועוג,
ההר  והר  אמנון  טורי משנה ובלשון  אמנה ושמו  ישראל 
הר  לכם תתאו  הגדול  הים מן  לד ) (במדבר  בו  שנאמר 
משם  צופים הם שם ומגיעות נקבצות וכשגליות ההר 
ישראל  ארץ של  ואוירה ישראל  ארץ גבול  ורואין 
מראש  תשורי נאמר  לכך  הודיה ואומרים ושמחים

אליך :(Ë)אמנה: לבי את משכת
 ביך היתה לולא שביך  טובות דוגמות הרבה

וכן  בכולן  שכן  וכל  ביותר  מחבבך  הייתי מהן  אחת  אלא
הם  קישוטיך  ענקי מרבידי באחת מצורוניך  ענק באחת
ענק  באחד  ד "א בהם, מציינין  שישראל  מצוה תכשיטי
אברהם  וזה מיוחד  היה אחד  הוא מאבותיך  באחד 

בענקים: הגדול  האדם ענק (È)הנקרא   כל
שילה  גלגל  בעיני הוא יפה חבה שם לי שהראית מקום
מנוחה  הבבלי שיסד  הוא עולמים ובית וגבעון  נוב
מקום  ויעודים ושאר  ירושלים זו  מנוחה ויעודים ושאר 

לישראל : שכינה שם שנתוועד ' :טוב שם

 
(Â).ÌÂÈ‰ ÁÂÙÈ˘ „Úוהיופי הכשרון  בעבור  לכן כאומר 

תקוה, יש  כי הטובה  על הוחילי  שאת, ביתר  מאז  בך  הנמצא
ועד  לשקוע, לרדת הארץ  מן  נפוח  השמש  שיהיה העת ועד
להיות  הדברים צללי  ינוסו שאז ערב עת הוא הצללים ינוסו 
אלך  ההיא, העת תבא לא ועד למרחוק . ונמשכים מתארכים
לבונה, שם שגדילה גבעה ואל  המור, בושם שם שגדל  הר  אל
המעשה  כשרון  בעבור  לומר  הוא והנמשל הלילה . אלין  ושמה
המקדש בבית שכינתי להשרות  אמהר  מאז , בך הנמצא והשבח 

ולבונה: מור  ובהם הקטרת סממני מקטירין ÍÏÂÎ(Ê)מקום 
.È˙ÈÚ ‰ÙÈ בך נמצא ולא  יפה  גופך חלקי כל רעיתי מעודך 

כולכם  מאז  ישראל כנסת  אתה לומר הוא והנמשל מום. שום
פסול : שום  בך נמצא ולא ÏÎ‰.(Á)כשרים  ÔÂÏÓ È˙‡וחוזר מלבנון. אתי  יופי מיני בכל  כלולה לומר רוצה כלה, אתה הנה 

עומ  שאת ממקום לומר רוצה תבואי, מלבנון אתי נתעלסה ומפרש  ושם  וכו ', המור  הר אל אתי תבואי  משם  בלבנון, עתה דת
הבקר : עד דודים ונרוה ‡Ó‰.באהבים ˘‡Ó ÈÂ˘˙שניר הרי ומראש  אמנה הר  מראש  שם, שאתה ממקום ותלכי תצעדי

הוא  והנמשל וכו '. המור  הר  אל תבואי אתי  כי המקומות באלה עוד תעמודי  ולא נמרים. אריות  מעון מקומות שהם וחרמון ,
מהגולה: ותצאי לארצך תבואי עמי ואמרÈ˙Ï.(Ë)לומר  כלה. אחותי  את אליך לבי את משכת  עמך  בהיותי מאז  הנה 

יתירה: חיבה  בלשון  ÍÈÈÚÓ.אחותי ˙Á‡ È˙Ï בדרך הבטה  כי מעיניך , אחת עין  בהבטת ואמר לבו, משכה במה יפרש 
מאוד: עד  הלב  את ממשיך  אחת בעין Ú˜.חיבה  „Á‡.בכולם ֿ שכן ומכל  אליך , לבי  את משכת צוארך מקשוטי אחד  בעדי אף 

ילכו  אשר  בדרך להיישירם אדם  בני  בין אלהותי  לפרסם  העולם, עין  שהיה אביך אברהם בעבור  לך אהבתי לומר  הוא והנמשל
בך, בהמדברים המיוחד והקשוט  העדי היה שהוא  הצואר , מן ענק  באחד וכינהו  בברית. עמי המכניסך עבדי  משה ובעבור  בה.

מצותיו : ולשמור  ה' בדרכי ללכת  בגרון „ÍÈ„Â.(È)וקוראים ÂÙÈ ‰Ó,כלה אחותי את  אלי חיבתך  הראות יפים היו  מאוד מה
לומר הוא והנמשל בשמים . כל מריח  ערב ריח  הוא  מהם, סך שאתה השמן וריח  היין  ממשתה  יותר טובים היו מאוד מה

לפני: ומקובל בעיני  הגון ידך , על  הבא שמי  קדושת  ופרסום בי  מאמין שאתה  האמונה

 
(Â).ÁÂÙÈ˘:ונשיבה הפחה  ÂÒÂ.השמש :‰ÌÂÈ.מלשון

ובריחה: ניסה  אצל:‰ˆÌÈÏÏ.מלשון ‰ÂÏ‰.מלשון  ,ÂÓ‰
בושם: מיני  יער:ÔÂÏÓ.(Á)שמות על ÏÎ‰.שם כן  תקרא

ופאר : יופי  מיני כל כלולה היא  אז  צעדה ˙˘ÈÂ.כי ענין 
יא ): כג  (איוב רגלי אחזה באשורו  כמו ˘Èוהלוך . ,‰Ó‡

.ÔÂÓÁÂ: הרים אתה ÂÂÚÓÓ˙.שמות מעון ה ' כמו  מדור . ענין 
א): צ  (תהלים לב :È˙Ï.(Ë)היית  יקרא Ú˜.מלשון כן 

ט ): א (משלי לגרגרותיך  וענקים כמו  הצואר. ÂÙÈ.(È)עדי  ‰Ó
(תהלים  טובך רב  מה כמו הדבר . הפלגת על יורה מה מלת

כ ): וחיבתך:„ÍÈ„Â.לא אהבתך
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טומאות  הקודמת במשנה שנימנו  ולאחר הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליהן. מגלח הנזיר  שאין  טומאות למנות משנתנו באה עליהן , מגלח שהנזיר  המת

úBëëqä ìáà תחתם ועושים הארץ, על הסוככים אילן ענפי  – ÂÈÇÀÈ
הגדרúBòøtäå"אוהל ", מן ויוצאים הבולטים עצים או  אבנים – ÀÇÀÈ

"גדל הסככות,rxt(מלשון של הענפים אחד תחת המת מן כזית ויש  ,("
או  הסככות תחת נזיר ועבר  הפרעות, של  האבנים אחת תחת או
המאהילים  האבן , אותה או  הענף אותו תחת עבר  אם ידוע ולא הפרעות,

הטומאה, ñøtäעל úéáe,חכמים קבעו קבר , בה שנחרש שדה – ÅÇÀÇ
בו  שיש שטח היינו  הפרס", "בית נעשה לקבר  מסביב אמה שמאה

שמא  שחוששים לפי ובמשא, במגע מטמא ועפרו המת, טומאת ספק
המת מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה q("גררה x toeyln ± "

"q e x t;(xawdn zenvr exftzpe exayp dyixgd ici lry ,"jngl arxl
הפרס; בית את הנזיר íénòäועבר  õøàåימי בתוך  הנזיר שיצא – ÀÆÆÈÇÄ

(עיין  העמים ארץ על טומאה גזרו  וחכמים וחזר , לארץ לחוץ נזירותו 
ו); ג, ôBcäå÷לעיל  ,ììBbäåיש בדופק; או  בגולל  הנזיר שנגע – ÀÇÅÀÇÅ

המת,llebdyמפרשים, ארון כיסוי הארון wtecdeהוא דפנות היינו 
הכיסוי נשען  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שעליהם מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הוא llebdyויש

מצבה, של אבן  היינו  הקבר , על נותנים שהיו  גדולה wtecde,אבן 
עליהן נשענת שהמצבה תחתונות, אבנים שתי  תם תם תם תם ););););היינו ויש((((רבנורבנורבנורבנו

לעשות  נוהגים שהיו שבזמן  הקבר, כיסוי  הוא שהגולל מבארים,
המערה, של הפתח פי על אבן  גוללים היו שבמערה, בכוכים הקברות

הפתח, את כשסותמים בחזרה תתגלגל שלא וכדי  עגולה, היתה והאבן 
את  שעושים ובזמן הדופק. והוא אחרת, אבן תחתיה נותנים היו 

צרכו , כל הקבר  את שחופרים לאחר  שבשדות, בחפירות הקברות
לכסות  גדולות אבנים למעלה להניח אצטבאות ומכאן מכאן בונים
"גולל ", נקראות האצטבאות על הנשענות האבנים ואותן  המת, את

"דופק" נקראות ומכאן שמכאן  בשוליבשוליבשוליבשוליוהאצטבאות ז ז ז ז  א א א א ,,,, עירוביןעירוביןעירוביןעירובין ((((עייןעייןעייןעיין

למשנהלמשנהלמשנהלמשנה);););); ícבאורנובאורנובאורנובאורנו úéòéáøe דם הלוג ברביעית הנזיר  שנגע או  – ÀÄÄÈ
המת; המתìäàåמן  באוהל שנגע או  úBîöò((((רמברמברמברמב""""םםםם););););– òáøå ÀÙÆÀÙÇÂÈ

או  –l i d ` d yהמת עצמות של  הקב רובע yne`על rbn lr la`)
glbn xifpd zenvr raex ly;(;(;(;( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ––––úna íéòâBpä íéìëå– ÀÅÄÇÀÄÇÅ

עצמו , כמת הם שמטמאים במת, הנוגעים בכלים הנזיר שנגע או

ימים; שבעה טומאת טמא בהם Bøôñוהנוגע éîéå,מצורע נזיר של  – ÄÅÈÀ
שנאמר כמו  מצרעתו , שנטהר  לאחר ימים שבעה סופר  המצורע שכן

ח ח ח ח ):):):): ידידידיד,,,, מחוץ ((((ויקראויקראויקראויקרא וישב המחנה, אל יבוא ואחר וטהר , במים "ורחץ
zלאהלו  r a y,"miniBøîâ éîéå הימים היינו  מצורע, נזיר  של  – ÄÅÈÀ

מצורע הוא אז xenb,שבהם ונקרא לטומאה, הכהן  שהחליטֹו לאחר
rxevnh l g e n;elà ìò, במשנתנו שנימנו  הטומאות, –øéæpä ïéà ÇÅÅÇÈÄ
çlâî,הטומאה תגלחת לגלח חייב אינו  –éòéáMáe éLéìMa äfîe ÀÇÅÇÇÆÇÀÄÄÇÀÄÄ

פרה  אפר  מי עליו  מזים למעלה, הנישנות המת בטומאות נטמא אם –

לטומאתו , השביעי  וביום השלישי íéîãBwäביום úà øúBñ BðéàåÀÅÅÆÇÀÄ
טמא  שהיה הימים שאותם אלא בטהרה, שמנה נזירותו  ימי את –

שנצטרע, נזיר  של  גמרו" ו "ימי  ספרו" "ימי  או  שבעה, טומאת בהם
נזירותו , למנין לו  עולים ãiîאינם äðBîe ìéçúîe, נזירותו את – ÇÀÄÆÄÈ

שמנה  הנזירות ימי  את להשלים כדי שמשו, והעריב שטבל  לאחר
שנטמא, Bìקודם ïéà ïaø÷å שאין טומאתו , על  קרבן  מביא ואינו  – ÀÈÀÈÅ

הטומאה. תגלחת מחייבות הללו  eøîàהטומאות úîàa,חכמים – ÆÁÆÈÀ
בגמרא פירשו וכן  קדמונים, מימים היא מקובלת הלכה ((((בבא בבא בבא בבא כלומר

א א א א ):):):): סססס,,,, id`מציעאמציעאמציעאמציעא dkld "exn` zn`a" lkבדבר ולגמגם להסס (ואין

מובא:);רש רש רש רש """"יייי– בירושלמי dkldאבל "zn`a" minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl `id אלא מסיני, למשה הלכה דווקא שלאו  מפרשים ויש 

מסיני למשה  הלכה היא א א א א ):):):):כאילו  בבבב,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  עלעלעלעל וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא éîéÀÅ((((ר ר ר ר """"שששש
äáfäå áfäהזב טומאת ימי  בבבב----יגיגיגיג).).).).– טוטוטוטו,,,, בויקראבויקראבויקראבויקרא וימי((((כמפורשכמפורשכמפורשכמפורש ÇÈÀÇÈÈ
הזבה כה כה כה כה ----כח כח כח כח ),),),),טומאת שם שם שם שם ,,,, òøöî((((שםשםשםשם,,,, ìL Bøbñä éîéåנזיר – ÄÅÆÀÅÆÀÙÈ

פשה  שלא השביעי ביום וראה ימים שבעת הסגירו והכהן שנצטרע

בעורו , ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),הנגע יגיגיגיג,,,, Bì((((ויקראויקראויקראויקרא ïéìBò elà éøä עולים אלו  ימים – ÂÅÅÄ
סותרים  שאינם לומר  צורך  ואין הנזירות, ימי  למנין  לנזירה), (או לנזיר 

הקודמים. את
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øæòéìà éaø øîàאלעזר רבי  גורסים: ויש  שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),– ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÈÇÇÄÁÄÆÆ
òLBäé éaø íeMî:יהושע רבי של משמו  –únä ïî äàîè ìk ÄÇÄÀËÇÈËÀÈÄÇÅ

äéìò çlâî øéæpäL,ב במשנה שנישנו הטומאות כל  היינו  – ÆÇÈÄÀÇÅÇÈÆÈ
Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáiç ונכנס טומאה, באותה שנטמא מי – ÇÈÄÈÆÈÇÄÇÄÀÈ

חייב  או מזיד, היה אם כרת חייב מטומאתו , שטהר  קודם למקדש 
שוגג; היה אם çlâîקרבן øéæpä ïéàL únä ïî äàîè ìëåÀÈËÀÈÄÇÅÆÅÇÈÄÀÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipiny wxt xifp zkqn

õøMä ïî äl÷.øîààáé÷ò éaø:éðôì ézðcøæòéìà éaø:ìäàa íãà ànèî BðéàL äøBòOk íöò íà äî,øéæpä ©¨¦©¤¤¨©©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤©§¨¤¥§©¥¨¨¨Ÿ¤©¨¦
BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî–ìäàa íãà ànèî àeäL íc úéòéáø,ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéã Bðéà §©¥©©©¨§©©¨§¦¦¨¤§©¥¨¨¨Ÿ¤¥¦¤§¥©¨¦§©¥©©©¨¨§©

dàOî?éì øîà:äf äî!àáé÷òøîçå ìwî ïàk ïéðc ïéà.éðôì íéøácä úà éúéöøäå éúàaLëeBäé éaøòL, ©¨¨¨©¦©¤£¦¨¥¨¦¨¦©¨Ÿ¤§¤¨¦§¦§¥¦¤©§¨¦¦§¥©¦§ª©
éì øîà:zøîà äôé,äëìä eøîà ïk àlà. ¨©¦¨¤¨©§¨¤¨¥¨§£¨¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãçà ïäì øîàL íéøéæð éðL:àîèpL íkî ãçà éúéàø,íkî äæéà òãBé éðéàå–äàîè ïaø÷ ïéàéáîe ïéçlâî §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤§©§¦§¦¦¨§©ª§¨

äøäè ïaø÷å,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷;øBähä àeä éðà íàå–ïaø÷ §¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¦£¦©¨¨§©
ClL äàîè ïaø÷å élL äøäè;GL ïéøôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ïaø÷ ©£¨¤¦§¨§©ª§¨¤¨§§¦§¦§¦¦¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©

ìäàá àîèîù äøåîç àéäù íã úéòéáøå ,ïéúéðúîá ïðúãë äéìò çìâî øéæðä ,ìäàá àîèî åðéàù ì÷ àåäù äøåòùë íöò ìù àùîå òâî éøäù ,àúéì
:äéìò çìâî øéæðä ïéà.e"w o`k oipc oi`ïéðã ïéàå ,àéä äëìä àìà äøåúá áåúë åðéà äøåòùë íöòù ,éðéñî äùîì äëìä àåäù øáã ìò å"÷ ïéðã ïéàù

:äëìä åøîà êë àìà øîàù òùåäé 'ø éøáã ïä ïä à"ø éøáã ïä ïäå .äëìäî å"÷
g`̀̀̀cg` mdl xn`y mixifp ipyïåâë éøééà ïéúéðúîå .ïîàð åðéà åúåà ïéùéçëîù íå÷îá ãçà ãòã ,ïîàð åðéà ïéùéçëî íä íàã ,íé÷úåù íäå .'åë

ù äàîåè ÷åçøî éúéàø øîà àìà ,íäîò äéä àì ãòä äæùäàîåè ÷ôñå ,ø"äøá äàîåè ÷ôñ äì àéåä íîå÷îá íìöà ãòä äéä íàù ,íëéðéá ä÷øæð
äá áéúëã äì ïðéôìé äèåñî äàîåè ÷ôñ ìëã ,øåäè å÷éôñ ä"øá('ä øáãîá)íäù ïîæ ìëå .àîè ä÷éôñå ,ìòåáäå àéä àìà ïðéàå ,äàîèð àéäå äøúñðå

:íîå÷îá íìöà äàîåè ÷ôñ úòùá ãòä äéä àìù ì"ö êëì ,ø"äøá äàîåè ÷ôñë äì àéåäã ,øåäè å÷éôñ úéáä êåúá åìéôà íéðùî øúåé'l mixteqe

`xephxa yexit

äéìò,הקודמת במשנה שנישנו  אלו היינו  –ìò äéìò ïéáiç ïéà ÈÆÈÅÇÈÄÈÆÈÇ
Lc÷î úàéa בטומאות שמחלקים השמועה, מפי למדו כך  כלומר  – ÄÇÄÀÈ

הנזיר תגלחת לגבי שמחלקים כשם המקדש ביאת לגבי המת מן
ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועיין ועיין ועיין ועיין  Bæ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; àäz àG :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÅ

õøMä ïî äl÷ מגלח הנזיר  שאין  המת מן טומאה תהא לא – ÇÈÄÇÆÆ
כמו  המקדש , ביאת על עליה שחייבים השרץ, מטומאת קלה עליה

בבבב):):):):שנאמר הההה,,,, לחלוק ((((ויקראויקראויקראויקרא בא מאיר רבי טמא". שרץ בנבלת "או

מגלח  הנזיר  שאין  המת טומאת שאף סובר , והוא יהושע, רבי  על 
אינה  השרץ טומאת שהרי  מקדש , ביאת על  עליה חייבים עליה,

עליה, מגלח שאינו המת מן  טומאה ואילו כלל , נזירותו  מפסיקה
עולים  אלו  ימים ואין  הטומאה, לימי נזירותו את מקום מכל מפסיקה

כל הרי  מקדש, ביאת על  עליה חייב השרץ בטומאת הנטמא ואם לו ;
על עליה שחייב עליה, מגלח הנזיר שאין המת בטומאת לנטמא שכן

מקדש  xi`n.((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ביאת iaxk dkld oi`eézðc :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÄ
øæòéìà éaø éðôì:וחומר קל –äøBòOk íöò íà äî מן – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÈÄÆÆÇÀÈ

ìäàaהמת, íãà ànèî BðéàL, מסיני למשה הלכה –øéæpä ÆÅÀÇÅÈÈÈÙÆÇÈÄ
BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî:(ב (משנה לעיל  ששנינו  כמו  –lre" ÀÇÅÇÇÇÈÀÇÇÈ

,"e`yn lre erbn lr ,dxeryk mvríc úéòéáø,מת של  –àeäL ÀÄÄÈÆ
ìäàa íãà ànèî עצם מטומאת חמורה זו שטומאה ונמצא – ÀÇÅÈÈÈÙÆ

dàOîכשעורה, ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÇÈÄÀÇÅÇÇÇÈÈÀÇÇÈÈ
הנזיר שאין  הקודמת), (במשנה שנינו ולמה וחומר ? קל  אינו  כלום –

דם? רביעית על  éìמגלח øîà:אליעזר רבי –!àáé÷ò äf äî ÈÇÄÇÆÂÄÈ
זה? וחומר קל דן  שאתה –øîçå ìwî ïàk ïéðc ïéà ולא – ÅÈÄÈÄÇÈÙÆ

לדבריו . טעם אליעזר רבי íéøácäפירש  úà éúéöøäå éúàaLëeÀÆÈÄÀÄÀÅÄÆÇÀÈÄ
òLBäé éaø éðôì,אליעזר רבי לפני  שדנתי  וחומר קל באותו – ÄÀÅÇÄÀËÇ

éì øîàיהושע רבי –zøîà äôé,הוא יפה שדנת וחומר  הקל – ÈÇÄÈÆÈÇÀÈ
תשובה, עליו äëìäואין  eøîà ïk àlà עצם שטומאת כלומר – ÆÈÅÈÀÂÈÈ

למשה  הלכה היינו  היא, הלכה אלא בתורה מפורשת אינה כשעורה

תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),מסיני  טעמו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; גם וזהו מהלכה. וחומר  קל דנים ואין 
אליעזר. רבי  של 

i p y m e i
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מסוטה, למדים זה דין טמא. ספקו  היחיד , ברשות טומאה שספק היא, ההלכה
שהדבר  פי  על  שאף היינו נטמאה", והיא "ונסתרה יג): ה, (במדבר בה שנאמר
היינו והבועל, היא אלא שם אין שבסוטה וכשם לבעלה. טמאה היא הרי  ספק

אם  אבל משניים, יותר  שם שאין כגון היחיד , ברשות טומאה ספק בכל כך שניים,

טומאה  לענין  דינם היחיד , ברשות עומדים שהם פי  על  אף יותר, או שלושה שם יש

הרבים, ברשות טומאה כספק זה הרי  טומאה, ספק בהם נולד  שאם הרבים, כרשות

טהור ספקו הרבים ברשות טומאה ספק h,וכל zexifp 'ld m"anx ;` ,fp xifp `xnb)
.(a-` ,h ze`nehd zea` 'ld ;fh ספק להם שנולד  נזירים בשני דנה משנתנו –

נטמא, מהם מי  יודעים ואין מהם, אחד ונטמא היחיד, ברשות שעמדו כגון  טומאה,

אמר  שאם להקדים, עוד יש המשנה ענין ולהבנת – קרבנותיהם. הם מביאים כיצד 

שאין פי על  אף הדבר, לו שספק או  שותק, והנזיר  שנטמאת, ראיתי לנזיר: אחד 

הנזיר  אם אבל  פיו . על  טומאה קרבן הנזיר  ומביא נאמן, הריהו אחד, עד  אלא כאן
נאמן העד אין נטמאתי , לא אומר: שהוא `mixg;מכחישו , miyxtne `xephxa)`xnb

,(a ,dq oiyeciw,נטמאתי לא אומר : והוא שנטמא, עליו מעידים עדים שני  ואפילו

דבריו : את לפרש  שאפשר  לפי פיהם, על קרבן  מביא iz`nhpאינו `l חייב איני  –

עדים  הכחשת כאן שאין ונמצא נזירותי, על נשאלתי שכבר טומאה, קרבן  להביא

(fi ,h zexifp 'ld ;a ,ai zezixk `xnb).

íéøéæð éðL,ביחד נזירות עליהם שקיבלו  –:ãçà ïäì øîàL ÀÅÀÄÄÆÈÇÈÆÆÈ
àîèpL íkî ãçà éúéàøשני שהיו כגון מבואר, בגמרא – ÈÄÄÆÈÄÆÆÄÀÈ

ואמר : בא אלא עמהם, היה לא והאחד היחיד , ברשות עומדים הנזירים
נטמא, מכם ואחד  ביניכם, שנזרקה טומאה מרחוק òãBéראיתי éðéàåÀÅÄÅÇ

íkî äæéà שספקו היחיד , ברשות טומאה ספק כאן  יש  והרי  נטמא, – ÅÆÄÆ
enkטמא ,miaxd zeyxa d`neh wtqk mpic ,mdnr cg`d did m` la`)

;(epzpynl dncwda epx`ayשיש או שותקים, שהנזירים כאן , ומדובר 
ונמצא  לעיל, שהבאנו  כמו נאמן, העד  זה שבכגון  בדבר, ספק להם

הם  איפוא, כיצד, טהור; נזיר  ספק טמא נזיר ספק מהנזירים אחד כל
נזירותםïéçlâîנוהגים? ימי את שהשלימו לאחר ראשם, –oiir) ÀÇÀÄ

,(epzpynl xe`ad ileyaïéàéáîe,בשותפות שניהם, בין –ïaø÷ ÀÄÄÈÀÇ
äàîè,לעולה ואחד לחטאת אחד  יונה, בני  שני  או תורים שתי  – ËÀÈ

לאשם, äøäèוכבש ïaø÷åואיל לעולה וכבש  לחטאת, כבשה – ÀÈÀÇÇÂÈ
ו-ז ), ו, לעיל ששנינו (כמו מהם:øîBàåלשלמים אחד –éðà íà ÀÅÄÂÄ

àîhä àeä,הטהור ואתה –äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷ ÇÈÅÈÀÇËÀÈÆÄÀÈÀÇÇÂÈ
øBähä àeä éðà íàå ;ClL,הטמא ואתה –élL äøäè ïaø÷ ÆÈÀÄÂÄÇÈÈÀÇÇÂÈÆÄ

ClL äàîè ïaø÷å הטומאה קרבן את מביא הטמא ונמצא – ÀÈÀÇËÀÈÆÈ
הטהרה; קרבן  את GLוהטהור  ïéøôBñåíBé íéL שחוזרים כלומר – ÀÀÄÀÄ

שלושים  מונים הם הרי סתם, נזירות נדרו ואם מחדש ; נזירותם ומונים

נזירות  וסופרים חוזרים שהם מרובה, נזירות נדרו  אם הדין והוא יום.
קרבנות  את עכשיו  הביא שנטמא, נזיר אותו  שהרי שנדרו; הזמן  כפי

נזירותו  ימי בסוף ולהביא מתחילה, נזירותו למנות חייב והוא הטומאה,
הם  סופרים שנטמא, הוא מהם מי ידוע שלא וכיון  טהרה, קרבנות

מחדש , נזירותם את השנייה,ïéàéáîeשניהם נזירותם בסוף –ïaø÷ ÀÄÄÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úBëëqä ìáà,úBòøtäå,ñøtä úéáe,íénòä õøàå,åììBbä,÷ôBcäå,íc úéòéáøe,ìäàå,úBîöò òáøå,íéìëå £¨©§¨§©§¨¥©§©§¤¤¨©¦§©¥§©¥§¦¦¨§Ÿ¤§Ÿ©£¨§¥¦
úna íéòâBpä,Bøîâ éîéå Bøôñ éîéå;elà ìò–çlâî øéæpä ïéà,éòéáMáe éLéìMa äfîe,íéîãBwä úà øúBñ Bðéàå, ©§¦©¥¦¥¨§¦¥¨§©¥¥©¨¦§©¥©©¤©§¦¦©§¦¦§¥¥¤©§¦
äðBîe ìéçúîeãiî,Bì ïéà ïaø÷å.eøîà úîàa:áfä éîéäáfäå,òøöî ìL Bøbñä éîéå–Bì ïéìBò elà éøä. ©§¦¤¦¨§¨§¨¥¤¡¤¨§§¥©¨§©¨¨¦¥¤§¥¤§Ÿ̈£¥¥¦

„øîàøæòéìà éaøíeMîòLBäé éaø:äéìò çlâî øéæpäL únä ïî äàîè ìk–úàéa ìò äéìò ïéáiçLc÷î; ¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©¨ª§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©¨¤¨©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨
äéìò çlâî øéæpä ïéàL únä ïî äàîè ìëå–Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáiç ïéà.øîàøéàî éaø:Bæ àäz àG §¨ª§¨¦©¥¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨¨©©¦¥¦§¥

bbbb.zekkqd la`ðòä úçú øáò íà òåãé ïéàå øéæðä øáòå ,ïäî ãçà úçú úîä ïî úéæë ùéå ,äæî äæ íéìãáåî íéôðò åì ùéù ïìéà:úîä ìò ìéäàîä ó
.zerxtde:íäî ãçà úçú äàîåèå ìúåëä ïî íéèìåá íéöò åà íéðáà.qxtd ziaeåøòéù êëù ,äîà äàî ñøôä úéá äùåò øá÷ äá ùøçðù äãù

:íöòä úà äëéìåî äùéøçîäù.minrd ux`e:íéîòä õøà ìò äàîåè íéîëç åøæâù.lleb:ïåøàä éåñë.wtec:åéìò ÷ôåã éåñëäù åîöò ïåøàäziriaxe
.mc:çìâî øéæðä ïéà åòâîå åàùî ìò åìéôà.zenvr raexe ld`eìáà .á÷ éöç ìò ìéäàéù ãò ,çìâî åðéà ,úîä úåîöò ìù á÷ òáåø ìò ìéäàä íà

:íìù äøåòùë íöò íäá øàùð àìå íé÷åîð íä åìéôàå ,çìâî ,úåîöò òáåø ìù àùîå òâî ìò,zna mirbepd milkeòâåðäå .åîöò úîë íéàîèî íäù
:äòáù úàîåè àîè íäá.exnb inie:òøåöî ìù åèåìç éîé.extq inieáéúëã ,åúòøöî øäèðù øçàì(ã"é àø÷éå):íéîé úòáù åìäàì õåçî áùéålr

.glbn xifpd oi` el`:ïéúéðúîã êðä ìë ìò.iriaye iyilya dfne:'æå 'â äàæä åäá êééù àìã ,åøîâ éîéàå åøôñ éîéà éà÷ àì àäz` xzeq epi`e
.cin dpene ligzne oincewdíéìùéù øçàå ,úî úàîåèá àîèð íà øäèéå 'æå 'â äæéù øçà àìà ,ïéøúåñ ïéàå úåøéæðä éîéì ïéìåò ïðéà ,åðøîàù äìà ìë

:äàîåè ïáø÷ àéáî åðéàå ,àîèðù íãå÷ äðîù íéîéä ïéðî ìò åúøéæð íéìùî ,òøèöð íà åøôñ éîéå åøîâ éîé.dafde afd ini exn` zn`aéîé ìë
:íéé÷ð äòáù íúøéôñ éîéå íúàîåè.rxevn ly exbqd inieåá øîàðù(æ"è íù)ïéàù øîåì ö"àå ,úåøéæðä éîé ïéðîì ïéìåò ,íéîé úòáù òâðä úà øéâñäå

:íéîãå÷ä úà ïéøúåñ
cccc.ycwn z`ia lr dilr oiaiigåà ,ãéæî äéä íà úøë äéìò ïéáééç ,åúàîåèî øäèù íãå÷ íéùã÷ ìëà åà ,ùã÷îì ñðëðå äàîåè äúåàá àîèð íà

:ââåù äéä íà ãøåéå äìåò ïáø÷.uxyd on dlw ef `dz `làø÷éåá áéúëãë ,ùã÷î úàéá ìò äéìò ïéáééçã('ç)î"øã àúìéîå .àîè õøù úìáðá åà
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טומאות  הקודמת במשנה שנימנו  ולאחר הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליהן. מגלח הנזיר  שאין  טומאות למנות משנתנו באה עליהן , מגלח שהנזיר  המת

úBëëqä ìáà תחתם ועושים הארץ, על הסוככים אילן ענפי  – ÂÈÇÀÈ
הגדרúBòøtäå"אוהל ", מן ויוצאים הבולטים עצים או  אבנים – ÀÇÀÈ

"גדל הסככות,rxt(מלשון של הענפים אחד תחת המת מן כזית ויש  ,("
או  הסככות תחת נזיר ועבר  הפרעות, של  האבנים אחת תחת או
המאהילים  האבן , אותה או  הענף אותו תחת עבר  אם ידוע ולא הפרעות,

הטומאה, ñøtäעל úéáe,חכמים קבעו קבר , בה שנחרש שדה – ÅÇÀÇ
בו  שיש שטח היינו  הפרס", "בית נעשה לקבר  מסביב אמה שמאה

שמא  שחוששים לפי ובמשא, במגע מטמא ועפרו המת, טומאת ספק
המת מעצמות כשעורה עצם המחרשה עמה q("גררה x toeyln ± "

"q e x t;(xawdn zenvr exftzpe exayp dyixgd ici lry ,"jngl arxl
הפרס; בית את הנזיר íénòäועבר  õøàåימי בתוך  הנזיר שיצא – ÀÆÆÈÇÄ

(עיין  העמים ארץ על טומאה גזרו  וחכמים וחזר , לארץ לחוץ נזירותו 
ו); ג, ôBcäå÷לעיל  ,ììBbäåיש בדופק; או  בגולל  הנזיר שנגע – ÀÇÅÀÇÅ

המת,llebdyמפרשים, ארון כיסוי הארון wtecdeהוא דפנות היינו 
הכיסוי נשען  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שעליהם מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הוא llebdyויש

מצבה, של אבן  היינו  הקבר , על נותנים שהיו  גדולה wtecde,אבן 
עליהן נשענת שהמצבה תחתונות, אבנים שתי  תם תם תם תם ););););היינו ויש((((רבנורבנורבנורבנו

לעשות  נוהגים שהיו שבזמן  הקבר, כיסוי  הוא שהגולל מבארים,
המערה, של הפתח פי על אבן  גוללים היו שבמערה, בכוכים הקברות

הפתח, את כשסותמים בחזרה תתגלגל שלא וכדי  עגולה, היתה והאבן 
את  שעושים ובזמן הדופק. והוא אחרת, אבן תחתיה נותנים היו 

צרכו , כל הקבר  את שחופרים לאחר  שבשדות, בחפירות הקברות
לכסות  גדולות אבנים למעלה להניח אצטבאות ומכאן מכאן בונים
"גולל ", נקראות האצטבאות על הנשענות האבנים ואותן  המת, את

"דופק" נקראות ומכאן שמכאן  בשוליבשוליבשוליבשוליוהאצטבאות ז ז ז ז  א א א א ,,,, עירוביןעירוביןעירוביןעירובין ((((עייןעייןעייןעיין

למשנהלמשנהלמשנהלמשנה);););); ícבאורנובאורנובאורנובאורנו úéòéáøe דם הלוג ברביעית הנזיר  שנגע או  – ÀÄÄÈ
המת; המתìäàåמן  באוהל שנגע או  úBîöò((((רמברמברמברמב""""םםםם););););– òáøå ÀÙÆÀÙÇÂÈ

או  –l i d ` d yהמת עצמות של  הקב רובע yne`על rbn lr la`)
glbn xifpd zenvr raex ly;(;(;(;( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ––––úna íéòâBpä íéìëå– ÀÅÄÇÀÄÇÅ

עצמו , כמת הם שמטמאים במת, הנוגעים בכלים הנזיר שנגע או

ימים; שבעה טומאת טמא בהם Bøôñוהנוגע éîéå,מצורע נזיר של  – ÄÅÈÀ
שנאמר כמו  מצרעתו , שנטהר  לאחר ימים שבעה סופר  המצורע שכן

ח ח ח ח ):):):): ידידידיד,,,, מחוץ ((((ויקראויקראויקראויקרא וישב המחנה, אל יבוא ואחר וטהר , במים "ורחץ
zלאהלו  r a y,"miniBøîâ éîéå הימים היינו  מצורע, נזיר  של  – ÄÅÈÀ

מצורע הוא אז xenb,שבהם ונקרא לטומאה, הכהן  שהחליטֹו לאחר
rxevnh l g e n;elà ìò, במשנתנו שנימנו  הטומאות, –øéæpä ïéà ÇÅÅÇÈÄ
çlâî,הטומאה תגלחת לגלח חייב אינו  –éòéáMáe éLéìMa äfîe ÀÇÅÇÇÆÇÀÄÄÇÀÄÄ

פרה  אפר  מי עליו  מזים למעלה, הנישנות המת בטומאות נטמא אם –

לטומאתו , השביעי  וביום השלישי íéîãBwäביום úà øúBñ BðéàåÀÅÅÆÇÀÄ
טמא  שהיה הימים שאותם אלא בטהרה, שמנה נזירותו  ימי את –

שנצטרע, נזיר  של  גמרו" ו "ימי  ספרו" "ימי  או  שבעה, טומאת בהם
נזירותו , למנין לו  עולים ãiîאינם äðBîe ìéçúîe, נזירותו את – ÇÀÄÆÄÈ

שמנה  הנזירות ימי  את להשלים כדי שמשו, והעריב שטבל  לאחר
שנטמא, Bìקודם ïéà ïaø÷å שאין טומאתו , על  קרבן  מביא ואינו  – ÀÈÀÈÅ

הטומאה. תגלחת מחייבות הללו  eøîàהטומאות úîàa,חכמים – ÆÁÆÈÀ
בגמרא פירשו וכן  קדמונים, מימים היא מקובלת הלכה ((((בבא בבא בבא בבא כלומר

א א א א ):):):): סססס,,,, id`מציעאמציעאמציעאמציעא dkld "exn` zn`a" lkבדבר ולגמגם להסס (ואין

מובא:);רש רש רש רש """"יייי– בירושלמי dkldאבל "zn`a" minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl `id אלא מסיני, למשה הלכה דווקא שלאו  מפרשים ויש 

מסיני למשה  הלכה היא א א א א ):):):):כאילו  בבבב,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  עלעלעלעל וברטנוראוברטנוראוברטנוראוברטנורא éîéÀÅ((((ר ר ר ר """"שששש
äáfäå áfäהזב טומאת ימי  בבבב----יגיגיגיג).).).).– טוטוטוטו,,,, בויקראבויקראבויקראבויקרא וימי((((כמפורשכמפורשכמפורשכמפורש ÇÈÀÇÈÈ
הזבה כה כה כה כה ----כח כח כח כח ),),),),טומאת שם שם שם שם ,,,, òøöî((((שםשםשםשם,,,, ìL Bøbñä éîéåנזיר – ÄÅÆÀÅÆÀÙÈ

פשה  שלא השביעי ביום וראה ימים שבעת הסגירו והכהן שנצטרע

בעורו , ד ד ד ד ----ה ה ה ה ),),),),הנגע יגיגיגיג,,,, Bì((((ויקראויקראויקראויקרא ïéìBò elà éøä עולים אלו  ימים – ÂÅÅÄ
סותרים  שאינם לומר  צורך  ואין הנזירות, ימי  למנין  לנזירה), (או לנזיר 

הקודמים. את

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øæòéìà éaø øîàאלעזר רבי  גורסים: ויש  שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),– ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÈÇÇÄÁÄÆÆ
òLBäé éaø íeMî:יהושע רבי של משמו  –únä ïî äàîè ìk ÄÇÄÀËÇÈËÀÈÄÇÅ

äéìò çlâî øéæpäL,ב במשנה שנישנו הטומאות כל  היינו  – ÆÇÈÄÀÇÅÇÈÆÈ
Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáiç ונכנס טומאה, באותה שנטמא מי – ÇÈÄÈÆÈÇÄÇÄÀÈ

חייב  או מזיד, היה אם כרת חייב מטומאתו , שטהר  קודם למקדש 
שוגג; היה אם çlâîקרבן øéæpä ïéàL únä ïî äàîè ìëåÀÈËÀÈÄÇÅÆÅÇÈÄÀÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipiny wxt xifp zkqn

õøMä ïî äl÷.øîààáé÷ò éaø:éðôì ézðcøæòéìà éaø:ìäàa íãà ànèî BðéàL äøBòOk íöò íà äî,øéæpä ©¨¦©¤¤¨©©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤©§¨¤¥§©¥¨¨¨Ÿ¤©¨¦
BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî–ìäàa íãà ànèî àeäL íc úéòéáø,ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéã Bðéà §©¥©©©¨§©©¨§¦¦¨¤§©¥¨¨¨Ÿ¤¥¦¤§¥©¨¦§©¥©©©¨¨§©

dàOî?éì øîà:äf äî!àáé÷òøîçå ìwî ïàk ïéðc ïéà.éðôì íéøácä úà éúéöøäå éúàaLëeBäé éaøòL, ©¨¨¨©¦©¤£¦¨¥¨¦¨¦©¨Ÿ¤§¤¨¦§¦§¥¦¤©§¨¦¦§¥©¦§ª©
éì øîà:zøîà äôé,äëìä eøîà ïk àlà. ¨©¦¨¤¨©§¨¤¨¥¨§£¨¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãçà ïäì øîàL íéøéæð éðL:àîèpL íkî ãçà éúéàø,íkî äæéà òãBé éðéàå–äàîè ïaø÷ ïéàéáîe ïéçlâî §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤§©§¦§¦¦¨§©ª§¨

äøäè ïaø÷å,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷;øBähä àeä éðà íàå–ïaø÷ §¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¦£¦©¨¨§©
ClL äàîè ïaø÷å élL äøäè;GL ïéøôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ïaø÷ ©£¨¤¦§¨§©ª§¨¤¨§§¦§¦§¦¦¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©

ìäàá àîèîù äøåîç àéäù íã úéòéáøå ,ïéúéðúîá ïðúãë äéìò çìâî øéæðä ,ìäàá àîèî åðéàù ì÷ àåäù äøåòùë íöò ìù àùîå òâî éøäù ,àúéì
:äéìò çìâî øéæðä ïéà.e"w o`k oipc oi`ïéðã ïéàå ,àéä äëìä àìà äøåúá áåúë åðéà äøåòùë íöòù ,éðéñî äùîì äëìä àåäù øáã ìò å"÷ ïéðã ïéàù

:äëìä åøîà êë àìà øîàù òùåäé 'ø éøáã ïä ïä à"ø éøáã ïä ïäå .äëìäî å"÷
g`̀̀̀cg` mdl xn`y mixifp ipyïåâë éøééà ïéúéðúîå .ïîàð åðéà åúåà ïéùéçëîù íå÷îá ãçà ãòã ,ïîàð åðéà ïéùéçëî íä íàã ,íé÷úåù íäå .'åë

ù äàîåè ÷åçøî éúéàø øîà àìà ,íäîò äéä àì ãòä äæùäàîåè ÷ôñå ,ø"äøá äàîåè ÷ôñ äì àéåä íîå÷îá íìöà ãòä äéä íàù ,íëéðéá ä÷øæð
äá áéúëã äì ïðéôìé äèåñî äàîåè ÷ôñ ìëã ,øåäè å÷éôñ ä"øá('ä øáãîá)íäù ïîæ ìëå .àîè ä÷éôñå ,ìòåáäå àéä àìà ïðéàå ,äàîèð àéäå äøúñðå

:íîå÷îá íìöà äàîåè ÷ôñ úòùá ãòä äéä àìù ì"ö êëì ,ø"äøá äàîåè ÷ôñë äì àéåäã ,øåäè å÷éôñ úéáä êåúá åìéôà íéðùî øúåé'l mixteqe
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äéìò,הקודמת במשנה שנישנו  אלו היינו  –ìò äéìò ïéáiç ïéà ÈÆÈÅÇÈÄÈÆÈÇ
Lc÷î úàéa בטומאות שמחלקים השמועה, מפי למדו כך  כלומר  – ÄÇÄÀÈ

הנזיר תגלחת לגבי שמחלקים כשם המקדש ביאת לגבי המת מן
ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועיין ועיין ועיין ועיין  Bæ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; àäz àG :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÅ

õøMä ïî äl÷ מגלח הנזיר  שאין  המת מן טומאה תהא לא – ÇÈÄÇÆÆ
כמו  המקדש , ביאת על עליה שחייבים השרץ, מטומאת קלה עליה

בבבב):):):):שנאמר הההה,,,, לחלוק ((((ויקראויקראויקראויקרא בא מאיר רבי טמא". שרץ בנבלת "או

מגלח  הנזיר  שאין  המת טומאת שאף סובר , והוא יהושע, רבי  על 
אינה  השרץ טומאת שהרי  מקדש , ביאת על  עליה חייבים עליה,

עליה, מגלח שאינו המת מן  טומאה ואילו כלל , נזירותו  מפסיקה
עולים  אלו  ימים ואין  הטומאה, לימי נזירותו את מקום מכל מפסיקה

כל הרי  מקדש, ביאת על  עליה חייב השרץ בטומאת הנטמא ואם לו ;
על עליה שחייב עליה, מגלח הנזיר שאין המת בטומאת לנטמא שכן

מקדש  xi`n.((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ביאת iaxk dkld oi`eézðc :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÄ
øæòéìà éaø éðôì:וחומר קל –äøBòOk íöò íà äî מן – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÈÄÆÆÇÀÈ

ìäàaהמת, íãà ànèî BðéàL, מסיני למשה הלכה –øéæpä ÆÅÀÇÅÈÈÈÙÆÇÈÄ
BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî:(ב (משנה לעיל  ששנינו  כמו  –lre" ÀÇÅÇÇÇÈÀÇÇÈ

,"e`yn lre erbn lr ,dxeryk mvríc úéòéáø,מת של  –àeäL ÀÄÄÈÆ
ìäàa íãà ànèî עצם מטומאת חמורה זו שטומאה ונמצא – ÀÇÅÈÈÈÙÆ

dàOîכשעורה, ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÇÈÄÀÇÅÇÇÇÈÈÀÇÇÈÈ
הנזיר שאין  הקודמת), (במשנה שנינו ולמה וחומר ? קל  אינו  כלום –

דם? רביעית על  éìמגלח øîà:אליעזר רבי –!àáé÷ò äf äî ÈÇÄÇÆÂÄÈ
זה? וחומר קל דן  שאתה –øîçå ìwî ïàk ïéðc ïéà ולא – ÅÈÄÈÄÇÈÙÆ

לדבריו . טעם אליעזר רבי íéøácäפירש  úà éúéöøäå éúàaLëeÀÆÈÄÀÄÀÅÄÆÇÀÈÄ
òLBäé éaø éðôì,אליעזר רבי לפני  שדנתי  וחומר קל באותו – ÄÀÅÇÄÀËÇ

éì øîàיהושע רבי –zøîà äôé,הוא יפה שדנת וחומר  הקל – ÈÇÄÈÆÈÇÀÈ
תשובה, עליו äëìäואין  eøîà ïk àlà עצם שטומאת כלומר – ÆÈÅÈÀÂÈÈ

למשה  הלכה היינו  היא, הלכה אלא בתורה מפורשת אינה כשעורה

תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),מסיני  טעמו ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; גם וזהו מהלכה. וחומר  קל דנים ואין 
אליעזר. רבי  של 

i p y m e i
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מסוטה, למדים זה דין טמא. ספקו  היחיד , ברשות טומאה שספק היא, ההלכה
שהדבר  פי  על  שאף היינו נטמאה", והיא "ונסתרה יג): ה, (במדבר בה שנאמר
היינו והבועל, היא אלא שם אין שבסוטה וכשם לבעלה. טמאה היא הרי  ספק

אם  אבל משניים, יותר  שם שאין כגון היחיד , ברשות טומאה ספק בכל כך שניים,

טומאה  לענין  דינם היחיד , ברשות עומדים שהם פי  על  אף יותר, או שלושה שם יש

הרבים, ברשות טומאה כספק זה הרי  טומאה, ספק בהם נולד  שאם הרבים, כרשות

טהור ספקו הרבים ברשות טומאה ספק h,וכל zexifp 'ld m"anx ;` ,fp xifp `xnb)
.(a-` ,h ze`nehd zea` 'ld ;fh ספק להם שנולד  נזירים בשני דנה משנתנו –

נטמא, מהם מי  יודעים ואין מהם, אחד ונטמא היחיד, ברשות שעמדו כגון  טומאה,

אמר  שאם להקדים, עוד יש המשנה ענין ולהבנת – קרבנותיהם. הם מביאים כיצד 

שאין פי על  אף הדבר, לו שספק או  שותק, והנזיר  שנטמאת, ראיתי לנזיר: אחד 

הנזיר  אם אבל  פיו . על  טומאה קרבן הנזיר  ומביא נאמן, הריהו אחד, עד  אלא כאן
נאמן העד אין נטמאתי , לא אומר: שהוא `mixg;מכחישו , miyxtne `xephxa)`xnb

,(a ,dq oiyeciw,נטמאתי לא אומר : והוא שנטמא, עליו מעידים עדים שני  ואפילו

דבריו : את לפרש  שאפשר  לפי פיהם, על קרבן  מביא iz`nhpאינו `l חייב איני  –

עדים  הכחשת כאן שאין ונמצא נזירותי, על נשאלתי שכבר טומאה, קרבן  להביא

(fi ,h zexifp 'ld ;a ,ai zezixk `xnb).

