
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(12 - 18 August 18) א' - ז' אלול תשע"ח
שבוע פרשת שופטים

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



ב  
                       

               

                

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤
     

 
          

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
   §¦¨©¦§¥¨

       ¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
     ̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
       §¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

         ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

         ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
        ̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
           
           
           

  

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
  §¦¨§¨¦©§¦¦

           
   

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
   §¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
     ̈¥§©§§¨¨¤

        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

        §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
           

 

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                               ¨
                            

                        

                       




                 

            ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«


             

           ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ
             ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

              §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®
           ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

             ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ
             §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

             §¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦´§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦«Ÿ¨¬¦¤«§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬
           ¨«©´Ÿ¦§©´¦¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®

            ©¹¦¦À¨¬Ÿ«−«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«
            ¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨´¨

              −§Ÿ̈»¦¬¨¨®¨¬¨¹§Ÿ̈©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³
          §Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´

    ©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«



ג   
                       

               

                

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤
     

 
          

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
   §¦¨©¦§¥¨

       ¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
     ̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
       §¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

         ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

         ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
        ̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
           
           
           

  

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
  §¦¨§¨¦©§¦¦

           
   

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
   §¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
     ̈¥§©§§¨¨¤

        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

        §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
           

 

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                               ¨
                            

                        

                       




                 

            ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«


             

           ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ
             ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

              §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®
           ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

             ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ
             §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

             §¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦´§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦«Ÿ¨¬¦¤«§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬
           ¨«©´Ÿ¦§©´¦¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®

            ©¹¦¦À¨¬Ÿ«−«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«
            ¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨´¨

              −§Ÿ̈»¦¬¨¨®¨¬¨¹§Ÿ̈©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³
          §Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´

    ©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט מנ"א בו כותב על ענין המחשבות זרות שמבלבלים אותו מזמן לזמן 

וביותר בזמן התפלה.

והנה עליו להתפלל מתוך הסידור וגם במקום שצריך להתבונן צריך להיות הסידור פתוח לפניו 

וכשירגיש שמתחילות מחשבות לשוטט יביט בסידור וידוע מרז"ל אותיות מאירות, וצריך שיהי' לו 

פני זקן בלקו"ת  ענינים מתורת החסידות חקוקים בזכרונו בתיבותיהם ומהם הדרוש והדרת  איזה 

סוף פ' קדושים, וכן יתן קודם התפלה בבקר - בימות החול - איזה פרוטות לצדקה מזמן לזמן ויצוה 

לבדוק התפילין שלו והשי"ת יצליחו בעבודה ובלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ואל ילך בגדולות 

ובנפלאות וידוע הפי' עובד אלקים שזהו עבודה ויגיעה קשה וכמבואר בתניא ובמאמרי דא"ח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר



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 שופטים ושוטרים תתן לךה "מאמר ד    

ה   ............................ט"כשת'ה ,אלול' ב, פרשת שופטיםבת ש

)ד  פרשת שופטים 'מוצאי יום גשיחת ,  

ט  ..............................................  ח"תשמ'ה, לולא' ג

)ה  פרשת שופטיםמשיחות שבת,   

יב  ..............................................  ח"מתש'ה ,אלול' ז

)ו שיחת שבת פרשת שופטים ,  

יט  .............................................  ח"תשמ'ה, אלול' ז

)ז משיחות שבת פרשת שופטים ,  

לא  ..............................................  א"תנש'ה, אלול' ז

)ח מב  ...................  טיכרך  פרשת שופטיםשיחות -לקוטי  

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

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

)י  נ ...................  פרשת שופטים –ילקוט גאולה ומשיח

)יא נא  .............  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יב  הע  ..................  פרשת שופטיםשבוע לשיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

וע  .........................................  פרשת שופטיםלשבוע  

)יד  הפ  ................  פרשת שופטיםלשבוע " היום יום"לוח

)טו זפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טז – צ  ..................  פרשת שופטיםלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  להק   ...........  פרשת שופטיםלשבוע פרק אחד ליום

)יח – סאק  ...............  פרשת שופטיםלשבוע ות צוספר המ

)יט יאים וכתובים נב  

סגק  ........................................  דפרק  שיר השירים, בפרק  הרמיי

)כ  סוטהמסכת  –משניות  

סהק  .......................................................ביאור קהתי

)כא  עגק  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כב  עם ביאורים מנחותמסכת  

קעד  ....................................................... חעד דף  במדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

הר  ...........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד תלמוד תורהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה  אני לדודיה "ד תורהלקוטי  

טר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

טור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

זטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

יזר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

יזר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם ימאמרספר ה(  

יחר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

כאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

כגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג  כדר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לד לבר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

לגר  ............................................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  לדר  .........................  פרשת שופטיםלשבוע לוח זמנים