íéøéæð éðL,ביחד נזירות עליהם שקיבלו  –:ãçà ïäì øîàL ÀÅÀÄÄÆÈÇÈÆÆÈ
àîèpL íkî ãçà éúéàøשני שהיו כגון מבואר, בגמרא – ÈÄÄÆÈÄÆÆÄÀÈ

ואמר : בא אלא עמהם, היה לא והאחד היחיד , ברשות עומדים הנזירים
נטמא, מכם ואחד  ביניכם, שנזרקה טומאה מרחוק òãBéראיתי éðéàåÀÅÄÅÇ

íkî äæéà שספקו היחיד , ברשות טומאה ספק כאן  יש  והרי  נטמא, – ÅÆÄÆ
enkטמא ,miaxd zeyxa d`neh wtqk mpic ,mdnr cg`d did m` la`)

;(epzpynl dncwda epx`ayשיש או שותקים, שהנזירים כאן , ומדובר 
ונמצא  לעיל, שהבאנו  כמו נאמן, העד  זה שבכגון  בדבר, ספק להם

הם  איפוא, כיצד, טהור; נזיר  ספק טמא נזיר ספק מהנזירים אחד כל
נזירותםïéçlâîנוהגים? ימי את שהשלימו לאחר ראשם, –oiir) ÀÇÀÄ

,(epzpynl xe`ad ileyaïéàéáîe,בשותפות שניהם, בין –ïaø÷ ÀÄÄÈÀÇ
äàîè,לעולה ואחד לחטאת אחד  יונה, בני  שני  או תורים שתי  – ËÀÈ

לאשם, äøäèוכבש ïaø÷åואיל לעולה וכבש  לחטאת, כבשה – ÀÈÀÇÇÂÈ
ו-ז ), ו, לעיל ששנינו (כמו מהם:øîBàåלשלמים אחד –éðà íà ÀÅÄÂÄ

àîhä àeä,הטהור ואתה –äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷ ÇÈÅÈÀÇËÀÈÆÄÀÈÀÇÇÂÈ
øBähä àeä éðà íàå ;ClL,הטמא ואתה –élL äøäè ïaø÷ ÆÈÀÄÂÄÇÈÈÀÇÇÂÈÆÄ

ClL äàîè ïaø÷å הטומאה קרבן את מביא הטמא ונמצא – ÀÈÀÇËÀÈÆÈ
הטהרה; קרבן  את GLוהטהור  ïéøôBñåíBé íéL שחוזרים כלומר – ÀÀÄÀÄ

שלושים  מונים הם הרי סתם, נזירות נדרו ואם מחדש ; נזירותם ומונים

נזירות  וסופרים חוזרים שהם מרובה, נזירות נדרו  אם הדין והוא יום.
קרבנות  את עכשיו  הביא שנטמא, נזיר אותו  שהרי שנדרו; הזמן  כפי

נזירותו  ימי בסוף ולהביא מתחילה, נזירותו למנות חייב והוא הטומאה,
הם  סופרים שנטמא, הוא מהם מי ידוע שלא וכיון  טהרה, קרבנות

מחדש , נזירותם את השנייה,ïéàéáîeשניהם נזירותם בסוף –ïaø÷ ÀÄÄÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè,éúøäè ïaø÷ äæå;øBähä àeä éðà íàå–ClL äàîè ïaø÷å élL äøäè ïaø÷, ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¤¨§©©£¨¦§¦£¦©¨¨§©©£¨¤¦§¨§©ª§¨¤¨
Cúøäè ïaø÷ äæå.ïäî ãçà úî–øîàòLBäé éaø:øéæpa Bcâðk øciL ÷eMä ïî ãçà Lwáé,øîBàå:àîè íà §¤¨§©©£¨¨¥¤¨¥¤¨©©¦§ª©§©¥¤¨¦©¤¦Ÿ§¤§©¨¦§¥¦¨¥

éúééä–ãiî øéæð äzà éøä,éúééä øBäè íàå–GL øçà øéæð äzà éøäíBé íéL;GL ïéøôBñåíBé íéL,ïéàéáîe ¨¦¦£¥©¨¨¦¦¨§¦¨¨¦¦£¥©¨¨¦©©§¦§§¦§¦§¦¦
äøäè ïaø÷å äàîè ïaø÷,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷,àeä éðà íàå ¨§©ª§¨§¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¦£¦

øBähä–élL äøäè ïaø÷,è ïaø÷å÷ôña äàî;GL ïéøôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe,øîBàå:àeä éðà íà ©¨¨§©©£¨¤¦§¨§©ª§¨§¨¥§§¦§¦§¦¦¨§©©£¨§¥¦£¦
àîhä–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷,éúøäè ïaø÷ äæå,øBähä àeä éðà íàå–ïaø÷å élL äøäè ïaø÷ ©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¤¨§©©£¨¦§¦£¦©¨¨§©©£¨¤¦§¨§©

÷ôña äàîè,Cúøäè ïaø÷ eäæå.Bì øîààîBæ ïa:øéæpa Bcâðk øciL Bì òîBL éîe?óBòä úàhç àéáî àlà ª§¨§¨¥§¤¨§©©£¨¨¨©¤¨¦¥©¤¦Ÿ§¤§©¨¦¤¨¥¦©¨¨
äîäa úìBòå,øîBàå:éúééä àîè íà–äáãð äìBòäå éúáBçî úàhçä,éúééä øBäè íàå–éúáBçî äìBòä §©§¥¨§¥¦¨¥¨¦¦©©¨¥¨¦§¨¨§¨¨§¦¨¨¦¦¨¨¥¨¦

÷ôña úàhçäå;GL øôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ àéáîe,øîBàå:éúééä àîè íà–Bæå äáãð äðBLàøä äìBòä §©©¨§¨¥§¥§¦¥¦¨§©©£¨§¥¦¨¥¨¦¦¨¨¨¦¨§¨¨§
äáBç,éúééä øBäè íàå–äáãð Bæå äáBç äðBLàøä äìBòä,éðaø÷ øàL äæå.øîàòLBäé éaø:àéáî äæ àöîð ¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨¨§§¨¨§¤§¨¨§¨¦¨©©¦§ª©¦§¨¤¥¦

Bì eãBä ìáà !íéàöçì åéúBðaø÷àîBæ ïáì íéîëç. ¨§§¨©£¨¦£¨£¨¦§¤¨

.meiäøäè ïáø÷å äàîåè ïáø÷ åàéáäù øçàìù ,áåö÷ ïîæì íúåøéæð åùøéôå ãçéá íäéðù åøãð íà ä"äå .úåøéæð íúñ åøãðå ãçéá úåøéæð åøãð íäéðùù ïåâëå
:äøäè ïáø÷ ïéùéøôîå ,íúåøéæðì áåö÷ä ïîæä íéðåîå íéøæåç.wtq d`neh oaxwe:úìëàð äðéàå ÷ôñ ,äàîåèä ìò àáä óåòä úàèçz`hg `ian `l`

.ser:äðåî åîùà àéáä àìå åúàèç àéáä ìéòì éøîàã ïðáøë ,àéáî åðéà íùàå .úåøéæð úåàîåè ÷ôñì.mi`vgl eizepaxw `ian df `vnpøåäè øéæð íà
:íéîìùå úàèç áéø÷î àåä äúòå äáåç äúéä äðåùàø äìåòã .àåä.`nef oal minkg eced la`ïáë äëìäå .íéàöçì åéúåðáø÷ áéø÷îù ìò åùùç àìå

:àîåæ

`xephxa yexit

äøäè,שניהם בין  –øîBàå:לחברו אחד  –àîhä àeä éðà íà ÇÂÈÀÅÄÂÄÇÈÅ
הטמא, הייתי אני אם –ixdäàîè ïaø÷,הקרבנו שכבר  –élL ÈÀÇËÀÈÆÄ

היה, –äøäè ïaø÷å,שהקרבנו –ClL,היה –äæå, עכשיו של  – ÀÈÀÇÇÂÈÆÈÀÆ
éúøäè ïaø÷;יהיה –øBähä àeä éðà íàåהייתי אני  ואם – ÈÀÇÇÂÈÄÀÄÂÄÇÈ

ixdäøäèהטהור, ïaø÷, שהקרבנו –élL,היה –äàîè ïaø÷å ÈÀÇÇÂÈÆÄÀÈÀÇËÀÈ
שהקרבנו , –ClL,היה –äæå, עכשיו של  –Cúøäè ïaø÷– ÆÈÀÆÈÀÇÇÂÈÈ

הם  שחייבים אלא כלום, בקרבנותיהם מפסידים שאינם נמצא יהיה;

לעיל. האמורים הדברים כל  את שיעשו עד הנזירות דקדוקי úîÅבכל 
ïäî ãçà קרבנותיהם שהביאו  קודם הללו , הנזירים משני – ÆÈÅÆ

לו  אפשר ואי טמא, ספק שהוא החי , הנזיר יעשה מה הראשונים,
קרבנותיו? על eMä÷להתנות ïî ãçà Lwáé :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÀÇÅÆÈÄÇ
øéæpa Bcâðk øciL,בקשתו כפי נזירות עליו  שיקבל  –øîBàå– ÆÄÙÀÆÀÇÈÄÀÅ

éúééäלו: àîè íà ולמנות טומאה קרבן  להביא אני וצריך – ÄÈÅÈÄÄ
מחדש , ãiîנזירותי  øéæð äzà éøä שנביא טהרה שקרבן כדי – ÂÅÇÈÈÄÄÈ

שלך, יהא יום שלושים éúééäלאחר  øBäè íàå להביא אני  וצריך – ÀÄÈÈÄÄ
טהרה, GLקרבן øçà øéæð äzà éøäíBé íéL מן זה והרי  – ÂÅÇÈÈÄÇÇÀÄ

הספק; מן נזירויות שתי  למנות צריך GLהשוק ïéøôBñåíBé íéL ÀÀÄÀÄ
כנגדו , לידור השוק מן  האחד עליו שקיבל  מיום –ïéàéáîe בין – ÀÄÄ

äøäèשניהם, ïaø÷å äàîè ïaø÷, לעיל שבארנו  כמו  –øîBàå ÈÀÇËÀÈÀÈÀÇÇÂÈÀÅ
השוק, מן  האחד  לאותו  הספק –àîhä àeä éðà íà ונמצא – ÄÂÄÇÈÅ

חייב  אתה והרי עכשיו, ונשלמה הראשון , התנאי  בזמן  חלה שנזירותך 
טהרה, ixdClLבקרבן äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷ יהא – ÈÀÇËÀÈÆÄÀÈÀÇÇÂÈÆÈ

בשבילך, הטהרה וקרבן  בשבילי הטומאה àeäקרבן  éðà íàåÀÄÂÄ
øBähä שהתנינו כפי עכשיו, עד  נזירות עליך חלה שלא ונמצא – ÇÈ
ixd÷ôñaבתחילה, äàîè ïaø÷å élL äøäè ïaø÷ קרבן – ÈÀÇÇÂÈÆÄÀÈÀÇËÀÈÀÈÅ

הספק  על קריבה העוף שחטאת כלומר מספק, קרב יהא הטומאה

נדבה, עולת בתנאי רוצה) הוא (אם קריבה העוף ועולת נאכלת, ואינה
חטאתו  משהביא טמא שנזיר  היא, ההלכה שכן מביא; אינו ואשם

מעכבים; והאשם העולה ואין בטהרה, נזירותו  למנות mixfegeמתחיל
GL ïéøôBñåíBé íéL,שנייה פעם –,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe ÀÀÄÀÄÀÄÄÈÀÇÇÂÈ

øîBàå:השוק מן אחד  לאותו הספק –àîhä àeä éðà íà– ÀÅÄÂÄÇÈÅ
הרי הראשונים, יום בשלושים היתה שנזירותך  îèונמצא ïaø÷äà ÈÀÇËÀÈ

הקרבנו, שכבר  –élL,היה –äøäè ïaø÷å,שהקרבנו –ClL ÆÄÀÈÀÇÇÂÈÆÈ
נזירותך, לשם היה, –äæå, עכשיו של –éúøäè ïaø÷לנזירותי – ÀÆÈÀÇÇÂÈÄ

בטהרה; שמניתי øBähäהשנייה àeä éðà íàåהייתי אני  אם – ÀÄÂÄÇÈ
הרי  äøäèהטהור, ïaø÷,בראשונה שהקרבנו  –élL,היה – ÈÀÇÇÂÈÆÄ

הקודמת, ôña÷לנזירותי äàîè ïaø÷å,בספק הוקרב –eäæå– ÀÈÀÇËÀÈÀÈÅÀÆ
עכשיו, מביאים diCúøäè`שאנו  ïaø÷ שהשלמת נזירותך  לשם – ÈÀÇÇÂÈÈ

àîBæעכשיו. ïa Bì øîà:יהושע לרבי –øciL Bì òîBL éîe ÈÇÆÈÄÅÇÆÄÙ
øéæpa Bcâðk אלא לו  תעלה ולא שתיים, נזיר  להיות אחת – נזירות ÀÆÀÇÈÄ

על שיסכים מי  ימצא לא בודאי  הרי לעיל ? ששנינו  כמו  כך,מספק,

תקנה? לו  תהא לא מהם,àlàוכלום אחד שמת כל  –àéáî,האחר – ÆÈÅÄ
óBòä úàhç,נזירות טומאת ספק על  קרבן  לשם –äîäa úìBòå ÇÈÈÀÇÀÅÈ

הטהרה, תגלחת עליה לגלח כדי  הטהרה, מקרבנות אחד  שהיא –
éúééä àîè íà :øîBàå,טומאה בקרבן אני  וחייב –ixdúàhçä ÀÅÄÈÅÈÄÄÇÇÈ
äáãð äìBòäå éúáBçî עולת אלא מביא שאינו הטעם, וזהו  – ÅÈÄÀÈÈÀÈÈ

נדבה כקרבן  להקריבה אפשר בלבד והעולה הואיל  (eli`eבהמה,
dacp mi`a el`k minly oi`e ,dlya rexfe mgl miperh xifpd inly––––

éúáBçî);תוספות תוספות תוספות תוספות  äìBòä ,éúééä øBäè íàå תגלחת לשם – ÀÄÈÈÄÄÈÈÅÈÄ
ושלמים, חטאת חייב אני ועדיין ôña÷הטהרה, úàhçäå קריבה – ÀÇÇÈÀÈÅ

לעיל; שבארנו כמו GLבספק, øôBñåíBé íéL בתחילה נדר אם – ÀÅÀÄ
מרובה, לנזירות הדין  והוא שנטמא; הוא היה שמא סתם, נזירות

שנדר; הזמן  כפי נזירות וסופר äøäèשחוזר  ïaø÷ àéáîe– יינו ה ÅÄÈÀÇÇÂÈ
ושלמים, עולה חטאת, הקרבנות: שלושת àîèכל íà :øîBàåÀÅÄÈÅ

éúééä,מחובתי היתה שהקרבתי  העוף וחטאת –äðBLàøä äìBòä ÈÄÄÈÈÈÄÈ
שהבאתי , –äáãð, שהתניתי כמו  היתה, –Bæå מביא שאני  העולה – ÀÈÈÀ

הקרבנות, שאר  עם נזירותי,äáBçעכשיו לקרבן היא, חובה עולת – È
וכשלמים; äáBçכחטאת äðBLàøä äìBòä ,éúééä øBäè íàåÀÄÈÈÄÄÈÈÈÄÈÈ

חובה, עולת היתה הבאתי שכבר הבהמה עולת –Bæåשאני העולה – À
עכשיו , היא,äáãðמביא נדבה עולת –äæå חטאת של  זה קרבן  – ÀÈÈÀÆ

÷éðaøושלמים, øàL את עליה הבאתי שכבר  הראשונה, לנזירותי ÀÈÈÀÈÄ
על הבא מאשם חוץ הקרבנות כל  קרבים ונמצאו בזמנה; העולה

מעכב. האשם שאין הזכרנו, וכבר  òLBäé:הטומאה, éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ
àöîð,זומא בן  לדברי  –!íéàöçì åéúBðaø÷ àéáî äæ שאם – ÄÀÈÆÅÄÈÀÀÈÇÂÈÄ

ועכשיו , לחובתו, בתחילה שהביא העולה לו עלתה הרי היה, טהור נזיר
והשלמים! החטאת את מביא הוא יום, שלושים eãBäאחרי ìáàÂÈ

àîBæ ïáì íéîëç Bì. לחצאין קרבנותיו  להביא שיכול  – ÂÈÄÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·÷ôña èìçîe ÷ôña àîè äéäL øéæð–íBé íéML øçà íéLãwa ìëBà,äàî øçà íéúnì ànhîe ïéé äúBLå ¨¦¤¨¨¨¥§¨¥ª£¨§¨¥¥©¢¨¦©©¦¦§¤©¦¦©¥©¥¦©©¥¨
íBé íéøNòå;éàcå àéäL ïîæa øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzL,÷ôñ àéäL ïîæa ìáà–äçBc dðéà. §¤§¦¤¦§©©©¤©¨¦§©©©¨¦¦§©¤¦©©£¨¦§©¤¦¨¥¥¨¨

aaaa.wtqa hlgene wtqa `nh didy xifp:èìçåî òøåöî àåä íà ÷ôñå úîá àîèð íà ÷ôñ.mei miyy xg` miycwa lke`÷ôñã ,àì ïëì íãå÷ ìáà
íéùã÷á ìåëàì øåñàù äøôë øñåçî éø÷î àìã ,íéùã÷á ìåëàì øñúî àì àîè øéæð ÷ôñ íåùî ìáà .íéùã÷á ìåëàì øåñà åúøôë àéáéù ãòå àåä òøåöî

øæð ,ãöéë .åôåâî åéìò äàöåé äàîåèù éî àìàúî úàîåèî øäèðå ìáåèå äðåùå äæî ,úòøö ÷ôñå úî úàîåè ÷ôñ åì òøéà ïåùàøä íåéáå .íåé íéùìù
åøæð éîé úàìî ãò çìâì øåñàå àåä øåäè øéæð àîù ,øæðù íåéî íåé íéùìù ãò çìâì ìåëé åðéàå ,àôøúðù òøåöî ïéãë åà àîè øéæð ïéãë çìâì àá åìéàë
úçìâú ïéãë íéøåôéö éúù àéáîå .äøäè úçìâú ÷ôñå øéæð ìù äàîåè úçìâú ÷ôñ òøåöî úçìâú ÷ôñ ,çìâî íåé íéùìù øçàìå ,åéúåðáø÷ àéáéù ãòå
úçìâú ìù úåðáø÷ øàù àéáî åðéàù ô"òàå .øåäè øéæð ÷ôñ íåùî äîäá úìåòå ,àîè øéæð ÷ôñ íåùî ÷ôñä ìò äàáä óåòä úàèçå ,òøåöî ìù åèåìç
úçà ,úåçìâú éðù êéøöù èìçåî òøåöî ïéãå .äáãð úìåò àäúù øåäè øéæð åðéà íàù äéìò äðúîå .àöé ïúùìùî úçà ìò çìâ íà ïðéøîà àä ,äøäè

áéúëãë ,äðåùàøä úçìâúä ïî äòáù øôñù øçàì åøôñ éîé øçàì úçàå ,åúòøöî àôøðùë åèåìç øîâ øçàì(ã"é àø÷éå)úà çìâé éòéáùä íåéá äéäå
úåøéæð ÷ôñå òøåöî ìù åøôñ éîé ÷ôñ ìù úçìâú çìâîå äøäè úåøéæð ÷ôñ ìù íåé 'ì ïéúîäì êéøö êëìä ,çìâì ìåëé åðéà øéæð ÷ôñ àåäù äæå ,åøòù ìë
àéáîå .íéùã÷á åøéúäì éãë òøåöî ïáø÷ àéáî åúçìâú íåé úøçîìå ,äéìò äðúîå úåðáø÷ä ìò çìâì éãë úåøéæð ÷ôñ ìù äîäá úìåò àéáîå ,äøäè
àéáî æàù íéùã÷á ìëåà íåé 'ñ øçàìù àöîðå .íéùã÷á ìåëàìî áëòî åðéà íùàäù ,íùà àéáî åðéàå .÷ôñä ìò äàá äðéà äîäá úàèçù ,óåò úàèç
úçìâúì àìå øåäè øéæð úçìâúì àì äìåò åðéà òøåöî úçìâúå ,äéä èìçåî àîùã íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øåñà àåä ïééãòå .åèåìç ÷ôñ ìò åúøôë
éîéå åèåìç éîéù ,åì ïéìåò ïéà åúøéæð éîéì äðîù äî ìë ,äéä èìçåî òøåöî íàå ,øåäè øéæðì úçàå àîè øéæðì ãçà ,úåçìâú éúù ãåò ïåòèå ,àîè øéæð
÷ôñá äîäá úìåòå ,àîè øéæð ÷ôñá óåòä úàèç àéáîå ,øåäè øéæð ÷ôñ àîè øéæð ÷ôñ çìâî íåé 'ì øçàìå íåé 'ì ãåò úåðîì êéøöå ,åì ïéìåò ïéà åøéôñ
àì úåðåùàøä úåçìâú éúùä êëéôìå ,äéä èìçåî òøåöî àîùã ,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øåñà ïééãòå .äéìò äðúîå ,ïáø÷ä ìò çìâì éãë øåäè øéæð

`xephxa yexit

לחצאין ? קרבנותיו  שמביא בכך  ומה יהושע: רבי דברי על שואלים בגמרא
יהושע רבי אמר  "לא ezaeyz)ומשיבים: z`)."התלמידים את בה לחדד  אלא

אלא  כך אמר  ולא כלום, תשובתו שאין  יהושע רבי היה "יודע רש"י: ומפרש
יהושע  רבי ומה בעצמם: וחומר קל נושאים שיהיו  התלמידים, את בה לחדד כדי 
וחומר קל  משנה, שאינו דבר  משיב כלום, ולא בדבריו  שאין  בעצמו  הוא שיודע
ולא  בדבריו שאין בו  יודע ואפילו  רבו ; דברי  על להשיב שיכול אדם כל לשאר

צרכו ". כל מלשאול יימנע לא עליו, מלעיגים יהיו חבריו ושאר  כלום
במשנתנו: ששנינו  מה o"על  i g l b n," והלא מגלחין ? למה הגמרא: שואלת

כלומר ראשכם", פאת תקיפו "לא הלאו על עובר  ונמצא טמא, אינו מהם אחד 
שאין מאחר טהרה לגילוח לו  מועיל  זה גילוח אלא שאין  מגלח טהור  נזיר 

אחד של  וגילוחו הואיל  הקרבנות, הבאת לפני  מגלחים הם והרי הקרבן , על 
טומאה גילוח הוא l`xyi")מהם zx`tz")על עבירה כאן  יש הרי  כן  ואם ,

שהיו בכגון  במשנתנו  שמדובר בגמרא, מבארים מכאן  הראש? הקפת איסור 
קטנים שני או נשים שתי הללו  הנזירים `mdia),שני  mxicdy) אסורים שאינם

לפי הראשון , הגילוח על איננה הגמרא ששאלת מבארים, יש הראש. בהקפת
משום  או  הטומאה תגלחת משום או נפשך , ממה מותר  הראשון  שהגילוח

השנייה בפעם הגילוח  על היא השאלה אלא הטהרה, אבל(ixi`nd).תגלחת
היו כן  אם אלא הטומאה תגלחת מגלח משניהם אחד "ואין  כותב: הרמב"ם

מספק" ראשם פאת מקיפין אלו  שאין נשים, או eh)קטנים ,h zexifp 'ld).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עד למחנה מחוץ יושב והוא "מוחלט", מצורע נקרא הכהן , שטימאו  מצורע
היינו גמרו ", "ימי נקראים למחנה, מחוץ יושב שהוא הללו , הימים שמתרפא.
צפרים  "שתי  מביא הוא מצרעתו, שנתרפא ולאחר גמור . מצורע בהם שהוא הימים
"וגלח  ח-ט): יד, (ויקרא מצורע בפרשת כמפורש  עצמו , ומטהר  טהורות", חיות
שבעת  לאהלו מחוץ וישב המחנה, אל יבוא ואחר  וטהר , במים ורחץ שערו כל  את
למדים, נמצאנו  זה מפסוק וגו'. שערו " כל  את יגלח השביעי ביום והיה ימים.
שסופר  ספרו", "ימי נקראים התגלחות שתי  שבין  והימים פעמיים, מגלח שהמצורע
ספרו, לימי  השביעי  ביום השנייה, תגלחתו  לאחר טהרתו . ימי  שבעת את בהם
הריהו – שמשו  והערב אתמול של  טבילתו לאחר  – השמיני וביום טובל, הריהו 
מכלל הוא המצורע שכן  קרבנותיו, שיביא עד קדשים אוכל  ואינו קרבנות. מביא
טהרתם, גמר  לשם אלא חטא, על  לא קרבנותיהם שמביאים היינו כפרה", "מחוסרי

בקדשים לאכול  a);כדי  wxt zezixk)מחוסרי בכלל  שאיננו שנטמא, הנזיר  כן לא
הביא  לא שעדיין פי על  אף בקדשים, מותר  ושביעי  שלישי שהיזה ולאחר כפרה,
ספרו שימי נזירותו , בתוך שנצטרע נזיר בענין ג) ז , (לעיל  שנינו וכבר  קרבנותיו .

ואינו הקודמים, את סותר  אינו  אבל נזירותו , למנין  עולים אינם גמרו חייב וימי
על נדחית הנזיר של האיסור שתגלחת ה), ו , (לעיל  שנינו כן הטומאה. בתגלחת
ודאי, במצורע אמורים? דברים במה מצוה. תגלחת שהיא המצורע, תגלחת ידי 
ספק  שהיה בנזיר דנה משנתנו  – נזירות. דוחה צרעת ספק אין  מצורע, בספק אבל 
תגלחת  שאין המשנה, הבנת לשם להקדים עוד  ויש  מצורע. ספק וגם מת טמא

הנזירות. לתגלחת קודמת הצרעת ושתגלחת ולצרעת, לנזירות עולה אחת

øéæð,סתם נזירות עליו שקיבל –èìçîe ÷ôña àîè äéäL ÈÄÆÈÈÈÅÀÈÅËÂÈ
÷ôñaימי בתוך  במת נטמא אם ספק ספקות: שני לו שהיו כלומר – ÀÈÅ

מצרעתו , נתרפא ועכשיו  מוחלט, מצורע היה אם ספק וגם נזירותו ,

íBé íéML øçà íéLãwa ìëBàלהיטהר הוא צריך שאמנם – ÅÇÃÈÄÇÇÄÄ
שיושלמו  עד  מיד, לגלח רשאי אינו  אבל  המת, טומאת מספק מיד

m i y e l y דוחה צרעת ספק ואין טהור , נזיר הוא שמא נזירותו, ימי
והוא  נזירותו, ימי  שלושים וכשנשלמו  לעיל . שהזכרנו  כמו  נזירות,

ספקות: שלושה עליה יש זו  תגלחת הרי נזיר`.מגלח, היה שמא

הטהרה; תגלחת זו והרי  וזוהיa.טהור , מוחלט, מצורע היה שמא
שבעה  למנות היה צריך  זה בכגון והרי  גמרו "; "ימי  שלאחר תגלחתו 

השנייה, תגלחתו את השביעי  ביום ולגלח ספרו ", "ימי  הנקראים ימים,
את  השמיני ביום ולהביא שמש, ובהערב בטבילה ביום בו ולהיטהר

בקדשים; לאכול כדי  טמא b.קרבנותיו , אלא מצורע היה לא שמא
ולמנות לחזור  הוא שחייב והרי הטומאה; תגלחת וזוהי  mמת, i y e l y

m e iומונה חוזר  הוא הלכך  בטהרה. mלנזירותו e i m i y e l y c e r, ומגלח
השנ  תגלחתו  זו  הרי מצורע, היה שאם נמצא שנייה; ולאחרפעם ייה,

ומותר מצורע, קרבן  למחרת מביא הוא הרי שמשו , והעריב שטבל
ששנינו: וזהו בקדשים; miycwaלאכול  lke`m e i m i y y x g וכגון ,`

שצריך לנזירותו, הראשון  ביום לעיל  האמורים הספקות לו  שנולדו 
עוד ולמנות ולחזור  טהור, נזיר  הוא שמא יום, שלושים למנות הוא

אסור עדיין  אבל  לעיל. שבארנו  כמו  למת, נטמא שמא יום, שלושים
שתי עוד  מספק הוא טעון שכן  למתים, ולהיטמא יין  לשתות הוא

תגלחת `.תגלחות: ואין  מוחלט, מצורע וגם מת טמא גם היה שמא
למשנתנו , בהקדמה שהזכרנו  כמו הטומאה, לתגלחת לו  עולה הצרעת

אבל הטומאה; תגלחת לספק שלישית פעם לגלח צריך הוא והרי 
התגלחות  שתי והרי מוחלט, מצורע אלא מת טמא היה לא שמא
לנזירותו  יום שלושים למנות צריך  והוא לצרעתו, היו  הראשונות

לפיכך נזירותו. למנין עולים אינם ספרו  וימי גמרו שימי  לפי בטהרה,
ספק  שהיא שלישית, תגלחת ומגלח יום, שלושים עוד מונה הוא

טהרה. תגלחת ספק טומאה וגם a.תגלחת מת טמא גם היה שמא
והוא  הטומאה, תגלחת היתה השלישית והתגלחת מוחלט, מצורע

למנות mצריך e i m i y e l y c e r תגלחת ולגלח בטהרה, לנזירותו 
ezexifpהטהרה; llkn `vei df xifp `vnpíéúnì ànhîe ïéé äúBLåÀÆÇÄÄÇÅÇÅÄ

íBé íéøNòå äàî øçàכל תגלחות, ארבע שגילח לאחר היינו  – ÇÇÅÈÀÆÀÄ
תגלחת  לספק אחת צרעתו , לספק שתיים יום: שלושים בסוף אחת

הטהרה תגלחת לספק ואחת miyxtnaeהטומאה, `xephxaa oiir)
;(zglbze zglbz lka wtqn `iadl xifpd jixvy zepaxwd oipra mixg`
יום, ועשרים מאה לאחר נזירותו וגמר  הללו, התגלחות כל  וטעם

æaמשום øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzLéàcå àéäL ïî ÆÄÀÇÇÇÆÇÈÄÀÇÇÇÈÄÄÀÇÆÄÇÇ
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Cúøäè ïaø÷ äæå.ïäî ãçà úî–øîàòLBäé éaø:øéæpa Bcâðk øciL ÷eMä ïî ãçà Lwáé,øîBàå:àîè íà §¤¨§©©£¨¨¥¤¨¥¤¨©©¦§ª©§©¥¤¨¦©¤¦Ÿ§¤§©¨¦§¥¦¨¥

éúééä–ãiî øéæð äzà éøä,éúééä øBäè íàå–GL øçà øéæð äzà éøäíBé íéL;GL ïéøôBñåíBé íéL,ïéàéáîe ¨¦¦£¥©¨¨¦¦¨§¦¨¨¦¦£¥©¨¨¦©©§¦§§¦§¦§¦¦
äøäè ïaø÷å äàîè ïaø÷,øîBàå:àîhä àeä éðà íà–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷,àeä éðà íàå ¨§©ª§¨§¨§©©£¨§¥¦£¦©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¦£¦

øBähä–élL äøäè ïaø÷,è ïaø÷å÷ôña äàî;GL ïéøôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe,øîBàå:àeä éðà íà ©¨¨§©©£¨¤¦§¨§©ª§¨§¨¥§§¦§¦§¦¦¨§©©£¨§¥¦£¦
àîhä–ClL äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷,éúøäè ïaø÷ äæå,øBähä àeä éðà íàå–ïaø÷å élL äøäè ïaø÷ ©¨¥¨§©ª§¨¤¦§¨§©©£¨¤¨§¤¨§©©£¨¦§¦£¦©¨¨§©©£¨¤¦§¨§©

÷ôña äàîè,Cúøäè ïaø÷ eäæå.Bì øîààîBæ ïa:øéæpa Bcâðk øciL Bì òîBL éîe?óBòä úàhç àéáî àlà ª§¨§¨¥§¤¨§©©£¨¨¨©¤¨¦¥©¤¦Ÿ§¤§©¨¦¤¨¥¦©¨¨
äîäa úìBòå,øîBàå:éúééä àîè íà–äáãð äìBòäå éúáBçî úàhçä,éúééä øBäè íàå–éúáBçî äìBòä §©§¥¨§¥¦¨¥¨¦¦©©¨¥¨¦§¨¨§¨¨§¦¨¨¦¦¨¨¥¨¦

÷ôña úàhçäå;GL øôBñåíBé íéL,äøäè ïaø÷ àéáîe,øîBàå:éúééä àîè íà–Bæå äáãð äðBLàøä äìBòä §©©¨§¨¥§¥§¦¥¦¨§©©£¨§¥¦¨¥¨¦¦¨¨¨¦¨§¨¨§
äáBç,éúééä øBäè íàå–äáãð Bæå äáBç äðBLàøä äìBòä,éðaø÷ øàL äæå.øîàòLBäé éaø:àéáî äæ àöîð ¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨¨§§¨¨§¤§¨¨§¨¦¨©©¦§ª©¦§¨¤¥¦

Bì eãBä ìáà !íéàöçì åéúBðaø÷àîBæ ïáì íéîëç. ¨§§¨©£¨¦£¨£¨¦§¤¨

.meiäøäè ïáø÷å äàîåè ïáø÷ åàéáäù øçàìù ,áåö÷ ïîæì íúåøéæð åùøéôå ãçéá íäéðù åøãð íà ä"äå .úåøéæð íúñ åøãðå ãçéá úåøéæð åøãð íäéðùù ïåâëå
:äøäè ïáø÷ ïéùéøôîå ,íúåøéæðì áåö÷ä ïîæä íéðåîå íéøæåç.wtq d`neh oaxwe:úìëàð äðéàå ÷ôñ ,äàîåèä ìò àáä óåòä úàèçz`hg `ian `l`

.ser:äðåî åîùà àéáä àìå åúàèç àéáä ìéòì éøîàã ïðáøë ,àéáî åðéà íùàå .úåøéæð úåàîåè ÷ôñì.mi`vgl eizepaxw `ian df `vnpøåäè øéæð íà
:íéîìùå úàèç áéø÷î àåä äúòå äáåç äúéä äðåùàø äìåòã .àåä.`nef oal minkg eced la`ïáë äëìäå .íéàöçì åéúåðáø÷ áéø÷îù ìò åùùç àìå

:àîåæ
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äøäè,שניהם בין  –øîBàå:לחברו אחד  –àîhä àeä éðà íà ÇÂÈÀÅÄÂÄÇÈÅ
הטמא, הייתי אני אם –ixdäàîè ïaø÷,הקרבנו שכבר  –élL ÈÀÇËÀÈÆÄ

היה, –äøäè ïaø÷å,שהקרבנו –ClL,היה –äæå, עכשיו של  – ÀÈÀÇÇÂÈÆÈÀÆ
éúøäè ïaø÷;יהיה –øBähä àeä éðà íàåהייתי אני  ואם – ÈÀÇÇÂÈÄÀÄÂÄÇÈ

ixdäøäèהטהור, ïaø÷, שהקרבנו –élL,היה –äàîè ïaø÷å ÈÀÇÇÂÈÆÄÀÈÀÇËÀÈ
שהקרבנו , –ClL,היה –äæå, עכשיו של  –Cúøäè ïaø÷– ÆÈÀÆÈÀÇÇÂÈÈ

הם  שחייבים אלא כלום, בקרבנותיהם מפסידים שאינם נמצא יהיה;

לעיל. האמורים הדברים כל  את שיעשו עד הנזירות דקדוקי úîÅבכל 
ïäî ãçà קרבנותיהם שהביאו  קודם הללו , הנזירים משני – ÆÈÅÆ

לו  אפשר ואי טמא, ספק שהוא החי , הנזיר יעשה מה הראשונים,
קרבנותיו? על eMä÷להתנות ïî ãçà Lwáé :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÀÇÅÆÈÄÇ
øéæpa Bcâðk øciL,בקשתו כפי נזירות עליו  שיקבל  –øîBàå– ÆÄÙÀÆÀÇÈÄÀÅ

éúééäלו: àîè íà ולמנות טומאה קרבן  להביא אני וצריך – ÄÈÅÈÄÄ
מחדש , ãiîנזירותי  øéæð äzà éøä שנביא טהרה שקרבן כדי – ÂÅÇÈÈÄÄÈ

שלך, יהא יום שלושים éúééäלאחר  øBäè íàå להביא אני  וצריך – ÀÄÈÈÄÄ
טהרה, GLקרבן øçà øéæð äzà éøäíBé íéL מן זה והרי  – ÂÅÇÈÈÄÇÇÀÄ

הספק; מן נזירויות שתי  למנות צריך GLהשוק ïéøôBñåíBé íéL ÀÀÄÀÄ
כנגדו , לידור השוק מן  האחד עליו שקיבל  מיום –ïéàéáîe בין – ÀÄÄ

äøäèשניהם, ïaø÷å äàîè ïaø÷, לעיל שבארנו  כמו  –øîBàå ÈÀÇËÀÈÀÈÀÇÇÂÈÀÅ
השוק, מן  האחד  לאותו  הספק –àîhä àeä éðà íà ונמצא – ÄÂÄÇÈÅ

חייב  אתה והרי עכשיו, ונשלמה הראשון , התנאי  בזמן  חלה שנזירותך 
טהרה, ixdClLבקרבן äøäè ïaø÷å élL äàîè ïaø÷ יהא – ÈÀÇËÀÈÆÄÀÈÀÇÇÂÈÆÈ

בשבילך, הטהרה וקרבן  בשבילי הטומאה àeäקרבן  éðà íàåÀÄÂÄ
øBähä שהתנינו כפי עכשיו, עד  נזירות עליך חלה שלא ונמצא – ÇÈ
ixd÷ôñaבתחילה, äàîè ïaø÷å élL äøäè ïaø÷ קרבן – ÈÀÇÇÂÈÆÄÀÈÀÇËÀÈÀÈÅ

הספק  על קריבה העוף שחטאת כלומר מספק, קרב יהא הטומאה

נדבה, עולת בתנאי רוצה) הוא (אם קריבה העוף ועולת נאכלת, ואינה
חטאתו  משהביא טמא שנזיר  היא, ההלכה שכן מביא; אינו ואשם

מעכבים; והאשם העולה ואין בטהרה, נזירותו  למנות mixfegeמתחיל
GL ïéøôBñåíBé íéL,שנייה פעם –,äøäè ïaø÷ ïéàéáîe ÀÀÄÀÄÀÄÄÈÀÇÇÂÈ

øîBàå:השוק מן אחד  לאותו הספק –àîhä àeä éðà íà– ÀÅÄÂÄÇÈÅ
הרי הראשונים, יום בשלושים היתה שנזירותך  îèונמצא ïaø÷äà ÈÀÇËÀÈ

הקרבנו, שכבר  –élL,היה –äøäè ïaø÷å,שהקרבנו –ClL ÆÄÀÈÀÇÇÂÈÆÈ
נזירותך, לשם היה, –äæå, עכשיו של –éúøäè ïaø÷לנזירותי – ÀÆÈÀÇÇÂÈÄ

בטהרה; שמניתי øBähäהשנייה àeä éðà íàåהייתי אני  אם – ÀÄÂÄÇÈ
הרי  äøäèהטהור, ïaø÷,בראשונה שהקרבנו  –élL,היה – ÈÀÇÇÂÈÆÄ

הקודמת, ôña÷לנזירותי äàîè ïaø÷å,בספק הוקרב –eäæå– ÀÈÀÇËÀÈÀÈÅÀÆ
עכשיו, מביאים diCúøäè`שאנו  ïaø÷ שהשלמת נזירותך  לשם – ÈÀÇÇÂÈÈ

àîBæעכשיו. ïa Bì øîà:יהושע לרבי –øciL Bì òîBL éîe ÈÇÆÈÄÅÇÆÄÙ
øéæpa Bcâðk אלא לו  תעלה ולא שתיים, נזיר  להיות אחת – נזירות ÀÆÀÇÈÄ

על שיסכים מי  ימצא לא בודאי  הרי לעיל ? ששנינו  כמו  כך,מספק,

תקנה? לו  תהא לא מהם,àlàוכלום אחד שמת כל  –àéáî,האחר – ÆÈÅÄ
óBòä úàhç,נזירות טומאת ספק על  קרבן  לשם –äîäa úìBòå ÇÈÈÀÇÀÅÈ

הטהרה, תגלחת עליה לגלח כדי  הטהרה, מקרבנות אחד  שהיא –
éúééä àîè íà :øîBàå,טומאה בקרבן אני  וחייב –ixdúàhçä ÀÅÄÈÅÈÄÄÇÇÈ
äáãð äìBòäå éúáBçî עולת אלא מביא שאינו הטעם, וזהו  – ÅÈÄÀÈÈÀÈÈ

נדבה כקרבן  להקריבה אפשר בלבד והעולה הואיל  (eli`eבהמה,
dacp mi`a el`k minly oi`e ,dlya rexfe mgl miperh xifpd inly––––

éúáBçî);תוספות תוספות תוספות תוספות  äìBòä ,éúééä øBäè íàå תגלחת לשם – ÀÄÈÈÄÄÈÈÅÈÄ
ושלמים, חטאת חייב אני ועדיין ôña÷הטהרה, úàhçäå קריבה – ÀÇÇÈÀÈÅ

לעיל; שבארנו כמו GLבספק, øôBñåíBé íéL בתחילה נדר אם – ÀÅÀÄ
מרובה, לנזירות הדין  והוא שנטמא; הוא היה שמא סתם, נזירות

שנדר; הזמן  כפי נזירות וסופר äøäèשחוזר  ïaø÷ àéáîe– יינו ה ÅÄÈÀÇÇÂÈ
ושלמים, עולה חטאת, הקרבנות: שלושת àîèכל íà :øîBàåÀÅÄÈÅ

éúééä,מחובתי היתה שהקרבתי  העוף וחטאת –äðBLàøä äìBòä ÈÄÄÈÈÈÄÈ
שהבאתי , –äáãð, שהתניתי כמו  היתה, –Bæå מביא שאני  העולה – ÀÈÈÀ

הקרבנות, שאר  עם נזירותי,äáBçעכשיו לקרבן היא, חובה עולת – È
וכשלמים; äáBçכחטאת äðBLàøä äìBòä ,éúééä øBäè íàåÀÄÈÈÄÄÈÈÈÄÈÈ

חובה, עולת היתה הבאתי שכבר הבהמה עולת –Bæåשאני העולה – À
עכשיו , היא,äáãðמביא נדבה עולת –äæå חטאת של  זה קרבן  – ÀÈÈÀÆ

÷éðaøושלמים, øàL את עליה הבאתי שכבר  הראשונה, לנזירותי ÀÈÈÀÈÄ
על הבא מאשם חוץ הקרבנות כל  קרבים ונמצאו בזמנה; העולה

מעכב. האשם שאין הזכרנו, וכבר  òLBäé:הטומאה, éaø øîàÈÇÇÄÀËÇ
àöîð,זומא בן  לדברי  –!íéàöçì åéúBðaø÷ àéáî äæ שאם – ÄÀÈÆÅÄÈÀÀÈÇÂÈÄ

ועכשיו , לחובתו, בתחילה שהביא העולה לו עלתה הרי היה, טהור נזיר
והשלמים! החטאת את מביא הוא יום, שלושים eãBäאחרי ìáàÂÈ

àîBæ ïáì íéîëç Bì. לחצאין קרבנותיו  להביא שיכול  – ÂÈÄÀÆÈ
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·÷ôña èìçîe ÷ôña àîè äéäL øéæð–íBé íéML øçà íéLãwa ìëBà,äàî øçà íéúnì ànhîe ïéé äúBLå ¨¦¤¨¨¨¥§¨¥ª£¨§¨¥¥©¢¨¦©©¦¦§¤©¦¦©¥©¥¦©©¥¨
íBé íéøNòå;éàcå àéäL ïîæa øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzL,÷ôñ àéäL ïîæa ìáà–äçBc dðéà. §¤§¦¤¦§©©©¤©¨¦§©©©¨¦¦§©¤¦©©£¨¦§©¤¦¨¥¥¨¨

aaaa.wtqa hlgene wtqa `nh didy xifp:èìçåî òøåöî àåä íà ÷ôñå úîá àîèð íà ÷ôñ.mei miyy xg` miycwa lke`÷ôñã ,àì ïëì íãå÷ ìáà
íéùã÷á ìåëàì øåñàù äøôë øñåçî éø÷î àìã ,íéùã÷á ìåëàì øñúî àì àîè øéæð ÷ôñ íåùî ìáà .íéùã÷á ìåëàì øåñà åúøôë àéáéù ãòå àåä òøåöî

øæð ,ãöéë .åôåâî åéìò äàöåé äàîåèù éî àìàúî úàîåèî øäèðå ìáåèå äðåùå äæî ,úòøö ÷ôñå úî úàîåè ÷ôñ åì òøéà ïåùàøä íåéáå .íåé íéùìù
åøæð éîé úàìî ãò çìâì øåñàå àåä øåäè øéæð àîù ,øæðù íåéî íåé íéùìù ãò çìâì ìåëé åðéàå ,àôøúðù òøåöî ïéãë åà àîè øéæð ïéãë çìâì àá åìéàë
úçìâú ïéãë íéøåôéö éúù àéáîå .äøäè úçìâú ÷ôñå øéæð ìù äàîåè úçìâú ÷ôñ òøåöî úçìâú ÷ôñ ,çìâî íåé íéùìù øçàìå ,åéúåðáø÷ àéáéù ãòå
úçìâú ìù úåðáø÷ øàù àéáî åðéàù ô"òàå .øåäè øéæð ÷ôñ íåùî äîäá úìåòå ,àîè øéæð ÷ôñ íåùî ÷ôñä ìò äàáä óåòä úàèçå ,òøåöî ìù åèåìç
úçà ,úåçìâú éðù êéøöù èìçåî òøåöî ïéãå .äáãð úìåò àäúù øåäè øéæð åðéà íàù äéìò äðúîå .àöé ïúùìùî úçà ìò çìâ íà ïðéøîà àä ,äøäè

áéúëãë ,äðåùàøä úçìâúä ïî äòáù øôñù øçàì åøôñ éîé øçàì úçàå ,åúòøöî àôøðùë åèåìç øîâ øçàì(ã"é àø÷éå)úà çìâé éòéáùä íåéá äéäå
úåøéæð ÷ôñå òøåöî ìù åøôñ éîé ÷ôñ ìù úçìâú çìâîå äøäè úåøéæð ÷ôñ ìù íåé 'ì ïéúîäì êéøö êëìä ,çìâì ìåëé åðéà øéæð ÷ôñ àåäù äæå ,åøòù ìë
àéáîå .íéùã÷á åøéúäì éãë òøåöî ïáø÷ àéáî åúçìâú íåé úøçîìå ,äéìò äðúîå úåðáø÷ä ìò çìâì éãë úåøéæð ÷ôñ ìù äîäá úìåò àéáîå ,äøäè
àéáî æàù íéùã÷á ìëåà íåé 'ñ øçàìù àöîðå .íéùã÷á ìåëàìî áëòî åðéà íùàäù ,íùà àéáî åðéàå .÷ôñä ìò äàá äðéà äîäá úàèçù ,óåò úàèç
úçìâúì àìå øåäè øéæð úçìâúì àì äìåò åðéà òøåöî úçìâúå ,äéä èìçåî àîùã íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øåñà àåä ïééãòå .åèåìç ÷ôñ ìò åúøôë
éîéå åèåìç éîéù ,åì ïéìåò ïéà åúøéæð éîéì äðîù äî ìë ,äéä èìçåî òøåöî íàå ,øåäè øéæðì úçàå àîè øéæðì ãçà ,úåçìâú éúù ãåò ïåòèå ,àîè øéæð
÷ôñá äîäá úìåòå ,àîè øéæð ÷ôñá óåòä úàèç àéáîå ,øåäè øéæð ÷ôñ àîè øéæð ÷ôñ çìâî íåé 'ì øçàìå íåé 'ì ãåò úåðîì êéøöå ,åì ïéìåò ïéà åøéôñ
àì úåðåùàøä úåçìâú éúùä êëéôìå ,äéä èìçåî òøåöî àîùã ,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øåñà ïééãòå .äéìò äðúîå ,ïáø÷ä ìò çìâì éãë øåäè øéæð

`xephxa yexit

לחצאין ? קרבנותיו  שמביא בכך  ומה יהושע: רבי דברי על שואלים בגמרא
יהושע רבי אמר  "לא ezaeyz)ומשיבים: z`)."התלמידים את בה לחדד  אלא

אלא  כך אמר  ולא כלום, תשובתו שאין  יהושע רבי היה "יודע רש"י: ומפרש
יהושע  רבי ומה בעצמם: וחומר קל נושאים שיהיו  התלמידים, את בה לחדד כדי 
וחומר קל  משנה, שאינו דבר  משיב כלום, ולא בדבריו  שאין  בעצמו  הוא שיודע
ולא  בדבריו שאין בו  יודע ואפילו  רבו ; דברי  על להשיב שיכול אדם כל לשאר

צרכו ". כל מלשאול יימנע לא עליו, מלעיגים יהיו חבריו ושאר  כלום
במשנתנו: ששנינו  מה o"על  i g l b n," והלא מגלחין ? למה הגמרא: שואלת

כלומר ראשכם", פאת תקיפו "לא הלאו על עובר  ונמצא טמא, אינו מהם אחד 
שאין מאחר טהרה לגילוח לו  מועיל  זה גילוח אלא שאין  מגלח טהור  נזיר 

אחד של  וגילוחו הואיל  הקרבנות, הבאת לפני  מגלחים הם והרי הקרבן , על 
טומאה גילוח הוא l`xyi")מהם zx`tz")על עבירה כאן  יש הרי  כן  ואם ,

שהיו בכגון  במשנתנו  שמדובר בגמרא, מבארים מכאן  הראש? הקפת איסור 
קטנים שני או נשים שתי הללו  הנזירים `mdia),שני  mxicdy) אסורים שאינם

לפי הראשון , הגילוח על איננה הגמרא ששאלת מבארים, יש הראש. בהקפת
משום  או  הטומאה תגלחת משום או נפשך , ממה מותר  הראשון  שהגילוח

השנייה בפעם הגילוח  על היא השאלה אלא הטהרה, אבל(ixi`nd).תגלחת
היו כן  אם אלא הטומאה תגלחת מגלח משניהם אחד "ואין  כותב: הרמב"ם

מספק" ראשם פאת מקיפין אלו  שאין נשים, או eh)קטנים ,h zexifp 'ld).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עד למחנה מחוץ יושב והוא "מוחלט", מצורע נקרא הכהן , שטימאו  מצורע
היינו גמרו ", "ימי נקראים למחנה, מחוץ יושב שהוא הללו , הימים שמתרפא.
צפרים  "שתי  מביא הוא מצרעתו, שנתרפא ולאחר גמור . מצורע בהם שהוא הימים
"וגלח  ח-ט): יד, (ויקרא מצורע בפרשת כמפורש  עצמו , ומטהר  טהורות", חיות
שבעת  לאהלו מחוץ וישב המחנה, אל יבוא ואחר  וטהר , במים ורחץ שערו כל  את
למדים, נמצאנו  זה מפסוק וגו'. שערו " כל  את יגלח השביעי ביום והיה ימים.
שסופר  ספרו", "ימי נקראים התגלחות שתי  שבין  והימים פעמיים, מגלח שהמצורע
ספרו, לימי  השביעי  ביום השנייה, תגלחתו  לאחר טהרתו . ימי  שבעת את בהם
הריהו – שמשו  והערב אתמול של  טבילתו לאחר  – השמיני וביום טובל, הריהו 
מכלל הוא המצורע שכן  קרבנותיו, שיביא עד קדשים אוכל  ואינו קרבנות. מביא
טהרתם, גמר  לשם אלא חטא, על  לא קרבנותיהם שמביאים היינו כפרה", "מחוסרי

בקדשים לאכול  a);כדי  wxt zezixk)מחוסרי בכלל  שאיננו שנטמא, הנזיר  כן לא
הביא  לא שעדיין פי על  אף בקדשים, מותר  ושביעי  שלישי שהיזה ולאחר כפרה,
ספרו שימי נזירותו , בתוך שנצטרע נזיר בענין ג) ז , (לעיל  שנינו וכבר  קרבנותיו .

ואינו הקודמים, את סותר  אינו  אבל נזירותו , למנין  עולים אינם גמרו חייב וימי
על נדחית הנזיר של האיסור שתגלחת ה), ו , (לעיל  שנינו כן הטומאה. בתגלחת
ודאי, במצורע אמורים? דברים במה מצוה. תגלחת שהיא המצורע, תגלחת ידי 
ספק  שהיה בנזיר דנה משנתנו  – נזירות. דוחה צרעת ספק אין  מצורע, בספק אבל 
תגלחת  שאין המשנה, הבנת לשם להקדים עוד  ויש  מצורע. ספק וגם מת טמא

הנזירות. לתגלחת קודמת הצרעת ושתגלחת ולצרעת, לנזירות עולה אחת

øéæð,סתם נזירות עליו שקיבל –èìçîe ÷ôña àîè äéäL ÈÄÆÈÈÈÅÀÈÅËÂÈ
÷ôñaימי בתוך  במת נטמא אם ספק ספקות: שני לו שהיו כלומר – ÀÈÅ

מצרעתו , נתרפא ועכשיו  מוחלט, מצורע היה אם ספק וגם נזירותו ,

íBé íéML øçà íéLãwa ìëBàלהיטהר הוא צריך שאמנם – ÅÇÃÈÄÇÇÄÄ
שיושלמו  עד  מיד, לגלח רשאי אינו  אבל  המת, טומאת מספק מיד

m i y e l y דוחה צרעת ספק ואין טהור , נזיר הוא שמא נזירותו, ימי
והוא  נזירותו, ימי  שלושים וכשנשלמו  לעיל . שהזכרנו  כמו  נזירות,

ספקות: שלושה עליה יש זו  תגלחת הרי נזיר`.מגלח, היה שמא

הטהרה; תגלחת זו והרי  וזוהיa.טהור , מוחלט, מצורע היה שמא
שבעה  למנות היה צריך  זה בכגון והרי  גמרו "; "ימי  שלאחר תגלחתו 

השנייה, תגלחתו את השביעי  ביום ולגלח ספרו ", "ימי  הנקראים ימים,
את  השמיני ביום ולהביא שמש, ובהערב בטבילה ביום בו ולהיטהר

בקדשים; לאכול כדי  טמא b.קרבנותיו , אלא מצורע היה לא שמא
ולמנות לחזור  הוא שחייב והרי הטומאה; תגלחת וזוהי  mמת, i y e l y

m e iומונה חוזר  הוא הלכך  בטהרה. mלנזירותו e i m i y e l y c e r, ומגלח
השנ  תגלחתו  זו  הרי מצורע, היה שאם נמצא שנייה; ולאחרפעם ייה,

ומותר מצורע, קרבן  למחרת מביא הוא הרי שמשו , והעריב שטבל
ששנינו: וזהו בקדשים; miycwaלאכול  lke`m e i m i y y x g וכגון ,`

שצריך לנזירותו, הראשון  ביום לעיל  האמורים הספקות לו  שנולדו 
עוד ולמנות ולחזור  טהור, נזיר  הוא שמא יום, שלושים למנות הוא

אסור עדיין  אבל  לעיל. שבארנו  כמו  למת, נטמא שמא יום, שלושים
שתי עוד  מספק הוא טעון שכן  למתים, ולהיטמא יין  לשתות הוא

תגלחת `.תגלחות: ואין  מוחלט, מצורע וגם מת טמא גם היה שמא
למשנתנו , בהקדמה שהזכרנו  כמו הטומאה, לתגלחת לו  עולה הצרעת

אבל הטומאה; תגלחת לספק שלישית פעם לגלח צריך הוא והרי 
התגלחות  שתי והרי מוחלט, מצורע אלא מת טמא היה לא שמא
לנזירותו  יום שלושים למנות צריך  והוא לצרעתו, היו  הראשונות

לפיכך נזירותו. למנין עולים אינם ספרו  וימי גמרו שימי  לפי בטהרה,
ספק  שהיא שלישית, תגלחת ומגלח יום, שלושים עוד מונה הוא

טהרה. תגלחת ספק טומאה וגם a.תגלחת מת טמא גם היה שמא
והוא  הטומאה, תגלחת היתה השלישית והתגלחת מוחלט, מצורע

למנות mצריך e i m i y e l y c e r תגלחת ולגלח בטהרה, לנזירותו 
ezexifpהטהרה; llkn `vei df xifp `vnpíéúnì ànhîe ïéé äúBLåÀÆÇÄÄÇÅÇÅÄ

íBé íéøNòå äàî øçàכל תגלחות, ארבע שגילח לאחר היינו  – ÇÇÅÈÀÆÀÄ
תגלחת  לספק אחת צרעתו , לספק שתיים יום: שלושים בסוף אחת

הטהרה תגלחת לספק ואחת miyxtnaeהטומאה, `xephxaa oiir)
;(zglbze zglbz lka wtqn `iadl xifpd jixvy zepaxwd oipra mixg`
יום, ועשרים מאה לאחר נזירותו וגמר  הללו, התגלחות כל  וטעם

æaמשום øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzLéàcå àéäL ïî ÆÄÀÇÇÇÆÇÈÄÀÇÇÇÈÄÄÀÇÆÄÇÇ
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‡úeøéæð íäì ïéà íéBbä.úeøéæð ïäì Lé íéãáòå íéLð.íéãáòaî íéLpa øîç,Bcáò úà äôBk àeäL,Bðéàå ©¦¥¨¤§¦¨¦©£¨¦¥¨¤§¦Ÿ¤©¨¦¦¨£¨¦¤¤¤©§§¥

BzLà úà äôBk.íéLpaî íéãáòa øîç:BzLà éøãð øôî àeäL,Bcáò éøãð øôî Bðéàå.BzLàì øôä–øôä ¤¤¦§Ÿ¤¨£¨¦¦©¨¦¤¥¥¦§¥¦§§¥¥¥¦§¥©§¥¥§¦§¥¥
úéîìBò.Bcáòì øôä,úeøçì àöé–Búeøéæð íéìLî.åéðt ãâðkî øáò–øéàî éaøøîBà:äzLé àG;éñBé éaøå ¨¦¥¥§©§¨¨§¥©§¦§¦¨©¦§¤¤¨¨©¦¥¦¥¦§¤§©¦¥

øîBà:äzLé. ¥¦§¤
·àîè àeäL Bì òãBðå çlbL øéæð,äòeãé äàîè íà–øúBñ,íBäzä úàîè íàå–øúBñ Bðéà.íààHL ãò ¨¦¤¦©§©¤¨¥¦ª§¨§¨¥§¦ª§©©§¥¥¦©¤

íåé íéùìù ãåò úåðîì êéøö êëéôì ,àéä äàîåè ìù úçìâú úéùéìùä úçìâúå äéä àîè øéæð àîùå ,äøäè ìù àìå äàîåè ìù àì ,úåøéæð íùì åì åìò
úàîåè ÷ôñ åúðù ùàøá åì òøéàå äðù úåøéæð øãð íà ïëå .íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì øúåî ë"çàå ,äðúîå ,øåäè øéæð ïáø÷ àéáîå ,äøäè úåøéæð ìù

ìëåàå åúøôë àéáîå çìâîå äéðù äðù äðåîå ,úòøö ÷ôñå äøäè ÷ôñå äàîåè ÷ôñ ìù úçìâú çìâîå äðù äðåî ,úòøö ÷ôñå úîãåò äðåîå ,íéùã÷á
:íéúîì àîèéå ïéé äúùéù íãå÷ íéðù 'á

h`̀̀̀.zexifp mdl oi` miebd,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øúåîå úåøéæð úøåú åéìò ïéà øéæðá øãð íà ,ìàøùéë úåáãðå íéøãð ïéáéø÷î íéåâã áâ ìò óà
øéæð úùøô ùéøá áéúëã('å øáãîá):øéæðá íéøãåð íéåâ ïéàå øéæðá íéøãåð ìàøùé éðá ,ìàøùé éðá ìà øáã.ecar z` dtek `edyàîèäìå ïéé úåúùì åäôåë

:åçøë ìòá íéúîì.ezy` z` dtek epi`eíä àìà ãáòä úà óåëì êéøö áøä ïéà ,äëàìî ìåèá åà ùôð éåðéò íäá ùéù íéøãð øàùáå .äçøë ìòá
áéúëã ,íäéìàî íéìèá('ì íù)íäá ùéù ïéá ãáòä òáùðù íìåë úåòåáùä ïëå .åì äéåð÷ åùôð ïéàù ãáò àöé ,åì äéåð÷ åùôðù éî ,åùôð ìò øñà øåñàì

ìåèéá íäá ïéàå ùôð éåðéò íäá ïéàù íéøãð ìáà .åîöòì úåùø åì ïéà éøäù ,íéìèá íäéìàîù ,åôåëì êéøö åáø ïéà ,ùôð éåðéò íäá ïéàù ïéá ùôð éåðéò
:íìèáì íäéìò åôåëì ìåëé åáø ïéàå íîéé÷ì ãáòä áééç ,åáøì äëàìî.ecar ixcp xtin epi`e ezy` ixcp xtinøçà åúùà äøãðù øãðá äöøúð íàù

:åîéé÷ì ãáòä áééç åîåé÷á ë"çà äöøå åøãð ìò øåáòì åãáò úà äôë íàå .'à íòô äì øôäù øçà åîéé÷ì úáééç äðéà åðîéé÷úù äöåøå äì øôäùxtd
.ezexifp milyn zexigl `vi ecarlíéìùäì ãáòä áééç ,úåøéçì ãáòä àöé ë"çàå íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì åãáò úà äôë íà àìà øôä à÷åã åàì

êéøöå ïë ìéáùá úåøéçì ãáòä àöéå åðîî ïåãàä úåëæ ò÷ô ,êì øôåî åãáòì øîåàäù ,úåøéçì àöé åãáòì øôä ùøéô í"áîøå .úåøéçì àöéù øçà åúåøéæð
ð íéìùéù:äæ 'éôá ññäî éáìå .åúåøéæ.eipt cbpkn xar:øéæðá øãðù øçà åáøî çøáù.dzyi `l xne` n"xøåáòì åäôëéù åáøì áåùéå øòèöéù éãë ïéé

:ïéé úåúùì øúåî äéäéå åøãð ìò.dzyi xne` iqei 'xeàåä åìéàë àöîðå ,åðøéæçéå åéøçà åáø ù÷áéù åáøì áåùì àåä ãéúò éøäù .úåîéå äìçé àìù
:åáø úåùøá

aaaa.glby xifp:åúåøéæð éîéá àîèðù åì òãåð ë"çàå ïäéìò çìéâå åéúåðáø÷ àéáäù.dreci d`neh m`øá÷ äðéàù ïåâë ,äòåãé äúéäù øùôàù äàîåè
:íåäúä.xzeq:úøçà úåøéæð äðåîå øæåçå.xzeq epi` medzd z`neh m`eãçà ïéàù äàîåè àéäå íåäúä úàîåè äúéä øáòù íå÷îáù åì òãåð íà

`xephxa yexit

ימי בתוך הנגע תגלחת את מגלח הריהו ודאי , מצורע שהוא שנזיר –

התגלחת  את מיד מגלח הוא מצרעתו שנרפא שלאחר  היינו נזירותו ,
השנייה, תגלחתו  מגלח הוא ימים שבעה ולאחר לצרעתו , הראשונה

נזירותו , מנין  משלים כך dðéàואחר ,÷ôñ àéäL ïîæa ìáàÂÈÄÀÇÆÄÈÅÅÈ
äçBc.נזירות דוחה צרעת ספק שאין  הנזיר , של  האיסור תגלחת את – È

קצוב, לזמן  שהיתה מרובה, לנזירות הדין והוא סתם; בנזירות משנתנו  בארנו 
וגם  מת טומאת ספק לנזירותו  הראשון  ביום לו ונולד  לשנה, נזר  אם כגון
שתי שגילח לאחר היינו שנתיים, אחר  עד בקדשים לאכול אסור צרעת, ספק
שנייה, שנה לסוף ושנייה ראשונה שנה לסוף ראשונה צרעתו, לספק תגלחות
שבארנו כמו שנים, ארבע לאחר  אלא למתים ולהיטמא יין לשתות ואסור 

במשנה. הטעם

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

úeøéæð íäì ïéà íéBbäנזיר בפרשת שנאמר בבבב):):):):– וווו,,,, "דבר((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÇÄÅÈÆÀÄ
נודרים  גויים ואין  בנזיר , נודרים ישראל בני  ודרשו: ישראל ", בני  אל 
לשתות  לו  ומותר  נזירות, תורת עליו איו בנזיר, נדר  גוי  ואם בנזיר.

למתים. ולהיטמא úeøéæðיין ïäì Lé íéãáòå íéLð נדרו שאם – ÈÄÇÂÈÄÅÈÆÀÄ
נדר ; נדרם נזיר miypבנזירות, בפרשת שנאמר  אשה ((((שם שם שם שם ):):):):– או  "איש

נזיר ", נדר לנדור  יפליא שנאמר micareכי בני((((שם שם שם שם ):):):):– אל  "דבר 
ודרשו: אליהם", ואמרת `mdil"ישראל zxn`e" עבדים לרבות –

íéãáòaîכנענים. íéLpa øîç חומרה האשה בנזירות יש  – ÙÆÇÈÄÄÈÂÈÄ
העבד , בנזירות Bcáòשאינה úà äôBk àeäL לכפות אדם שיכול – ÆÆÆÇÀ

וייטמא  יין שישתה היינו  שנדר , הנזירות על  לעבור עבדו  למתים את

כורחו, BzLàבעל úà äôBk Bðéàå לכפות יכול  אדם אין אבל – ÀÅÆÆÄÀ
שמעו . ביום נדרה את מפר  כן  אם אלא נזירותה, על  לעבור אשתו  את

íéLpaî íéãáòa øîç בנזירות שאינה חומרה העבד  בנזירות ויש  – ÙÆÈÂÈÄÄÇÈÄ
BzLàהאשה, éøãð øôî àeäL ביום אשתו  נדרי מפר שאדם – ÆÅÅÄÀÅÄÀ

נזירותה, ומבטל Bcáòשמעו , éøãð øôî Bðéàåפי על שאף – ÀÅÅÅÄÀÅÇÀ
נדרו , את לבטל  יכול  אינו שנדר , הנזירות על  לעבור לכפותו שיכול 

נזירותו  לקיים העבד  חייב כופו, אינו רבו BzLàì,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ואם øôäÅÅÀÄÀ
úéîìBò øôä,לגמרי הם מופרים הבעל, שהפר נפש  עינוי  שנדרי – ÅÅÈÄ

מרשותו . יוצאת שהיא לאחר  Bcáòìאף øôä אותו שכפה כלומר  – ÅÅÀÇÀ
הנזירות, על  Búeøéæðהריהוúeøçì,העבד m`àöéלעבור íéìLî ÈÈÀÅÇÀÄÀÄ

עבד . בהיותו  עליו שקיבל zexglמפרש:והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםם– `vi ecarl xtd
יוצא  והעבד  זכותו  ממנו  פקעה לך ", "מופר לעבדו: שהאומר  –
במשנתנו: הרמב"ם שגירסת כלומר  נזירותו , להשלים וחייב לחירות,

"m i l y n e"ezexifp.(.(.(.( יח יח יח יח בבבב,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ((((ועייןועייןועייןועיין

t ãâðkî øáòåéð, מרבו ברח בנזירות העבד  שנדר  לאחר אם – ÈÇÄÀÆÆÈÈ
äzLé àG :øîBà øéàî éaø;יין –äzLé :øîBà éñBé éaøå ÇÄÅÄÅÄÀÆÀÇÄÅÅÄÀÆ

אותו  קונסים מאיר  רבי שלדעת מחלוקתם, טעם מבואר בגמרא –
על לעבור  אותו שיכוף לרבו , ויחזור  שיצטער  כדי  נזירותו , שיקיים

שלא  אפילו  לשתות לו  שמותר  סובר , יוסי  ורבי ביין ; מותר  ויהא נדרו ,
ואסור רבו, ברשות הריהו  שהוא מקום בכל שהעבד לפי  רבו, בפני

לרבו . כשיחזור וחלש כחוש  יהא שלא כדי  נזירות, לנהוג לו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ולאחר  עליו , ידע לא בעולם אדם שאף נסתר , במקום טמון  שהיה במת שנטמא מי 
נקראת זו טומאה הרי  סתרו , במקום משוקע המת אותו  נמצא z"שנטמא ` n e h

m e d z d," חבויה היתה כאילו  אדם, לשום ידועה היתה שלא מת טומאת היינו
קודם  התהום" ב"טומאת הנזיר נטמא שאם ללמד, באה משנתנו  התהום. במעמקי 

נזירותו. את סותר  אינו הגילוח, לאחר אלא הטומאה נתגלתה ולא שגילח,

çlbL øéæð,קרבנותיו והביא נזירותו  שהשלים לאחר –Bì òãBðå ÈÄÆÄÇÀÇ
כך, אחר –àîè àeäL, נזירותו בימי במת שנטמא –äàîè íà ÆÈÅÄËÀÈ

äòeãé,אדם לבני ידועה שהיתה מת, בטומאת שנטמא –øúBñ– ÀÈÅ
אחרת, נזירות ומונה וחוזר íBäzäנזירותו, úàîè íàå שנטמא – ÀÄËÀÇÇÀ

בהקדמה  שבארנו כמו  בעולם, אדם שום עליה ידע שלא מת בטומאת
øúBñלמשנתנו, Bðéàהקבלה מפי הלכה זה ודבר  נזירותו; –`xnb") ÅÅ
"dl ixinb טז טז טז טז וווו,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אאאא;;;; סגסגסגסג,,,, נזירנזירנזירנזיר גמראגמראגמראגמרא עייןעייןעייןעיין ––––.(ãò íàÄÇ

çlb àHL,טמא שהוא שגילח קודם לנזיר  נודע אם אבל  –ïéa ÆÄÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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çlb,Ck ïéáe Ck ïéa–øúBñ.ãöék?äøònä ét ìò óö úî àöîðå äøòna ìBaèì ãøé–àîè;òwLî àöîð ¦©¥¨¥¨¥¥©¨©¦§©§¨¨§¦§¨¥¨©¦©§¨¨¨¥¦§¨§ª¨
äøònä ò÷ø÷a,ø÷äì ãøé–øBäè,úî úàîhî øähì–àîè;àîè ú÷æçL–àîè,øBäè ú÷æçå–øBäè, §©§©©§¨¨¨©§¨¥¨¦©¥¦ª§©¥¨¥¤¤§©¨¥¨¥§¤§©¨¨
øácì íéìâøL. ¤©§©¦©¨¨

‚Bkøãk ákLî älçza úî àöBnä–Búñeáz úàå BìèBð.íéðL àöî–ïúñeáz úàå ïìèBð.GL àöîäL,íà ©¥¥©§¦¨ª§¨§©§§§¤§¨¨¨§©¦§¨§¤§¨¨¨¨§¨¦
éäðBîL ãòå úBnà òaøàî äæì äæ ïéa L–úBøá÷ úðeëL Bæ éøä,änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa.ãçà àöî ¥¥¤¨¤¥©§©©§©§¤£¥§©§¨¥¥¤§©¨¤§¦©¨¨¨¤¨

:øéæðá êë àéä äëìäã ,øúåñ åðéà äéä àîè éàãåù ô"òà ,íìåòä óåñá åìéôà äøéëî.glb `ly cr m`.åéúåðáø÷ àéáä øáëù ô"òà ,äøäè úçìâú
:çåìéâä íãå÷ åì òãåðå ìéàåä.jk oiae jk oiaøçà à÷åã åðééä ,úøúåñ äðéà íåäúä úàîåèã éøéîâã àäã .øúåñ ,íåäúä úàîåè ïéá äòåãé äàîåè ïéá

:äøäè ìù çåìâ.cvik:íåäúä úàîåè ïéã.dxrna leahl cxiìåáèì ãøéå ,úî ìù äðéàù äá àöåéë úøçà äàîåè åà õøù úàîåè àîè äéäù
éìéî éðä ,øåäè íéîä éðô ìò äôö äàîåè ÷ôñ ïì àîéé÷ã àäå .àîè ,àîèð àì åà åá àîèð ÷ôñ íéîä éðô ìò óö úîä ïî úéæë àöîðå ,åúàîåèî
.íãà éðá äåàøéù øùôàù íå÷îá äúéäå ìéàåä ,äòåãé äàîåè åðééäã ,àîè ,çìâù øçà óà äæ ÷ôñ åì òãåð íàå .àîè ,úî úàîåèá ìáà ,õøù úàîåèá

î÷ àúåáø ,ìåáèì ãøé è÷ðã éàäå:àîè ä"ôà ,àîèîä øáã ìëî øäæð äøäèì äàîåèî ìáåèäã â"òàã ,ì".dxrnd rwxwa rweyn `vnpìáèù íå÷îá
:íãà íåùì äòåãé äúéä àìù íå÷îá äúéäù ,íåäúä úàîåè åðééäã ,øúåñ åðéàå øåäè ,çìâù øçà åì òãåð íà .àîèð éàãåáå.xedh xwdl cxiô"òà

äéäù äøòîá ìáèå úî úàîåèî øäèéì ãøé íà ìáà .úî àîè äéä àì íà øåäè ä"ôà ,äàîåèî øäæð äéäéù éãë ìåáèì ãøé àìå ïðèöäìå ø÷äì ãøéù
:øåäè øåäè ú÷æçå àîè àîè ú÷æçù ,øúåñå àîè ,úåøéæð åéìò ìá÷ ë"çàå ìáèù úî àîè åà ,åúåøéæð íéìùäå äá ò÷åùî úîä.xacl milbxyøîåìë

:àîè ú÷æçá äéäùë àìå øåäè ú÷æçá øéæðä äéäùë àìà øéæðá äøåäè àéäù íåäúä úàîåèì àúëìä éøéîâ àìã øîåì øáãì ùé ø÷éòå íòè
bbbb.dlgzn zn `vendäéäù àìå úî ïéúéðúîã àðùéìî ïðé÷ééã ãåòå .éåöî äéäù àìå àöåîä àøîâá ïðéøîàã åðééäå .øá÷ íù äéäù òåãé äéä àìù

:âåøä.akyen:áùåé äéäù àìå.ekxckïäéúî øåá÷ì ìàøùé ìù ïëøã ïéàù ,íä íéåâ àîù åäì ïðéùééç éðä ìëã .åéúåëøé ïéá çðåî åùàø äéäù àìå
:êë.ezyetz z`e elhep.åéúçúù çåçéú øôòä ìë àåäù ,äùéôú éãë åîò øá÷ä ìù øôòä ïî ìåèéù êéøöå ,øçà íå÷îá åøá÷ìå íùî åúåðôì øúåî

áéúëã .úåòáöà 'â äìåúá ò÷ø÷á øôåçå(æî úéùàøá)íéøöî ìù øôòî øîà÷ éëä àìà ,íéøöîî øîåì êéøö ïéàù ,íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî éðúàùðå
:éîò ìåèyi m` dyly `vn.dpeny cr zen` 'cn dfl df oia:äðåîùî øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô ïéà éùéìù ãò ïåùàø øá÷î øîåìëdf ixd

.zexaw zpekyíéðùá åà ãçàáù àìà .åúåðôì øåñà íù ïåúð äøåá÷ íùìù øëéð íà ãçà úî åìéôàå .íúåðôì øåñàå íù íåðúð äøåá÷ íùìù øëéðå

`xephxa yexit

Ck ïéáe Ck בטומאת שנטמא ובין ידועה בטומאה שנטמא בין – ÈÅÈ
רביøúBñהתהום, כדעת היא שמשנתנו מפרשים, בגמרא נזירותו . – Å

לא  גילח שלא זמן שכל  היינו  מעכבת, שהתגלחת הסובר , אליעזר,
מן  אחד  עליו שנזרק כיון חכמים, לדעת אבל נזירותו; מכלל יצא

בימי התהום בטומאת נטמא שאם כלומר  סותר , אינו  שוב הדמים,
דם  המזבח על  לשמו  שנזרק לאחר  אלא כך על לו נודע ולא נזירותו ,

סותר . אינו  עדיין, גילח שלא פי על אף מקרבנותיו , minkgkאחד  dklde
יז יז יז יז ).).).). וווו,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הל הל הל הל '''' התהום?ãöék((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם טומאת דין  –ìBaèì ãøé ÅÇÈÇÄÀ

äøòna כיוצא אחרת טומאה או שרץ, טומאת טמא הנזיר שהיה – ÇÀÈÈ
שבמערה, מים במקווה מטומאתו  לטבול וירד  מת, של  שאינה בה,

äøònä ét ìò óö úî àöîðåפי על  נמצאה שטבל ולאחר – ÀÄÀÈÅÈÇÄÇÀÈÈ
נטמא  אם וספק המים, פני על  שצפה מת, גוויית שבמערה המקווה

נטמא, לא או טומאה àîèבמת וספק היא, ידועה שטומאה לפי – ÈÅ
"ירד נקטה שמשנתנו מבואר , במפרשים טמא. ספקו היחיד  ברשות
לדקדק  דרכו  לטבול  שהיורד  פי  על  שאף רבותא, להשמיענו לטבול ",

וטומאה  הואיל טמא, ספקו  מקום מכל  המטמא, דבר מכל  ולהיזהר 
היא; –la`àöîðידועה מת –äøònä ò÷ø÷a òwLîוהרי – ÄÀÈÀËÈÀÇÀÇÇÀÈÈ

התהום, טומאת ø÷äìזו  ãøé למערה ירד  ולא טמא, היה שלא – ÈÇÀÈÅ
מלהיטמא, נזהר אינו זה שבכגון פי  על  אף עצמו, לקרר כדי  אלא

df ixdøBäè במת כן  לפני  שנטמא גילוחו, לאחר לו נודע ואם – È
התהום  וטומאת הואיל נזירותו, סותר  אינו  להקר, שירד  בשעה זה

למערה ירד ואם úîהיא. úàîhî øähì בטומאת הנזיר  שנטמא – ÄÇÅÄËÀÇÅ
המערה, בקרקע משוקע מת נמצא כך  ואחר במערה, וטבל  וירד  המת,

àîè נזירותו שמנה לאחר  אלא כך  על  לו נודע לא ואפילו  הנזיר , – ÈÅ
טומאת  שהיא פי  על  אף נזירותו , סותר  זה הרי  הטהרה, תגלחת וגילח

øBäèהתהום; øBäè ú÷æçå ,àîè àîè ú÷æçL שמעמידים – ÆÆÀÇÈÅÈÅÀÆÀÇÈÈ
בחזקת  הוא הרי טמא, והיה הואיל  ואומרים: חזקתו , על הנזיר את

מי ורק מטומאתו , בודאי  אותו שתוציא טבילה שיטבול עד  טומאתו ,
מחזקתו , אותו מוציאה התהום טומאת אין  טהור , בחזקת שהוא

øácì íéìâøLהלכך חזקתו, על  אדם להעמיד הוא הגיוני  שיסוד – ÆÇÀÇÄÇÈÈ
לא  בנזיר, מטמאה שאינה התהום, בטומאת שנאמרה שהלכה מסתבר ,

טמא. בחזקת כשהיה ולא טהור, בחזקת שהיה בנזיר  אלא נאמרה

i r i a x m e i
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הקודמת: המשנה בסוף ששנינו  הביטוי  אגב כאן  מובאות שלאחריה והמשנה משנתנו

"x a c l m i l b x y," להלכות וטעם כיסוד זה ביטוי משמש  הללו במשניות גם שכן
ספק, ויש  קבורים, מתים בו  שמצאו  מקום בדין עוסקת משנתנו  – בהן. השנויות

שמת  או  קברות, שכונת זו דעת אם על  באקראי , זה במקום שנקברו הם, בודדים ים

היו נוהגים והנה – קברות. לבית ולהעבירם אחדים, ימים לאחר  מכאן לפנותם

הרגלים, עולי  בשביל מטומאתם ולטהרם בטומאה, החשודים הדרכים את לבדוק

בעייה  בודדים, קברים בדרכים מוצאים ואם הטהרות; ונושאי  הפסח קרבן עושי 

מקומו, קנה שמת הוא, הדין  ואמנם – המתים. את משם לפנות מותר אם היא,

אסור  המת, שם נקבר  שברשות ידוע, הוא והקבר בודד , קבר אפילו נמצא אם ולכן

לעוברים; ניכר  שיהא בסימן , המקום את שמציינים אלא משם, המת את לפנות

שמותר  ללמד , משנתנו באה זה בכגון  ידוע, היה שלא במקרה, קבר נמצא אם אבל 

לפנותו.

úî àöBnä לבדוק כדי  ואם במקרה, אם באדמה, חופר  שהיה כגון  – ÇÅÅ
מת  ומצא לעיל , שבארנו  כמו טומאה, חשש  בהם שיש המקומות את

älçza אחרים קברים לכן  קודם מצא שלא כלומר  בראשונה, – ÇÀÄÈ
לו , ובסמוך זה zndבמקום dideBkøãk ákLî שקוברים כדרך  – ËÀÈÀÇÀ

ישראל, Búñeázמתי  úàå BìèBð את לפנות לו מותר  כלומר – ÀÀÆÀÈ
תבוסתו  עפר  עם המת את נוטל והריהו אחר , במקום ולקברו משם המת

ממנו . שיצא המוהל ואת דמו  את שספג מלשון "ezqeaz"שתחתיו, –

בדמיך " וווו).).).)."מתבוססת טז טז טז טז ,,,, גורסים:((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל eויש z y e t z והיינו –
טהור. המקום כך  ואחר  המת; שתפס הקרקע מן íéðLעפר àöîÈÈÀÇÄ

שם  שנקברו  ונראה עליהם, ידוע היה שלא מתים, שני  מצא אם וכן –
ïúñeázבאקראי, úàå ïìèBð ואין אחר , למקום אותם ומפנה – ÀÈÀÆÀÈÈ
קברות.חוששים  בית כאן שמא ,GL àöîäL מצא אם אבל  – ÈÈÀÈ

מתים, äæìשלושה äæ ïéa Lé íàשלישי לקבר  ראשון קבר  בין  – ÄÅÅÆÈÆ
äðBîL((((גמראגמראגמראגמרא),),),), ãòå úBnà òaøàî אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ

אמות, משמונה יותר  ÷úBøáולא úðeëL Bæ éøä לפנות ואסור – ÂÅÀÇÀÈ
הוא  סימן  אמות, מארבע פחות ביניהם יש אם ברם, משם. המתים את
יותר ביניהם יש  אם וכן ודחק; חפזון  מתוך באקראי, שם שנקברו 

קברות; שכונת זו  ואין הם, בודדים שקברים סימן אמות, משמונה
שש על ארבע של בשיעור  קברים מערת לעשות היו  נוהגים שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡úeøéæð íäì ïéà íéBbä.úeøéæð ïäì Lé íéãáòå íéLð.íéãáòaî íéLpa øîç,Bcáò úà äôBk àeäL,Bðéàå ©¦¥¨¤§¦¨¦©£¨¦¥¨¤§¦Ÿ¤©¨¦¦¨£¨¦¤¤¤©§§¥

BzLà úà äôBk.íéLpaî íéãáòa øîç:BzLà éøãð øôî àeäL,Bcáò éøãð øôî Bðéàå.BzLàì øôä–øôä ¤¤¦§Ÿ¤¨£¨¦¦©¨¦¤¥¥¦§¥¦§§¥¥¥¦§¥©§¥¥§¦§¥¥
úéîìBò.Bcáòì øôä,úeøçì àöé–Búeøéæð íéìLî.åéðt ãâðkî øáò–øéàî éaøøîBà:äzLé àG;éñBé éaøå ¨¦¥¥§©§¨¨§¥©§¦§¦¨©¦§¤¤¨¨©¦¥¦¥¦§¤§©¦¥

øîBà:äzLé. ¥¦§¤
·àîè àeäL Bì òãBðå çlbL øéæð,äòeãé äàîè íà–øúBñ,íBäzä úàîè íàå–øúBñ Bðéà.íààHL ãò ¨¦¤¦©§©¤¨¥¦ª§¨§¨¥§¦ª§©©§¥¥¦©¤

íåé íéùìù ãåò úåðîì êéøö êëéôì ,àéä äàîåè ìù úçìâú úéùéìùä úçìâúå äéä àîè øéæð àîùå ,äøäè ìù àìå äàîåè ìù àì ,úåøéæð íùì åì åìò
úàîåè ÷ôñ åúðù ùàøá åì òøéàå äðù úåøéæð øãð íà ïëå .íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì øúåî ë"çàå ,äðúîå ,øåäè øéæð ïáø÷ àéáîå ,äøäè úåøéæð ìù

ìëåàå åúøôë àéáîå çìâîå äéðù äðù äðåîå ,úòøö ÷ôñå äøäè ÷ôñå äàîåè ÷ôñ ìù úçìâú çìâîå äðù äðåî ,úòøö ÷ôñå úîãåò äðåîå ,íéùã÷á
:íéúîì àîèéå ïéé äúùéù íãå÷ íéðù 'á

h`̀̀̀.zexifp mdl oi` miebd,íéúîì àîèéìå ïéé úåúùì øúåîå úåøéæð úøåú åéìò ïéà øéæðá øãð íà ,ìàøùéë úåáãðå íéøãð ïéáéø÷î íéåâã áâ ìò óà
øéæð úùøô ùéøá áéúëã('å øáãîá):øéæðá íéøãåð íéåâ ïéàå øéæðá íéøãåð ìàøùé éðá ,ìàøùé éðá ìà øáã.ecar z` dtek `edyàîèäìå ïéé úåúùì åäôåë

:åçøë ìòá íéúîì.ezy` z` dtek epi`eíä àìà ãáòä úà óåëì êéøö áøä ïéà ,äëàìî ìåèá åà ùôð éåðéò íäá ùéù íéøãð øàùáå .äçøë ìòá
áéúëã ,íäéìàî íéìèá('ì íù)íäá ùéù ïéá ãáòä òáùðù íìåë úåòåáùä ïëå .åì äéåð÷ åùôð ïéàù ãáò àöé ,åì äéåð÷ åùôðù éî ,åùôð ìò øñà øåñàì

ìåèéá íäá ïéàå ùôð éåðéò íäá ïéàù íéøãð ìáà .åîöòì úåùø åì ïéà éøäù ,íéìèá íäéìàîù ,åôåëì êéøö åáø ïéà ,ùôð éåðéò íäá ïéàù ïéá ùôð éåðéò
:íìèáì íäéìò åôåëì ìåëé åáø ïéàå íîéé÷ì ãáòä áééç ,åáøì äëàìî.ecar ixcp xtin epi`e ezy` ixcp xtinøçà åúùà äøãðù øãðá äöøúð íàù

:åîéé÷ì ãáòä áééç åîåé÷á ë"çà äöøå åøãð ìò øåáòì åãáò úà äôë íàå .'à íòô äì øôäù øçà åîéé÷ì úáééç äðéà åðîéé÷úù äöåøå äì øôäùxtd
.ezexifp milyn zexigl `vi ecarlíéìùäì ãáòä áééç ,úåøéçì ãáòä àöé ë"çàå íéúîì àîèäìå ïéé úåúùì åãáò úà äôë íà àìà øôä à÷åã åàì

êéøöå ïë ìéáùá úåøéçì ãáòä àöéå åðîî ïåãàä úåëæ ò÷ô ,êì øôåî åãáòì øîåàäù ,úåøéçì àöé åãáòì øôä ùøéô í"áîøå .úåøéçì àöéù øçà åúåøéæð
ð íéìùéù:äæ 'éôá ññäî éáìå .åúåøéæ.eipt cbpkn xar:øéæðá øãðù øçà åáøî çøáù.dzyi `l xne` n"xøåáòì åäôëéù åáøì áåùéå øòèöéù éãë ïéé

:ïéé úåúùì øúåî äéäéå åøãð ìò.dzyi xne` iqei 'xeàåä åìéàë àöîðå ,åðøéæçéå åéøçà åáø ù÷áéù åáøì áåùì àåä ãéúò éøäù .úåîéå äìçé àìù
:åáø úåùøá

aaaa.glby xifp:åúåøéæð éîéá àîèðù åì òãåð ë"çàå ïäéìò çìéâå åéúåðáø÷ àéáäù.dreci d`neh m`øá÷ äðéàù ïåâë ,äòåãé äúéäù øùôàù äàîåè
:íåäúä.xzeq:úøçà úåøéæð äðåîå øæåçå.xzeq epi` medzd z`neh m`eãçà ïéàù äàîåè àéäå íåäúä úàîåè äúéä øáòù íå÷îáù åì òãåð íà

`xephxa yexit

ימי בתוך הנגע תגלחת את מגלח הריהו ודאי , מצורע שהוא שנזיר –

התגלחת  את מיד מגלח הוא מצרעתו שנרפא שלאחר  היינו נזירותו ,
השנייה, תגלחתו  מגלח הוא ימים שבעה ולאחר לצרעתו , הראשונה

נזירותו , מנין  משלים כך dðéàואחר ,÷ôñ àéäL ïîæa ìáàÂÈÄÀÇÆÄÈÅÅÈ
äçBc.נזירות דוחה צרעת ספק שאין  הנזיר , של  האיסור תגלחת את – È

קצוב, לזמן  שהיתה מרובה, לנזירות הדין והוא סתם; בנזירות משנתנו  בארנו 
וגם  מת טומאת ספק לנזירותו  הראשון  ביום לו ונולד  לשנה, נזר  אם כגון
שתי שגילח לאחר היינו שנתיים, אחר  עד בקדשים לאכול אסור צרעת, ספק
שנייה, שנה לסוף ושנייה ראשונה שנה לסוף ראשונה צרעתו, לספק תגלחות
שבארנו כמו שנים, ארבע לאחר  אלא למתים ולהיטמא יין לשתות ואסור 

במשנה. הטעם

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

úeøéæð íäì ïéà íéBbäנזיר בפרשת שנאמר בבבב):):):):– וווו,,,, "דבר((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÇÄÅÈÆÀÄ
נודרים  גויים ואין  בנזיר , נודרים ישראל בני  ודרשו: ישראל ", בני  אל 
לשתות  לו  ומותר  נזירות, תורת עליו איו בנזיר, נדר  גוי  ואם בנזיר.