)לז להר  ....................  בת קודשלשרות ת הדלקת נצוסדר מ



ה

    
 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÌÈËÙBL'וג ֹו ׁשערי ּבכל   ל ּתּתן ,1וׁשֹוטרים  ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָ

מ ּקר ּב הרע  ּובער ּת ּובער ּת2ּומס ּים  , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מ ּיׂשראל  חכמינּו3הרע  אמר ּו ּדה ּנה  ּבזה , והענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

-4ז"ל  מעט  ּבּה ואנׁשים  ה ּגּוף , זה  - קט ּנה  עיר  ְְֲִִֶַַַַַָָָ

יצר  זה  - ּגד ֹול   מל אליה  ּובא  איבריו, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָא ּלּו

ועל  כ ּו'. מצ ֹודים  עליה  ּובנה  א ֹות ּה וסבב  ְְְִֶַַַָָָָָָָהרע ,

ּבכל   ל ּתּתן וׁשֹוטרים  ׁשֹופטים  נאמר  ְְְְְֱִִִֶֶֶַָזה 

ּבכל  וׁשֹוטרים  ׁשֹופטים  ליּתן ׁשּצרי ,ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשערי

קט ּנה ) (עיר  אדם  ׁשל  ׁשּבג ּופ ֹו .5ה ּׁשערים  ְְְִִֶֶַַָָָָ

,מ ּקר ּב הרע  ּובער ּת לפעל  היא  העב ֹודה  ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹותכלית 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הרע , ה ּיצר  על  ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּדקאי

ס ּכה  הרע ,6ּבגמרא  ל ּיצר  ל ֹו יׁש ׁשמ ֹות  ׁשבעה  ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הרע  ּובער ּת נאמר  זה  ועל  רע , קרא ֹו ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָה ּקּב"ה 

מ ּקר ּבֹו7מ ּקר ּב הרע  ׁשּמגר ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  ׁשּמגר ׁש מ ּיׂשראל , הרע  ּובער ּת ּגם  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנע ׂשה 

[ועל ֿ ּכּול ֹו הע ֹולם  ּומ ּכל  יׂשראל  מ ּכלל ּות  ְְְִִִֵַַָָָָָָהרע 

הרמ ּב"ם  ּׁשּכתב  מה   ׁשּיראה 8ּדר אדם  צרי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חיב  וחציֹו זּכאי חציֹו הע ֹולם  ּכל  וכן כ ּו' ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָעצמ ֹו

ואת  עצמ ֹו את  הכריע  הרי אחת , מצוה  ע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָכ ּו'

ּדמאחר  כ ּו'], זכ ּות  לכף  ּכּול ֹו הע ֹולם  ְְְֵַַַָָָּכל 

יׂשראל  ּבׁשביל  היא  הע ֹולם  ְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת 

רא ׁשית  ׁשּנקרא ּו יׂשראל  ּבׁשביל  "ּברא ׁשית ", -9, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָ

אזי  מ ּיׂשראל , מת ּבער  ׁשהרע  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

זה  וכל  ּכּול ֹו. הע ֹולם  מן הרע  מת ּבער  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא 

ּדענין  וׁשֹוטרים , ׁשֹופטים  ֿ ידי על  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַנע ׂשה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא  יצר 10ה 'ּׁשֹופטים ' על  ט ֹוב  יצר  אדם  יר ּגיז לע ֹולם  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
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(1 (המו"ל). בלבד פרקים ראשי  יח ).*) (טז, פרשתנו ז.2)ריש יז, יב .3)שם טו.4)שם, פ "ט , עה"ת 5)קה"ר ש"ך ראה

תתכב . ע ' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. א.6)ריש תתכח ).7)נב , (ע ' שם באוה"ת הובא ו. יג, ראה פ ' עה"ת החיים אור ראה

שיט ). ע ' תרכ"ט  (סה"מ  תרכ"ט  ושוטרים שופטים ה"ד.8)ד"ה פ "ג תשובה א.9)הל' א, בראשית ורמב "ן פירש"י 

א.10) ה, ברכות

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

'B‚Â EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL1, אלוקיך ה' אשר  ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿
צדק  משפט העם את ושפטו  לשבטיך  לך  פירוט ÌiÒÓeנותן  אחרי  הכתוב ¿«≈

נוספות  מצוות EawÓכמה Ú‰ zÚe2, נאמר העניין  ובהמשך  ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
Ï‡NiÓ Ú‰ zÚe3. ƒ«¿»»»ƒƒ¿»≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי  ¿»ƒ¿»»∆
הדברים, של  ‡eÓהפנימית ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ4 הכתוב על  במדרש ¬»≈«
מעט  בה ואנשים קטנה "עיר  בקהלת