למתים. ולהיטמא úeøéæðיין ïäì Lé íéãáòå íéLð נדרו שאם – ÈÄÇÂÈÄÅÈÆÀÄ
נדר ; נדרם נזיר miypבנזירות, בפרשת שנאמר  אשה ((((שם שם שם שם ):):):):– או  "איש

נזיר ", נדר לנדור  יפליא שנאמר micareכי בני((((שם שם שם שם ):):):):– אל  "דבר 
ודרשו: אליהם", ואמרת `mdil"ישראל zxn`e" עבדים לרבות –

íéãáòaîכנענים. íéLpa øîç חומרה האשה בנזירות יש  – ÙÆÇÈÄÄÈÂÈÄ
העבד , בנזירות Bcáòשאינה úà äôBk àeäL לכפות אדם שיכול – ÆÆÆÇÀ

וייטמא  יין שישתה היינו  שנדר , הנזירות על  לעבור עבדו  למתים את

כורחו, BzLàבעל úà äôBk Bðéàå לכפות יכול  אדם אין אבל – ÀÅÆÆÄÀ
שמעו . ביום נדרה את מפר  כן  אם אלא נזירותה, על  לעבור אשתו  את

íéLpaî íéãáòa øîç בנזירות שאינה חומרה העבד  בנזירות ויש  – ÙÆÈÂÈÄÄÇÈÄ
BzLàהאשה, éøãð øôî àeäL ביום אשתו  נדרי מפר שאדם – ÆÅÅÄÀÅÄÀ

נזירותה, ומבטל Bcáòשמעו , éøãð øôî Bðéàåפי על שאף – ÀÅÅÅÄÀÅÇÀ
נדרו , את לבטל  יכול  אינו שנדר , הנזירות על  לעבור לכפותו שיכול 

נזירותו  לקיים העבד  חייב כופו, אינו רבו BzLàì,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ואם øôäÅÅÀÄÀ
úéîìBò øôä,לגמרי הם מופרים הבעל, שהפר נפש  עינוי  שנדרי – ÅÅÈÄ

מרשותו . יוצאת שהיא לאחר  Bcáòìאף øôä אותו שכפה כלומר  – ÅÅÀÇÀ
הנזירות, על  Búeøéæðהריהוúeøçì,העבד m`àöéלעבור íéìLî ÈÈÀÅÇÀÄÀÄ

עבד . בהיותו  עליו שקיבל zexglמפרש:והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםם– `vi ecarl xtd
יוצא  והעבד  זכותו  ממנו  פקעה לך ", "מופר לעבדו: שהאומר  –
במשנתנו: הרמב"ם שגירסת כלומר  נזירותו , להשלים וחייב לחירות,

"m i l y n e"ezexifp.(.(.(.( יח יח יח יח בבבב,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ((((ועייןועייןועייןועיין

t ãâðkî øáòåéð, מרבו ברח בנזירות העבד  שנדר  לאחר אם – ÈÇÄÀÆÆÈÈ
äzLé àG :øîBà øéàî éaø;יין –äzLé :øîBà éñBé éaøå ÇÄÅÄÅÄÀÆÀÇÄÅÅÄÀÆ

אותו  קונסים מאיר  רבי שלדעת מחלוקתם, טעם מבואר בגמרא –
על לעבור  אותו שיכוף לרבו , ויחזור  שיצטער  כדי  נזירותו , שיקיים

שלא  אפילו  לשתות לו  שמותר  סובר , יוסי  ורבי ביין ; מותר  ויהא נדרו ,
ואסור רבו, ברשות הריהו  שהוא מקום בכל שהעבד לפי  רבו, בפני

לרבו . כשיחזור וחלש כחוש  יהא שלא כדי  נזירות, לנהוג לו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ולאחר  עליו , ידע לא בעולם אדם שאף נסתר , במקום טמון  שהיה במת שנטמא מי 
נקראת זו טומאה הרי  סתרו , במקום משוקע המת אותו  נמצא z"שנטמא ` n e h

m e d z d," חבויה היתה כאילו  אדם, לשום ידועה היתה שלא מת טומאת היינו
קודם  התהום" ב"טומאת הנזיר נטמא שאם ללמד, באה משנתנו  התהום. במעמקי 

נזירותו. את סותר  אינו הגילוח, לאחר אלא הטומאה נתגלתה ולא שגילח,

çlbL øéæð,קרבנותיו והביא נזירותו  שהשלים לאחר –Bì òãBðå ÈÄÆÄÇÀÇ
כך, אחר –àîè àeäL, נזירותו בימי במת שנטמא –äàîè íà ÆÈÅÄËÀÈ

äòeãé,אדם לבני ידועה שהיתה מת, בטומאת שנטמא –øúBñ– ÀÈÅ
אחרת, נזירות ומונה וחוזר íBäzäנזירותו, úàîè íàå שנטמא – ÀÄËÀÇÇÀ

בהקדמה  שבארנו כמו  בעולם, אדם שום עליה ידע שלא מת בטומאת
øúBñלמשנתנו, Bðéàהקבלה מפי הלכה זה ודבר  נזירותו; –`xnb") ÅÅ
"dl ixinb טז טז טז טז וווו,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אאאא;;;; סגסגסגסג,,,, נזירנזירנזירנזיר גמראגמראגמראגמרא עייןעייןעייןעיין ––––.(ãò íàÄÇ

çlb àHL,טמא שהוא שגילח קודם לנזיר  נודע אם אבל  –ïéa ÆÄÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriyz wxt xifp zkqn

çlb,Ck ïéáe Ck ïéa–øúBñ.ãöék?äøònä ét ìò óö úî àöîðå äøòna ìBaèì ãøé–àîè;òwLî àöîð ¦©¥¨¥¨¥¥©¨©¦§©§¨¨§¦§¨¥¨©¦©§¨¨¨¥¦§¨§ª¨
äøònä ò÷ø÷a,ø÷äì ãøé–øBäè,úî úàîhî øähì–àîè;àîè ú÷æçL–àîè,øBäè ú÷æçå–øBäè, §©§©©§¨¨¨©§¨¥¨¦©¥¦ª§©¥¨¥¤¤§©¨¥¨¥§¤§©¨¨
øácì íéìâøL. ¤©§©¦©¨¨

‚Bkøãk ákLî älçza úî àöBnä–Búñeáz úàå BìèBð.íéðL àöî–ïúñeáz úàå ïìèBð.GL àöîäL,íà ©¥¥©§¦¨ª§¨§©§§§¤§¨¨¨§©¦§¨§¤§¨¨¨¨§¨¦
éäðBîL ãòå úBnà òaøàî äæì äæ ïéa L–úBøá÷ úðeëL Bæ éøä,änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa.ãçà àöî ¥¥¤¨¤¥©§©©§©§¤£¥§©§¨¥¥¤§©¨¤§¦©¨¨¨¤¨

:øéæðá êë àéä äëìäã ,øúåñ åðéà äéä àîè éàãåù ô"òà ,íìåòä óåñá åìéôà äøéëî.glb `ly cr m`.åéúåðáø÷ àéáä øáëù ô"òà ,äøäè úçìâú
:çåìéâä íãå÷ åì òãåðå ìéàåä.jk oiae jk oiaøçà à÷åã åðééä ,úøúåñ äðéà íåäúä úàîåèã éøéîâã àäã .øúåñ ,íåäúä úàîåè ïéá äòåãé äàîåè ïéá

:äøäè ìù çåìâ.cvik:íåäúä úàîåè ïéã.dxrna leahl cxiìåáèì ãøéå ,úî ìù äðéàù äá àöåéë úøçà äàîåè åà õøù úàîåè àîè äéäù
éìéî éðä ,øåäè íéîä éðô ìò äôö äàîåè ÷ôñ ïì àîéé÷ã àäå .àîè ,àîèð àì åà åá àîèð ÷ôñ íéîä éðô ìò óö úîä ïî úéæë àöîðå ,åúàîåèî
.íãà éðá äåàøéù øùôàù íå÷îá äúéäå ìéàåä ,äòåãé äàîåè åðééäã ,àîè ,çìâù øçà óà äæ ÷ôñ åì òãåð íàå .àîè ,úî úàîåèá ìáà ,õøù úàîåèá

î÷ àúåáø ,ìåáèì ãøé è÷ðã éàäå:àîè ä"ôà ,àîèîä øáã ìëî øäæð äøäèì äàîåèî ìáåèäã â"òàã ,ì".dxrnd rwxwa rweyn `vnpìáèù íå÷îá
:íãà íåùì äòåãé äúéä àìù íå÷îá äúéäù ,íåäúä úàîåè åðééäã ,øúåñ åðéàå øåäè ,çìâù øçà åì òãåð íà .àîèð éàãåáå.xedh xwdl cxiô"òà

äéäù äøòîá ìáèå úî úàîåèî øäèéì ãøé íà ìáà .úî àîè äéä àì íà øåäè ä"ôà ,äàîåèî øäæð äéäéù éãë ìåáèì ãøé àìå ïðèöäìå ø÷äì ãøéù
:øåäè øåäè ú÷æçå àîè àîè ú÷æçù ,øúåñå àîè ,úåøéæð åéìò ìá÷ ë"çàå ìáèù úî àîè åà ,åúåøéæð íéìùäå äá ò÷åùî úîä.xacl milbxyøîåìë

:àîè ú÷æçá äéäùë àìå øåäè ú÷æçá øéæðä äéäùë àìà øéæðá äøåäè àéäù íåäúä úàîåèì àúëìä éøéîâ àìã øîåì øáãì ùé ø÷éòå íòè
bbbb.dlgzn zn `vendäéäù àìå úî ïéúéðúîã àðùéìî ïðé÷ééã ãåòå .éåöî äéäù àìå àöåîä àøîâá ïðéøîàã åðééäå .øá÷ íù äéäù òåãé äéä àìù

:âåøä.akyen:áùåé äéäù àìå.ekxckïäéúî øåá÷ì ìàøùé ìù ïëøã ïéàù ,íä íéåâ àîù åäì ïðéùééç éðä ìëã .åéúåëøé ïéá çðåî åùàø äéäù àìå
:êë.ezyetz z`e elhep.åéúçúù çåçéú øôòä ìë àåäù ,äùéôú éãë åîò øá÷ä ìù øôòä ïî ìåèéù êéøöå ,øçà íå÷îá åøá÷ìå íùî åúåðôì øúåî

áéúëã .úåòáöà 'â äìåúá ò÷ø÷á øôåçå(æî úéùàøá)íéøöî ìù øôòî øîà÷ éëä àìà ,íéøöîî øîåì êéøö ïéàù ,íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî éðúàùðå
:éîò ìåèyi m` dyly `vn.dpeny cr zen` 'cn dfl df oia:äðåîùî øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô ïéà éùéìù ãò ïåùàø øá÷î øîåìëdf ixd

.zexaw zpekyíéðùá åà ãçàáù àìà .åúåðôì øåñà íù ïåúð äøåá÷ íùìù øëéð íà ãçà úî åìéôàå .íúåðôì øåñàå íù íåðúð äøåá÷ íùìù øëéðå

`xephxa yexit

Ck ïéáe Ck בטומאת שנטמא ובין ידועה בטומאה שנטמא בין – ÈÅÈ
רביøúBñהתהום, כדעת היא שמשנתנו מפרשים, בגמרא נזירותו . – Å

לא  גילח שלא זמן שכל  היינו  מעכבת, שהתגלחת הסובר , אליעזר,
מן  אחד  עליו שנזרק כיון חכמים, לדעת אבל נזירותו; מכלל יצא

בימי התהום בטומאת נטמא שאם כלומר  סותר , אינו  שוב הדמים,
דם  המזבח על  לשמו  שנזרק לאחר  אלא כך על לו נודע ולא נזירותו ,

סותר . אינו  עדיין, גילח שלא פי על אף מקרבנותיו , minkgkאחד  dklde
יז יז יז יז ).).).). וווו,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הל הל הל הל '''' התהום?ãöék((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם טומאת דין  –ìBaèì ãøé ÅÇÈÇÄÀ

äøòna כיוצא אחרת טומאה או שרץ, טומאת טמא הנזיר שהיה – ÇÀÈÈ
שבמערה, מים במקווה מטומאתו  לטבול וירד  מת, של  שאינה בה,

äøònä ét ìò óö úî àöîðåפי על  נמצאה שטבל ולאחר – ÀÄÀÈÅÈÇÄÇÀÈÈ
נטמא  אם וספק המים, פני על  שצפה מת, גוויית שבמערה המקווה

נטמא, לא או טומאה àîèבמת וספק היא, ידועה שטומאה לפי – ÈÅ
"ירד נקטה שמשנתנו מבואר , במפרשים טמא. ספקו היחיד  ברשות
לדקדק  דרכו  לטבול  שהיורד  פי  על  שאף רבותא, להשמיענו לטבול ",

וטומאה  הואיל טמא, ספקו  מקום מכל  המטמא, דבר מכל  ולהיזהר 
היא; –la`àöîðידועה מת –äøònä ò÷ø÷a òwLîוהרי – ÄÀÈÀËÈÀÇÀÇÇÀÈÈ

התהום, טומאת ø÷äìזו  ãøé למערה ירד  ולא טמא, היה שלא – ÈÇÀÈÅ
מלהיטמא, נזהר אינו זה שבכגון פי  על  אף עצמו, לקרר כדי  אלא

df ixdøBäè במת כן  לפני  שנטמא גילוחו, לאחר לו נודע ואם – È
התהום  וטומאת הואיל נזירותו, סותר  אינו  להקר, שירד  בשעה זה

למערה ירד ואם úîהיא. úàîhî øähì בטומאת הנזיר  שנטמא – ÄÇÅÄËÀÇÅ
המערה, בקרקע משוקע מת נמצא כך  ואחר במערה, וטבל  וירד  המת,

àîè נזירותו שמנה לאחר  אלא כך  על  לו נודע לא ואפילו  הנזיר , – ÈÅ
טומאת  שהיא פי  על  אף נזירותו , סותר  זה הרי  הטהרה, תגלחת וגילח

øBäèהתהום; øBäè ú÷æçå ,àîè àîè ú÷æçL שמעמידים – ÆÆÀÇÈÅÈÅÀÆÀÇÈÈ
בחזקת  הוא הרי טמא, והיה הואיל  ואומרים: חזקתו , על הנזיר את

מי ורק מטומאתו , בודאי  אותו שתוציא טבילה שיטבול עד  טומאתו ,
מחזקתו , אותו מוציאה התהום טומאת אין  טהור , בחזקת שהוא

øácì íéìâøLהלכך חזקתו, על  אדם להעמיד הוא הגיוני  שיסוד – ÆÇÀÇÄÇÈÈ
לא  בנזיר, מטמאה שאינה התהום, בטומאת שנאמרה שהלכה מסתבר ,

טמא. בחזקת כשהיה ולא טהור, בחזקת שהיה בנזיר  אלא נאמרה

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת: המשנה בסוף ששנינו  הביטוי  אגב כאן  מובאות שלאחריה והמשנה משנתנו

"x a c l m i l b x y," להלכות וטעם כיסוד זה ביטוי משמש  הללו במשניות גם שכן
ספק, ויש  קבורים, מתים בו  שמצאו  מקום בדין עוסקת משנתנו  – בהן. השנויות

שמת  או  קברות, שכונת זו דעת אם על  באקראי , זה במקום שנקברו הם, בודדים ים

היו נוהגים והנה – קברות. לבית ולהעבירם אחדים, ימים לאחר  מכאן לפנותם

הרגלים, עולי  בשביל מטומאתם ולטהרם בטומאה, החשודים הדרכים את לבדוק

בעייה  בודדים, קברים בדרכים מוצאים ואם הטהרות; ונושאי  הפסח קרבן עושי 

מקומו, קנה שמת הוא, הדין  ואמנם – המתים. את משם לפנות מותר אם היא,

אסור  המת, שם נקבר  שברשות ידוע, הוא והקבר בודד , קבר אפילו נמצא אם ולכן

לעוברים; ניכר  שיהא בסימן , המקום את שמציינים אלא משם, המת את לפנות

שמותר  ללמד , משנתנו באה זה בכגון  ידוע, היה שלא במקרה, קבר נמצא אם אבל 

לפנותו.

úî àöBnä לבדוק כדי  ואם במקרה, אם באדמה, חופר  שהיה כגון  – ÇÅÅ
מת  ומצא לעיל , שבארנו  כמו טומאה, חשש  בהם שיש המקומות את

älçza אחרים קברים לכן  קודם מצא שלא כלומר  בראשונה, – ÇÀÄÈ
לו , ובסמוך זה zndבמקום dideBkøãk ákLî שקוברים כדרך  – ËÀÈÀÇÀ

ישראל, Búñeázמתי  úàå BìèBð את לפנות לו מותר  כלומר – ÀÀÆÀÈ
תבוסתו  עפר  עם המת את נוטל והריהו אחר , במקום ולקברו משם המת

ממנו . שיצא המוהל ואת דמו  את שספג מלשון "ezqeaz"שתחתיו, –

בדמיך " וווו).).).)."מתבוססת טז טז טז טז ,,,, גורסים:((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל eויש z y e t z והיינו –
טהור. המקום כך  ואחר  המת; שתפס הקרקע מן íéðLעפר àöîÈÈÀÇÄ

שם  שנקברו  ונראה עליהם, ידוע היה שלא מתים, שני  מצא אם וכן –
ïúñeázבאקראי, úàå ïìèBð ואין אחר , למקום אותם ומפנה – ÀÈÀÆÀÈÈ
קברות.חוששים  בית כאן שמא ,GL àöîäL מצא אם אבל  – ÈÈÀÈ

מתים, äæìשלושה äæ ïéa Lé íàשלישי לקבר  ראשון קבר  בין  – ÄÅÅÆÈÆ
äðBîL((((גמראגמראגמראגמרא),),),), ãòå úBnà òaøàî אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ

אמות, משמונה יותר  ÷úBøáולא úðeëL Bæ éøä לפנות ואסור – ÂÅÀÇÀÈ
הוא  סימן  אמות, מארבע פחות ביניהם יש אם ברם, משם. המתים את
יותר ביניהם יש  אם וכן ודחק; חפזון  מתוך באקראי, שם שנקברו 

קברות; שכונת זו  ואין הם, בודדים שקברים סימן אמות, משמונה
שש על ארבע של בשיעור  קברים מערת לעשות היו  נוהגים שכן

izdw - zex`ean zeipyn



cקפו dpyn iriyz wxt xifp zkqn

änà íéøNò óBña–änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa,øácì íéìâøL;Bàöî älçzî elàL–Búñeáz úàå BìèBð. §¤§¦©¨¥¥¤§©¨¤§¦©¨¤©§©¦©¨¨¤¦¦§¦¨§¨§§¤§¨
„älçza íéòâð ÷ôñ ìk–øBäè,äàîhì ÷÷æð àHL ãò;äàîhì ÷÷æpMî–àîè B÷ôñ.íéëøc äòáLa ¨§¥§¨¦©§¦¨¨©¤¦§©©ª§¨¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥§¦§¨§¨¦

äáéfì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa:ìëàîa,äzLîáe,àOîa,äöéô÷áe,éìçáe,äàøîáe,øeäøäáe;÷÷æpMî §¦¤©¨©¤¦§©©¦¨§©£¨§¦§¤§©¨¦§¦¨§Ÿ¦§©§¤§¦§¦¤¦§©

äòáøà äáçøå äùù úåéäì äëøã äøòîä êøåàå .úåøá÷ì ãçåéî íå÷î äæù çëåî 'âá ìáà .íúåðôì íúòã äéäå äòù éôì àìà íù åøá÷ð àìù ïéìåú åðà
:àëä äì ïðéñøâ àì äéøáå÷å äèî àåìîë .äðåîù ãò òáøàî ïðú éëäì .äðåîù åðééäã úåîà éúù óãåò äðåñëìàå.dn` mixyr oldle epnid wceae

êøåà àöîð ,[:á÷] úåøéô øëåîä ÷øôá ïðáøì åäì àøéáñ éëäã ,ùù ìò ùù ïàëîå ïàëî åì ïéçåúô úåøòîäù øöçäå ,ùù ìò úåîà òáøà äøòîäù
,úåîà 'ë åàöîð ,áåøé÷á úåîà 'á óãåò úçà äøòî ìù ïåñëìàäå äðåñëìàá úçà äøòî ÷ãåá íéîòôù éôìå .úåîà ç"é ïäéðéáù øöçå úåøòî éúù
.íéøùò éðú÷ã åðééäå ,ïðéøîà àì éðåñëìà éøú ,ïðéøîà ïåñëìà ãçã .äéðù äøòîã ùùå úåøòîä éúù ïéáù øöçã ùùå ,äðåñëìàá äðåùàø äøòîã äðåîù
åæ ,éîð éà .øöçä áøòîá äãâðë úøçà ïééãò ùéå øöçä çøæîáù äøòî àéä åæ àîùã ,äîà íéòáøà åðééäã ,äîà 'ë äèîìîå äìòîìî ÷åãáì êéøö ãåòå

:øöçä çøæîá úøçà ïééãò ùéå øöçä áøòîáù àéä.dn` 'k oldle epnid wcea mixyr seqa cg` `vn,äøòî àéää àéåä úåøá÷ä úéáîã øîéé éîã
:íéøçà ùé ïë åîë øá÷ íù ùéù åîëã ìéòìã úå÷éãá ìë íùì íâ úåùòì êéøöå øçà íãà ìù úøçà øöçå àåä øçà øá÷ àîù.xacl milbxyåæù

:àëä úåéðùî éðä ìë éðú øáãì íéìâø íåùîå .úåøçà úåøòî íâ äá åéäå íéøá÷ì äéåùò äãùä
cccc.xedh dlgza mirbp wtq lkäæéàá òåãé ïéàå ,òìñë äæáå òìñë äæá òåáù óåñáå ,òìñë úøäá äæáå ñéøâë úøäá äæá ,ïäë ìöà åàáù íéðù ïåâë

:àîè ïäî 'à éàãåã â"òàå ,ïéøåäè ïäéðù ,äùô ïäî.`nh ewitq d`nehl wwfpynóåñáå ,òìñë äæáå ñéøâë úøäá äæá ,ïäë ìöà åàáù íéðù ïåâë
ãò .äàîåèì å÷÷æðù ïåéë ,íéàîè íäéðù ,ïåéùôä êìä øáëù øåäè éàãå íäî ãçàäù ô"òà .òìñë úåéäì åøæç ,ãåòå òìñë äæáå ãåòå òìñë äæá òåáù

`xephxa yexit

ביניהם  כשיש  הלכך  (בקירוב), אמות שמונה שאלכסונה ונמצא אמות,
והוא קברות, מערת היא שזו  סימן  שמונה, עד  epîéäמארבע ÷ãBaÅÅÆ

שמצא, האחרון  המת מן  –ïläìe, צד לכל –änà íéøNò– ÀÇÈÆÀÄÇÈ
אמות, שש על  אמות ארבע היתה הקברים מערת שאמרנו , שכפי 

קברות  מערות ושתי  אמות, שש על שש  של  חצר  לעשות היה ודרכם
(zegtl) שביניהן והחצר מערות שתי  אורך  נמצא רוחותיה. משתי 

מערה  בודק שפעמים ולפי  שש), פעמים (שלש  אמה עשרה שמונה

אמות  בשתי מארכה גדול מערה של והאלכסון  באלכסונה, אחת
אמה עשרים כאן  הרי  אאאא).).).).(בקירוב), קבקבקבקב,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבאבבאבבאבבא גמראגמראגמראגמרא àöîÈÈ((((עייןעייןעייןעיין

ãçà– אחד  מת אפילו  –epîéä ÷ãBa ,änà íéøNò óBña ÆÈÀÆÀÄÇÈÅÅÆ
änà íéøNò ïläìe משכונת הריהו  מוצא, שהוא קבר  וכל – ÀÇÈÆÀÄÇÈ

øácìהקברות, íéìâøL– הוא מיוחד שהמקום לומר, יסוד  שיש  ÆÇÀÇÄÇÈÈ
אחד מת אלא אמה עשרים בסוף מצא שלא פי על  אף הלכך לקברות,

הראשונים, שלושת כבר שנמצאו  לאחר ומצאו  הואיל מקום מכל  בלבד,
משם; לפנותו  ואסור הוא, קבוע שקבר הדבר ברור elàLÆÄהרי 

Bàöî älçzî,הראשונים שלושת את שמצא קודם –úàå BìèBð ÄÀÄÈÀÈÀÀÆ
Búñeáz.ברישא ששנינו  כמו  – ÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שיסודן: שונות, הלכות שלוש כוללת זו  ezwfg,משנה lr xac cnrdm i l b x y
x a c l. המכה בענין – והשלישית הזב; בענין – השנייה נגעים; בענין – הראשונה

חברו. את
mבענין `. i r b p:(ב-ח יג, (ויקרא בתורה `eנאמר z`y exya xera didi ik mc`"

z` odkd d`xe .mipdkd eipan cg` l` e` odkd oxd` l` `aede ...zxda e` zgtq
,`ed zrxv rbp ,exya xern wenr rbpd d`xne oal jtd rbpa xrye xyad xera rbpd
xerd on d`xn oi` wenre exya xera `id dpal zxda m`e .eze` `nhe odkd ed`xe
iriayd meia odkd ed`xe .mini zray rbpd z` odkd xibqde ,oal jtd `l dxrye
d`xe .zipy mini zray odkd exibqde ,xera rbpd dyt `l ,eipira cnr rbpd dpde
zgtqn ,odkd exdhe ,xera rbpd dyt `le rbpd ddk dpde zipy iriayd meia eze` odkd
d`xe .odkd l` zipy d`xpe ...xera zgtqnd dytz dyt m`e .xdhe eicba qake ,`id

."`id zrxv odkd e`nhe ,xera zgtqnd dzyt dpde odkd,ללמד באה משנתנו  –
מסגיר  הכהן  ואין  הנגע, בו שפשה לו  ודאי  כן אם אלא מצורע מטמא הכהן  שאין 
אם  אלא מצורע מטהר הכהן  ואין  בעיניו , עמד  שהנגע לו  ודאי  כן  אם אלא מצורע
חזקתו. על הנגוע את מעמידים ספק, לו יש אם אבל הפסיון. שעבר  לו ודאי כן 

.a בעניןa f d:(ב טו , (ויקרא בתורה nh`נאמר eaef ,exyan af didi ik yi` yi`"
."`ed שם) בו שכתוב קרי, כרואה דינו  ראשונה, פעם זיבה שהרואה היא, וההלכה

טז ): axrd";שם, cr `nhe ,exya lk z` mina ugxe ,rxf zaky epnn `vz ik yi`e"
שבעה  סופר והוא ומושב, משכב שמטמא לטומאה, זב הוא הרי  פעמיים, ראה
הפסיק  שלא כל ראיות, שלוש  ראה וטהר"; חיים במים בשרו  "ורחץ נקיים, ימים
לטהרתו, ימים שבעה שמנה ולאחר גמור, זב הוא הרי  לראייה, ראייה בין אחד יום
שני או תורים שתי השמיני: ביום קרבנותיו מביא הוא הרי  שמשו, והעריב וטבל
לו אסור קרבנותיו, הביא שלא זמן וכל לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני

זב  יהיה "כי  שנאמר: ממה דרשו וחכמים הקדשים. מן ולאכול למקדש להיכנס
exyan– "e x y a nכפי אונס, מחמת שנייה ראייה ראה שאם אחר, מדבר  ולא

משנתנו בלבד . קרי  כרואה דינו בשרו , של חולי מחמת ולא במשנתנו, שיבואר 
או ראה אונס מחמת אם הזב, את בודקים שנייה בראייה שדווקא ללמד , באה
אין שוב זיבה, של  ראיות שתי שראה לאחר  אבל  במשנה; כמבואר  חולי, מחמת

גמור , זב מקום מכל הוא והרי השלישית, בראייה אותו xaclבודקים milbxy.
.b בית ידו , תחת המוכה מת ולא להמיתו, כדי זו  בהכאה ויש חברו , את המכה

בית  אומדן  שלפי כלומר לחיים, אמדוהו  ואם המוכה; של  מצבו  את אומדים דין 
הדברים: חמשת תשלומי את לו  משלם המכה הרי  המכה, מחמת ימות לא הדין 
המכה  פטור ומת, מכן לאחר חליו הכביד  ואפילו  ובושת; שבת ריפוי, צער , נזק,
מת  ואם האסורים, בבית המכה את חובשים למיתה, כשאמדוהו  אבל ממיתה.
אלא  חייב אינו  לגמרי, המוכה הבריא ואם רוצח; כדין  המכה חייב המוכה,
מצב  הוטב שבתחילה אלא למיתה, שאמדוהו במוכה דנה משנתנו בתשלומים.

ומת. מצבו  הורע מכן ולאחר  בריאותו,

éòâð ÷ôñ ìkälçza í,טהור בחזקת עדיין כשהנגוע –øBäè ÈÀÅÀÈÄÇÀÄÈÈ
טהור, ספקו  –äàîhì ÷÷æð àHL ãò החליטו שלא זמן  כל – ÇÆÄÀÇÇËÀÈ
לטומאה; äàîhìהכהן ÷÷æpMî,לטומאה הוחלט שכבר לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîè B÷ôñ(ד-ה (ה, נגעים במסכת חזקתו. על  אותו שמעמידים – ÀÅÈÅ

rlqk;מבואר: dfae ,qixbk zxda dfa ,odk lv` e`ay miipy ? cvik"
yi`a oia ± dyt odn dfi`a reci oi`e ,rlqk dfae ,rlqk dfa reay seqa

cg` מהן איזו  ידוע ואין  פשתה, מהן ואחת בהרות, שתי לו (שהיו 
nh`פשתה) cg` yi`a :xne` `aiwr iax .xedh ,miyp` ipya oia ממה)

פשתה), ודאי אחת בהרת שהרי  xedh";נפשך, miyp` ipyae וזהו
לטומאה. שנזקק קודם טהור  נגעים שספק d`nehlששנינו, wwfpyn"

;rlqk dfae qixbk zxda dfa ,odk lv` e`ay miipy ? cvik `nh ewtq
oi`nh mdipy ,cere rlqk dfae ,cere rlqk dfa reay seqaשהרי)

הנגע); פשה rlqkeבשניהם rlqk zeidl exfgy it lr s` ונמצא)

כסלע), בתחילה שהיה הנגע מן הפסיון  mi`nhשהלך  mdipy,(מספק)
qixbk zeidl exfgiy cr.(משניהם הפסיון  wwfpyn(וילך  :exn`y edf

."`nh ewtq d`nehlé÷ãBa íéëøc äòáLaàHL ãò áfä úà ï ÀÄÀÈÀÈÄÀÄÆÇÈÇÆ
äáéfì ÷÷æð בודקים שנייה, בראייה היינו  זב, להיות שנזקק קודם – ÄÀÇÇÄÈ

זיבה  שהרואה הזיבה, את ראה מחמתם אם דברים, בשבעה אותו 
למשנתנו : בהקדמה שבארנו  כמו טהור , זה הרי אונס, ìëàîaÀÇÂÈ,מחמת

äzLîáe אם או  זיבה, לידי המביאים דברים שתה או אכל  אם – ÀÄÀÆ
הרבה, ושתה כבד,àOîaאכל  משא נשא אם –äöéô÷áe אם – ÀÇÈÄÀÄÈ

למקום, ממקום חולה,éìçáeקפץ היה אם –äàøîáe ראה אם – ÀÙÄÀÇÀÆ
משבעת øeäøäáeאשה, אחד לו  אירע שאם בנשים; הרהר אם – ÀÄÀ

והוא  זיבה, ראיית כאן  אין שנייה, ראייה שראה קודם הללו הדברים
אבל äáéfìטהור . ÷÷æpMî,זיבה של  ראיות שתי ראה שכבר – ÄÆÄÀÇÇÄÈ

שלישית, ראייה ראה ועכשיו לטומאה, זב BúBàונעשה ïé÷ãBa ïéàÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äáéfì–BúBà ïé÷ãBa ïéà.ïéàîè Bòøæ úáëLå B÷ôñe Bñðà,øácì íéìâøL.úà äknääúéîì eäeãîàå Bøáç, ©¦¨¥§¦¨§§¥§¦§©©§§¥¦¤©§©¦©¨¨©©¤¤£¥©£¨§¦¨
äéäM änî ì÷äå,úîå ãéaëä ïàkî øçàì–áiç.äéîçð éaøøîBà:øeèt,øácì íéìâøL. §¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¨¥©¨©¦§¤§¨¥¨¤©§©¦©¨¨

‰ìàeîL äéä øéæð;éøáãkéàøBäð éaø,øîàpLìàåîù)(àé ,à à:"BLàø-ìò äìòé-àG äøBîe";ïBLîLa øîàð ¨¦¨¨§¥§¦§¥©¦§©¤¤¡©¨©£¤©Ÿ¤¡©§¦§
(ä ,âé íéèôåù):"äøBîe",ìàeîLa øîàðå:"äøBîe",ïBLîLa äøeîàä äøBn äî–øéæð,äøeîàä äøBî óà ¨§¤¡©¦§¥¨©¨¨£¨§¦§¨¦©¨¨£¨

ìàeîLa–øéæð.øîàéñBé éaø:íãå øNa ìL àlà äøBî ïéà àGäå.Bì øîàéàøBäð éaø:øîàð øák àGäå ¦§¥¨¦¨©©¦¥©£¥¨¤¨¤¨¨¨¨¨©©¦§©©£§¨¤¡©
(á ,æè à ìàåîù):éà ìàeîL øîàiå""éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C,íãå øNa ìL äøBî åéìò äéä øákL. ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦¤§¨¨¨¨¨¨¤¨¨¨¨

¯ È Ê  ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
d h e q z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡BzLàì àp÷îä–øæòéìà éaøøîBà:íéðL ét ìò dì àp÷î,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe. ©§©¥§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦¥¤¨©¦©§

:ñéøâëì åøæçéù.afd z` oiwcea mikxc draya:åñðà úîçî àìå ,åøùáî áæ ïðéùøãã ,øåäè ,ñðåà úîçî äàø íàù.d`nehl wwfp `ly cråðééäã
åìéôà äéðùä íò úôøèöîå ,éø÷ ìòá ïéãë áøò úàîåè ñðåàá äàîèî äðåùàø äéàø ìáà .áùåîå áëùî àîèì øåîâ áæ äùòð äáù äéðù äéàø äàåøùë

:ñðåàá äúéä.lk`na:ïùé ïéé íéöéá äðéáâå áìç ïîù øùá ïåâë ,äáéæ éãéì íéàéáîä íéøáã ìëà íà.dzynae:äéúù éåáøá.`yna:àùðù ãáë
.d`xna:øäøä àì åìéôà äùà äàø.xedxdaeäðéà äôèäå ,áæ äùòð åðéà ,äéðù äéàø äàøù íãå÷ äòáùä åìàî ãçà åì òøéà íà .äàø àìù ô"òà

:àùîá äàîèî.d`nehl wwfpyn:àìù äéðù äéàø äàøù.eze` oiwcea oi` qpe`a:ïáø÷ì áæ äùòð ñðåàá úéùéìù äàø íà óàåzakye ewitqe
.mi`nh erxfúòî äáéæá àîèéî åðéà éø÷ äàåøäù äàîèî äðéà êë øçà äàáä äáéæ úôéèå äìçú òøæ úáëù äàø íà ïåâë .åòøæ úáëù úîçî å÷éôñ

äàá éø÷ä úîçîù ïéìåú ïéàù äáéæä úà øäèî éø÷ä ïéà äàîåèì ÷÷æðù øçàìå .ñðåà éåäã íåùî äáéæä úà øäèî éø÷ä äàîåèì ÷÷æð àìù ãòå .úòì
:äáéæä.xacl milbxy:áæ äùòð øáëù ïåéë ñðåà úîçî äéàø äúåà ïéàù.xacl milbxy xhet p"xïéàå .äéäù äîî ì÷äù ïåéë ,úî äëî úîçî àìù

:äéîçð éáøë äëìä
dddd.l`eny did xifp:äëìä ïëå .éàøåäð 'ø éøáãì øéæð éåä ìâìâá ââà óñéùù éîë åà ,äð÷ìà ïáë åà ,ìàåîùë éðéøä øîåàäåxya ly `l` `xen oi`

.mce:åéìò íãà úîéàå úåøî àäú àìù
‰ËÂÒ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.ezy`l `pwndãöéë ùøôî ïî÷ìå .êëì äëéøö àéä íà åúùàì úåàð÷ì íãà áééçù àéä äëìää ,àì äìéçúëì ïéà ãáòéã òîùî àð÷îäã â"òà

`xephxa yexit

בהקדמה  שבארנו כמו גמור , זב הוא והרי דלעיל , הדרכים בשבעת –

מחמת okyBñðàלמשנתנו , באונס, אפילו  שלישית ראייה ראה אם – ÈÀ
לעיל, שנימנו הדברים בפעם B÷ôñeאחד ראה אם ספק, שיש כגון – ÀÅ

זיבה, או קרי Bòøæהשלישית úáëLåויש במשא; לטמא לענין – ÀÄÀÇÇÀ
erxfמפרשים: zakye ewtqeזרעו שכבת מחמת ספקו  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;–

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות הזב,ïéàîèועייןועייןועייןועיין טומאת –ì íéìâøLøác– ÀÅÄÆÇÀÇÄÇÈÈ
שהוא  שכל  לומר, יסוד יש  זב, ונעשה ראיות שתי כבר  וראה הואיל 

היא. זיבה ראיית ודאי השלישית, בראייה Bøáçרואה úà äknäÇÇÆÆÂÅ
äúéîì eäeãîàå מחמת שימות המוכה, את דין בית ואמדו  – ÇÂÈÀÄÈ

äéäMהמכה, änî ì÷äå שחזרו עד  יותר, קל  חוליו ונעשה – ÀÅÅÄÇÆÈÈ
לחיים, úîåואמדוהו  ãéaëä ïàkî øçàì הורע זמן  לאחר אבל  – ÀÇÇÄÈÄÀÄÈÅ

שמת, עד  קשה יותר חוליו  ונעשה בריאותו כדין áiçמצב המכה, – ÇÈ
ומת". אדם øácì"מכה íéìâøL ,øeèt :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÀÆÀÈÅÈÆÇÀÇÄÇÈÈ

מפרשים, ויש  שהיה. ממה והקל הואיל  מת, המכה מחמת שלא

קמא: תנא דברי  על מוסבה לדבר " "שרגלים aiig,שהפיסקה `ed
xacl,מפני  milbxy למיתה תחילה ואמדוהו  הואיל  המכה, מחמת שמת

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

i y i n g m e i
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אם  הנביא, שמואל  לגבי תנאים מחלוקת מביאה נזיר, מסכת המסיימת זו , משנה

ותאמר , נדר  "ותדור  יא): א, א (שמואל שמואל אם בחנה, נאמר שכן נזיר , היה
לאמתך ונתת אמתך, את תשכח ולא וזכרתני אמתך בעני  תראה ראה אם צבאות, ה'

חייו , ימי כל לה' ונתתיו  אנשים, dזרע x e n eey`x lr dlri `l תנאים ונחלקו ,"
המלה וכותב "dxen",במשמעות (מורא). יראה משמעותה: או  תער , משמעותה: אם

לפיכך לא, אם נזיר  היה אם חכמים, בו ונחלקו שהואיל  טוב", יום "תוספות בעל 
המסכת.לא  בסוף אלא במשנתו  זה ענין  הקדוש  רבנו סידר

ìàeîL äéä øéæð; נזיר זה הרי  כשמואל", "הריני  והאומר : – ÈÄÈÈÀÅ

הריניהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  האומר: לפיכך  היה, עולם נזיר הרמתי  "שמואל כותב:

בגלגל, אגג את ששסף כמי  אלקנה, כבן חנה, כבן הרמתי , כשמואל
עולם נזיר  זה הרי  באלו, טז טז טז טז ););););וכיוצא גגגג,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  éaø((((הל הל הל הל '''' éøáãkÀÄÀÅÇÄ

éàøBäð, נהוראי רבי דברי  הם כך –øîàpL:חנה של  בנדרה – ÀÇÆÆÁÇ
"BLàø-ìò äìòé-àG äøBîe",לנזיר שמואל שהוקדש ומכאן – ÈÇÂÆÇÙ

"äøBîe"שכן :ïBLîLa øîàð:מנוח אשת אל המלאך  בדברי  – ÆÁÇÀÄÀÈ
בן, ויולדת הרה הנך d"כי  x e n e,ey`x lr dlri `l אֿלהים נזיר כי 

הבטן", מן הנער  "äøBîe"יהיה :ìàeîLa øîàðå שהבאנו כמו  – ÀÆÁÇÄÀÅÈ
ïBLîLaלעיל , äøeîàä äøBn äî יעלה שלא תער, פירושה: – ÇÈÈÂÈÀÄÀ

שיהיה מפני ראשו, על  "כיøéæðתער הפסוק: בהמשך  כמפורש  – ÈÄ
הנער", יהיה אֿלהים ìàeîLaנזיר äøeîàä äøBî óà פירושה – ÇÈÈÂÈÄÀÅ

שיהיה והיינו  ראשו, על  תער  יעלה חייו.øéæðשלא ימי  כל –øîà ÈÄÈÇ
äøBî ïéà àGäå :éñBé éaø, בשמואל האמורה –àlàרא מו ÇÄÅÇÂÅÈÆÈ

íãå øNa ìL אדם של  מוראו  יהא שלא חנה שהתפללה כלומר – ÆÈÈÈÈ
עלוהי ". תהא לא אנש "ומרּות יונתן : בתרגום הכתוב מתורגם וכן  עליו,

éàøBäð éaø Bì øîà:יוסי לרבי  –øîàiå" :øîàð øák àGäå ÈÇÇÄÀÇÇÂÀÈÆÁÇÇÙÆ
,"éðâøäå ìeàL òîLå Cìà Céà ìàeîLומכאןäéä øákL ÀÅÅÅÅÀÈÇÈÇÂÈÈÄÆÀÈÈÈ

íãå øNa ìL äøBî åéìò,ודם בשר  למורא חנה התכוונה ואם – ÈÈÈÆÈÈÈÈ
שלא  לתער התכוונה ודאי אלא דבריה? נתקיימו שלא תאמר, כלום

הנביא. שמואל  היה שנזיר  ומכאן  ראשו , על  יעלה

ä è å ñ ú ë ñ î
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חכמים, ולמדו  יא-לא). ה, (במדבר  נשא בפרשת בתורה מפורשים "סוטה" דיני
: דברים בשני  אלא סוטה נעשית האשה dxizqaeשאין iepiwa? כיצד בקינוי  – .

אשתו"; את וקנא קנאה רוח עליו  "ועבר יד): ה, (במדבר  סוטה בפרשת נאמר 
סוטה  נעשית אינה אחר , איש  עם "נסתרה" איש אשת שאם למדים, נמצאנו מכאן
עם  תסתתרי  "אל  לה: ואמר איש , אותו  על תחילה בעלה לה "קנא" כן אם אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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änà íéøNò óBña–änà íéøNò ïläìe epîéä ÷ãBa,øácì íéìâøL;Bàöî älçzî elàL–Búñeáz úàå BìèBð. §¤§¦©¨¥¥¤§©¨¤§¦©¨¤©§©¦©¨¨¤¦¦§¦¨§¨§§¤§¨
„älçza íéòâð ÷ôñ ìk–øBäè,äàîhì ÷÷æð àHL ãò;äàîhì ÷÷æpMî–àîè B÷ôñ.íéëøc äòáLa ¨§¥§¨¦©§¦¨¨©¤¦§©©ª§¨¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥§¦§¨§¨¦

äáéfì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa:ìëàîa,äzLîáe,àOîa,äöéô÷áe,éìçáe,äàøîáe,øeäøäáe;÷÷æpMî §¦¤©¨©¤¦§©©¦¨§©£¨§¦§¤§©¨¦§¦¨§Ÿ¦§©§¤§¦§¦¤¦§©

äòáøà äáçøå äùù úåéäì äëøã äøòîä êøåàå .úåøá÷ì ãçåéî íå÷î äæù çëåî 'âá ìáà .íúåðôì íúòã äéäå äòù éôì àìà íù åøá÷ð àìù ïéìåú åðà
:àëä äì ïðéñøâ àì äéøáå÷å äèî àåìîë .äðåîù ãò òáøàî ïðú éëäì .äðåîù åðééäã úåîà éúù óãåò äðåñëìàå.dn` mixyr oldle epnid wceae

êøåà àöîð ,[:á÷] úåøéô øëåîä ÷øôá ïðáøì åäì àøéáñ éëäã ,ùù ìò ùù ïàëîå ïàëî åì ïéçåúô úåøòîäù øöçäå ,ùù ìò úåîà òáøà äøòîäù
,úåîà 'ë åàöîð ,áåøé÷á úåîà 'á óãåò úçà äøòî ìù ïåñëìàäå äðåñëìàá úçà äøòî ÷ãåá íéîòôù éôìå .úåîà ç"é ïäéðéáù øöçå úåøòî éúù
.íéøùò éðú÷ã åðééäå ,ïðéøîà àì éðåñëìà éøú ,ïðéøîà ïåñëìà ãçã .äéðù äøòîã ùùå úåøòîä éúù ïéáù øöçã ùùå ,äðåñëìàá äðåùàø äøòîã äðåîù
åæ ,éîð éà .øöçä áøòîá äãâðë úøçà ïééãò ùéå øöçä çøæîáù äøòî àéä åæ àîùã ,äîà íéòáøà åðééäã ,äîà 'ë äèîìîå äìòîìî ÷åãáì êéøö ãåòå

:øöçä çøæîá úøçà ïééãò ùéå øöçä áøòîáù àéä.dn` 'k oldle epnid wcea mixyr seqa cg` `vn,äøòî àéää àéåä úåøá÷ä úéáîã øîéé éîã
:íéøçà ùé ïë åîë øá÷ íù ùéù åîëã ìéòìã úå÷éãá ìë íùì íâ úåùòì êéøöå øçà íãà ìù úøçà øöçå àåä øçà øá÷ àîù.xacl milbxyåæù

:àëä úåéðùî éðä ìë éðú øáãì íéìâø íåùîå .úåøçà úåøòî íâ äá åéäå íéøá÷ì äéåùò äãùä
cccc.xedh dlgza mirbp wtq lkäæéàá òåãé ïéàå ,òìñë äæáå òìñë äæá òåáù óåñáå ,òìñë úøäá äæáå ñéøâë úøäá äæá ,ïäë ìöà åàáù íéðù ïåâë

:àîè ïäî 'à éàãåã â"òàå ,ïéøåäè ïäéðù ,äùô ïäî.`nh ewitq d`nehl wwfpynóåñáå ,òìñë äæáå ñéøâë úøäá äæá ,ïäë ìöà åàáù íéðù ïåâë
ãò .äàîåèì å÷÷æðù ïåéë ,íéàîè íäéðù ,ïåéùôä êìä øáëù øåäè éàãå íäî ãçàäù ô"òà .òìñë úåéäì åøæç ,ãåòå òìñë äæáå ãåòå òìñë äæá òåáù

`xephxa yexit

ביניהם  כשיש  הלכך  (בקירוב), אמות שמונה שאלכסונה ונמצא אמות,
והוא קברות, מערת היא שזו  סימן  שמונה, עד  epîéäמארבע ÷ãBaÅÅÆ

שמצא, האחרון  המת מן  –ïläìe, צד לכל –änà íéøNò– ÀÇÈÆÀÄÇÈ
אמות, שש על  אמות ארבע היתה הקברים מערת שאמרנו , שכפי 

קברות  מערות ושתי  אמות, שש על שש  של  חצר  לעשות היה ודרכם
(zegtl) שביניהן והחצר מערות שתי  אורך  נמצא רוחותיה. משתי 

מערה  בודק שפעמים ולפי  שש), פעמים (שלש  אמה עשרה שמונה

אמות  בשתי מארכה גדול מערה של והאלכסון  באלכסונה, אחת
אמה עשרים כאן  הרי  אאאא).).).).(בקירוב), קבקבקבקב,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבאבבאבבאבבא גמראגמראגמראגמרא àöîÈÈ((((עייןעייןעייןעיין

ãçà– אחד  מת אפילו  –epîéä ÷ãBa ,änà íéøNò óBña ÆÈÀÆÀÄÇÈÅÅÆ
änà íéøNò ïläìe משכונת הריהו  מוצא, שהוא קבר  וכל – ÀÇÈÆÀÄÇÈ

øácìהקברות, íéìâøL– הוא מיוחד שהמקום לומר, יסוד  שיש  ÆÇÀÇÄÇÈÈ
אחד מת אלא אמה עשרים בסוף מצא שלא פי על  אף הלכך לקברות,

הראשונים, שלושת כבר שנמצאו  לאחר ומצאו  הואיל מקום מכל  בלבד,
משם; לפנותו  ואסור הוא, קבוע שקבר הדבר ברור elàLÆÄהרי 

Bàöî älçzî,הראשונים שלושת את שמצא קודם –úàå BìèBð ÄÀÄÈÀÈÀÀÆ
Búñeáz.ברישא ששנינו  כמו  – ÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שיסודן: שונות, הלכות שלוש כוללת זו  ezwfg,משנה lr xac cnrdm i l b x y
x a c l. המכה בענין – והשלישית הזב; בענין – השנייה נגעים; בענין – הראשונה

חברו. את
mבענין `. i r b p:(ב-ח יג, (ויקרא בתורה `eנאמר z`y exya xera didi ik mc`"

z` odkd d`xe .mipdkd eipan cg` l` e` odkd oxd` l` `aede ...zxda e` zgtq
,`ed zrxv rbp ,exya xern wenr rbpd d`xne oal jtd rbpa xrye xyad xera rbpd
xerd on d`xn oi` wenre exya xera `id dpal zxda m`e .eze` `nhe odkd ed`xe
iriayd meia odkd ed`xe .mini zray rbpd z` odkd xibqde ,oal jtd `l dxrye
d`xe .zipy mini zray odkd exibqde ,xera rbpd dyt `l ,eipira cnr rbpd dpde
zgtqn ,odkd exdhe ,xera rbpd dyt `le rbpd ddk dpde zipy iriayd meia eze` odkd
d`xe .odkd l` zipy d`xpe ...xera zgtqnd dytz dyt m`e .xdhe eicba qake ,`id

."`id zrxv odkd e`nhe ,xera zgtqnd dzyt dpde odkd,ללמד באה משנתנו  –
מסגיר  הכהן  ואין  הנגע, בו שפשה לו  ודאי  כן אם אלא מצורע מטמא הכהן  שאין 
אם  אלא מצורע מטהר הכהן  ואין  בעיניו , עמד  שהנגע לו  ודאי  כן  אם אלא מצורע
חזקתו. על הנגוע את מעמידים ספק, לו יש אם אבל הפסיון. שעבר  לו ודאי כן 

.a בעניןa f d:(ב טו , (ויקרא בתורה nh`נאמר eaef ,exyan af didi ik yi` yi`"
."`ed שם) בו שכתוב קרי, כרואה דינו  ראשונה, פעם זיבה שהרואה היא, וההלכה

טז ): axrd";שם, cr `nhe ,exya lk z` mina ugxe ,rxf zaky epnn `vz ik yi`e"
שבעה  סופר והוא ומושב, משכב שמטמא לטומאה, זב הוא הרי  פעמיים, ראה
הפסיק  שלא כל ראיות, שלוש  ראה וטהר"; חיים במים בשרו  "ורחץ נקיים, ימים
לטהרתו, ימים שבעה שמנה ולאחר גמור, זב הוא הרי  לראייה, ראייה בין אחד יום
שני או תורים שתי השמיני: ביום קרבנותיו מביא הוא הרי  שמשו, והעריב וטבל
לו אסור קרבנותיו, הביא שלא זמן וכל לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני

זב  יהיה "כי  שנאמר: ממה דרשו וחכמים הקדשים. מן ולאכול למקדש להיכנס
exyan– "e x y a nכפי אונס, מחמת שנייה ראייה ראה שאם אחר, מדבר  ולא

משנתנו בלבד . קרי  כרואה דינו בשרו , של חולי מחמת ולא במשנתנו, שיבואר 
או ראה אונס מחמת אם הזב, את בודקים שנייה בראייה שדווקא ללמד , באה
אין שוב זיבה, של  ראיות שתי שראה לאחר  אבל  במשנה; כמבואר  חולי, מחמת

גמור , זב מקום מכל הוא והרי השלישית, בראייה אותו xaclבודקים milbxy.
.b בית ידו , תחת המוכה מת ולא להמיתו, כדי זו  בהכאה ויש חברו , את המכה

בית  אומדן  שלפי כלומר לחיים, אמדוהו  ואם המוכה; של  מצבו  את אומדים דין 
הדברים: חמשת תשלומי את לו  משלם המכה הרי  המכה, מחמת ימות לא הדין 
המכה  פטור ומת, מכן לאחר חליו הכביד  ואפילו  ובושת; שבת ריפוי, צער , נזק,
מת  ואם האסורים, בבית המכה את חובשים למיתה, כשאמדוהו  אבל ממיתה.
אלא  חייב אינו  לגמרי, המוכה הבריא ואם רוצח; כדין  המכה חייב המוכה,
מצב  הוטב שבתחילה אלא למיתה, שאמדוהו במוכה דנה משנתנו בתשלומים.

ומת. מצבו  הורע מכן ולאחר  בריאותו,

éòâð ÷ôñ ìkälçza í,טהור בחזקת עדיין כשהנגוע –øBäè ÈÀÅÀÈÄÇÀÄÈÈ
טהור, ספקו  –äàîhì ÷÷æð àHL ãò החליטו שלא זמן  כל – ÇÆÄÀÇÇËÀÈ
לטומאה; äàîhìהכהן ÷÷æpMî,לטומאה הוחלט שכבר לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîè B÷ôñ(ד-ה (ה, נגעים במסכת חזקתו. על  אותו שמעמידים – ÀÅÈÅ

rlqk;מבואר: dfae ,qixbk zxda dfa ,odk lv` e`ay miipy ? cvik"
yi`a oia ± dyt odn dfi`a reci oi`e ,rlqk dfae ,rlqk dfa reay seqa

cg` מהן איזו  ידוע ואין  פשתה, מהן ואחת בהרות, שתי לו (שהיו 
nh`פשתה) cg` yi`a :xne` `aiwr iax .xedh ,miyp` ipya oia ממה)

פשתה), ודאי אחת בהרת שהרי  xedh";נפשך, miyp` ipyae וזהו
לטומאה. שנזקק קודם טהור  נגעים שספק d`nehlששנינו, wwfpyn"

;rlqk dfae qixbk zxda dfa ,odk lv` e`ay miipy ? cvik `nh ewtq
oi`nh mdipy ,cere rlqk dfae ,cere rlqk dfa reay seqaשהרי)

הנגע); פשה rlqkeבשניהם rlqk zeidl exfgy it lr s` ונמצא)

כסלע), בתחילה שהיה הנגע מן הפסיון  mi`nhשהלך  mdipy,(מספק)
qixbk zeidl exfgiy cr.(משניהם הפסיון  wwfpyn(וילך  :exn`y edf

."`nh ewtq d`nehlé÷ãBa íéëøc äòáLaàHL ãò áfä úà ï ÀÄÀÈÀÈÄÀÄÆÇÈÇÆ
äáéfì ÷÷æð בודקים שנייה, בראייה היינו  זב, להיות שנזקק קודם – ÄÀÇÇÄÈ

זיבה  שהרואה הזיבה, את ראה מחמתם אם דברים, בשבעה אותו 
למשנתנו : בהקדמה שבארנו  כמו טהור , זה הרי אונס, ìëàîaÀÇÂÈ,מחמת

äzLîáe אם או  זיבה, לידי המביאים דברים שתה או אכל  אם – ÀÄÀÆ
הרבה, ושתה כבד,àOîaאכל  משא נשא אם –äöéô÷áe אם – ÀÇÈÄÀÄÈ

למקום, ממקום חולה,éìçáeקפץ היה אם –äàøîáe ראה אם – ÀÙÄÀÇÀÆ
משבעת øeäøäáeאשה, אחד לו  אירע שאם בנשים; הרהר אם – ÀÄÀ

והוא  זיבה, ראיית כאן  אין שנייה, ראייה שראה קודם הללו הדברים
אבל äáéfìטהור . ÷÷æpMî,זיבה של  ראיות שתי ראה שכבר – ÄÆÄÀÇÇÄÈ

שלישית, ראייה ראה ועכשיו לטומאה, זב BúBàונעשה ïé÷ãBa ïéàÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt dheq zkqn

äáéfì–BúBà ïé÷ãBa ïéà.ïéàîè Bòøæ úáëLå B÷ôñe Bñðà,øácì íéìâøL.úà äknääúéîì eäeãîàå Bøáç, ©¦¨¥§¦¨§§¥§¦§©©§§¥¦¤©§©¦©¨¨©©¤¤£¥©£¨§¦¨
äéäM änî ì÷äå,úîå ãéaëä ïàkî øçàì–áiç.äéîçð éaøøîBà:øeèt,øácì íéìâøL. §¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¨¥©¨©¦§¤§¨¥¨¤©§©¦©¨¨

‰ìàeîL äéä øéæð;éøáãkéàøBäð éaø,øîàpLìàåîù)(àé ,à à:"BLàø-ìò äìòé-àG äøBîe";ïBLîLa øîàð ¨¦¨¨§¥§¦§¥©¦§©¤¤¡©¨©£¤©Ÿ¤¡©§¦§
(ä ,âé íéèôåù):"äøBîe",ìàeîLa øîàðå:"äøBîe",ïBLîLa äøeîàä äøBn äî–øéæð,äøeîàä äøBî óà ¨§¤¡©¦§¥¨©¨¨£¨§¦§¨¦©¨¨£¨

ìàeîLa–øéæð.øîàéñBé éaø:íãå øNa ìL àlà äøBî ïéà àGäå.Bì øîàéàøBäð éaø:øîàð øák àGäå ¦§¥¨¦¨©©¦¥©£¥¨¤¨¤¨¨¨¨¨©©¦§©©£§¨¤¡©
(á ,æè à ìàåîù):éà ìàeîL øîàiå""éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C,íãå øNa ìL äøBî åéìò äéä øákL. ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦¤§¨¨¨¨¨¨¤¨¨¨¨

¯ È Ê  ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
d h e q z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡BzLàì àp÷îä–øæòéìà éaøøîBà:íéðL ét ìò dì àp÷î,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe. ©§©¥§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦¥¤¨©¦©§

:ñéøâëì åøæçéù.afd z` oiwcea mikxc draya:åñðà úîçî àìå ,åøùáî áæ ïðéùøãã ,øåäè ,ñðåà úîçî äàø íàù.d`nehl wwfp `ly cråðééäã
åìéôà äéðùä íò úôøèöîå ,éø÷ ìòá ïéãë áøò úàîåè ñðåàá äàîèî äðåùàø äéàø ìáà .áùåîå áëùî àîèì øåîâ áæ äùòð äáù äéðù äéàø äàåøùë

:ñðåàá äúéä.lk`na:ïùé ïéé íéöéá äðéáâå áìç ïîù øùá ïåâë ,äáéæ éãéì íéàéáîä íéøáã ìëà íà.dzynae:äéúù éåáøá.`yna:àùðù ãáë
.d`xna:øäøä àì åìéôà äùà äàø.xedxdaeäðéà äôèäå ,áæ äùòð åðéà ,äéðù äéàø äàøù íãå÷ äòáùä åìàî ãçà åì òøéà íà .äàø àìù ô"òà

:àùîá äàîèî.d`nehl wwfpyn:àìù äéðù äéàø äàøù.eze` oiwcea oi` qpe`a:ïáø÷ì áæ äùòð ñðåàá úéùéìù äàø íà óàåzakye ewitqe
.mi`nh erxfúòî äáéæá àîèéî åðéà éø÷ äàåøäù äàîèî äðéà êë øçà äàáä äáéæ úôéèå äìçú òøæ úáëù äàø íà ïåâë .åòøæ úáëù úîçî å÷éôñ

äàá éø÷ä úîçîù ïéìåú ïéàù äáéæä úà øäèî éø÷ä ïéà äàîåèì ÷÷æðù øçàìå .ñðåà éåäã íåùî äáéæä úà øäèî éø÷ä äàîåèì ÷÷æð àìù ãòå .úòì
:äáéæä.xacl milbxy:áæ äùòð øáëù ïåéë ñðåà úîçî äéàø äúåà ïéàù.xacl milbxy xhet p"xïéàå .äéäù äîî ì÷äù ïåéë ,úî äëî úîçî àìù

:äéîçð éáøë äëìä
dddd.l`eny did xifp:äëìä ïëå .éàøåäð 'ø éøáãì øéæð éåä ìâìâá ââà óñéùù éîë åà ,äð÷ìà ïáë åà ,ìàåîùë éðéøä øîåàäåxya ly `l` `xen oi`

.mce:åéìò íãà úîéàå úåøî àäú àìù
‰ËÂÒ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.ezy`l `pwndãöéë ùøôî ïî÷ìå .êëì äëéøö àéä íà åúùàì úåàð÷ì íãà áééçù àéä äëìää ,àì äìéçúëì ïéà ãáòéã òîùî àð÷îäã â"òà
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בהקדמה  שבארנו כמו גמור , זב הוא והרי דלעיל , הדרכים בשבעת –

מחמת okyBñðàלמשנתנו , באונס, אפילו  שלישית ראייה ראה אם – ÈÀ
לעיל, שנימנו הדברים בפעם B÷ôñeאחד ראה אם ספק, שיש כגון – ÀÅ

זיבה, או קרי Bòøæהשלישית úáëLåויש במשא; לטמא לענין – ÀÄÀÇÇÀ
erxfמפרשים: zakye ewtqeזרעו שכבת מחמת ספקו  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;–

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות הזב,ïéàîèועייןועייןועייןועיין טומאת –ì íéìâøLøác– ÀÅÄÆÇÀÇÄÇÈÈ
שהוא  שכל  לומר, יסוד יש  זב, ונעשה ראיות שתי כבר  וראה הואיל 

היא. זיבה ראיית ודאי השלישית, בראייה Bøáçרואה úà äknäÇÇÆÆÂÅ
äúéîì eäeãîàå מחמת שימות המוכה, את דין בית ואמדו  – ÇÂÈÀÄÈ

äéäMהמכה, änî ì÷äå שחזרו עד  יותר, קל  חוליו ונעשה – ÀÅÅÄÇÆÈÈ
לחיים, úîåואמדוהו  ãéaëä ïàkî øçàì הורע זמן  לאחר אבל  – ÀÇÇÄÈÄÀÄÈÅ

שמת, עד  קשה יותר חוליו  ונעשה בריאותו כדין áiçמצב המכה, – ÇÈ
ומת". אדם øácì"מכה íéìâøL ,øeèt :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÀÆÀÈÅÈÆÇÀÇÄÇÈÈ

מפרשים, ויש  שהיה. ממה והקל הואיל  מת, המכה מחמת שלא

קמא: תנא דברי  על מוסבה לדבר " "שרגלים aiig,שהפיסקה `ed
xacl,מפני  milbxy למיתה תחילה ואמדוהו  הואיל  המכה, מחמת שמת

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

i y i n g m e i
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אם  הנביא, שמואל  לגבי תנאים מחלוקת מביאה נזיר, מסכת המסיימת זו , משנה

ותאמר , נדר  "ותדור  יא): א, א (שמואל שמואל אם בחנה, נאמר שכן נזיר , היה
לאמתך ונתת אמתך, את תשכח ולא וזכרתני אמתך בעני  תראה ראה אם צבאות, ה'

חייו , ימי כל לה' ונתתיו  אנשים, dזרע x e n eey`x lr dlri `l תנאים ונחלקו ,"
המלה וכותב "dxen",במשמעות (מורא). יראה משמעותה: או  תער , משמעותה: אם

לפיכך לא, אם נזיר  היה אם חכמים, בו ונחלקו שהואיל  טוב", יום "תוספות בעל 
המסכת.לא  בסוף אלא במשנתו  זה ענין  הקדוש  רבנו סידר

ìàeîL äéä øéæð; נזיר זה הרי  כשמואל", "הריני  והאומר : – ÈÄÈÈÀÅ

הריניהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  האומר: לפיכך  היה, עולם נזיר הרמתי  "שמואל כותב:

בגלגל, אגג את ששסף כמי  אלקנה, כבן חנה, כבן הרמתי , כשמואל
עולם נזיר  זה הרי  באלו, טז טז טז טז ););););וכיוצא גגגג,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  éaø((((הל הל הל הל '''' éøáãkÀÄÀÅÇÄ

éàøBäð, נהוראי רבי דברי  הם כך –øîàpL:חנה של  בנדרה – ÀÇÆÆÁÇ
"BLàø-ìò äìòé-àG äøBîe",לנזיר שמואל שהוקדש ומכאן – ÈÇÂÆÇÙ

"äøBîe"שכן :ïBLîLa øîàð:מנוח אשת אל המלאך  בדברי  – ÆÁÇÀÄÀÈ
בן, ויולדת הרה הנך d"כי  x e n e,ey`x lr dlri `l אֿלהים נזיר כי 

הבטן", מן הנער  "äøBîe"יהיה :ìàeîLa øîàðå שהבאנו כמו  – ÀÆÁÇÄÀÅÈ
ïBLîLaלעיל , äøeîàä äøBn äî יעלה שלא תער, פירושה: – ÇÈÈÂÈÀÄÀ

שיהיה מפני ראשו, על  "כיøéæðתער הפסוק: בהמשך  כמפורש  – ÈÄ
הנער", יהיה אֿלהים ìàeîLaנזיר äøeîàä äøBî óà פירושה – ÇÈÈÂÈÄÀÅ

שיהיה והיינו  ראשו, על  תער  יעלה חייו.øéæðשלא ימי  כל –øîà ÈÄÈÇ
äøBî ïéà àGäå :éñBé éaø, בשמואל האמורה –àlàרא מו ÇÄÅÇÂÅÈÆÈ

íãå øNa ìL אדם של  מוראו  יהא שלא חנה שהתפללה כלומר – ÆÈÈÈÈ
עלוהי ". תהא לא אנש "ומרּות יונתן : בתרגום הכתוב מתורגם וכן  עליו,

éàøBäð éaø Bì øîà:יוסי לרבי  –øîàiå" :øîàð øák àGäå ÈÇÇÄÀÇÇÂÀÈÆÁÇÇÙÆ
,"éðâøäå ìeàL òîLå Cìà Céà ìàeîLומכאןäéä øákL ÀÅÅÅÅÀÈÇÈÇÂÈÈÄÆÀÈÈÈ

íãå øNa ìL äøBî åéìò,ודם בשר  למורא חנה התכוונה ואם – ÈÈÈÆÈÈÈÈ
שלא  לתער התכוונה ודאי אלא דבריה? נתקיימו שלא תאמר, כלום

הנביא. שמואל  היה שנזיר  ומכאן  ראשו , על  יעלה

ä è å ñ ú ë ñ î
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חכמים, ולמדו  יא-לא). ה, (במדבר  נשא בפרשת בתורה מפורשים "סוטה" דיני
: דברים בשני  אלא סוטה נעשית האשה dxizqaeשאין iepiwa? כיצד בקינוי  – .

אשתו"; את וקנא קנאה רוח עליו  "ועבר יד): ה, (במדבר  סוטה בפרשת נאמר 
סוטה  נעשית אינה אחר , איש  עם "נסתרה" איש אשת שאם למדים, נמצאנו מכאן
עם  תסתתרי  "אל  לה: ואמר איש , אותו  על תחילה בעלה לה "קנא" כן אם אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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òLBäé éaøøîBà:íéðL ét ìò dì àp÷î,íéðL ét ìò ä÷Lîe. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
·dì àp÷î ãöék?íéðL éðôa dì øîà:éðBìt Léà íò éøaãz ìà,Bnò äøaãå–dúéáì úøzî àéä ïéãò ¥©§©¥¨¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦§¦§¨¦£©¦¦ª¤¤§¥¨

äîeøza ìBëàì úøzîe.øúqä úéáì Bnò äñðëð,äàîè éãk Bnò äúäLå–äøeñàìBëàì äøeñàå dúéáì ª¤¤¤¡©§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨¦§¥ª§¨£¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøza.úî íàå–úîaéúî àGå úöìBç. ©§¨§¦¥¤¤§¦§©¤¤

:àð÷î.mipy it lr dl `pwnéðôá äì àð÷ àì íàå .éðåìô ùéà íò éøúñú ìà íäéðôá äì øîåìå íéãò éðù àéáäì êéøö ,íéøîä éî äúå÷ùäì àá íà
:äúåà ä÷ùî åðéàå åæ äøéúñá åéìò úøñàð äðéà ,íéðù.envr t"r e` cg` cr it lrøîåà åîöò àåä åà ,ãçà ãò àìà äøúñðù íéãò ïéà åìéôà

:÷ôñî åéìò äúøñåà äúøéúñù ,äúùúù ãò åæ äøéúñá äøñàð ,äì éúàð÷ù øçà äøúñðù äéúéàøxne` ryedi 'x.äøéúñì óà íéãò 'á êéøö .'åë
éáøá é"ø éøáãì ùåçì ùéù ,éðåìô ùéà íò éøúñú ìà äðéáì åðéá åìéôà äéúéáì ùéðéà àîéì àì äæä ïîæáã àøîâá ïðéøîà ë"ôòàå .òùåäé éáøë äëìäå
íù ïéàù äæä ïîæá íìåò øåñéà åéìò äøñàð ,äðéáì åðéá äì àð÷ù øçà äøúñð íàå .åîöò éô ìò åà ãçà ãò éô ìò åúùàì íãà àð÷î øîàã äãåäé

:íéøîä éî
aaaaipelt yi` mr ixacz l` mipy ipta dl xn` dl `pwn `ed cvikìà ,äøáãå éøáãú ìà íéðù éðôá äì øîà ,éëä ïéúéðúîì ùøôî àøîâá .'åë

ìåëàì úøúåîå äìòáì úøúåî ïééãò ,øúñá àìù åîò äøáãå éøúñú ìà äì øîà .äîåøúì àìå äìòáì àì äøåñà äðéàå àåä íåìë àìå ,äøúñðå éøáãú
:àéä ïäë úùà íà äîåøúá.dnexza lek`l dxeq`e dzial dxeq` d`neh ick enr dzdye xzqd zial enr dqpkpúåìöì éãë ,äàîåè éãë øåòéùå

:äòîâìå úìåâðøú úöéá.znaizn `le zvleg zn m`eøáã úåøò äá àöîù äùàá áéúëã .úîáéúî àìå úöìåç ,äð÷ùéù íãå÷ äìòá úî íàåíéøáã)
(ã"ëäúéä àì éç äìòá äéä íàù íùëù ,äöéìç àìá øæì úøúåî äðéà ë"ôòàå .íáéì àìå øçà ùéàì ïðéùøãå ,øçà ùéàì äúéäå äëìäå åúéáî äàöéå

:äöéìç àìá íáéä ïî úøúåî äðéà êë ,èâ àìá úøúåî

`xephxa yexit

סתר . למקום פלוני  איש עם תיכנס שלא והזהירה, בה שהתרה היינו  פלוני ", איש

חכמים, ופירשו  נטמאה", והיא "ונסתרה יג): שם, (שם נאמר כיצד ? בסתירה –

ושהתה  סתר, למקום עליו , לה קינא שבעלה האיש , עם שנכנסה היינו זו  שסתירה

עדים  אין אבל עמו . שזינתה בה לחשוד  שיש זמן  כשיעור  כלומר טומאה, כדי עמו 

טומאה. עדי שאין  כלומר בה", אין "ועד  הפסוק): בהמשך  (שם, שנאמר  שנטמאה,

שבעלה זו, אשה –`piw כך ואחר פלוני, איש על תחילה איש,dxzqpלה אותו עם

ואם  בעלה, על  היא שאסורה ודינה בעלה, תחת בזנות החשודה "סוטה", היא הרי

המאררים", המרים "המים את שישקוה עד  בתרומה, לאכול אסורה כהן, אשת היא

נטמאה  אם והיתה המים את "והשקה כז -כח): שם, (שם סוטה בפרשת כמפורש

ירכה, ונפלה בטנה וצבתה למרים, המאררים המים בה ובאו באישה מעל ותמעול 
ונקתה  היא, וטהורה האשה נטמאה לא ואם עמה. בקרב לאלה האשה והיתה

לבעלה, מותרת להיות חוזרת הריהי  טהורה, נמצאת שאם מכאן , זרע". ונזרעה

על צריך  עדים כמה ללמד, באה משנתנו  – כהן ). בעלה (אם בתרומה ולאכול 

"סוטה". דין  לאשה שיהא כדי האשה, של הסתירה ועל הבעל של  קינויו 

BzLàì àp÷îäאיש עם תסתתר  שלא באשתו  המתרה כלומר  – ÇÀÇÅÀÄÀ
לעיל , שבארנו  כמו étפלוני, ìò dì àp÷î :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÅÈÇÄ

íéðL,עדים שני לו  שיהיו  צריך  אין – ואם בפניהם. לאשתו  שקינא ÀÇÄ
כשנסתרה, עליו אסורה ואינה קינוי , קינויו אין עדים, שני ä÷LîeÇÀÆלו

ãçà ãò ét ìò הריהו שניים, בפני  לה שקינא לאחר נסתרה אם – ÇÄÅÆÈ
סוטה, בפרשת כמפורש המאררים, המים את אותה crמשקה it lr

cg`,פלוני עם שנסתרה אותה שראה המעיד  ,Bîöò ét ìò Bà– ÇÄÇÀ
לאחר פלוני  עם שנסתרה אשתו את שראה ואומר , בא עצמו  שהבעל

ודווקא  הסתירה. על  עדים שני שיעידו  צורך ואין  עליו, לה שקינא
אפילו  שניים, בפני  לה קינא לא אם אבל  קינוי , עדי  שני  לו  כשיש

משקה  שאינו היינו סוטה, נעשית אינה שנסתרה, ויעידו  שניים יבואו
מובאת  בגמרא ברם, עליו . נאסרת ואינה המאררים, המים את אותה

המקנא  אליעזר: רבי  משום אומר  יהודה ברבי יוסי  "רבי  ברייתא:
פי על  לה ומשקה עצמו , פי על או אחד  עד  פי  על לה מקנא לאשתו
אדם  יאמר שאל  מסורא, חנינא רבי אמר  זו  ברייתא ומשום שניים",

פלוני ", איש עם תסתרי "אל לבינה: בינו אפילו  הזה, בזמן לאשתו
ואם  קינוי , קינויו  ונמצא יהודה, ברבי  יוסי  רבי  לדברי לחוש יש שמא

אין  שהרי עולם, איסור  עליו נאסרת היא הרי כך, אחר מסתתרת היא
להתירה. כדי  המאררים מים dìלנו àp÷î :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÇÅÈ

íéðL ét ìò ä÷Lîe ,íéðL ét ìòשצריך סובר, יהושע רבי  – ÇÄÀÇÄÇÀÆÇÄÀÇÄ
סוטה. אינה לאו , ואם הסתירה, על  וגם הקינוי על  גם עדים שני 

בקינוי אלא יהושע ורבי אליעזר  רבי  נחלקו שלא מבואר , בגמרא
קינא  אם כלומר  נאמן , אחד שעד מודים הכל  בטומאה אבל וסתירה,

הוא  הרי איש, אותו  עם נטמאה שהיא מעיד  אחד ועד ונסתרה, לה

המאררים. המים את שותה ואינה לעולם, בעלה על  נאסרת והיא נאמן ,

שהתנא  לפי דיעבד , לשון לאשתו" "המקנא נוקטת שמשנתנו  מפרשים, בגמרא
סובר : משנתנו ze`pwl,של  xeq`תגר לידי  עצמו  אשתו(dhhw)שמביא ואת ,

טהורה היא ואפילו ניוול, ג(i"yx)לידי (סוטה בגמרא בברייתא ברם, א). ,
רבי דברי רשות, – אשתו" את "וקנא עקיבא: ורבי  ישמעאל רבי בזה נחלקו 

עקיבא כרבי הרמב"ם ופוסק חובה", אומר : עקיבא רבי  dheqישמעאל . 'ld)
(gi ,c.

i y y m e i
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בסוטה. האמורים וסתירה בקינוי דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

dì àp÷î ãöék בדבריו שיהא לאשתו, הבעל אומר לשון  באיזה – ÅÇÀÇÅÈ
קינוי ? éðBìtמשום Léà íò éøaãz ìà :íéðL éðôa dì øîàÈÇÈÄÀÅÀÇÄÇÀÇÀÄÄÄÀÄ

עמו , תסתתר שלא לה, אמר לא אבל עמו, הדיבור את עליה שאסר  –
Bnò äøaãå, קינויו על  ועברה –dúéáì úøzî àéä ïéãò– ÀÄÀÈÄÂÇÄÄËÆÆÀÅÈ

äîeøzaלבעלה, ìBëàì úøzîe עליה שאין כהן , אשת היא אם – ËÆÆÆÁÇÀÈ
איש עם תדברי  "אל לה: אמר  שאם מבואר, בגמרא "סוטה". דין

"סוטה". דין עליה אין עמו, נסתרה ואפילו כלל , קינוי  זה אין פלוני",
ipelt"ואם yi` mr ixzqiz l`" :dl xn`,בסתר שלא עמו ודיברה ,

נסתרה, לא שהרי  בתרומה, לאכול ומותרת לבעלה, מותרת היא עדיין 
אם אבל קינויו , על  עברה øúqäולא úéáì Bnò äñðëð למקום – ÄÀÀÈÄÀÅÇÅÆ

שם, עושים מה רואים שאין  äàîèנסתר, éãk Bnò äúäLå– ÀÈÂÈÄÀÅËÀÈ
זנות, בביאת להיטמא שיכלה זמן  äøeñàåכשיעור dúéáì äøeñàÂÈÀÅÈÇÂÈ

äîeøza ìBëàì,"סוטה" הריהי  וסתירה, קינוי  כאן  והיה הואיל  – ÆÁÇÀÈ
כהן , אשת היא ואם לבעלה; היא שתשתה ואסורה עד בתרומה, אסורה

המאררים. המים úîאת íàå המים את שהשקוה קודם בעלה – ÀÄÅ
ליבם, זקוקה והיא זרע, הניח ולא úîaéúîהמאררים, àGå úöìBçÆÆÀÄÀÇÆÆ

באשה  שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא ליבם. אף אסורה שהסוטה –

דבר  ערוות בעלה בה בבבב):):):):שמצא כדכדכדכד,,,, והלכה ((((דבריםדבריםדבריםדברים מביתו  "ויצאה
צריכה  מקום ומכל  ליבם. ולא אחר  לאיש ודרשו: אחר ", לאיש והיתה

להתירה  כדי  גט צריכה היתה חי , בעלה היה שאם כשם חליצה, היא
נאמרה  שלא משום מתייבמת, שאינה הדבר טעם מבארים ויש לאחר.

שנאמר המת, האח בית את לבנות כדי  אלא ייבום כה כה כה כה ,,,,מצוות ((((דבריםדבריםדבריםדברים

הואילט ט ט ט ):):):): וזו  אחיו ", בית את יבנה לא אשר  לאיש ייעשה "ככה

סותרת אלא בונה אינה הרי  בזנות, היא תוספות תוספות תוספות תוספות ))))וחשודה .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;
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‚äîeøza ìBëàlî úBøeñà elàå:úøîBàä:Cì éðà äàîè;äàîè àéäL íéãò eàaLå;úøîBàäå:äúBL éðéà; §¥£¦¤¡©§¨¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå;Cøca äéìò àa dìòaLå.dì äNBò ãöék?íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî, §¤©£¨¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤¥©¤¨¦¨§¥¦¤§¨

íéîëç éãéîìz éðL Bì ïéøñBîe,Cøca äéìò àBáé ànL;äãeäé éaøøîBà:äéìò ïîàð dìòa. §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨¨¤¨©¤¤©¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨
„äíéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì dúBà ïéìòî eé,úBLôð éãò ìò ïéîiànL Cøãk äéìò ïéîiàîe,dì íéøîBàå: ¨©£¦¨§¥¦©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©¥¥§¨§§¦¨

éza,äNBò ïéé äaøä,äNBò ÷BçN äaøä,äNBò úeãìé äaøä,íéNBò íéòøä íéðëL äaøä;ì éNòìBãbä BîL ¦¦©§¥©¦¤©§¥§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦¦£¦¦§©¨

bbbb.dnexza lek`l zexeq` el`e:úåøåäè åàöîéå åúùéù ãò àìà úåøåñà ïðéà úåèåñ øàù åìéàå .ïäë úá àéä åìéôàå .íìåòì`idy micr e`aye
.d`nhøîàðù ,úàîèðù íéãò äá ùéù äùàá íé÷ãåá íéîä ïéàù éôì .íìåò øåñéà äøåñà ,íéîä äå÷ãá àìå äúúùù øçàì åìéôàå('ä øáãîá)äøúñðå

:íé÷ãåá íéîä ïéà íéä úðéãîá íä íéãòä åìéôà ,äá òãéã àëéà ìáà ,íé÷ãåá íéîäù àåä äá òãéã àëéìã ,äá ïéà ãòå äàîèð àéäå`a dlraye
.jxca dilráéúëã ,äúåà íé÷ãåá íéîä ïéà áåùã('ä øáãîá)àéää äùàäå æà ,äøéúñ øçàì äéìò àá àìù ,ïåòî ä÷åðî ùéàäù ïîæá ,ïåòî ùéàä ä÷ðå

:åúùà úà íé÷ãåá íéîä ïéà ,ïåòî ä÷åðî ùéàä ïéà .äðåò úà àùú.minkg icinlz ipy:åá úåøúäì åòãéù.dilr on`p dlra xne` i"xìòáä íà
é÷ú àåä ì÷ øåñéàù êåúî ,ïðáøã åäééîòèå .àãéøâ åàì ìù ì÷ øåñéàá ïîàð àäé àì ,äãð ìù øåîç øåñéàá åúùà ìò ïîàðäëìä ïéàå .äéøöé äéìò ó

:äãåäé éáøë
cccc.lecbd c"al dze` oilrn eidäèåñá áéúëã(íù)íúä áéúëå ,úàæä äøåúä ìë úà ïäëä äì äùòå(æ"é íéøáã)ïìäì äî ,êåøåé øùà äøåúä ô"ò

:ìåãâä ã"áá ïàë óà ìåãâä ã"áá.dilr oinii`ne:äãåúù éãë.dyer zecli daxd:ìå÷ì÷ éãéì àáúù äãìéì íøåâå.orneyl i`ck opi`y mixac
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היא  ואסורה "סוטה", האשה נעשית וסתירה קינוי שלאחר למדנו , הקודמת במשנה

לאכול היא אסורה כהן, אשת היא ואם המאררים; המים את שתשתה עד  לבעלה
שוב  הריהי טהורה, ונמצאה המאררים, המים את ששתתה לאחר ברם, בתרומה.

שאין סוטות על  ללמד באה משנתנו – בתרומה. לאכול ומותרת לבעלה, מותרת

בתרומה  לאכול ואסורות לבעליהן הן אסורות ולפיכך  המאררים, המים בדיקת בהן 

לעולם.

elàå, להלן המפורטות –äîeøza ìBëàlî úBøeñà,לעולם – ÀÅÂÄÆÁÇÀÈ
כהן בעלן odk)אם za `id elit`e :x`ean `xephxaae) אסורות וכן  ,

כהן: אינו אפילו  לעולם, לבעליהן Cìהן éðà äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈÂÄÈ
את  לשתות רוצה אינה ונסתרה בעלה לה שקינא שלאחר כלומר –

עם  שזינתה לפי  לבעלה, היא אסורה שאמנם אומרת, והיא המים,
נדרים: מסכת בסוף ששנינו  פי  על ואף עמו ; כשנסתרה "zxne`d:פלוני

"dixacl di`x `iaz ,jl ip` d`nh רגלים ויש הואיל  הדין, שונה כאן ,
היא  נאמנת הלכך  ונסתרה, בעלה לה קינא שהרי  שנטמאה, לדבר 

לך" אני  "טמאה הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי););););לומר עפעפעפעפ""""יייי àéäL((((תוספותתוספותתוספותתוספות íéãò eàaLåÀÆÈÅÄÆÄ
äàîè את ששתתה קודם טומאה עדי באו  שאם מבואר , בגמרא – ÀÅÈ

וסתירה  קינוי בלא אף שהרי  אסורה, שהיא לומר צורך אין המים,
להשמיענו , באה המשנה אלא שנטמאה, עליה להעיד  עדים שני נאמנים
עדותם  המרים, המים בדקוה ולא שהשקוה, לאחר  עדים באו שאפילו 

מכחשת  המים בדיקת תהא ונקתה שהואיל  אומרים, ואין מתקבלת;
בדקוה  שלא וזה ברורה, עדות בפני  העומד דבר  לך שאין עדותם,

את  שדורשים ויש  ד ); (ג, להלן  כמבואר  לה, תלתה זכות שמא המים,
da"הפסוק oi` cre ,d`nhp `ide dxzqpe" עדים אין  שאם מכאן , –

אפילו  שנטמאה, עדים יש  אם אבל  אותה; בודקים המים שנטמאה,
אותה; בודקים המים אין הים, במדינת äúBLהם éðéà :úøîBàäåÀÈÆÆÅÄÈ

כופים  שאין המים", את לשתות רוצה שאיני  אלא אני, "טהורה –
היא  ואסורה כתובה, בלא ותצא לבעלה, שנאסרת אלא לשתות, אותה

בתרומה; dúB÷Läìלאכול  äöBø Bðéà dìòaLå רוצה שהיא – ÀÆÇÂÈÅÆÀÇÀÈ
ודינה  אותו, כופים שאין  להשקותה, רוצה אינו  שבעלה אלא לשתות,

ויוצאת; כתובתה ונוטלת עליו Cøcaשנאסרת äéìò àa dìòaLåÀÆÇÂÈÈÈÆÈÇÆÆ
לאחר שהרי באיסור , עליה שבא והיינו  הדין, לבית כשהוליכוה –

שנאמר אותה, בודקים המים אין  ושוב עליו , היא אסורה וסתירה קינוי
סוטה לא לא לא לא ):):):):בפרשת הההה,,,, תשא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ההיא והאשה מעוון , האיש  "ונקה

תשא  האשה מעוון, מנוקה שהאיש  בזמן חכמים: ודרשו  עוונה", את
אשתו , את בודקים המים אין מעוון, מנוקה האיש אין עוונה; את

והיא  שותה, אינה שוב שנסתרה, לאחר באיסור  עליה שבא כל לפיכך
לעולם. בתרומה היא אסורה וכן  לו , dìאסורה äNBò ãöék– ÅÇÆÈ

נוהג? הוא כיצד  אשתו את להשקות ïécהבא úéáì dëéìBîÄÈÀÅÄ
íB÷î BúBàaL שקינא בעדים לפניהם לברר כדי  שם, דר  שהוא – ÆÀÈ
ונסתרה, Bìלאשתו  ïéøñBîe סוטה שהיא שבררו לאחר הדין, בית – ÀÄ

להשקותה, íéîëçוצריך éãéîìz éðL,לירושלים עמם שילכו  – ÀÅÇÀÄÅÂÈÄ
כמבואר ואחד, שבעים של  הדין  בבית אלא הסוטה את משקים שאין

לבדו, שיוליכנה לבעל  נותנים ואין  הבאה; äéìòבמשנה àBáé ànLÆÈÈÈÆÈ
Cøca המים שאין  לפי להשקותה, אין ששוב לעולם, עליו ותיאסר – ÇÆÆ

לו  שמוסרים הטעם מבארים יש לעיל; שבארנו  כמו  אותה, בודקים
בו  להתרות שידעו כדי חכמים, תלמידי  שני ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))דווקא .((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

äéìò ïîàð dìòa :øîBà äãeäé éaøשני לו  מוסרים אין – ÇÄÀÈÅÇÂÈÆÁÈÈÆÈ
אותה. ומשקים עליה, בא שלא לומר נאמן בעלה שכן  חכמים, תלמידי

"ומה  מנידה: וחומר  בקל לומד  יהודה שרבי מבואר, בגמרא בברייתא
שכן". כל  לא בלאו, שהיא סוטה עליה, נאמן  בעלה בכרת, שהיא נידה

בעיניו , וחמורה בכרת שהיא נידה הנותנת! היא אומרים: וחכמים
אינו  ולכן  בעיניו, חמורה אינה בלאו, שהיא סוטה עליה, נאמן  הבעל 

עליה א א א א ).).).).נאמן  ז ז ז ז ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה ((((גמראגמראגמראגמרא

y c e w z a y
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הקודמת: במשנה ששנינו  mewn"לאחר  eze`ay oic zial dkilen ?dl dyer cvik",
לאחר  בסוטה, נוהגים היו כיצד ללמד, (ד-ז ) הבאות והמשניות משנתנו  מוסיפות
להשקותה  וצריך  ונסתרה, לה קינא שבעלה מקום, שבאותו הדין  בבית שנתברר 

המאררים. המים את

dúBà ïéìòî eéä,מקומה של  דין מבית הסוטה, את –ïéc úéáì ÈÇÂÄÈÀÅÄ
íéìLeøéaL ìBãbä בלשכת שישב ואחד, שבעים של הדין לבית – ÇÈÆÄÈÇÄ

גזירה  שדורשים מבואר , בגמרא בירושלים. המקדש  שבבית הגזית
נאמר בסוטה שכן  ממרא, מזקן  ה ה ה ה ):):):):שווה ה ה ה ה ,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "והעמיד

כל את הכהן  לה ועשה ה', לפני dהאשה x e z d ממרא ובזקן הזאת",
יייי----יא יא יא יא ):):):):נאמר יז יז יז יז ,,,, המקום ((((דברים דברים דברים דברים  מן לך יגידו  אשר הדבר פי על  "ועשית

פי  על ה'... יבחר dאשר  x e z d– ממרא בזקן  שם מה יורוך", אשר
פי  dעל x e z dיורו lecbdאשר oic ziaaאין בסוטה, כאן  אף ,dzxez

אלא lecbdנעשית oic ziaa;äéìò ïéîiàîe שתודה הדין, בבית – ÀÇÀÄÈÆÈ
המים, את לשתות תצטרך ולא éãòשנטמאה, ìò ïéîiànL CøãkÀÆÆÆÀÇÀÄÇÅÅ

úBLôð פיהם על זכאי  אדם ייהרג שלא וייזהרו  שקר , יעידו  שלא – ÀÈ
שתודה  מוטב נטמאה שאם הסוטה, על מאיימים כך  ה), ד, (סנהדרין 

בסכנה, עצמה תכניס ézaולא :dì íéøîBàå להודות תתביישי אל  – ÀÀÄÈÄÄ
שכן קלקלתך , äNBòעל  ïéé äaøä הרבה גורמת היין  שתיית – ÇÀÅÇÄÆ

äNBòלחטא, ÷BçN äaøäלידי מביאים דעת וקלות שחוק – ÇÀÅÀÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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סתר . למקום פלוני  איש עם תיכנס שלא והזהירה, בה שהתרה היינו  פלוני ", איש

חכמים, ופירשו  נטמאה", והיא "ונסתרה יג): שם, (שם נאמר כיצד ? בסתירה –

ושהתה  סתר, למקום עליו , לה קינא שבעלה האיש , עם שנכנסה היינו זו  שסתירה

עדים  אין אבל עמו . שזינתה בה לחשוד  שיש זמן  כשיעור  כלומר טומאה, כדי עמו 

טומאה. עדי שאין  כלומר בה", אין "ועד  הפסוק): בהמשך  (שם, שנאמר  שנטמאה,

שבעלה זו, אשה –`piw כך ואחר פלוני, איש על תחילה איש,dxzqpלה אותו עם

ואם  בעלה, על  היא שאסורה ודינה בעלה, תחת בזנות החשודה "סוטה", היא הרי

המאררים", המרים "המים את שישקוה עד  בתרומה, לאכול אסורה כהן, אשת היא

נטמאה  אם והיתה המים את "והשקה כז -כח): שם, (שם סוטה בפרשת כמפורש

ירכה, ונפלה בטנה וצבתה למרים, המאררים המים בה ובאו באישה מעל ותמעול 
ונקתה  היא, וטהורה האשה נטמאה לא ואם עמה. בקרב לאלה האשה והיתה

לבעלה, מותרת להיות חוזרת הריהי  טהורה, נמצאת שאם מכאן , זרע". ונזרעה

על צריך  עדים כמה ללמד, באה משנתנו  – כהן ). בעלה (אם בתרומה ולאכול 

"סוטה". דין  לאשה שיהא כדי האשה, של הסתירה ועל הבעל של  קינויו 

BzLàì àp÷îäאיש עם תסתתר  שלא באשתו  המתרה כלומר  – ÇÀÇÅÀÄÀ
לעיל , שבארנו  כמו étפלוני, ìò dì àp÷î :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÅÈÇÄ

íéðL,עדים שני לו  שיהיו  צריך  אין – ואם בפניהם. לאשתו  שקינא ÀÇÄ
כשנסתרה, עליו אסורה ואינה קינוי , קינויו אין עדים, שני ä÷LîeÇÀÆלו

ãçà ãò ét ìò הריהו שניים, בפני  לה שקינא לאחר נסתרה אם – ÇÄÅÆÈ
סוטה, בפרשת כמפורש המאררים, המים את אותה crמשקה it lr

cg`,פלוני עם שנסתרה אותה שראה המעיד  ,Bîöò ét ìò Bà– ÇÄÇÀ
לאחר פלוני  עם שנסתרה אשתו את שראה ואומר , בא עצמו  שהבעל

ודווקא  הסתירה. על  עדים שני שיעידו  צורך ואין  עליו, לה שקינא
אפילו  שניים, בפני  לה קינא לא אם אבל  קינוי , עדי  שני  לו  כשיש

משקה  שאינו היינו סוטה, נעשית אינה שנסתרה, ויעידו  שניים יבואו
מובאת  בגמרא ברם, עליו . נאסרת ואינה המאררים, המים את אותה

המקנא  אליעזר: רבי  משום אומר  יהודה ברבי יוסי  "רבי  ברייתא:
פי על  לה ומשקה עצמו , פי על או אחד  עד  פי  על לה מקנא לאשתו
אדם  יאמר שאל  מסורא, חנינא רבי אמר  זו  ברייתא ומשום שניים",

פלוני ", איש עם תסתרי "אל לבינה: בינו אפילו  הזה, בזמן לאשתו
ואם  קינוי , קינויו  ונמצא יהודה, ברבי  יוסי  רבי  לדברי לחוש יש שמא

אין  שהרי עולם, איסור  עליו נאסרת היא הרי כך, אחר מסתתרת היא
להתירה. כדי  המאררים מים dìלנו àp÷î :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÇÅÈ

íéðL ét ìò ä÷Lîe ,íéðL ét ìòשצריך סובר, יהושע רבי  – ÇÄÀÇÄÇÀÆÇÄÀÇÄ
סוטה. אינה לאו , ואם הסתירה, על  וגם הקינוי על  גם עדים שני 

בקינוי אלא יהושע ורבי אליעזר  רבי  נחלקו שלא מבואר , בגמרא
קינא  אם כלומר  נאמן , אחד שעד מודים הכל  בטומאה אבל וסתירה,

הוא  הרי איש, אותו  עם נטמאה שהיא מעיד  אחד ועד ונסתרה, לה

המאררים. המים את שותה ואינה לעולם, בעלה על  נאסרת והיא נאמן ,

שהתנא  לפי דיעבד , לשון לאשתו" "המקנא נוקטת שמשנתנו  מפרשים, בגמרא
סובר : משנתנו ze`pwl,של  xeq`תגר לידי  עצמו  אשתו(dhhw)שמביא ואת ,

טהורה היא ואפילו ניוול, ג(i"yx)לידי (סוטה בגמרא בברייתא ברם, א). ,
רבי דברי רשות, – אשתו" את "וקנא עקיבא: ורבי  ישמעאל רבי בזה נחלקו 

עקיבא כרבי הרמב"ם ופוסק חובה", אומר : עקיבא רבי  dheqישמעאל . 'ld)
(gi ,c.
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בסוטה. האמורים וסתירה בקינוי דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

dì àp÷î ãöék בדבריו שיהא לאשתו, הבעל אומר לשון  באיזה – ÅÇÀÇÅÈ
קינוי ? éðBìtמשום Léà íò éøaãz ìà :íéðL éðôa dì øîàÈÇÈÄÀÅÀÇÄÇÀÇÀÄÄÄÀÄ

עמו , תסתתר שלא לה, אמר לא אבל עמו, הדיבור את עליה שאסר  –
Bnò äøaãå, קינויו על  ועברה –dúéáì úøzî àéä ïéãò– ÀÄÀÈÄÂÇÄÄËÆÆÀÅÈ

äîeøzaלבעלה, ìBëàì úøzîe עליה שאין כהן , אשת היא אם – ËÆÆÆÁÇÀÈ
איש עם תדברי  "אל לה: אמר  שאם מבואר, בגמרא "סוטה". דין

"סוטה". דין עליה אין עמו, נסתרה ואפילו כלל , קינוי  זה אין פלוני",
ipelt"ואם yi` mr ixzqiz l`" :dl xn`,בסתר שלא עמו ודיברה ,

נסתרה, לא שהרי  בתרומה, לאכול ומותרת לבעלה, מותרת היא עדיין 
אם אבל קינויו , על  עברה øúqäולא úéáì Bnò äñðëð למקום – ÄÀÀÈÄÀÅÇÅÆ

שם, עושים מה רואים שאין  äàîèנסתר, éãk Bnò äúäLå– ÀÈÂÈÄÀÅËÀÈ
זנות, בביאת להיטמא שיכלה זמן  äøeñàåכשיעור dúéáì äøeñàÂÈÀÅÈÇÂÈ

äîeøza ìBëàì,"סוטה" הריהי  וסתירה, קינוי  כאן  והיה הואיל  – ÆÁÇÀÈ
כהן , אשת היא ואם לבעלה; היא שתשתה ואסורה עד בתרומה, אסורה

המאררים. המים úîאת íàå המים את שהשקוה קודם בעלה – ÀÄÅ
ליבם, זקוקה והיא זרע, הניח ולא úîaéúîהמאררים, àGå úöìBçÆÆÀÄÀÇÆÆ

באשה  שנאמר הטעם, מבואר  בגמרא ליבם. אף אסורה שהסוטה –

דבר  ערוות בעלה בה בבבב):):):):שמצא כדכדכדכד,,,, והלכה ((((דבריםדבריםדבריםדברים מביתו  "ויצאה
צריכה  מקום ומכל  ליבם. ולא אחר  לאיש ודרשו: אחר ", לאיש והיתה

להתירה  כדי  גט צריכה היתה חי , בעלה היה שאם כשם חליצה, היא
נאמרה  שלא משום מתייבמת, שאינה הדבר טעם מבארים ויש לאחר.

שנאמר המת, האח בית את לבנות כדי  אלא ייבום כה כה כה כה ,,,,מצוות ((((דבריםדבריםדבריםדברים

הואילט ט ט ט ):):):): וזו  אחיו ", בית את יבנה לא אשר  לאיש ייעשה "ככה

סותרת אלא בונה אינה הרי  בזנות, היא תוספות תוספות תוספות תוספות ))))וחשודה .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;
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‚äîeøza ìBëàlî úBøeñà elàå:úøîBàä:Cì éðà äàîè;äàîè àéäL íéãò eàaLå;úøîBàäå:äúBL éðéà; §¥£¦¤¡©§¨¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå;Cøca äéìò àa dìòaLå.dì äNBò ãöék?íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî, §¤©£¨¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤¥©¤¨¦¨§¥¦¤§¨

íéîëç éãéîìz éðL Bì ïéøñBîe,Cøca äéìò àBáé ànL;äãeäé éaøøîBà:äéìò ïîàð dìòa. §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨¨¤¨©¤¤©¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨
„äíéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì dúBà ïéìòî eé,úBLôð éãò ìò ïéîiànL Cøãk äéìò ïéîiàîe,dì íéøîBàå: ¨©£¦¨§¥¦©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©¥¥§¨§§¦¨

éza,äNBò ïéé äaøä,äNBò ÷BçN äaøä,äNBò úeãìé äaøä,íéNBò íéòøä íéðëL äaøä;ì éNòìBãbä BîL ¦¦©§¥©¦¤©§¥§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦¦£¦¦§©¨

bbbb.dnexza lek`l zexeq` el`e:úåøåäè åàöîéå åúùéù ãò àìà úåøåñà ïðéà úåèåñ øàù åìéàå .ïäë úá àéä åìéôàå .íìåòì`idy micr e`aye
.d`nhøîàðù ,úàîèðù íéãò äá ùéù äùàá íé÷ãåá íéîä ïéàù éôì .íìåò øåñéà äøåñà ,íéîä äå÷ãá àìå äúúùù øçàì åìéôàå('ä øáãîá)äøúñðå

:íé÷ãåá íéîä ïéà íéä úðéãîá íä íéãòä åìéôà ,äá òãéã àëéà ìáà ,íé÷ãåá íéîäù àåä äá òãéã àëéìã ,äá ïéà ãòå äàîèð àéäå`a dlraye
.jxca dilráéúëã ,äúåà íé÷ãåá íéîä ïéà áåùã('ä øáãîá)àéää äùàäå æà ,äøéúñ øçàì äéìò àá àìù ,ïåòî ä÷åðî ùéàäù ïîæá ,ïåòî ùéàä ä÷ðå

:åúùà úà íé÷ãåá íéîä ïéà ,ïåòî ä÷åðî ùéàä ïéà .äðåò úà àùú.minkg icinlz ipy:åá úåøúäì åòãéù.dilr on`p dlra xne` i"xìòáä íà
é÷ú àåä ì÷ øåñéàù êåúî ,ïðáøã åäééîòèå .àãéøâ åàì ìù ì÷ øåñéàá ïîàð àäé àì ,äãð ìù øåîç øåñéàá åúùà ìò ïîàðäëìä ïéàå .äéøöé äéìò ó

:äãåäé éáøë
cccc.lecbd c"al dze` oilrn eidäèåñá áéúëã(íù)íúä áéúëå ,úàæä äøåúä ìë úà ïäëä äì äùòå(æ"é íéøáã)ïìäì äî ,êåøåé øùà äøåúä ô"ò

:ìåãâä ã"áá ïàë óà ìåãâä ã"áá.dilr oinii`ne:äãåúù éãë.dyer zecli daxd:ìå÷ì÷ éãéì àáúù äãìéì íøåâå.orneyl i`ck opi`y mixac

`xephxa yexit
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היא  ואסורה "סוטה", האשה נעשית וסתירה קינוי שלאחר למדנו , הקודמת במשנה

לאכול היא אסורה כהן, אשת היא ואם המאררים; המים את שתשתה עד  לבעלה
שוב  הריהי טהורה, ונמצאה המאררים, המים את ששתתה לאחר ברם, בתרומה.

שאין סוטות על  ללמד באה משנתנו – בתרומה. לאכול ומותרת לבעלה, מותרת

בתרומה  לאכול ואסורות לבעליהן הן אסורות ולפיכך  המאררים, המים בדיקת בהן 

לעולם.

elàå, להלן המפורטות –äîeøza ìBëàlî úBøeñà,לעולם – ÀÅÂÄÆÁÇÀÈ
כהן בעלן odk)אם za `id elit`e :x`ean `xephxaae) אסורות וכן  ,

כהן: אינו אפילו  לעולם, לבעליהן Cìהן éðà äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈÂÄÈ
את  לשתות רוצה אינה ונסתרה בעלה לה שקינא שלאחר כלומר –

עם  שזינתה לפי  לבעלה, היא אסורה שאמנם אומרת, והיא המים,
נדרים: מסכת בסוף ששנינו  פי  על ואף עמו ; כשנסתרה "zxne`d:פלוני

"dixacl di`x `iaz ,jl ip` d`nh רגלים ויש הואיל  הדין, שונה כאן ,
היא  נאמנת הלכך  ונסתרה, בעלה לה קינא שהרי  שנטמאה, לדבר 

לך" אני  "טמאה הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי););););לומר עפעפעפעפ""""יייי àéäL((((תוספותתוספותתוספותתוספות íéãò eàaLåÀÆÈÅÄÆÄ
äàîè את ששתתה קודם טומאה עדי באו  שאם מבואר , בגמרא – ÀÅÈ

וסתירה  קינוי בלא אף שהרי  אסורה, שהיא לומר צורך אין המים,
להשמיענו , באה המשנה אלא שנטמאה, עליה להעיד  עדים שני נאמנים
עדותם  המרים, המים בדקוה ולא שהשקוה, לאחר  עדים באו שאפילו 

מכחשת  המים בדיקת תהא ונקתה שהואיל  אומרים, ואין מתקבלת;
בדקוה  שלא וזה ברורה, עדות בפני  העומד דבר  לך שאין עדותם,

את  שדורשים ויש  ד ); (ג, להלן  כמבואר  לה, תלתה זכות שמא המים,
da"הפסוק oi` cre ,d`nhp `ide dxzqpe" עדים אין  שאם מכאן , –

אפילו  שנטמאה, עדים יש  אם אבל  אותה; בודקים המים שנטמאה,
אותה; בודקים המים אין הים, במדינת äúBLהם éðéà :úøîBàäåÀÈÆÆÅÄÈ

כופים  שאין המים", את לשתות רוצה שאיני  אלא אני, "טהורה –
היא  ואסורה כתובה, בלא ותצא לבעלה, שנאסרת אלא לשתות, אותה

בתרומה; dúB÷Läìלאכול  äöBø Bðéà dìòaLå רוצה שהיא – ÀÆÇÂÈÅÆÀÇÀÈ
ודינה  אותו, כופים שאין  להשקותה, רוצה אינו  שבעלה אלא לשתות,

ויוצאת; כתובתה ונוטלת עליו Cøcaשנאסרת äéìò àa dìòaLåÀÆÇÂÈÈÈÆÈÇÆÆ
לאחר שהרי באיסור , עליה שבא והיינו  הדין, לבית כשהוליכוה –

שנאמר אותה, בודקים המים אין  ושוב עליו , היא אסורה וסתירה קינוי
סוטה לא לא לא לא ):):):):בפרשת הההה,,,, תשא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ההיא והאשה מעוון , האיש  "ונקה

תשא  האשה מעוון, מנוקה שהאיש  בזמן חכמים: ודרשו  עוונה", את
אשתו , את בודקים המים אין מעוון, מנוקה האיש אין עוונה; את

והיא  שותה, אינה שוב שנסתרה, לאחר באיסור  עליה שבא כל לפיכך
לעולם. בתרומה היא אסורה וכן  לו , dìאסורה äNBò ãöék– ÅÇÆÈ

נוהג? הוא כיצד  אשתו את להשקות ïécהבא úéáì dëéìBîÄÈÀÅÄ
íB÷î BúBàaL שקינא בעדים לפניהם לברר כדי  שם, דר  שהוא – ÆÀÈ
ונסתרה, Bìלאשתו  ïéøñBîe סוטה שהיא שבררו לאחר הדין, בית – ÀÄ

להשקותה, íéîëçוצריך éãéîìz éðL,לירושלים עמם שילכו  – ÀÅÇÀÄÅÂÈÄ
כמבואר ואחד, שבעים של  הדין  בבית אלא הסוטה את משקים שאין

לבדו, שיוליכנה לבעל  נותנים ואין  הבאה; äéìòבמשנה àBáé ànLÆÈÈÈÆÈ
Cøca המים שאין  לפי להשקותה, אין ששוב לעולם, עליו ותיאסר – ÇÆÆ

לו  שמוסרים הטעם מבארים יש לעיל; שבארנו  כמו  אותה, בודקים
בו  להתרות שידעו כדי חכמים, תלמידי  שני ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))דווקא .((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

äéìò ïîàð dìòa :øîBà äãeäé éaøשני לו  מוסרים אין – ÇÄÀÈÅÇÂÈÆÁÈÈÆÈ
אותה. ומשקים עליה, בא שלא לומר נאמן בעלה שכן  חכמים, תלמידי

"ומה  מנידה: וחומר  בקל לומד  יהודה שרבי מבואר, בגמרא בברייתא
שכן". כל  לא בלאו, שהיא סוטה עליה, נאמן  בעלה בכרת, שהיא נידה

בעיניו , וחמורה בכרת שהיא נידה הנותנת! היא אומרים: וחכמים
אינו  ולכן  בעיניו, חמורה אינה בלאו, שהיא סוטה עליה, נאמן  הבעל 

עליה א א א א ).).).).נאמן  ז ז ז ז ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה ((((גמראגמראגמראגמרא
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הקודמת: במשנה ששנינו  mewn"לאחר  eze`ay oic zial dkilen ?dl dyer cvik",
לאחר  בסוטה, נוהגים היו כיצד ללמד, (ד-ז ) הבאות והמשניות משנתנו  מוסיפות
להשקותה  וצריך  ונסתרה, לה קינא שבעלה מקום, שבאותו הדין  בבית שנתברר 

המאררים. המים את

dúBà ïéìòî eéä,מקומה של  דין מבית הסוטה, את –ïéc úéáì ÈÇÂÄÈÀÅÄ
íéìLeøéaL ìBãbä בלשכת שישב ואחד, שבעים של הדין לבית – ÇÈÆÄÈÇÄ

גזירה  שדורשים מבואר , בגמרא בירושלים. המקדש  שבבית הגזית
נאמר בסוטה שכן  ממרא, מזקן  ה ה ה ה ):):):):שווה ה ה ה ה ,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "והעמיד

כל את הכהן  לה ועשה ה', לפני dהאשה x e z d ממרא ובזקן הזאת",
יייי----יא יא יא יא ):):):):נאמר יז יז יז יז ,,,, המקום ((((דברים דברים דברים דברים  מן לך יגידו  אשר הדבר פי על  "ועשית

פי  על ה'... יבחר dאשר  x e z d– ממרא בזקן  שם מה יורוך", אשר
פי  dעל x e z dיורו lecbdאשר oic ziaaאין בסוטה, כאן  אף ,dzxez

אלא lecbdנעשית oic ziaa;äéìò ïéîiàîe שתודה הדין, בבית – ÀÇÀÄÈÆÈ
המים, את לשתות תצטרך ולא éãòשנטמאה, ìò ïéîiànL CøãkÀÆÆÆÀÇÀÄÇÅÅ

úBLôð פיהם על זכאי  אדם ייהרג שלא וייזהרו  שקר , יעידו  שלא – ÀÈ
שתודה  מוטב נטמאה שאם הסוטה, על מאיימים כך  ה), ד, (סנהדרין 

בסכנה, עצמה תכניס ézaולא :dì íéøîBàå להודות תתביישי אל  – ÀÀÄÈÄÄ
שכן קלקלתך , äNBòעל  ïéé äaøä הרבה גורמת היין  שתיית – ÇÀÅÇÄÆ

äNBòלחטא, ÷BçN äaøäלידי מביאים דעת וקלות שחוק – ÇÀÅÀÆ
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äMã÷a ázëpL,íénä ìò äçné àHL.ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì íéøîBàåïòîL,úéa úçtLî ìëå àéä ¤¦§©¦§ª¨¤¦¨¤©©©¦§§¦§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§¨§¨¦§¨¦§©©¥
äéáà. ¨¦¨
‰äøîà íà:éðà äàîè–úàöBéå dúaúk úøáBL.äøîà íàå:éðà äøBäè–ì dúBà ïéìòîçøænä øòL ¦¨§¨§¥¨£¦¤¤§ª¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©©¦§¨

øBð÷éð øòL çút ìòL,úBèBqä úà ïé÷Lî íML,úBãìBiä úà ïéøäèîe,íéòøöîä úà ïéøäèîe.æçBà ïäëå ¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤©§Ÿ̈¦§Ÿ¥¥
äéãâáa;eòø÷ð íàeòø÷ð,eîøôð eîøôð íà;älâî àeäL ãòdaì úà,døòN úà øúBñå.äãeäé éaøøîBà: ¦§¨¤¨¦¦§§¦§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥

äàð daì äéä íà,eälâî äéä àG;äàð døòN äéä íàå,BøúBñ äéä àG. ¦¨¨¦¨¨¤¨¨§©¥§¦¨¨§¨¨¨¤¨¨§

:ääìá äùòîá ùåá àìå äãåä ïáåàø ,øîú äùòîá ùåá àìå äãåä äãåäé ïåâë ,íé÷éãö ìù ïäéùòîî äéðôì íéøîåàù íéøáãä ïúåà òåîùì äéåàø äðéàù
dddd.dzaezk zxaeyàìà äáåúë ïéáúåë ïéàù íå÷îáå .åðîî äúáåúë òåáúìå øåæçì ìëåú àìù éãë ,éúáåúë éúãáàå éúéðæ ,äúáåúë ìò øáåù úáúåë

:øáåù úáúåë äðéàå äúáåúë úòø÷î ,äáåúë íéáúåëù íå÷îá ìáà ,øáåù úáúåëù àåä ã"á éàðú ìò ïéëîåñ.gxfnd xryl dze` oilrnïéãéøåîå ïéìòî
:äãåúå äúòã óåøèú éìåà äòâéì éãë ,äúåà.xepwp xry gzt lryåì åùòðå íéøöî ìù àéøãðñëìàî çúô åúåàì úåúìã àéáäù øåð÷ð åîùù íãà

àîåéá ïðéøîàãë åîù ìò øåð÷ð øòù àø÷ðå íéñð[.çì]:.zeheqd z` oiwyn myy:'ä éðôì ïðéòáã.zecleid z` oixdhne.ïðáø÷ éáâ ìò åãîòéù éãë
:ïáø÷ íéðåòèä úåáæå ïéáæ ä"äå.mirxevnd z` oixdhneáéúëãë(ã"é àø÷éå):'ä éðôì 'åëå øäèîä ïäëä ãéîòäå.dicbaa fge`:ïäìù øàåöä úéáám`

.erxwp:êøåàá äòéø÷ ïéããöä ïî äîéøô ,øçà ïåùì .äáøä íéòø÷ì òø÷ðù äòéø÷î äìåãâ äîéøô .ùùåç åðéà åîøôð íàå ,ùùåç åðéàz` dlbny cr
.daláéúëã('ä øáãîá):äøòù úà øúåñù ãîìî ,ùàø úà ì"ú äî ë"à ,äùàä ì"ú ïéðî äôåâ äùàø àìà éì ïéà ,äùàä ùàø úà òøôådcedi iax
xne`:é"øë äëìä ïéàå .äàð äøòùå äàð äáì åàøù äðåäë éçøô äá åøâúéå äàëæ àöú àîù .'åë

`xephxa yexit

äNBòחטא, úeãìé äaøäמבי הילדות קלקול ,– לידי  äaøäאה ÇÀÅÇÀÈÇÀÅ
íéNBò íéòøä íéðëL שאדם עושה, רעים שכנים של  השפעתם – ÀÅÄÈÈÄÄ

וחטאת; נכשלת הללו  הסיבות אחת מתוך  את גם ובודאי מדרכו; סוטה

oklìBãbä BîLì éNò– הוא ברוך הקדוש  של –,äMã÷a ázëpL ÂÄÄÀÇÈÆÄÀÇÄÀËÈ
íénä ìò äçné àHL להכין צורך  יהא שלא מעשיך , על הודי – ÆÄÈÆÇÇÇÄ

שנאמר כמו עליהם, שמים שם את ולמחות מאררים, מים בשבילך
כגכגכגכג):):):): הההה,,,, mixnd"((((במדברבמדברבמדברבמדבר in l` dgne ,xtqa odkd dl`d zel`d z` azke".

ïòîLì éàãk dðéàL íéøác äéðôì íéøîBàå ראויה שאינה – ÀÀÄÀÈÆÈÀÈÄÆÅÈÀÇÀÈÀÈ
אותם, äéáàלשמוע úéa úçtLî ìëå àéäכל ולא היא, לא – ÄÀÈÄÀÇÇÅÈÄÈ

מבואר, בגמרא לשם; עמה באה שבוודאי  אביה, בית משפחת
ראשונים, של  מעשיהם על בתורה הכתובים דברים לה שמספרים

"צדקה  שאמר  בתמר , יהודה מעשה כגון  בושו, ולא חטאם על שהודו 
בזה. וכיוצא ממני",

ה ה נ ש מ ר ו א ב

éðà äàîè :äøîà íà,שנטמאה הסוטה הודתה אם –úøáBL ÄÈÀÈÀÅÈÂÄÆÆ
dúaúk לבעלה וכותבת כתובתה כסף את היא מפסידה כלומר – ÀËÈÈ

עליה, בה úàöBéåשובר התרו  ולא שהואיל פיטורין , בגט מבעלה – ÀÅ
שמדובר מבואר , בגמרא מיתה. חייבת אינה המעשה, בשעת עדים
שובר כותבת היא הלכך  כתובה, כותבים שאין במקום במשנתנו 

אבל כתובתה; תביעת עליו לה שאין לראיה, בידו  שיהא לבעלה,
שובר. כותבת ואינה כתובתה קורעת היא הרי כתובה, שכותבים במקום

éðà äøBäè :äøîà íàå עמדה הדין בית איומי לאחר  שאף – ÀÄÈÀÈÀÈÂÄ
שנטמאה, הודתה ולא dúBàבדיבורה, ïéìòî,מבואר בגמרא – ÇÂÄÈ

לייגעה, כדי אותה, ומעלים וחוזרים הבית הר מכל  אותה מורידים שהיו
המגילה, מחיקת קודם תודה סוף סוף oilrnאולי  eid seqaly cr

dze`øBð÷éð øòL çút ìòL çøænä øòLìבמקדש שהיו – ÀÇÇÇÄÀÈÆÇÆÇÇÇÄÈ
מזרח: שערי  הקרוי`.שני  הבית, הר שבפתח החיצון המזרח שער

התחתון ", נשים a."שער  עזרת שבין  בפתח הפנימי , המזרח שער 
ניקנור שם על ניקנור", "שער  או העליון", "שער  הקרוי  ישראל, לעזרת

מצרים  של  מאלכסנדריא שהביאן  נחושת דלתות שער באותו  שקבע

מורידים  היו רש "י  פירוש  ולפי  ו); ג, יומא במסכת ששנינו (כמו

מעלים  היו וממנו  התחתון, לשער הגזית מלשכת הסוטה את תחילה
שכוונת  מפרשים, ויש העליון. שער  שהוא ניקנור , שער  לפתח אותה

ניקנור שער שהוא המזרח לשער  אותה מעלים שהיו היא, משנתנו 
ופרחופרחופרחופרח")")")") """"כפתורכפתורכפתורכפתור בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום úBèBqä,("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות úà ïé÷Lî íMLÆÈÇÀÄÆÇ

סוטה בפרשת שנאמר יח יח יח יח ):):):):– הההה,,,, האשה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר את הכהן  "והעמיד
עזרה באי  לכל ויציאה כניסה דרך  שבו  הפתח והוא ה'", ;((((רש רש רש רש """"יייי))))לפני 

שיוכלו  כדי  העזרה, בקדושת נתקדש לא ניקנור  שער של  זה פתח חלל
להביא  ובאים מקדש, בביאת האסורים כפרה מחוסרי  שם להיכנס

ולכן  ולהיטהר, zeafdeקרבנותיהם miafd z` mixdhn eid my,(,(,(,( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

íéòøöîä úà ïéøäèîe ,úBãìBiä úà ïéøäèîeכלומר – ÀÇÂÄÆÇÀÀÇÂÄÆÇÀÙÈÄ
היה  כשהכוהן והמצורעים, היולדות הזבות, הזבים, עומדים היו  ששם

ומט  קרבנם את אם מקריב אלא קרב אדם של קרבנו שאין אותם, הר 

בהם שנאמר  טעם, עוד יש ובמצורעים גביו; על  עומד הוא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כן 

יא יא יא יא ):):):): ה'ידידידיד,,,, לפני ואותם המיטהר  האיש  את המטהר  הכהן  "והעמיד 
לעזרה, ליכנס הם אסורים טהרתם שקודם ולפי  מועד ", אוהל  פתח

לבסוף  מביאים היו  זה ולמקום ניקנור ; שער  בפתח עומדים הם הרי
הסוטה, äéãâáaאת æçBà ïäëå,שלהם הצואר  בבית –eòø÷ð íà ÀÙÅÅÄÀÈÆÈÄÄÀÀ

eòø÷ð,חושש ואינו  –eîøôð íàויש שלהם; התפר  שהותר  – ÄÀÀÄÄÀÀ
הרבה, קרעים שנקרעו היא eîøôðמפרשים, שכך חושש , ואינו – ÄÀÀ
ותודה בבזיונה שתחוש  úà,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הכוונה älâî àeäL ãòÇÆÀÇÆÆ

døòN úà øúBñå ,daì לנוולה כדי ראשה, שער קליעות את – ÄÈÀÅÆÀÈÈ
äéä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) àG ,äàð daì äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÄÈÈÆÈÈ

BøúBñ äéä àG ,äàð døòN äéä íàå ;eälâîמבואר טעמו  – ÀÇÅÀÄÈÈÀÈÈÈÆÈÈÀ
אחר כהונה פרחי בה ויתגרו זכאית תצא שמא הוא, שחושש בגמרא,
מצויים  שהיו  משום כהונה", "פרחי  נקטה שהגמרא רש"י, ומפרש כך;

לביישה, שמצוה סוברים, חכמים ברם, העם. משאר יותר  בעזרה
הנשים" כל "וניווסרו משום טהורה, היא מח מח מח מח ),),),),ואפילו  כגכגכגכג,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

הבאה). במשנה (כלהלן צנועות ויהיו חשד  לידי עצמן יביאו שלא
כותב, minkgk,והמאירי dkldy שעיקרו בדבר  מצוי  החשק "שאין  לפי

לנוּול ". עשוי 

izdw - zex`ean zeipyn



קצי d dpyn oey`x wxt dheq zkqn

äMã÷a ázëpL,íénä ìò äçné àHL.ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì íéøîBàåïòîL,úéa úçtLî ìëå àéä ¤¦§©¦§ª¨¤¦¨¤©©©¦§§¦§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§¨§¨¦§¨¦§©©¥
äéáà. ¨¦¨
‰äøîà íà:éðà äàîè–úàöBéå dúaúk úøáBL.äøîà íàå:éðà äøBäè–ì dúBà ïéìòîçøænä øòL ¦¨§¨§¥¨£¦¤¤§ª¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©©¦§¨

øBð÷éð øòL çút ìòL,úBèBqä úà ïé÷Lî íML,úBãìBiä úà ïéøäèîe,íéòøöîä úà ïéøäèîe.æçBà ïäëå ¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤©§Ÿ̈¦§Ÿ¥¥
äéãâáa;eòø÷ð íàeòø÷ð,eîøôð eîøôð íà;älâî àeäL ãòdaì úà,døòN úà øúBñå.äãeäé éaøøîBà: ¦§¨¤¨¦¦§§¦§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥

äàð daì äéä íà,eälâî äéä àG;äàð døòN äéä íàå,BøúBñ äéä àG. ¦¨¨¦¨¨¤¨¨§©¥§¦¨¨§¨¨¨¤¨¨§

:ääìá äùòîá ùåá àìå äãåä ïáåàø ,øîú äùòîá ùåá àìå äãåä äãåäé ïåâë ,íé÷éãö ìù ïäéùòîî äéðôì íéøîåàù íéøáãä ïúåà òåîùì äéåàø äðéàù
dddd.dzaezk zxaeyàìà äáåúë ïéáúåë ïéàù íå÷îáå .åðîî äúáåúë òåáúìå øåæçì ìëåú àìù éãë ,éúáåúë éúãáàå éúéðæ ,äúáåúë ìò øáåù úáúåë

:øáåù úáúåë äðéàå äúáåúë úòø÷î ,äáåúë íéáúåëù íå÷îá ìáà ,øáåù úáúåëù àåä ã"á éàðú ìò ïéëîåñ.gxfnd xryl dze` oilrnïéãéøåîå ïéìòî
:äãåúå äúòã óåøèú éìåà äòâéì éãë ,äúåà.xepwp xry gzt lryåì åùòðå íéøöî ìù àéøãðñëìàî çúô åúåàì úåúìã àéáäù øåð÷ð åîùù íãà

àîåéá ïðéøîàãë åîù ìò øåð÷ð øòù àø÷ðå íéñð[.çì]:.zeheqd z` oiwyn myy:'ä éðôì ïðéòáã.zecleid z` oixdhne.ïðáø÷ éáâ ìò åãîòéù éãë
:ïáø÷ íéðåòèä úåáæå ïéáæ ä"äå.mirxevnd z` oixdhneáéúëãë(ã"é àø÷éå):'ä éðôì 'åëå øäèîä ïäëä ãéîòäå.dicbaa fge`:ïäìù øàåöä úéáám`

.erxwp:êøåàá äòéø÷ ïéããöä ïî äîéøô ,øçà ïåùì .äáøä íéòø÷ì òø÷ðù äòéø÷î äìåãâ äîéøô .ùùåç åðéà åîøôð íàå ,ùùåç åðéàz` dlbny cr
.daláéúëã('ä øáãîá):äøòù úà øúåñù ãîìî ,ùàø úà ì"ú äî ë"à ,äùàä ì"ú ïéðî äôåâ äùàø àìà éì ïéà ,äùàä ùàø úà òøôådcedi iax
xne`:é"øë äëìä ïéàå .äàð äøòùå äàð äáì åàøù äðåäë éçøô äá åøâúéå äàëæ àöú àîù .'åë

`xephxa yexit

äNBòחטא, úeãìé äaøäמבי הילדות קלקול ,– לידי  äaøäאה ÇÀÅÇÀÈÇÀÅ
íéNBò íéòøä íéðëL שאדם עושה, רעים שכנים של  השפעתם – ÀÅÄÈÈÄÄ

וחטאת; נכשלת הללו  הסיבות אחת מתוך  את גם ובודאי מדרכו; סוטה

oklìBãbä BîLì éNò– הוא ברוך הקדוש  של –,äMã÷a ázëpL ÂÄÄÀÇÈÆÄÀÇÄÀËÈ
íénä ìò äçné àHL להכין צורך  יהא שלא מעשיך , על הודי – ÆÄÈÆÇÇÇÄ

שנאמר כמו עליהם, שמים שם את ולמחות מאררים, מים בשבילך
כגכגכגכג):):):): הההה,,,, mixnd"((((במדברבמדברבמדברבמדבר in l` dgne ,xtqa odkd dl`d zel`d z` azke".

ïòîLì éàãk dðéàL íéøác äéðôì íéøîBàå ראויה שאינה – ÀÀÄÀÈÆÈÀÈÄÆÅÈÀÇÀÈÀÈ
אותם, äéáàלשמוע úéa úçtLî ìëå àéäכל ולא היא, לא – ÄÀÈÄÀÇÇÅÈÄÈ

מבואר, בגמרא לשם; עמה באה שבוודאי  אביה, בית משפחת
ראשונים, של  מעשיהם על בתורה הכתובים דברים לה שמספרים

"צדקה  שאמר  בתמר , יהודה מעשה כגון  בושו, ולא חטאם על שהודו 
בזה. וכיוצא ממני",

ה ה נ ש מ ר ו א ב

éðà äàîè :äøîà íà,שנטמאה הסוטה הודתה אם –úøáBL ÄÈÀÈÀÅÈÂÄÆÆ
dúaúk לבעלה וכותבת כתובתה כסף את היא מפסידה כלומר – ÀËÈÈ

עליה, בה úàöBéåשובר התרו  ולא שהואיל פיטורין , בגט מבעלה – ÀÅ
שמדובר מבואר , בגמרא מיתה. חייבת אינה המעשה, בשעת עדים
שובר כותבת היא הלכך  כתובה, כותבים שאין במקום במשנתנו 

אבל כתובתה; תביעת עליו לה שאין לראיה, בידו  שיהא לבעלה,
שובר. כותבת ואינה כתובתה קורעת היא הרי כתובה, שכותבים במקום

éðà äøBäè :äøîà íàå עמדה הדין בית איומי לאחר  שאף – ÀÄÈÀÈÀÈÂÄ
שנטמאה, הודתה ולא dúBàבדיבורה, ïéìòî,מבואר בגמרא – ÇÂÄÈ

לייגעה, כדי אותה, ומעלים וחוזרים הבית הר מכל  אותה מורידים שהיו
המגילה, מחיקת קודם תודה סוף סוף oilrnאולי  eid seqaly cr

dze`øBð÷éð øòL çút ìòL çøænä øòLìבמקדש שהיו – ÀÇÇÇÄÀÈÆÇÆÇÇÇÄÈ
מזרח: שערי  הקרוי`.שני  הבית, הר שבפתח החיצון המזרח שער

התחתון ", נשים a."שער  עזרת שבין  בפתח הפנימי , המזרח שער 
ניקנור שם על ניקנור", "שער  או העליון", "שער  הקרוי  ישראל, לעזרת

מצרים  של  מאלכסנדריא שהביאן  נחושת דלתות שער באותו  שקבע

מורידים  היו רש "י  פירוש  ולפי  ו); ג, יומא במסכת ששנינו (כמו

מעלים  היו וממנו  התחתון, לשער הגזית מלשכת הסוטה את תחילה
שכוונת  מפרשים, ויש העליון. שער  שהוא ניקנור , שער  לפתח אותה

ניקנור שער שהוא המזרח לשער  אותה מעלים שהיו היא, משנתנו 
ופרחופרחופרחופרח")")")") """"כפתורכפתורכפתורכפתור בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום úBèBqä,("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות úà ïé÷Lî íMLÆÈÇÀÄÆÇ

סוטה בפרשת שנאמר יח יח יח יח ):):):):– הההה,,,, האשה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר את הכהן  "והעמיד
עזרה באי  לכל ויציאה כניסה דרך  שבו  הפתח והוא ה'", ;((((רש רש רש רש """"יייי))))לפני 

שיוכלו  כדי  העזרה, בקדושת נתקדש לא ניקנור  שער של  זה פתח חלל
להביא  ובאים מקדש, בביאת האסורים כפרה מחוסרי  שם להיכנס

ולכן  ולהיטהר, zeafdeקרבנותיהם miafd z` mixdhn eid my,(,(,(,( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

íéòøöîä úà ïéøäèîe ,úBãìBiä úà ïéøäèîeכלומר – ÀÇÂÄÆÇÀÀÇÂÄÆÇÀÙÈÄ
היה  כשהכוהן והמצורעים, היולדות הזבות, הזבים, עומדים היו  ששם

ומט  קרבנם את אם מקריב אלא קרב אדם של קרבנו שאין אותם, הר 

בהם שנאמר  טעם, עוד יש ובמצורעים גביו; על  עומד הוא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כן 

יא יא יא יא ):):):): ה'ידידידיד,,,, לפני ואותם המיטהר  האיש  את המטהר  הכהן  "והעמיד 
לעזרה, ליכנס הם אסורים טהרתם שקודם ולפי  מועד ", אוהל  פתח

לבסוף  מביאים היו  זה ולמקום ניקנור ; שער  בפתח עומדים הם הרי
הסוטה, äéãâáaאת æçBà ïäëå,שלהם הצואר  בבית –eòø÷ð íà ÀÙÅÅÄÀÈÆÈÄÄÀÀ

eòø÷ð,חושש ואינו  –eîøôð íàויש שלהם; התפר  שהותר  – ÄÀÀÄÄÀÀ
הרבה, קרעים שנקרעו היא eîøôðמפרשים, שכך חושש , ואינו – ÄÀÀ
ותודה בבזיונה שתחוש  úà,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הכוונה älâî àeäL ãòÇÆÀÇÆÆ

døòN úà øúBñå ,daì לנוולה כדי ראשה, שער קליעות את – ÄÈÀÅÆÀÈÈ
äéä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) àG ,äàð daì äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÄÈÈÆÈÈ

BøúBñ äéä àG ,äàð døòN äéä íàå ;eälâîמבואר טעמו  – ÀÇÅÀÄÈÈÀÈÈÈÆÈÈÀ
אחר כהונה פרחי בה ויתגרו זכאית תצא שמא הוא, שחושש בגמרא,
מצויים  שהיו  משום כהונה", "פרחי  נקטה שהגמרא רש"י, ומפרש כך;

לביישה, שמצוה סוברים, חכמים ברם, העם. משאר יותר  בעזרה
הנשים" כל "וניווסרו משום טהורה, היא מח מח מח מח ),),),),ואפילו  כגכגכגכג,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

הבאה). במשנה (כלהלן צנועות ויהיו חשד  לידי עצמן יביאו שלא
כותב, minkgk,והמאירי dkldy שעיקרו בדבר  מצוי  החשק "שאין  לפי

לנוּול ". עשוי 

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: ב הגמרא:ד מבררת .'סמו' ויחשב  ביניה המרחק  יהא  

  זאת שאמר     המרחק [שמו  
[ מקו דהיינו 

הגמרא: בדבריו ,מקשה  אבא בר חייא רבי הארי הואמדוע שהשיעור 
הגמרא: מתרצת    להשמיענו רצה  הוא –   
, מיל שיעור הוא כמה   המרחק מו  . 

חייא: רבי או  ירמיה  מרבי נוספות מימרות מביאה  הגמרא  
זאת שאמר   האותיות וצורת כפולות שה 

תיבה ,  לסו תיבה  אמצע בי שונה   לא ומתחילה  , תיקנו הדורות נביאי – 
שונה . צורת היתה 

הגמרא: תיקנו, מקשה  שצופי( לד כז (ויקרא  
סיני', הר יראל  ני אל  מה  את ה ' צ ה  ודרשו אר    ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

  אלו אותיות  הנביאי חידשו  ואי התורה , משניתנה  .   
  סתומה  כתובי היו  

   לצד מצד חקוקות היו  שבלוחות האותיות הפנימי שהרי החלק וממילא , 
רבי  אמר  וכיצד  בלוחות, היתה  כבר  סתומה  " שמ ומוכח באויר . עמד   " וסמ סתומה  " מ של

.אמרו שצופי הגמרא:ירמיה  והסתומותמתרצת הפתוחות אכ  היו  
, הנביאי  קוד אול  הי[ מה]     ֵ

,להיפ או  בסו וסתומות באמצע פתוחות  א ד עד ,כ  ופע כ  פע כתבו  
 ה כותבישאת  ה יבה .את  ס ְֵָ

הגמרא: מקשה  כתוב הרי ,בסו ומה  באמצע מה   הנביאי חידשו  אי
 ודרשו     :הגמרא אכ מתרצת 

ש  אלא אותיות, סוגי שני היו  הסתומות,בתחילה  את והיכ הפתוחות, את  כותבי היכ – הנביאי 
 בסו וסתומות באמצע .שפתוחות

אלו :  אמוראי  בש נוספת מימרא            
 שקיבל כפי תירגמו , – רבותיו    ו       כפי 

שקיבל     שתירג בשעה           
ו                    

    ו     ,כ      
 כדי ו  פירוש ידעו      יונת    אבל 

    . כתובי של   תרגו תגלה  ואל  , נביאי של   תרגו הגמרא:שגילית מבארת לתרג אי 
, הכתובי את   בכתובי – . דניאל בספר 

הגמרא: כי מקשה                  
  מבבל עזרא שעלה  ח)אחר ח (נחמיה          

ודורשי    ה לשו   . התורה   חילוקי 
.   ה [ניגו]ל ואמרי במקרא'. ש 'ויבינו   ויתירות חסרות  נמצא . ְְֵָָ

תורה . של תרגו היה  עזרא בימי הגמרא:שכבר  מכמתרצת שלאחר אלא אונקלוס , ימי  קוד היה   התרגו אכ וחזר אונקלוס , ְְָ

ורבותיו 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו פ"נ שלו ואקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

כפשוטו  הגוף  בריאות  בשמירת  יותר  להזהר  הוא  שצריך  לו  כתבתי  שכבר  וכמדומה  זי"ע.  נבג"מ 

חלק  הוא  זה  גם  כי  בזה  קונצען  לעשות  ולא  בזה  הרופאים  הוראת  לשמור  צריך  ובמילא  בגשמיות 

מתוה"ק כמו שאר המצות, וידוע פי' רבינו הזקן )נעתק בהיום יום ער"ה( מען האט גאר ניט קיין השגה 

ווי טייער בא השי"ת איז א גוף פון א אידען, והמפורסמות בכ"מ בדא"ח אין צריך ראי', ומה שיש 

אומרים שהם מהדרים ומפני ההידור אין נזהרים בבריאות הגוף, הנה זהו היפך ההידור וכו'. ויתנהג 

באופן הנ"ל והשי"ת יתן לו בריאות נכונה הן בגשמיות והן ברוחניות...
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  פ"נ מיו"ד מנ"א,  מאשר הנני קבלת מכתבו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו. ובאשר ימי חדש אלול וימים נוראים ממשמשים ובאים - מהנכון 

הי' לבדוק את המזוזות בדירתם שיהיו כשרות וכן התפילין שלו )ובודאי הט"ק והטלית גדול בודק 

הוא בכל יום כידוע(. והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק כשורה ובקל, 

ויגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויהי' אצלם א חסידישע הויז און א 

ליובאוויטשער חסידישע הויז.

בברכה,

מ. שניאורסאהן
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המשך ביאוט למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב
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והענין בזה, שם הוי' הוא שם העצם7, עצמות אוא"ס שלמעלה מעולמות. ושם אדנ-י הוא 
בספירת המלכות9, שהיא שרש  הוא  אדנ-י  לזה ששם  דנוסף  בריותיך"8.  לכל  אדון  "שאתה 
הנבראים, הנה מלשון רז"ל "שאתה אדון לכל בריותיך", משמע ששם אדנ-י הוא על הנבראים 
שהם בריות בעלמא10, היינו במדריגה נמוכה. וע"י יחוד הוי' ואדנ-י, היינו, שבאדנ-י מאיר 
הוי', נעשה כן גם בנבראים שנתהוו משם אדנ-י, שמאיר בהם גילוי עצמות אוא"ס שלמעלה 

מעולמות, וזהו הקדמה והכנה לשלימות הענין של "דירה לו )לעצמותו11( ית' בתחתונים"12.

וזהו "אם ברכך גוי ענה אחריו אמן", דישראל הם למעלה מעולמות, וע"י שגוי מכיר 
מעלתו של ישראל ועד שמברך אותו, נעשה זה הכנה והקדמה ליחוד הוי' ואדנ-י, ולדירה לו 

ית' בתחתונים.

ד. והנה כיון שתכלית בריאת האדם הוא "לעשות לו ית' דירה בתחתונים", וזה נעשה 
שמברכים  ועד  מעלתו  את  מכירים  וכו'  הגוים  שגם  כזה  באופן  היא  ה'  את  שעבודתו  ע"י 
אותו. מובן, שלכאו"א מישראל נותנים כח מלמעלה על זה. ובפרט בדורות האחרונים שלפני 

הגאולה, שצריך לגמור ולהשלים עשיית הדירה, הרי נתינת כח על זה היא עוד יותר.

ופעם  לטייל,  החול  מימי  יום  בכל  נוסע  שהי'  מהר"ש,  אדמו"ר  עם  הידוע  וכמעשה 
)מצד סיבה( נסע בדרך אחרת, וכל האנשים מעמי הארץ כשראו אותו כרעו והשתחוו לפניו, 
וכי על מי כתוב "ברוך תהי' מכל  זו, השיב בתמי'  וכשנשאל אדמו"ר מהר"ש ע"ד הנהגה 

העמים" ...

כ"ק מו"ח אדמו"ר ציוה לפרסם מעשה זה13, כי מאורע זה הי' אצל הנשיא, והרי הנשיא 
ע"ז לכאו"א  בנתינת כח  יותר  עוד  ע"י הנשיא, התוסף  ונתפרסם  וע"י שנתגלה  הוא הכל14, 

מישראל15, ועי"ז נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה16.

7( כסף משנה הל' עכו"ם פ"ה ה"ז. פרדס שער יט )שער שם בן ד'(. מו"נ ח"א פס"א ואילך. עיקרים מאמר ב פכ"ח.
8( ב"ר פי"ז, ד. 

9( שעהיוה"א פ"ז. ובכ"מ.
10( ראה תניא פל"ב. 

11( המשך תרס"ו ס"ע ג. ובכ"מ. 
12( תניא פל"ז. ובכ"מ.

13( ראה גם שיחת ש"פ עקב ה'תשט"ז. 
14( פרש"י חוקת כא, כא )מתנחומא חוקת כג(. וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו "לבו )של מלך( הוא לב כל קהל ישראל. וראה לקו"ש 

חי"ט ע' 165 ואילך.
15( וי"ל שהנתינת כח מהמאורע דנשיא הוא עוד יותר מהנתינת כח ע"י אמירת תורה, ע"ד הענין ד"הלכה למעשה" )ב"ב קל, ב(.  

16( מסה"מ מלוקט ד ע' כג )מד"ה ולקחתם לכם ה'תשל"ט(.  

המשך מעמוד ג
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לו  סעיף  תחילת  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   ימין (כנף זרועותיו  על  (מגלגלם) ומקפלם הטלית, של  האחוריות הכנפות שתי את שלוקח  היינו  -

שמאל ) זרוע על  שמאל  כנף ימין , זרוע .על 

 
משתלשלות 299) הטלית שכנפות מדובר לה בסעיף  אבל

טליתו". שולי  "קצוות כאן הלשון שינוי  טעם וזהו לפניו,
לה.300) סעיף  כדלעיל

•
          

לבא ...„ צריכה מישראל נפש שכל האמת חכמי  אמרו וכן
במעשה  מצות התרי "ג כל שתקיים עד רבים בגלגולים
על  הלכותיהן לימוד הוא ומחשבה ודיבור ומחשבה דבור
שכל  וגו' החטאת תורת זאת פסוק  על חכמים שאמרו דרך
האמת  חכמי  אמרו ועוד כו' כאילו חטאת בתורת העוסק 
שהיא  מה כפי  בפרד"ס  לעסוק  לתיקונה צריכה נפש שכל
הרבה  ולידע  להשיג שיכול מי  וכל ולידע  להשיג יכולה
עד  בגלגול לבא צריך מעט  אלא וידע  השיג ולא ונתעצל
התורה  מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע  שישיג
מה  כל כי  וסודות ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי  הן
תיקון  זהו התורה מידיעת ולידע  להשיג יכולה שנשמתו
החיים  בצרור ולהשתלם להתתקן לה אפשר ואי  שלימותה
אמרו  ולכן זו ידיעה בלתי  משם חוצבה אשר במקורה ה' את
יצטרך  שלא כדי  בידו ותלמודו לכאן שבא מי  אשרי  חכמים

הזה: לעולם בגלגול לבא

שבעל ‰ התורה כל ללמוד אפשר איך האדם יאמר ואל
לכל  כמ "ש ותכלית קץ  לה אין התורה הרי  כולה פה
מארץ  ארוכה ונאמר מאד מצותך רחבה קץ  ראיתי  תכלה
קץ  להן יש ולבנינו לנו הנגלות ההלכות באמת כי  וגו' מדה

לנו. שנתגלו המדרשים וכן ומספר ותכלית

לפשטי אפילו ותכלית קץ  אין עצמה מצד שהתורה רק 
קוץ  כל על דורש היה עקיבא ורבי  בה הצפונים דרשותיה
דרשותיה  לתכלית הגיע  ולא הלכות של תילים תילי  וקוץ 
והפלפול  ההלכות טעמי  לעומק  ותכלית קץ  אין וכן עדיין
זה  ידי  ועל נדרשת שהתורה במדות ובדרשותיהן בטעמיהן
שזוכה  למי  ותכלית קץ  לאין הלכות חידושי  ג"כ  יתחדשו

לנו  המסורה פה שבעל התורה כל תחלה שגמר אחר לזה
והדר  אינש ליגמר חכמים שאמרו כמו כל לעין ונגלות

שיתבאר: וכמו הטעמים בעומק  עיון שהוא ליסבר

*
Â לפנינו כתובה היא פה שבעל התורה שכל הזה ובזמן

שבע "פ  התורה כל שילמדנו לבנו מלמד לשכור א"צ 
גם  המקומות ברוב  בתלמוד היטב  להבין שילמדנו אלא
ראשונים  הפוסקים רוב  עם העמוקות וסוגיות בהלכות
לעיין  שיוכל למעשה ההלכה עיון על ויעמידנו ואחרונים
עיון  מתוך למעשה הלכה כל ולהורות ולהבין ללמוד בעצמו
ללמוד  הבן יוכל ואזי  ואחרונים ראשונים ופוסקים בתלמוד
תורה  של ההלכות כל לידע  והפוסקים התלמוד כל בעצמו

ודק  מצות התרי "ג פירוש שהן בטעמיהן שבע "פ  דוקיהן
ודרשות  התנ"ך כל וכן המלמד. למדו כאלו ומקוריהן

ההגדות.

כבימיהם  התנ"ך כל להתינוק  ללמד עכשיו נהגו לא ולכן
משא"כ  כשיגדיל בעצמו שילמוד סומכים כי  לבדה תורה רק 
בע "פ . אלא כתובים וטעמים הנקודות היו שלא בימיהם
כל  רבות פעמים עמו ולחזור ללמדו צריך מקום ומכל
והמשפטים  המצות כתובות שבהן התורה פרשיות
הן  שבהן ואותיות והתיבות והפסוקים מפרשן שהתלמוד

בתלמוד. תמיד נדרשין

ולהבין  ללמוד שיוכל זו למדה מגיע  אינו הבן אם אך
בטעמיהן  שבע "פ  שבתורה ההלכות כל מלמד בלי  בעצמו
מלמד  לו לשכור חייב  בעצמו ללמוד חפץ  שאינו או
כולה  ושבע "פ  שבכתב  התורה כל היטב  וילמדנו שיכריחנו



רכי    

פעם  ויודע  זוכר שיהיה עד רבות פעמים עמו לחזור וגם
הכפייה  גם כי  בטעמיהן שבע "פ  שבתורה ההלכות כל אחת
מצות  בכלל היא התורה כל ולידע  ללמוד הבן את לכוף 
מדבר  הכתוב  שהרי  בניכם את אותם ולמדתם של  עשה

לכופם. שצריך בקטנים

ושוכח  וחוזר בטעמיהן ההלכות כל אחת פעם שידע  ואחר
כבר  האב  הרי  בעצמו לימודו על לחזור רוצה שאינו מפני 
התורה  כל שידע  עד היטב  שלמדו מאחר כי  חובתו ידי  יצא
וגו' בניכם את אותם ולמדתם של עשה מצות קיים כולה
עוסק  ואינו בתורה לעסוק  לו אפשר שהבן כל מקום מכל אך
לכופו  קבלה מדברי  עליו מוטל לכופו האב  ביד יכולת ויש
בכל  שמים ויראת מוסר בדרך להדריכו וכן בתורה לעסוק 
שיהא  עד דהיינו בנו על תקיפה ידו בעוד והנהגותיו דרכיו
ימיו  שכל דרך דרכו פי  על לנער חנוך שנאמר שנה כ"ד בן
עד  שנה ט "ז מבן דהיינו בנערותו לו חנוך בו מתנהג יהא
תוכחות  לקבל דעת בו אין שנה ט "ז שקודם שנה כ"ד בן
לחוש  יש כ"ד מבן ויותר ותוכחות יסורין תכביד ואל כך כל

יבעט : שמא

*
Ê הוצאות כל אלא האב  על מוטל לבדו לימוד שכר ולא

רב  לפני  ללמוד ההולך לבנו מזונות לשכור כגון הלימוד
שאין  פי  על ואף  שם צרכיו כל לו ולהספיק  אחרת שבעיר
מצוה  מקום מכל לימוד שכר על כמו זה על כופין דין בית

בניכם גדולה  את אותם ולמדתם של עשה מצות ומכלל היא
היא.

ללמוד  וצריך תורה למד לא עדיין האב  אפילו ולפיכך
יוכל  לא בנו לימוד צרכי  וסיפוק  במזונות יטרח  ואם לעצמו
יותר  שילמוד מה ומשכיל נבון הוא בנו אם לעצמו ללמוד
שבלימוד  מאחר כי  ללימודו קודם בנו לימוד הרי  האב  מן
והרי לעצמו בלימוד כמו תורה של מצוה מקיים הוא גם בנו

בלימודו. יותר ומשכיל נבון בנו

אלא  תורה מתלמוד לגמרי  הוא יבטל לא כן פי  על ואף 
מספיקים  העתים שאין פי  על ואף  יכלתו כפי  עתים לו יקבע 
לימוד  שהיא כהלכתה תורה תלמוד של עשה מצות לקיים

התורה. כל וידיעת

יותר  ומשכיל נבון אחר לאיש מזונות כשיספיק  משא"כ
תלמוד  של עשה מצות מקיום כלל בזה נפטר אינו ממנו
טורח  היה לא אילו בעצמו לקיימה יכול אם כהלכתה תורה

בנו. שאינו ההוא האיש וצרכי  במזונות

לעצמו  לימוד הרי  ממנו יותר ומשכיל נבון אינו בנו ואם
מצוה  עשה מצות ששתיהן פי  על ואף  בנו ללימוד קודם

קודמת. שבנפשו

על  מצוה ובנים אשה לו ויש יותר ומשכיל נבון בנו ואם
בצוארו  רחיים יהיו שלא כדי  לו אפשר אם לפרנסן אביו
בפרנסתו  שיתחייב  כך כל עשיר אינו ואפילו בתורה ויעסוק 

צדקה. מדין

כל  להוציא שיכול לענין לצדקה לו תחשב  כן פי  על ואף 
החומש  או שלו מעשר ממעות הגדולים בניו לימוד הוצאות

כמו  (ל)עצמו הלימוד בשכר משא"כ משגת ידו אין אם
צדקה. בהלכות שיתבאר

הרי שלו בחומש או במעשר זו הוצאה מחשב  שאינו מי  אך
אדם  של מזונותיו כל חכמים שאמרו כמו ונשכר זריז זה
שעתיד  מה הכפורים יום ועד השנה מראש לו קצובין
ישתכר  וכך כך לו קצוב  משם ניזון שיהא זו בשנה להשתכר
יוסיפו  שלא מרובה יציאה מלעשות ליזהר לו ויש זו בשנה
שבתות  מהוצאות חוץ  לו שפסקו מה אלא למזונות שכר לו
הוסיף  שאם תורה לתלמוד בניו והוצאות טובים וימים

שעה: לאחר או לשעה שכר לו ומ [מ ]ציאין לו מוסיפין

*
Á אינו וגם לבנו מלמד לשכור משגת האב  יד אין ואם

את  כופין משגת אביו אבי  ויד בעצמו עמו ללמוד יכול
תלמוד  הוצאות כל וגם בנו לבן מלמד לשכור אביו אבי 
שכשם  מפני  ממש האב  על כמו עליו מצוה בנו בן של תורה
כך  תורה בנו את ללמד האב  על התורה מן עשה שמצות
שנאמר  בנו בן את ללמד התורה מן עשה מצות ממש

בניך. ולבני  לבניך והודעתם

מלמד  לשכור אפילו עליו חיוב  אין בנו בן ובן בתו לבן אבל
צדקה  מדין אלא תורה תלמוד הוצאות שאר לומר צריך ואין
כמו  קודם קרוב  קרוב  כי  זו לצדקה וראוי  אמוד הוא אם
בפניו  שלא ממנו נפרעין אין אך צדקה בהלכות שיתבאר
עמהם  ללמוד לו ואפשר יכול אם אבל שם שיתבאר כמו

ללמדם. חייב  בעצמו

חכם  כל על תורה של עשה מצות אלא  בלבד לאלו ולא
שאינן  פי  על אף  התלמידים כל את ללמד מישראל וחכם
בניך  חכמים וקבלו וגו' לבניך ושננתם שנאמר יריכו יוצאי 
בני ויצאו שנאמר בנים קרויים שהתלמידים תלמידיך אלו
יריכו  יוצאי  וכל בניו להקדים שמצוה אלא הנביאים

אחרים: לתלמידים

Ë אינו אם בנו לבן מלמד לשכור חייב  שאינו אומרים ויש
ואינו  בעצמו ללמדו יכול אם אלא בעצמו ללמדו יכול
משגת  בנו יד אין אם מלמד לו לשכור חייב  ללמדו רוצה
בעצמו  ללמדו אביו על כמו אביו אבי  על מוטלת המצוה כי 
לבית  (ולהוליכו בשכר או בחנם מלמד לו למצוא לטרוח  או

לילך). מעצמו חפץ  אינו אם הספר

להקדימו  אלא עליו חיוב  אין בנו בן ובן בתו לבן משא"כ
לתלמידים  ללמד עליו מוטל אין אם אבל אחרים לתלמידים
ללמדם  שיכולים ממנו בחכמה גדולים בעיר שיש מפני  כלל
עדיין  צריך כי  לתלמידים ללמד זו למדה הגיע  שלא מפני  או
ולא  בנו בן ובן בתו לבן ללמד עליו חיוב  אין לעצמו ללמוד
חבירו  בבן עליו חיוב  שאין כמו מלמד לו למצוא לטרוח 

יריכו. מיוצאי  שלא

בעיר  ממנו גדול ואין אחרים לתלמידים ללמד כשיכול (וגם
מעצמו  חפץ  אינו אם לפניו ללמוד לילך לכופו צריך אין
בעל  ללמדם אחרים לתלמידים לכוף  צריך שאין כמו
להוליכו  או כרחו בעל ללמדו חייב  בנו בבן משא"כ כרח [ם]

.[(] בבנו כמו להמלמד
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רכב   

אדם  כל לכך המחמיר אחר הלך תורה בשל הלכה ולענין
ממון  להוציא לאחרים לכוף  אין אך לעצמו להחמיר צריך

מספק : בכפיות

*
È מ ואפילו המלמדים ואפילו וכל מקרא תינוקות למדי 

מן  ומקצת כולו היום כל ללמדם צריכים בחנם מלמדים
יבטלו  ולא ובלילה ביום ללמוד לחנכם כדי  הלילה
בסוף  טובים ימים וערבי  שבתות מערבי  חוץ  כלל התינוקות
התינוקות  בהם לשמח  שמצוה עצמן טובים ובימים היום
כמו  בהם וכיוצא אגוזים כמו להם שמחה שהיא  במה
בתחלה  להם קורין אין בשבת אבל יו"ט  בהלכות שנתבאר
להם  שונין אבל שבת טורח  מפני  מעולם קראוה שלא פרשה
התינוקות  מבטלין ואין בחול כבר אותן שקראו פרשיות

המקדש: בית לבנין ואפילו בעולם מצוה דבר לשום

‡È או ויוצא התינוקות מניח  שהוא תינוקות מלמד וכל
או  עמהם לימודו בשעת אחרת מלאכה עושה שהוא
מלאכת  עושה ארור בכלל זה הרי  בלימודם מתרשל שהוא
יראה  בעל אלא מלמד להושיב  ראוי  אין לפיכך ברמיה. ה'

ולדקדק . לקרות מהיר

הרבה  מדקדק  האחד מלמדים שני  כאן יש אם מקום ומכל
נכון  על להבינם לדקדק  או ושיבוש טעות בלי  שיקראו
המלות  פירוש עם המקרא שלומדים בזמנינו המילות פירוש
קורא  והשני  קצת שמתרשל מפני  הרבה קורא אינו אבל
שמדקדק  אותו מושיבין כך כל מדקדק  שאינו אלא הרבה

יותר:

È יהיה שלא מדאי  יותר בלילה ניעור להיות למלמד ואין
ושתיה  באכילה עצמו יסגף  לא וכן ללמד. ביום עצל
כי מדאי . יותר ישתה ולא יאכל לא וכן להתענות. שכן וכל
המשנה  וכל היטב  ללמד יוכל שלא גורמים הדברים אלו כל
מותרה  כי  התראה בלי  אותו ומסלקין התחתונה על ידו

הוא: ועומד

*
‚È מכת המלמד אותו יכה לא לקרות רוצה שאינו ותינוק 

ברצועה  אלא במקל ולא בשוטים יכהו לא לפיכך אכזרי 
יושב  יהיה זו בהכאה קורא אינו ואם קורא קורא אם קטנה
לבו  יתן אפשר וסופו לחברה להם להיות חביריו עם כך
עובר  והוא אותו מעבירין מדאי  יותר החובט  תינוקות ומלמד
כמכה  זה הרי  ברשות שלא שמכה מאחר כי  תעשה בלא

ישראל: משאר אחד

תינוקות  ילמד לא אחרת בעיר שאשתו או אשה לו שאין מי 
בו  ויתגרה הספר לבית בניהם את מביאות שאמותיהם מפני 
אם  בסלו פת לו יש בעיר עמו כשאשתו כן שאין מה יצרו
יוכל  דעתו להסיח  יוכל שלא יצרו ויתקפנו הרהור לו יבא

אשתו. אל לבא

ולכן  אחרת בעיר היא אפילו אשה לו שיש למי  מתירין ויש
המקילים: ביד למחות אין

„È אותם ולמדתם שנאמר תורה תלמוד במצות אינה אשה
במצות  שאינה וכשם בנותיכם את ולא בניכם את

לבניה  תורה תלמוד במצות אינה כך לעצמה תורה תלמוד
כן  אם אלא אותה כופין ואין בניה לימוד משכר ופטורה

צדקה. ומתורת עשירה היא

ומאודה  בגופה לבעלה או לבנה עוזרת היא אם מקום ומכל
שהם  מאחר גדול ושכרה עמהם שכר חולקת בתורה שיעסוק 
תורה  שלמדה באשה כן שאין מה ידיה על ועושים מצווים
שאינה  מפני  האיש כשכר גדול שכר לא אבל שכר לה שיש

ועושה. מצווה

את  אדם ילמד שלא חכמים צוו שכר לה שיש פי  על ואף 
להתלמד  מכוונת דעתן אין הנשים שרוב  מפני  תורה בתו
ואם  דעתן עניות לפי  הבאי  לדברי  תורה דברי  ומוציאות
מפני תפלות מלמדה כאלו זה הרי  פה שבעל תורה מלמדה

ערמומית. בה נכנס  זה ידי  שעל

להן  הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים גם מקום ומכל
יחוד  ואיסור ומליחה וטבילה נדה דיני  כמו אותן לידע 
מצות  וכל גרמא הזמן שאין עשה מצות וכל בהם וכיוצא
בהן  מוזהרות שהן סופרים דברי  ושל תורה של תעשה לא

כאנשים.

וצריכות  ורגילות המצויות הלכות דורש החכם היה ובימיהם
הארץ  ועמי  הנשים שמבינים בלשון אותן לידע  אדם לכל

בשבתו: שבת מידי 

ראשון  פרק  ת "ת  הלכות 

*
כשיכיר ‡ עצמו את ללמד חייב  תורה אביו לימדו שלא מי 

עשה  מצות זו לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר
התורה  כל ללמוד לעצמו אדם כל על תורה תלמוד של
כל  שנאמר למעלה שנתבאר כמו כולה פה ושבעל שבכתב 

וגו'. המצוה

ילמוד  לא אזי  ללמוד ויוכל ויכיר כשיגדיל לעצמו וכשלומד
כמו  התלמוד ואח "כ המשנה כל ואח "כ המקרא כל תחלה
ותלמוד  משנה ללמוד יכולין שאין בנערים למעלה שנתבאר
כמה  יודע  מי  כי  כן לעשות רשאי  אינו שיכול זה כי  בתחלה
ויום  יום שבכל למידתו זמן לשלש הוא חייב  לפיכך יחיה
בלי פסוקות הלכות שהן במשנה שליש במקרא שליש
שהן  האמוראים ומימרות וברייתות המשניות שבכל טעמים
ודקדוקיהם  תנאיהם בכל שבתורה מצות התרי "ג פירוש
פסקי של פסוקות הלכות גם הזה ובזמן סופרים ודקדוקי 
בכלל  והגהותיו ערוך והשלחן הטור כמו הפוסקים הגאונים
ההלכות  טעמי  המבאר בתלמוד ושליש יחשבו משנה
גם  הזה ובזמן האמוראים ומימרות וברייתות שבמשניות
ההלכות  טעמי  המבארים הראשונים הפוסקים בספרי 
יוסף . ובית הרא"ש כמו ערוך ושלחן הטור שפסקו פסוקות

ההלכות  גופי  מבין אינו ההלכות טעמי  יודע  אינו אם כי 
אפילו  להורות אוסרין יש ולכן בור ונקרא בוריין על לאשורן
אינו  ולפיכך שלמד טעמים בלי  פסוקות הלכות מתוך לעצמו
כל  ללמוד שיגמור עד הטעמים מללמוד להתאחר רשאי 

פסוקות. ההלכות

בעומק  סברות לסבור אלא ליסבר והדר ליגמר אמרו לא כי 
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רכג    

דבר  ולדמות דבר מתוך דבר ולהבין ההלכות טעמי  עיון
אין  שזה הלכה לעמק  וירד שיגיע  עד ולתרץ  להקשות לדבר
כל  ללמוד שיגמור לאחר אלא למודו בתחלת לעשות לו
ופלפול  רב  עיון בלי  קצרה בדרך בטעמיהן פסוקות ההלכות
קצרה  בדרך הטעמים לידע  זה בלימוד אבל ולתרץ  להקשות
לעסוק  הוא חייב  ופלפול רב  עיון בלי  והפוסקים מהתלמוד

לימודו. זמן שליש ויום יום בכל

שליש  בכלל יחשבו ההגדות ודרשות המקרא פירוש אך
שבתורה  מצות התרי "ג פירוש ג"כ שהמשנה לפי  במשנה

בתלמוד: שליש בכלל תחשב  הקבלה וחכמת

שני  פרק  ת "ת  הלכות 
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     'כ  
 'כ       

            

 'כ '       

              

            

           

             

      :עד –  ַ

,'כ          יע ֵַָ
     

הבאה, על  "פסח  י ב', עד רכ"ו,   ויחי, פר ת הר :  יוע)ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
." האיל יר ת על   עצרת לק , א '. עד  ס פ "ז,   , יקד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ביר  ג'. רל "ו, י', ר ה נא , ר ת,  יוע א '. רנ"ג, נחס, ְְְְִִֵַַָָָָָֹר "ב.
סק   יריה .(("דיע "קיו ִִֵַַַָָ
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'כ        
,'כ      

 

    ," ראלי ני מסר  "והיה סק  על  ְְְְִִֵֵַַָָָָ
       

         
'כ         

      .   יע .'כ ֵַָ

עבירה   ואי"  מעני ב'), עד כ"ח ,  ) צו, ר ת מהימנא  רעיא   יְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָוע
  בהרמ"ז רה". מכה ְְַַַָָָָ

       
   ,'ב עד , ריע   מת, ְְִֶַַ

'כ 

        

     
        

    

         
    .   יע 'כ ֵַָ

         
  

"עה  התחיל  דר  – מצת רה  מעני עד תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוע
בעת  י לנמע", נעה יראל  ימ הק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

    

       

 עבד בחינת ז עבדה חינת מעלת  מעני עד תאר  מה  יוע)ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
סק  על  לח , פר ת –.("'כ נא  יגל  "ועה ְְְְִַַַַַָָָָָ
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' וגי"ג סימ (זכריה 30 ְְְִַָָ

ּתלכ ּו" אלקיכם הוי "ה "אחרי  ה ּמתחיל: מּדּבּור קי ּצּור 
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 קס על  טה,  "נ  מעני תאר  מה  יוע רא את "נא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ב"  מעני א ', עד מ"ט   ח , הר   יוע ."'כ   גר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹני

.("  קְִָתד

." ה וידע" התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָוע

,"  ר ני  רא את "נא  התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
 י  מהלכי  ל "ונתי  ואחר  ," מדיע  י קר" מררי", "ני  עניְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

" מדיהע     .( ְִָ

        
             

."לציצית  לכ "והיה סק  על  מה תאר  מה  יְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוע

."ילג "אתי התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָוע

           

,"'כ את "זכר  התחיל  דר  צה, פר ת תאר  כמ)ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
" ללע  מל ה' "וב  פיר   ) וקרא  הר   יוע . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

, יקד ההר  י על  תאר  מה  יוע ב'). עד תח ת , ריְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹע
סק  על  א '), עד  ס פ "ו,  ).("יהיה לא  "ואחרי ְְֲִֶַַַַַָֹ

 על אחר    מק המבאר  מת", א א  ת קרי "אל   עני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוזה
.   יע ."'כ  לה לפני  אבב" ְְִֵֵֶֶַַָָָסק 

"רא   ועני  פיר ," מר תתי "את סק  על  נתאר  כמְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.   יע ."'כ מ יח   יְְְִִִֵַַַָקד

." דיהה "וק ל  התחיל  די"דר  "ק ל  סק  .ועל  ְְְְְִִִִִֵַַַַָ
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 וס ג'. רק  ב', חלק  ," ניינ ל  "ספר  זה ל  תאר  מְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
ו'. ֶֶרק 

    פלס קר ב    רד , ְְִָ
," י ח  ע "פרי תב מה  להבי" התחיל    ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

   ,'כ   
     

."תמלכ לב  יביא" סק  על  יא ר  זה  עני ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוכבאר 
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," עלמי ל  ו"סבב " עלמי ל  "ממא   מעני תאר  מה  יְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוע
נכח    ל  ה  הצת, ר ת י מסעי", "א ה התחיל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָדר 

 ר" "א ר א א א א ה ה ה ה – – נסר    ל ,"'כ נ נ נ נקקקק   יע ."'כ ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

 ארת כמ מלכת". לב  יביא" סק  על    תאר  כמְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ"ב. רק  " ניינ ל  ְִֵֵֶֶֶֶ"ספר 

 קס על  וארא , ר ת מה: תאר  מה  ילבני וע אמר   לכ" ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ויחי. פר ת " פ ל "אסרי סק  ועל  ."'כ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיראל 

 קס על  אחר ,   מק תאר  כמ,"יתה חנת יר  "מזמר  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ית". ,לב , מז" חינת ג'  עניְְְְִִִַָָ

 קס על  אחר ,   מק תאר  כמ." אי  א נ קר הוי"ה הי" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
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   ,' ד רק  העמידה, חזרת  ער ֲֲִֶֶַַַָָָ
    

         
        

 .נ ל  א עד  ְַָ
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 קס על  תאר  כמ."'כ אני "ח רה ְְְֲִִֵֶַָָָ

 קס על  תאר : מה  יוע פיר ," אמ  אצל "ואהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

 " יראל ",אחאחאחאחרררר: "בה סק  ועל  תרה. גי צר ני",  וקד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
 פיר  את "וראית כ'"אחאחאחאחרי רי רי רי : ְְֲֲֲֲִֵֶָָָָָָ

 

    

.'ד רק  , י־אנארי ער  ," י ח  ע" תב כמְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

."תמלכ לב  יביא" סק  על  אחר    מק תאר  כמְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

 קס על  תאר  מה  יוע עליה  וה"  פיר מנה", "מי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מלמעלה"    ועל מה". "וקהל  סק  תאר : מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

כ."'סק  נא  יגל  "ועה סק  על  ביא ר  ."'כ ר מה  כ מא  קח" ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
."'כ נרי א ה "י סק  ְִִֵַַָָועל 

מלכת־  על  קאי הוי"ה" "אחרי סק   ירה עיר    מק ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמל 
"וא תאציל ת. י   כדלק ב'). עד כ',   (וקרא , הר  באר  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹ

"'כ  תירא ִָ

 מעני עד", יראל  "בה התחיל  דר  עד תאר  מה  יְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוע
. פני  ריי אח  ירֲִִֵַָ
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.('ב פרק  מ"ח , ער  " י ח  ע"  יוע)ְְִֵֵֶֶַַַַ

.('ב עד קי"ט,   ורא , הר   יוע)ְֵֵַַַַַַָֹ

 קס על  תאר  מה  יבת".ועוה  ה וידע" ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

          

         

        
       

   יתע חכמה  "  עני והא  .'כ ְְְְְִִָָָָָָ
    ר"  פיר אחר ,   מק תאר  כמ ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ברא ית") עה ְִֵֶ

בת מ."תחצ  לתי "הערה ְְְֲִֶֶָָָ

      

         

 'כ      

      :('ב עד ל "ח ,  ) ַַ
       
        

         
          

      
'כ

         
  

.'ג רק  מ"ז, ער  ," י ח  ע" תב מְְִֵֶֶֶַַַָ

 קס על  א ') עד צ"ד,  ) א ', חלק  הר   יוע   ְֵֵֶַַַַַַָֹ

."'כ נוה ואת ת א" :ְֵֶָ
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       , קכ"ח) ג', חלק ֵֶ

ב') עד   ס     ַ
    

  ,"י ח  ע ב"פרי מהאריז"ל , הא רא ביאר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

,"חסידי ב"מ נת      68 ְְֲִִִַ
   .  יע .' כ ֵַָ

     
    אר נת מ . ְְִֵֶָ

אחר. מק     'כ ְֵַָ
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. מ פר ת – נרי" א ה "י סק  על  ְִִִֵֵֵַַַַָָָָיא ר 

 קס "ק ל על  סק  ועל  סח . י מת", אכל   ימי "ת ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
. יריה יר  ,"'כ ְִִִִַדי

.  מהאריז"ל " הא רא  "ביא ר  תב מְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

,חכמה  אי – יראה  אי  א"  מעני אחר    מק תאר  מה  יְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוע
 אלקי "וידר  סק  על  הבעת, חג י יראה ",  אי – חכמה  אי  ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹא

.   יע ." ה וידע" התחיל  דר  תאר  מה  יוע ."'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָכ

   פס    ד ר , ְְִ

 לת – הצת ל  :" י ח  ע "פרי תב מה  להבי" ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהתחיל 
.('כ  ה ר ־הא   ־ס אי א ר  המכת ידי על  ז"א  אברי ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָרמ"ח 

.(  בהרמ"ז .ת העל ר ת רי הר   עיי)ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹ

          

       על יא ר  תאר  מה  יע ְִֵֵֵֶַַַַָ
"'כ תצא  "י סק    . ִֵֵָ

   אל "וארא    הרא ר   ס וארא , פר ת ְִִֵֵֶַָָָָָָָ
,"'כ       

.   יע .'ֵַָכ

   :' א קכ"ט,   ַ
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   כתיב ז"א , פליג א רייתא ,  ארחי לתרי"ג 'כ ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ
י    ."כ ֵ

       


     ל' תב וזה ,'תתתתכארחארחארחארח ְְְְְֶֶָָָָָָ
תיב  י־אנבארי ."כ       ְְֲִִִַַ

 ימת בז"א  , נעלמי   י – יחיד   ל – "וא ר " "א רח ", ,'ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָכ
בריו.  א עד מצת. הרי"ג  יְְְְֲִִַַַַַָָָונע

     
        

        
      
 יע לנמע". נעה יראל  ימ הק "עה התחיל  דר   יְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָע

אריכת.  ֲִַָ

        
        

'כ

        
       

       יע .'כ ֵַ
. ָ

        
   'כ 

 פיר עצרת", המיני  " סק  על  תאר  מה  יְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוע
בצ  פי ברי  י וא""יתי ידי ל  ְְְִִִִִִֵַָָָָ

   

          

      

 תחילה ר   ס זה  עי תאר  מה  יוע,"קד בגדי "ועית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
סק  על  וקרא , ר ת רי תאר  מה  יוע .'כ הצת ר ת  עניְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

."'כ מה אל  ְִֶֶַָֹ"וקרא 
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." חזה חנת "זאת התחיל  דר  מה תאר  כמְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

 יוע ג'. פרק  א ', רק  ב', חלק  " ניינ ל  "ספר  תב מְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ציצית. פר ת " אלקיכ ה' "אני התחיל  דר  מה תאר  ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

התחיל  דר  , יריה לי"ביר  אח  ני "מי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָ

 פיר ,"  ואתח" התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוע
."בט  המח"ְְֵַַ

.(' א י"ב חגיגה, ב' ֲִֶֶַָ(רק 

 צאינה" התחיל  דר  ,קד וא "ו  מעני תאר  מה  יְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוע
ְֶָראינה".

."חגוי "ינתי סק  על  יא ר  –ְְִֵֵַַַָָ

 אהה   "והיה התחיל  דר     ג מה תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוע
דל " פר  יקע ְִַָָָ

         

." הע את רעה "ח  התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוע

 רית הזרת וח ר  קיר   להבי" התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָע
." האר בר ת ְְְִֶַָָָותרה

 ראלי ימ הק "עה התחיל  ר   ס תאר  מה  יְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוע
ֲֶַנעה".

,"קד מרבבת "ואתה התחיל  ר   ס תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוע
." בא  הא  "א ת רז"ל  מאמר   פירְֲֵֶַַַַַָָ

" ה פק די "א ה התחיל  דר  תאר  מה  יע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

. ל"ה "ימ הק "עה י על  יא ר  מה תאר  מה  יְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוע
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('ב עד  ט ',   חגיגה, ק א )רק  ֲִֶֶַַַַָָ
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א') עד  ד ',  100       ַַ

'101כ      
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       'כ  

.  יֵַָע

   ('א עד קפ "ב, ) ַַ
       
 'כ 

      
       
       

      

     ('ב עד  ל ', ) ַַ

        
 102        

  

 'ב חלק ('ב עד  (קכ"ז,   ֵֶַ
'כ   'כ    

        
     'כ 

      


       
 'כ        

     'כ   
(' א (קכ "ג, חי ר ת  א ', חלק ההר מאמר  י על ֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

         
     

  

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

 תחילה דר  תאר  מה  יאת (וע ל מר  ,'כ הצוה "וזאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
.(   יע ."'כ לעת  מרו ,'כ ח תיו ְְֲֵַַַָָָָָֻל 

 קס על  ב'), (קכ"ט, נא  ג': חלק  הר   יראל ".ועי "מר  ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
א '). רכ"ט,  ) האזינ ְֲִַַַָָבפר ת

.ט"ו רק  " ניינ ל  "ספר  מה  יְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַוע

    ת פר " י ר  מי" סק  על  ְִִַַַַָָָ
לדת,          ְ

       
   ,'כ    

        

         

– י"ח   סימ צבי"  חכ" תבת אל ת "הבע",  מעני  יְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוע
תאר . למה ְְִֵֶַָָקר ב

.ט"ו ר ה א , בפר ה ע"ח . ר ה וצא  ר ת: מה  יְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹוע
 )  מ א ', חלק  בהר : א '). עד קמ"ט,  ) ל "א  ר ה , טיְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמ

א '). עד פ "ח ,  ) אמר  בפר ה ב'). עד ְֱַַַָָָר "ג,

    

,('ב עד  ס קע"ט,  ) ח ת, ר ת רי ג', חלק  זהר   יְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻוע
דח י". "סמא   ְְִֵֵַָָָמעני
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."קד מרבבת "ואתה סק  על  תאר  מה  יְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוע

  לב "ובי התחיל  דר  וצא , פר ת תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוע
." לאלקי לי הוי"ה והיה 'ְֲִִֵָָָָֹכ

."הוי"ה ל די ני "וכל  סק  על  תאר  כמְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

 תחילה דר  :  וס תצא . י פר ת אבה" "ולא  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
יראל ", קד" התחיל  ר   'כ'כ ְְִִִֵֶַַָֹ

        
'כ       

,('ב עד ס"ו,  ) אחרי ר ת ג' חלק    ֲֵֵֶַַַַָָ
א '). עד ק "ל ,  ) נא  ְַַַָָָֹבפר ת

  ,'ג רק  מ"א  ער      ֶֶַַ

      
  'כ 

.('ב קס"ה, ר מה, ב', חלק  זהר   יוע)ְְֵֵֶַַָֹ

 רק רי הה, על  קריאת־מע ער  , י ח  ע פרי  יְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוע
ר מח .  עני ְְִַָי"א ,

 מע" התחיל  דר  ,  ואתח פר ת לעיל  תאר  כמְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.   יע ְִֵֵַָָיראל "

 חי"  עני דה", מט  צ" י תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוע
" צ אלקי הללי הוי"ה, את  ל יר   תחילה דר  ְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ

עקב". ר ת ְֵֶַַָָ"ר ת
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,('ב עד  ס רנ"ב,  ) , מיד מכת ל "ה הא   ְְְִֵֶֶֶַַַַָָוכ
קריאת־מע. י , דרה א וד רב הבא  , "הרמ  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

אלקי הוי"ה אבה "ולא  התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוע
." לע אל  ְְִִֶַָל מע

•


        

 

העליון ‡Ï(ב) לגבי התתתון  בעליות רק אינו  כ "ז 
לגבי  העליון  בירידת אך  דוק' שם לקבל 
לפי  שם הוא באשר  למטה לו  להשפיע למטה התחתון 
מצד  כי לעולם ועיכוב מניעה אין  לזה הנה למטה ערכו 
לא  כי  פעם  בכל  לירד  ויכול  כלל  מניעה אין  המשפיע
והזדככות  הכנה צריך  ואין  המסילות דרכי לפניו  נסתרו 
לפי  ביותר  ומתצמצם מתלבש אם גם אדרבה כי  כלל 
הרי  למטה בירידתו  המקבל  צמצום כלי ערך  אופן 
כידוע  גמור  וחיות לאור  לתחתון  שפעו  אור  מתקבל 
אור  לקבלת הרבה מעלה יתרון  יש לכאורה והנה וד "ל .
אחר  העליון  לגבי למעלה בעלותו  המקבל  שפע
עליון  אור  מקבל  שאז  כנ "ל  בתכלית שלו  הזדככות
שפעו  אור  בקבלתו  משא"כ  הכנתו  ערך  לפי ביותר 
בגופו  הכנה בלא כלל  מזוכך  בלתי כשהוא למטה
ביותר  נתצמצם שהעליון  גם ומה כו ' ולבושיו  ונשמתו 
למטה  השפל  ערכו  לפי שם הוא באשר  לו  להשפיע
מקבלתו  במדריגה הרבה למטה ודאי זהו  כן  אם כנ "ל 
עולה  להיותו  כלל  צמצום בלא שהוא כמו  העליון  אור 
שאין  הוא נהפוך  באמת אבל  ההזדככות אחר  למעלה
מעליון  והשפע האור  להתגלות וכלל  כלל  ערוך 
מעליון  והשפע האור  התגלות לגבי למעלה לתחתון 
למעלה  השפע שבהתגלות פי על  ואף למטה לתחתון 
שהוא  כמו  העליון  אור  גלוי שהוא א' מעלות ב' בו  יש
כלי  הזדככות והב' כלל  וצמצום והעלם לבוש בלי
אור  מדריגת לקבל  ראוי שהוא עד  בתכלית המקבל 
בלבוש  העליון  אור  הרי ולמטה כו ' שהוא כמו  העליון 
וכלי  המקבל  כלי חושך  צמצום כפי רק גדול  והעלם

הצמ  בתכלית הן  אך המקבל  כנ "ל  כלל  הכנה בלי צום
לתחתון  העליון  בשפע מעלה יתרון  יש אחר  מצד  הנה
עצמותו  ורצון  חפץ מצד  באה שהיא מפני למטה
המדריגות  בירידות יורד  כן  על  להשפיע ורוצה שחפץ

כלי  הכנת מצד  ולא כ "כ  וצמצום בהעלם להתעלם
גלוי  בחינת ה"ז  אבל  כלל  מ "נ  העלאת הנקרא המקבל 
בתכלית  שהוא המשפיע של  העצמו ' שבבחינת אור 
השפע  אור  גלוי מערך  הרבה נבדל  המעלו ' ברום העלוי
קבלת  הצטרכות בשביל  רק הבאה המשפיע של 
כי  כנ "ל  בתכלית שלו  הזדככות אחר  שהוא גם המקבל 
רק  יגיע לא המקבל  והזדככות הכנה שלימות לאחר  גם
שיורד  שבמשפיע תחתונה היותר  ומדריגה לבחינת
ושאלתו  המקבל  בקשת ערך  לפי רק ומתצמצ'
העליון  אור  ירידת משא"כ  כו ' ערכו  לפי המצומצם
ובקשת  שאלת מחמת שלא עצמותו  מצד  רק הבא
שחפץ  עצמותו  אור  גלוי רק זה אין  בהכנה המקבל 
מערך  נעלה מאד  גבוה שהוא עצמותו  גילוי לידי לבא
מפני  לעולם מ "נ  בהעלאת אליו  יגיע שלא המקבל 
מתצמצם  שהעליון  וגם וכלל  כלל  אליו  ערוך  שאין 
שהן  כמו  המקבל  כלי בצמצום למטה ביותר  ומתלבש
אור  גלוי בחינת ה"ז  מ "מ  כנ "ל  למטה כלל  הכנה בלתי
למקבלים  אורו  השפעת לבחינת ולא המשפיע עצמות
גם  למטה סיני הר  על  ה' כבוד  שנגלה במ "ת וכמו 
גלוי  לקבל  כלל  ראוי' הכנה בלתי עדיין  ישראל  שהיו 
כמה  ממש שהוא כמו  אא"ס עצמו ' של  גדול  אור 
ורצונו  מעצמו  שירד  רק כו ' שאנכי מי אנכי שכתוב
מ "נ  העלאת בלי סיני הר  על  ה' וירד  שכתוב וכמה
דכתיב  מלמטה מ "נ  העלאת ידי על  משא"כ  וכו ' כלל 
מה  וכן  קראנו  ביום יעננו  וכתיב כו ' ה' בהר  יעלה מי
כתיב  וכה"ג אליו  קראנו  בכל  אלקינו  כה' מי שאמר 
והדרישה  הקריאה ערך  שלפי לך  ימצא תדרשנו  אם
כמשל  כו ' בענייה למטה ה' אור  גלוי ערך  כך  והבקשה
ולא  לו  ישיב דוקא שאלתו  שלפי מרבו  השואל  תלמיד 
מעצמו  לתלמיד  מרב שפע אור  גלוי משא"כ  וד "ל  יותר 
כמו  הרבה חכמתו  עצם שמגלה שאלה ידי על  שלא
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רלט    

כלי  בלבוש מלבישה שהוא פי על  אף בעצמותו  שהיא
דרך  רק זה אין  אבל  להשיג הוא גם שיוכל  התלמיד 
כו ' בלבוש שלובש כאדם והלבשה תפיסה
כו ' עו "ע דרך  ולא וכה"ג במשל  השכל  וכהתלבשות
ממהו ' זה שאין  עו "ע דרך  שבאה השפע משא"כ 
שאלת  אופן  לפי רק כלל  המשפיע העילה ועצמו '
ענין  מובן  אינו  לפ"ז  אך  וד "ל . כנ "ל  לבד  המקבל 
לפי  רק אינו  שהתשובה מאחר  רבו  את המחכים תלמיד 

השאלה בעצם צמצום התחכמות תוס' יבוא מזה איך 
חכמה  תוס' שמפעיל  משמע דמחכים כו '. רבו  חכמת
אבל  כידוע מפעיל  לשון  מחכים כי חכמתו  כח  בעצם
ואין  מאד  שמצומצמת גם התלמיד  דשאלת הוא הענין 
מכל  שברבו , הזאת החכמה דבר  עצם לגבי ערוך  לה
זו  בחכמה ושאלתו  קושיתו  לתרץ כשצריך  מקום
המשכיל  מכח  אחר  שכל  חידוש שיתחדש בהכרח 
הנק' וזהו  זו  בחכמה משכילו  לעצמות שברבו  ההיולי
אחר  מתצמצמת והתשובה שהתירוץ פי על  אף מחכים

גם  אמנם כנ "ל  השאלה קטנות צימצום לפי רק כך 
הזאת  החכמה דבר  לענין  רק אינו  זה מחכים בחינת
התלמיד  מחכימו  בזה למטה השפעה בבחינת הבאה
כמו  הזאת החכמה עצם לענין  אבל  כו ' בשאלותיו 
מחכים  נקרא אינו  חכמתו  עצם בכח  בעצמותה שהיא
דרביה  אדעתיה תלמיד  קאים דלא ממה וראיה כלל 
זה  דמחכים משמע מכולן  יותר  ומתלמידי שאמרו  (ומה
ממש  בעצמותו  שהוא כמו  חכמתו  כח  בעצם גם הוא
אדעתיה  קאים דלא מרבותיו  שקיבל  ממה יותר  הוא
קיבל  יותר  דרבותיו  אדעתיה דקאים ממה וגם דרביה
כח  בעצם אור  תוספת שגורמים לפי מתלמידיו 
רק  אינו  מרבותיו  שקיבל  ומה הכללי ההיולי המשכיל 
לגבי  ערך  זה מחכים אין  זה כל  על  אך  הארותם פרטי
וכמו  למטה מלמעלה חכמתו  עצם כח  הארת תוספת
לחכימין  חכמתא יהב כמה או  לשלמה חכמה נתן  וה'
המחכים  תלמיד  משא"כ  כו ' א"ס בבחי' שהוא וכה"ג

וד "ל ): ומדה בשיעור  בא שהוא רבו  את
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Â‰ÊÂ' ז כי ימים מ "ט  הוא הספי' כי ומ "ת, ספי' ענין 
ספיר  מלשון  וספי' מ "ט , ז ' פעמים וז ' מדות
שיתהפכו  רעות מדות הז ' לברר  וזהו  בהיר , אור  שזהו 
מאכל  הוא עומר  כי לעומר , א' יום היום וזהו  לטוב,
וצימצומי' שיעורין  ופי' ה' שיעור  שעורה וזהו  שעורים
שיעור  (וגם זה לברר  וצריך  העולמו ' בהשתלשלות
חד  כל  בעלה בשערים נודע בזוהר  וכמ "ש משער  לשון 
מ "ט  והשגה בינה שזהו  בליבי', דמשער  מה לפום וחד 
שמשמש  ופתח  שער  לשון  שערי וגם בינה, שערי
שהוא  מ "ת הוא ואח "כ  למדות) מבינה ויציאה כניסה
שזהו  כידוע כתר  בחי' שהוא דבינה החמישים שער 
מתוך  האור  יתרון  מתגלה שעי"ז  בגשמיות מ "ת
את  רואים הקולות את רואי' העם וכל  וזהו  החושך ,

בדוגמא  שהי' מחמת הנראה את ושומעי' הנשמע
ונגלה  (וכמ "ש אלקו ' בעצמו ' ראי' בחי' שיהי' דלע"ל ,
תורה  כתר  וזהו  ממש) ראי' בשר  כל  וראו  ה' כבוד 
תספרו  וזהו  לע"ל . שיתגלו  תורה טעמי לע"ל  שיתגלה
ע"י  אלא יום, מ "ט  אלא סופרי' אינן  והלא יום, חמשים
יתרון  כי החמישים, שער  יתגלה ממילא יום מ "ט  הספי'
מן  יום מ "ט  הבירור  וע"י דווקא, החושך  מן  הוא האור 
שער  יתגלה עי"ז  טו "ר  מעורבים שהמדות החושך 
יהי' הגילוי ועיקר  כתר , בחי' שהוא דבינה החמישים
וכמ "ש  בשבה"כ  שנפלו  הניצוצות כל  כשיתבררו  לע"ל 
רוח  ואת וכמ "ש ברורה שפה עמים אל  אהפוך  אז 
כל  וראו  הוי' כבוד  ונגלה הארץ מן  אעביר  הטומאה

דיבר . הוי' פי כי בשר 
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‰‰Â'הנק המל ' בחי' עלתה לא עדיין  בזה"ג עכשיו 
מקבלת  אלא כנ "ל  בתחילתן  נעוץ להיות סוף

אחרית  מראשית מגיד  וזהו  בלבד , חכ ' מבחי' השפע
והיינו  כו ' ונפיק דנגיד  נהר  כמו  המשכה ל ' מגיד  פי'
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רמ   

עד  להאיר  ונמשך  בא אשר  הוא דחכ ' הראשית שבחי'
למעלה  ולא כו ', סודכ "ד  אחרית הנק' דאצי' המל ' בחי'

החכ ' החכ ',מן  תמצא שממנו  האין  בחי' שהוא
התחתונה  הלזו  בארץ למטה רואי' אנו  לזה והמופת
כנ "ל  להצמיח  המחדש כח  בה שיש שהגם הגשמיות
מטר  עלי' כשיבא רק עצמה מצד  צמחה תוציא לא מ "מ 
והצמיחה  והולידה דוקא אז  הארץ את והרוה השמי' מן 
ומשקה  עולה התהום מי וגם כנ "ל , ליש מאין 
עולים  טפיים שאין  מלמעלה יורד  טפה אין  וכמארז "ל 
בשם  הקבלה בס' הנק' הוא השמי' מטר  ובחי' כנגדן ,
ואע"פ  כו ', להצמיח  הגורמי' שהמה מ "ד  המשכת
דוקא  שבארץ דוקא הארץ מכח  היא בעצם שהצמיחה
בכוחה  יש לא עכ "ז  להצמיח , הצומח  כח  מלובש
דוקא, המ "ד  המשכת בחי' תקבל  כאשר  כ "א להצמיח 
זו  וכדוגמא כו ', המטיר  לא כי כו ' שיח  וכל  וכמ "ש
הכח  הוא דוקא שבהנקבה הגם הנה ונקבה זכר  בזיווג
כאשר  כ "א מעצמה, תוליד  לא מ "מ  לו  בדומה להוליד 

כו '. דוקא המ "ד  המשכת בחי' תקבל 

ÌÓ‡Â מ "ן ההעלאת אם עתה גם יתרון  יש בזה מ "מ 
מלבד  הנה המ "ד , המשכת לעורר  ממנה נמשך 
וישם  בד "ה שנת' אתעדל "ע אתעדל "ת ע"ד  שזהו  מה
בלי  מלמעלה הבאה שהאתעדל "ע אמת דהן  הכיור , את
כי  מבחי' והיינו  מאד  גבוה מבחי' ג"כ  היא אתעדל "ת
יולדת  תחלה מזריע איש ע"ד  זהו  אמנם הוא, חסד  חפץ
מ "מ  בנש"י הולדה בחי' מזה נמשך  אם אפי' פי' נקבה,
לבד , האהבה קטנות בחי' נקבה רק הוא שיולדת מה
ע"ד  שהוא אתעדל "ת ע"י נמשך  האתעדל "ע אם אבל 
בדרך  שכשנמשך  פי' זכר , וילדה אזי תזריע כי אשה
היא  מלמעלה הבאה ההמשכה אז  אתעדל "ע אתעדל "ת
פניו  ה' יאר  בחי' להיות ונמשך  יותר  פנימיות בבחי'
בחי' הוא זכר  יולדת אזי כו ' הלב פנימיות בבחי' אליך 
הנ "ל  כל  מלבד  הנה גבול . בלי בחי' מאדך  דבכל  אה"ר 
ממנה  בא ההתעוררות אם ונוקבא דכר  בזיווג
התחילה, נעיצת כוונת כח  יש בה הנה מלמטלמ "ע
דוקא  לו  בדומה להוליד  הכח  נמצא דוקא בה לכן  אשר 
היש. מציאות להוות בה הנמצא האין  כח  בחי' והוא
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הפרד "ס: שמביא שניה והסיבה   
 נ "ע:ו הרבי מפרש   

       
      אצילות עולם

עולם על  כביכול  כשמסתכלים  אבל  מוגבל , אינו עצמו
מצד  גבול , כבעל  נראה הוא הבריאה מעולם האצילות
בריאה בעולמות המוגבלים  לנבראים המקור שהוא  זה

ועשיה. יצירה 
גבול , ללא הוא אצילות של  שהחסד  אף והיינו ,

      
האורות בבחינת רק לגבול ולא  שורש בו  יש 

ועשיה, יצירה  לבריאה החסד  בהמשכת  בפועל  שיתבטא
נבראים. של  מוגבל  חסד  שם שיהיה  

 76
   בשם נקרא  הוא שמו שעל 

מספר,      
 - מהעלמן  הגנוזות הספירות  גילוי היינו,

  הם האצילות  בעולם שהספירות למרות
- בפשיטותן  עדיין    

חכמה הספירות, של  ההתחלקות שניכרת
וכו '. בינה

       
הוא 77שהדין  לספור  

      ואי
במחשבה ממש הפרדה ליצור שמחשבהאפשר כיון 

שעניינו  מדיבור בשונה  אחת, תמונה תפיסת ענינה
לפרטים , התחלקות     

     הכל סוף  כל  שסוף כיון
יחד , מעורבב הכל  ממילא במחשבתו , נמצא

        
    הרבי כאן שמביא  הדוגמא

כאן  שאין  כיון  עצמו , לצורך  דיבור היא מדיבור, נ "ע
הרגילה הדוגמא כמו ולא נבראים, של  מציאות  עדיין

הזולת). לצורך  שהוא דיבור של 
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רמי    

       
   הכל את  שכוללת המחשבה כמו 

אחד , כדבר   78ביחס
בכלים, להתלבשות    

       
      

 
:לסיכום   במושג הראשון  הפירוש 

- 'ספירה '     
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ה 'תד "ש] [אלול 

"‰È‰ ‡Â‰ רוח הימנו  נוחה הבריות שרוח  כל  אומר 
הימנו  נוחה הבריות רוח  שאין  וכל  הימנו , נוחה המקום

הימנו " נוחה המקום רוח  .1אין 
הטובה  בהנהגתו  שהאדם היא, האדם בריאת תכלית
יגרום  טובות ומידות המצוות וקיום התורה ולימוד 

הידוע  כמאמר  למעלה, כביכול , יתברך 2נחתֿרוח , שה'
רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח  "נחת אומר 

חכמתו  נקראת התורה העליון . רצון  נקראות המצוות
היא  הרצון  תכונת יתברך . רצונו  הן  והמצוות יתברך 

ודיוק. תוקף
החכמה  השפעת – ורצון  חכמה בין  החילוקים אחד  זהו 
תוקף  על ֿידי היא הרצון  והשפעת הסברה, על ֿידי היא
ושאלות  הסברים כל  ללא אחרת, ולא כך  גזירה, בדרך 

אחרת. ולא להיות. מוכרח  זה וכך  הדבר , כך  –
למסירת  מביא יהודי בכל  שקיים לאלקות העצמי הרצון 

שכתוב  כמו  ממש, בפועל  הורגנו ".3נפש עליך  "כי
ובעד  בה' אמונה בעד  סובל  שהוא בלבד  זו  לא יהודי,
ובעד  בה' אמונה בעד  נפשו  את מוסר  הוא אלא יהדות,

יהדות.

ביותר , החזק הנפשי הרצון  העצמי, מהרצון  נובע זה כל 
איש  – יהודי כך  שמשום האלקות, עם הנשמתי בקשר 
 ֿ חס נפרד  להיות רוצה ואינו  יכול  אינו  – אשה או 

מאלקות  .4ושלום
הרגשות  כל  על  גובר  לאלקות הנשמתי הרצון  תוקף
לאלקות  ממש בפועל  הגוף למסירת עד  הגופניים,
האדם  רצון  כאשר  רק הוא ברצון  התוקף וליהדות.

מעלה  של  הרצון  עם באמת .קשור 
רק  ייעשה שהדבר  דיוק, היא רצון  של  השניה התכונה
חכמה, שהיא תורה, בין  החילוק גם זהו  הרצון . כפי
נובעים  שמהסברות שונות, סברות יש סוגייה ובכל 
ובמצוות  רצון . שהן  מצוות ובין  שונים, הלכות פסקי
בקיום  חילוקים יהיו  מצוה שבאותה הדבר  קיים לא
קיום  ואז  הרצון , כפי בדיוק הוא רצון  כי המצוה,

למעלה. רוח  נחת הוא המצוות
למעלה, יש טובות, במידות מתנהג האדם כאשר  גם

רוח . נחת כביכול ,
נקראים 5כתוב  ישראל  בני אלקיכם". להוי' אתם "בנים

יתברך . ה' של  ילדיו 
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רמב   

אצל  ביותר  הגדולה רוח  שהנחת רואים, אנו  בגשמיות
טובה. בהנהגה מתנהגים הילדים כאשר  היא, אבא
את  לעשות, לא או  לעשות מצייתים, הילדים כאשר 
אבל  לאב, גדול  עונג שזהו  ודאי מצוה, האב אשר 
הילדים  כאשר  היא, האב של  האמיתית הקורתֿרוח 

טובות. במידות מתנהגים
הימנו ": נוחה הבריות "רוח  הכוונה זו 

ללמוד ,6"בריות" יודעים שאינם פשוטים אנשים הם
מדוע  לשאול  מדוע. לשאול  מבלי מצוות מקיימים אלא
בה' פשוטה באמונה מאמינים הם אצלם. קיים לא –
יתברך . ה' ציוה כך  כי מצוות ומקיימים ובתורה, יתברך 

בניסים  ומלומד  חסיד  שהיה דוסא בן  חנינא יודע 7רבי ,
מעלת  את ויודע המקום" "רוח  של  הענין  את
האנשים  של  העיקרית המעלה שזו  התמימות,
כי  בתמימות, הוא עושים שהם מה שכל  – הפשוטים

ברוך ֿהוא. הבורא ציווי הוא כך 
יותר  למעלה, ביותר  הגדולה החשיבות היא זו  תמימות
המסירתֿנפש  שבפני ביותר , הנעלות ההשגות מכל 
שפל  היה רבינו  משה אפילו  ויהדות, לתורה התמימה

עצמו . בעיני
על 8כתוב  אשר  האדם מכל  מאוד  עניו  משה "והאיש

האדמה". פני
'דור  בפני רק היתה לא רבינו  משה של  הענוה מידת
האדם  "כל  בפני היתה רבינו  משה של  הענוה דעה'.

האדמה". פני על  אשר 
עם  הדורות כל  את רבינו  למשה הראה יתברך  ה'

עד  שלהם, ראה המנהיגים רבינו  ומשה צדקנו , משיח 
התורה  בני שאפילו  כזה דור  יהיה משיחא שבעקבות
התורה  ידיעת הגדולים, יתברך  ה' ועובדי הגדולים

לגבי  ממש כלום לא היא שלהם האלקות והשגת שלהם
אבל  רבינו , משה של  האלקות והשגת התורה ידיעת
האנשים  בפרט  נפש, במסירת ומצוות תורה יקיימו  הם
בעיני  שפל  היה רבינו  משה ההוא, הדור  של  הפשוטים

שלהם.9עצמו  התמימות בפני גם
ש"רוח  שמי דוסא, בן  חנינא רבי אומר  אלו  בריות על 
הטובות  וההנהגות מהמעשים הימנו " נוחה הבריות

הימנו ". נוחה המקום ש"רוח  הוכחה זו  הרי שלו ,
מאוד : עמוקים ענינים שני כאן  מבטא חנינא רבי

יהיה  שזה ככל  מרובים, ומעשים חטא שיראת האחד ,
כדי  אבל  מתקיימת", ש"חכמתו  אלא זה אין  טוב,
כאשר  רק זהו  הימנו ", נוחה המקום "רוח  גם שיהיה

טובות. מידות ישנן  מתקיימת" ל "חכמתו  בנוסף
אינה  הימנו " נוחה המקום ש"רוח  שההוכחה השני,
הימנו , נוחה התורה גדולי או  התורה בני שרוח  מכך 
אותם  הימנו ", נוחה הבריות ש"רוח  מכך  דוקא אלא
עיקר  היא התמימות כי ותמימים, פשוטים מעשה אנשי

למעלה. החשיבות
.ÂˆÈ˜,טובות מידות היא האדם ששלימות מבאר 

המצוות  קיום על ֿידי מתקימת", ה"חכמתו  על  נוסף
אהבה  מידות עם מרובין " וב"מעשיו  חטא ביראת
בסוגייה  דיעות וכמה ביאור  חכמה, היא תורה ויראה.
גזירה, בדרך  ופועל  תקיף רצון , הן  מצוות אחת.
פשוטים, באנשים יותר  היא התמימות מעלת ובדיוק.
רבינו  משה גם במסירתֿנפש המעשה תמימות שבפני
שלאנשים  א) מבאר : חנינא רבי עצמו . בעיני שפל  היה
"רוח  שדוקא ב) התמימות. מעלת את יש פשוטים

המקום". ל "רוח  הוכחה היא הבריות"

ב.

ÔÈ‰Ï שני את להבין  גם המקום". "רוח  משמעות מה
התמימות  מעלת [א] בן ֿדוסא חנינא רבי של  הביאורים
תורה, בני אצל  מאשר  יותר  היא פשוטים אנשים שאצל 
ל "רוח  הוכחה היא הבריות" "רוח  שדוקא ו [ב]

המקום".
הוא: בזה הענין 

אומר 10הרבי  הוא 11נשמתו ֿעדן  ההשתלשלות שתכלית
הזה. העולם

ית  שחושך רצונו  מכך  נחתֿרוח  שתהיה הוא, ברך 
עבודת  שעל ֿידי אלקי, לאור  מתהפך  הסטראֿאחרא
אין ֿסוף  אור  יאיר  טובות, ומידות ומצוות בתורה האדם
כמו  מעשה, על ֿידי דוקא שזהו  הזה, העולם חושך  את

בזוהר  לעילא".12שכתוב "עשיה
המאמר  פירוש לידי 13זהו  שמביא תלמוד  "גדול 

ביותר , הנעלה הדבר  הוא המעשה עצם מעשה".
מעשה. לידי מביא שהוא היא התלמוד  וגדלות
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ע"ב.13) מ  קידושין ראה



רמג    

ותענוג  שמחה גורם בפרט , תמימות ועם בכלל , מעשה
רז "ל  כדברי הפסוק 14למעלה, ה'15על  "ישמח 

עתיד  ישמח , אלא נאמר , אינו  "שמח  – במעשיו "
לתענוג  הכוונה צדיקים", של  במעשיהן  לשמוח  הקב"ה
הגשמיים, הענינים של  הבירורים על ֿידי שנעשה

לנהורא" חשוכא "אתהפכא .16שנעשה
רק  הוא תענוג כי מעלה. של  התענוג את גורם זה

המשל  כידוע דבר , המדברת;17מחידוש מציפור 
מין  הוא האדם שהרי חידוש, זה אין  מדבר  כשאדם –
שגורם  חידוש זהו  – תדבר  שציפור  אבל  המדבר .

תענוג.
היש  מביטול  הוא מעלה של  התענוג הוא: הנמשל 

הבירורים. עבודת על ֿידי שנעשה
רז "ל  מאמר  כוונת יותר 18זוהי צדיקים מעשה "גדולים

מאין  הוא וארץ" שמים "מעשה וארץ". שמים ממעשה
הידוע  כמאמר  אבל 19ליש, ישנו ", שאינו  את "עשה

למעלה, חידוש שזהו  לאין , מיש הוא צדיקים מעשה
למעלה. התענוג הוא זה ומחידוש

נולד  יצחק, הראשון , היהודי שכאשר  לכך  הטעם זהו 
למעלה 20כתוב  התענוג – אלקים" לי עשה "צחוק

שם  על ֿידי שנבראו  הגשמיים מהבירורים שנוצר 
שכתוב  כמו  אלקים",21אלקים, ברא "בראשית

היא  מאין , יש בריאה ברא יתברך  שה' העולם שבריאת
תענוג  גורמים היש ביטול  ועל ֿידי אלקים, שם על ֿידי
שנשמה  זה הוא שלמעלה התענוג שעיקר  למעלה,
הוא  ובעבודתו  דוקא, גשמי בגוף מתלבשת רוחנית
שבדברים  הניצוצות את ומצוות, תורה על ֿידי מברר ,

לשרשם. אותם ומעלה הגשמיים
האדם  בריאת נגד  המלאכים לטענות הסיבה ומדוע 22זו 

ולא  הארץ על  לאדם הקדושה תורתו  את נתן  יתברך  ה'
בשמים  :23למלאכים

הנשמות  של  הגדולה מעלתן  את יודעים המלאכים
בעולם  שהם ביותר , הגדולים השרת מלאכי לגבי
הן  נשמות האצילות. אור  את גם ומשיגים הבריאה,

הנעלית  בדרגה המלאכים כי בדרגה, יותר  נעלות
הנשמות  ושירת הבריאה, בעולם היא שירתם ביותר ,

האצילות. בעולם היא
שכתוב  כמו  גופים, יש מלאכיו 24למלאכים "עושה

לוהט ". אש משרתיו  רוחות
הרוח 25הרמב"ן  מיסוד  הוא המלאכים שגוף אומר 

הגדרת  למלאכים יש לכן  הפשוט . האש ויסוד  הפשוט 
מקום.

שנה  ת"ק מהלך  שגדולים מלאכים מלאכים 26יש ויש ,
העולם  שליש הוא הוא 27שגודלם המלאכים ושיר  ,

שכתוב  כמו  לנביאים, הנשמע אחרי 28בקול  "ואשמע
וכתוב  גדול ", רעש הקודש 29קול  וחיות "והאופנים

רעש  רוח , – השירה בדרגות חלוקים והם גדול ", ברעש
עשיה, – העולמות שלושת של  לדרגות בהתאם – ואש

ובריאה. יצירה
להן  אין  גופים. אין  למעלה, שהן  כפי לנשמות, אבל 
ב"קול  היא ושירתן  שמות, להן  אין  מקום, הגדרת

דקה" נשמעת 30דממה שאינה האצילות, בעולם ,
לנביאים.

נתפסים  מלאכים כי קבוע, זמן  יש המלאכים לשירת
נתפ  והם שאינן במקום נשמות אבל  בזמן , גם סים

בזמן . גם נתפסות אינן  במקום, נתפסות
סלה" יהללוך  – נשמות – "וקדושים ללא 31זהו  ,

הפסקות.
המלאכים, דרגות על  בנשמות שיש הללו  המעלות כל 
כפי  בנשמות רק קיימות אלו  שמעלות המלאכים סברו 
הזה  לעולם יורדת הנשמה כאשר  אבל  למעלה, שהן 
המבינה  הטבעית, נפש עם גשמי בגוף ומתלבשת
הענינים  בכל  רב עונג לה ויש הבהמית נפש של  ענינים
המלאכים, אומרים כזה, באופן  העולם, של  הטבעיים
יותר  נעלית בדרגה הם שלהם הרוחניים הגופים

האדם. בני של  הגשמיים מהגופים
בכך . טעות להם יש דבר , של  לאמיתו  אבל 

דירה  לו  להיות הקב"ה "נתאווה של  העליונה הכוונה
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במדרש 14) אדמו"ר]. כ "ק [הערת ב פ"ך , רבה, ויקרא מדרש
בד "ה  כבפנים, הוא, כן אבל  אומר", אינו "שמח  איתא (שם)

ועוד . עא) ע' ֿ תר"ן תרמ "ו (סה"מ  תרמ "ז מחצצים" "מקול 
לא.15) קד , תהלים
ע"א.16) ד  א, חלק זוהר,
ע"א.17) מח  שלח , ע"א. כ , במדבר תורה, לקוטי 
ע"א.18) ה כתובות
ה.19) משנה ב, פרק יצירה ספר
ו.20) כא, וירא
א.21) א, בראשית
ע"ב.22) לח  סנהדרין
ע"ב.23) פח  שבת

ד .24) קד , תהלים
ע' (לעיל  אחת" שעה "יפה ד "ה המאמר כ "ק ראה [הערת (98

אדמו"ר].
ע"א.25) צח , ברכה תורה, לקוטי  ע"ב. ד , אור תורה ראה
ע"ב.26) יג , חגיגה,
פרשה 27) רבה, בראשית ע"ב. צא חולין ע"א. צד , פסחים
יב. סח ,
יב.28) ג , יחזקאל 
יוצר.29) ברכת
א 30) יב.מלכים יט ,
ד .31) א, בהעלותך  תורה, לקוטי 



רמד   

ֿ 32בתחתונים" על  רק מתבצעת המקום", "רוח  שזהו  ,
המלובשים  ומצוות תורה על ֿידי בגופים, נשמות ידי
המעשה  שעבודת הזה, העולם של  הגשמיים בדברים

הכוונה. עיקר  היא – הזה בעולם
– הבריות שרוח  "כל  אומר : דוסא בן  חנינא שרבי זהו 
הימנו ", נוחה – בתמימות המצוות מעשה של  יהודים
שעל ֿידי  – הימנו " נוחה המקום ש"רוח  הוכחה זוהי
"אין  כאשר  אבל  העליונה, הכוונה מתבצעת עבודתו 
המידות  לו  חסרות כי הימנו " נוחה הבריות רוח 
זאת  בכל  מתקיימת", "חכמתו  אם גם הרי הטובות,

הימנו ". נוחה המקום רוח  "אין 
.ÂˆÈ˜ היכן הזה, עולם היא הבריאה שתכלית מבאר 

הכוונה. מתבצעת הגשמית האדם עבודת שעל ֿידי
וזוהי  למעלה. תענוג וגורם חידוש הוא היש ביטול 
רוח , – המלאכים שירת מלאכים. על  הנשמות מעלת
"רוח  דקה. דממה קול  – הנשמות שירת אש. רעש,
המקום", "רוח  ואז  טובות, ממידות נוחה", הבריות
מצוות  מקיימי כי הימנו ", "נוחה העליונה, הכוונה

המקום". ל "רוח  הוכחה הם הזה, בעולם בתמימות

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

טו.32) נשא תנחומא, ראה לו. פרק תניא

•
    

            
:

      !   ! 
         , 

. , 
    ,  , 
,    ,      
          
,     ,     ,

.      
,          
           
          ,

.     
            
 ,         

.          
,           
             
            , "   

.     
!   , 

       
.        "     
          
           

         
           " 

. 

***

           
 ,       
     ,  
           
'           
      ,  
           
.      "  "

               
  '   "  ,       

  5         
     ,    ,

.      
                 
       ,     

.     
 ,         
          
        
,     :     , 
        !   

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

הרמב"ם.5) - צ"ל ואולי  בדפוס, הוא כן 



רמה    

          , 
  :      
 )                , 

 ..!(  
            
         ,   
            

:" 
              
  ,           " 

              
        ,"       
      ,    

.         ,  
             

     ,      
   .        
        

. 

 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

תרצ "ג אלול, ב' ב"ה,

ווארשא 

גזע  המפורסם  הרה"ג  ידידי כבוד

מוהר"ר  אי"א וו"ח וכו' כו' תרשישים 

שי' נפתלי

וברכה! שלום 

ספר  לכבודו לשלוח הבטחתי למלאות הנני בזה

הדפסתי  מאשר חסידות קונטרסי ואיזה לקו"ת,

לשמוע  במאד לי ינעם  קדש , בהיכלי לכנוס למתחילים 

בלימוד  תורה המרבה שי', הרב חתנו ומשלום  משלומו

שי' התלמידים  ומשלום  כבודו, לי שהגיד כפי בישיבה

מהלימודים בפרטיות לידע במאד ואשמח הלומדים ,

מאשר  במאד נהנה והנני שמים , ביראת והנהגתם 

שאמר. כפי טובה בהנהגה מתנהגים  שי' התלמידים 

ושנותיו  ימיו ויאריך שי' וב"ב כבודו בריאות יחזק השי"ת

שי' הרב חתנו בריאות השי"ת ויחזק ובנעימים , בטוב

שמים , ויראת תורה להרביץ עבוה"ק בעבודתו לשקוד

ויעלו  בלימודם , שיצליחו שי' להתלמידים  השי"ת ויעזור

ביראת  המצות וקיום  התורה בידיעת עילוי אחר בעילוי

וברוחניות. בגשמיות ובריאים  חזקים  ויהיו שמים ,

ומברכו. מכבדו הדו"ש  ידידו
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום רב וברכה!

... ומוסג"פ איזה סקריפ אשר עלה בידי להשיגו, ויה"ר מהשי"ת אשר כיון שמסקריפים אלו 

חלק מהם נקנו במעות הנמצאים באחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה 

יקויים בזה מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב ה"ז מתברך.

כמו  דהוא  כל  פרוטה  ולא  ממש  פרוטה  דהיינו  שם  ב"ב  המאמרים  מסמיכות  דמשמע  ואף 

בקדושין י"ב ע"א בכ"ז הרי זה מטבע הפחותה ביותר גם בנחשת.

ובכ"מ  ה'  פרק  סוף  הזמירות  שער  בפע"ח  ראה  ס"פ  להרח"ו  המצות  טעמי  מספר  ולהעיר 

ואכמ"ל...
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י ׁש ה', עב ֹודת את ּומע ּכב  הּמֹונע  ּדבר מתרח ׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

י ּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבע ֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי נּסי ֹון, אּלא זה ואין ה', לעב ֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתע ּלּות  התח ּזק ּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעב ֹודת

על  הּנֹוסף  האֹור את ּבׂשר, ּבעיני  ּגם ּדבר, ׁשל ּבס ֹופ ֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההס ּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי 
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הענין  חסידּות, ּבספרי  ּבאּור ּוביתר מ ּוסר, ּבספרי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּגם  נּתנּו הּנסי ֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא", ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּד"לפ ּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים הּכח ֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף  ׁשּכׁשּמחליטים ּבמ ּוח ׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי  על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכח ֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפח ּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. הי ּו מאׁשר י ֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

     ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
      ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

     Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
     ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

     ¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
   ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

       ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
      ̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

    §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
     ̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
     ¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

      ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
       §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

      £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥̧¡Ÿ¦
     £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

     ¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
      ©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
    £¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

    §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥̧§Ÿ̈¡«Ÿ¥¤²
     ¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

     ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
       ©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
     Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
     ¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

       ¦©¤½¤£¤¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®
     ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

        ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À
      ¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

       ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«



רמח         

    ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´
       ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬

      ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ
      ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

      ¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
    ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

      ̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

    §¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
     ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´

        ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈
     ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²

     ¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬
    £¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨§¨«©§¨²

      §¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
     ©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²

     ̈¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥̧Ÿ¨§¤¨
   £¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨

     §¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
     ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

      §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©
      §¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

      ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬
      ¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

      ¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
     ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

          

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמ ֹו"ר, מ ֹורי ֿוחמי  קדּוׁשת ּכב ֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע 

והּתק ּופה  הּימים על ּבי ֹותר ויתחרט ּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמ ׁשיח 

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהי ּו הּגלּות, זמן ׁשּבס ֹוף  ט ֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי 

ׁשאז  ּדאז, וההס ּתרים ההעלמ ֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצ ֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לע ֹובד הן י ֹותר, וחביבה י ֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעב ֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, הע ֹולם ּבֹורא העב ֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ  מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה
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מן  להתּפעל לא ּבתקף  עצמ ֹו את מעמיד יהּודי  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר



רמט           
היא  ּגּופא הּנּסי ֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסי ֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעב ֹודתֹו, וע ּלּוי  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי ". "ארים והרמה, נס  ְֲִִִִֵַָָָמ ּלׁשֹון
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לגּלֹות  ּכדי  ּגׁשמי  ּדבר עם מתע ּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעב ֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן ק ֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּבי ֹותר, למ ּטה נפל ׁשּבּנּסי ֹון האלקי  הּנּצֹוץ  א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי 

זה. העלם לב ּטל י ׁש לגּלֹותֹו ּוכדי  לגמרי , ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעב ֹודת :ּכ ּבעצמ ֹו האדם ּבעב ֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף 

ּפֹועל הּוא ּובנּסי ֹון ּומ ּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכח ֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח ' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆

נפ ׁש. מסירּות מ ּתֹו ְְִִִֶֶטבע ֹו,
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ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע  הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יס ֹוד להן ׁשאין ּבהס ּברֹות והּגׁשמי , הרּוחני  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי  היא מציאּותן וכל  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

 אי עצמ ֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסי ֹון וע ֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ 

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה
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וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

הזכרתיו ואת זוגתו ואת אמו וכב"ב שיחיו כאו"א להמצטרך להם, ויה"ר מהשי"ת שהעתקתם לדירה 

חדשה הנה יהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובטח בקשר עם זה הנה יוסיף חיזוק ג"כ בענין הדירה ברוחניות שזהו לימוד התורה וכמובן 

עפ"י הדרוש ע"פ מזמור שיר חנוכת הבית בלקו"ת ובסוף ההמשך מים רבים תרל"ו ומרומז ג"כ בגמרא 

שבית המקדש, שזהו דירתו של הקב"ה וכמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משחרב יש לו להקב"ה 

ד' אמות של הלכה עד"ז. ובלימוד התורה הרי צ"ל הקב חומטין ארץ מלחה שבתורה גופא זהו פנימיות 

התורה לימוד החסידות ויעוין בלקו"ת ס"פ ויקרא ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וכמו שלא יגעתי 

ומצאתי אל תאמין הרי יגעתי ולא מצאתי ג"כ אל תאמין ולא עוד אלא שהוא מצליח בדרך למעלה 

מן הטבע...

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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ycew zgiyn zecewp

וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית



לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:006:048:448:469:219:2310:3110:3219:3319:2820:0119:5519:0920:06באר שבע )ק(

5:566:008:418:439:199:2110:2910:3019:3819:3320:0419:5819:0420:09חיפה )ק(

5:576:018:418:449:199:2110:2910:3019:3819:3220:0119:5518:5320:06ירושלים )ק(

5:596:038:438:459:219:2210:3110:3119:3519:2920:0319:5719:1020:08תל אביב )ק(

5:355:438:198:259:169:1910:3210:3420:2520:1621:0420:5319:5921:08אוסטריה, וינה )ק(

7:177:109:129:089:509:4610:4310:4117:3717:4218:0518:1017:2318:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:435:508:278:339:219:2410:3610:3820:2320:1420:5920:4919:5721:04אוקראינה, אודסה )ק(

5:105:187:548:008:508:5410:0610:0819:5919:4920:3720:2619:3320:42אוקראינה, דונייצק )ק(

5:195:288:038:099:009:0410:1710:1920:1120:0220:5020:3919:4520:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:395:488:218:299:239:2710:4010:4320:4320:3221:2321:1220:1621:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:315:408:138:209:159:1910:3310:3520:3620:2521:1721:0520:0921:21אוקראינה, קייב )ק(

6:126:198:579:029:489:5111:0311:0520:4920:4021:2221:1220:2321:26איטליה, מילאנו )ק(

6:176:168:478:469:169:1610:1910:1818:2318:2218:4618:4518:0518:54אקוואדור, קיטו )ח(

7:447:389:449:4110:2010:1611:1511:1218:1718:2118:4418:4818:0318:59ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:488:4110:3810:3411:1811:1412:1012:0718:5519:0119:2619:3118:4219:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:106:168:568:599:399:4110:5110:5320:1420:0720:4620:3819:5020:50ארה״ב, בולטימור )ק(

5:566:028:428:469:279:2910:4010:4120:0619:5920:3920:3119:4220:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:576:038:428:469:279:3010:4010:4220:0720:0020:3920:3119:4320:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:296:359:149:1910:0110:0411:1511:1620:4720:3921:2021:1120:2221:25ארה״ב, דטרויט )ק(

6:436:479:269:2810:0310:0511:1211:1320:1220:0720:3920:3319:5020:44ארה״ב, האוסטון )ק(

6:076:118:518:549:309:3210:4110:4219:4919:4320:1820:1119:2620:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:496:529:319:3310:0610:0711:1411:1520:0420:0020:3020:2619:4320:36ארה״ב, מיאמי )ק(

5:515:578:368:409:229:2510:3510:3720:0419:5620:3720:2819:4020:41ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:216:279:079:109:519:5411:0411:0520:3020:2321:0220:5420:0621:07ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:485:558:348:389:209:2310:3410:3520:0419:5620:3720:2819:4020:42ארה״ב, שיקגו )ק(

6:566:539:149:139:459:4310:4410:4318:2218:2318:4618:4718:0518:56בוליביה, לה-פס )ח(

6:136:228:549:029:5810:0311:1611:1921:2321:1222:0521:5220:5622:09בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:146:238:569:049:5910:0311:1711:1921:2221:1122:0321:5120:5522:08בלגיה, בריסל )ק(

6:396:358:528:509:249:2210:2210:2017:5117:5318:1118:1317:3518:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:266:238:398:379:129:0910:0910:0817:3517:3818:0018:0217:1918:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:305:398:108:199:169:2010:3410:3620:4420:3321:2421:1220:1921:29בריטניה, לונדון )ק(

5:315:418:078:189:219:2510:4010:4320:5820:4621:4321:2920:3321:48בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:325:428:118:209:209:2510:3910:4120:5320:4221:3521:2220:2621:40גרמניה, ברלין )ק(

6:006:098:428:499:439:4711:0111:0321:0220:5221:4321:3120:3521:47גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:446:408:548:519:279:2410:2410:2217:4917:5218:0818:1117:3418:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:176:188:568:579:289:2910:3510:3519:1219:0919:3719:3318:5219:43הודו, מומבאי )ח(

6:136:158:538:539:259:2510:3110:3219:0819:0419:3219:2918:4719:38הודו, פונה )ח(

5:265:348:118:169:069:0910:2210:2420:1220:0320:5020:3919:4620:55הונגריה, בודפשט )ק(

5:005:067:467:498:318:349:449:4519:1219:0519:4519:3718:4819:49טורקיה, איסטנבול )ח(

6:316:379:179:209:5910:0111:1111:1220:3020:2421:0120:5420:0721:06יוון, אתונה )ק(

5:495:568:338:399:279:3110:4310:4520:3220:2321:0920:5920:0621:14מולדובה, קישינב )ק(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:136:158:538:549:269:2610:3210:3219:1019:0619:3519:3118:4919:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:437:359:249:2010:0810:0310:5810:5517:2817:3518:0218:0817:1618:21ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:295:328:118:138:478:489:569:5618:5018:4619:1719:1218:2819:22נפאל, קטמנדו )ח(

5:165:228:028:058:468:489:5910:0019:2419:1719:5619:4818:5820:01סין, בייג'ין )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0511:0911:0819:1619:1519:3919:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:035:127:427:518:508:5510:0910:1120:2020:0921:0320:5119:5321:08פולין, ורשא )ק(

6:266:238:488:469:189:1610:1810:1718:0318:0418:2618:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:286:369:139:1810:0510:0911:2011:2221:0420:5521:4021:3120:3921:45צרפת, ליאון )ק(

6:296:379:139:1910:1110:1411:2711:2921:2521:1522:0221:5120:5922:07צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:559:599:5918:1218:1018:3518:3317:5218:42קולומביה, בוגוטה )ח(

6:116:188:569:019:459:4810:5911:0120:3820:3021:1021:0120:1321:14קנדה, טורונטו )ק(

5:435:508:288:339:199:2210:3410:3620:1820:0920:5320:4319:5320:57קנדה, מונטריאול )ק(

5:586:028:438:459:239:2410:3310:3419:4519:3820:1420:0719:2220:19קפריסין, לרנקה )ק(

5:135:237:437:579:059:1010:2510:2820:5120:3821:3821:2420:2221:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:424:537:077:238:368:429:5710:0020:3220:1921:1821:0220:0321:23רוסיה, מוסקבה )ח(

5:045:127:497:558:448:479:5910:0119:4919:4020:2620:1619:2320:31רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:096:178:538:599:489:5211:0411:0620:5920:4921:3121:2120:3321:36שוויץ, ציריך )ק(

6:036:058:418:419:129:1210:1710:1718:4518:4219:0919:0618:2519:15תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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