ובנה  אתה, וסבב גדול  מלך  אליה ובא

איש  בה ומצא גדלים מצודים עליה

העיר  את הוא ומלט חכם מסכן 

האיש בחכמתו , את זכר  לא ואדם

ההוא", Ê‰המסכן   ‰pË˜ ÈÚƒ¿«»∆
,Ûeb‰ נמשל האדם קטנה גוף לעיר  «

el‡  ËÚÓ da ÌÈL‡Â«¬»ƒ»¿«≈
ÂÈÈ‡,הגוף ‡ÈÏ‰של  ‡e ≈»»»≈∆»

Ú‰ ˆÈ ‰Ê  ÏB„b CÏÓ∆∆»∆≈∆»«
באדם, e‰ששוכן  d˙B‡ ÒÂ¿»«»»»

'eÎ ÌÈ„BˆÓ ‰ÈÏÚ עושה והיצר  »∆»¿ƒ
ולכבוש  האדם על  להשתלט מאמצים

ממשלתו . תחת Ó‡אותו  ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿

CÈvL ,EÈÚL ÏÎa אדם כל  ¿»¿»∆∆»ƒ
ÔzÈÏ לקבוע ÌÈËÙBLלתת, ƒ≈¿ƒ

ÌÈÚM‰ ÏÎa ÌÈËBLÂ¿¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ú) Ì„‡ ÏL BÙe‚aLÈ ∆¿∆»»ƒ

(‰pË˜5 הרע מהיצר  למנוע כדי  ¿«»
עליו . המטרה ÈÏÎ˙Â˙לשלוט ¿«¿ƒ

של  ה'‰BÚ„‰הסופית עבודת »¬»
המאבק  של  זה הרע בעניין  היצר  מול 

Ú‰ zÚe ÏÚÙÏ ‡È‰ƒƒ¿…ƒ«¿»»»
È‡˜c ,EawÓ"ב"הרע שהכוונה ƒƒ¿∆¿»≈

‰Ú,היא  ˆi‰ ÏÚ היא והתכלית ««≈∆»«
לגמרי , ולבטלו  »¬»¿Ó‡Ókלבערו 

‡Ó‚a Ï"Ê eÈ˙Ba מסכת «≈«ƒ¿»»
‰kÒ6BÏ LÈ ˙BÓL ‰ÚL À»ƒ¿»≈≈

Ú B‡˜ ‰"aw‰ ,Ú‰ ˆiÏ«≈∆»««»»¿»«
יצר  "כי  הפסוק כך  על  מובא (ובגמרא

מנעוריו ") רע האדם Ê‰לב ÏÚÂ¿«∆

EawÓ Ú‰ zÚe Ó‡7 שנמצא הרע היצר  את לבער  יש כלומר , ∆¡«ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
האדם. L‚nLבתוך  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאת BawÓהאדם Ú‰ היצר ¿«¿≈∆∆¿»≈»«ƒƒ¿
הנמצא  Ìbבתוכו הרע ‰NÚ הענין בהמשך  שנאמר  ‰Úכפי  zÚe «¬∆«ƒ«¿»»»

ÌÏBÚ‰ ÏkÓe Ï‡NÈ ˙eÏÏkÓ Ú‰ ˙‡ L‚nL ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈∆¿»≈∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»»»
˙kM ‰Ó CcŒÏÚÂ] BÏek¿«∆∆«∆»«

Ì"aÓ‰8‰‡iL Ì„‡ CÈˆ »«¿«»ƒ»»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ 'eÎ BÓˆÚ«¿¿≈»»»
'eÎ ÈÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ∆¿««¿∆¿«»
ÚÈÎ‰ È‰ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿∆»»»

'eÎ ˙eÎÊ ÛÎÏ BÏek מובן ומזה ¿«¿
יכולה  אחד  אדם של  פעולה שאכן 

גם  וכך  כולו , העולם מצב על  להשפיע

הרע  היצר  וביטול  ביעור  בענייננו 

ביעור  לפעול  בכוחו  האדם של  הפרטי 

ישראל  מכלל  הרע כללות של  וביטול 

שביעור  לכך  והטעם העולם], ומכל 

ישראל  כלל  ושל  פרטי  אדם של  הרע

הוא  מהעולם הרע כל  את מבער 

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ÈaL Á‡Óc¿≈««∆¿ƒ«»»ƒ
Ï‡NÈ ÏÈLa שדרש כמו  ו – ƒ¿ƒƒ¿»≈

ז "ל  ÏÈLaחכמינו  ,"˙ÈL‡a"¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡ e‡˜pL Ï‡NÈ9 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

ישראל  "קדש כנאמר  הנביא, (בדברי 

תבואתו "), ראשית ŒÏÚלה' È‰¬≈«
Úa˙Ó Ú‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»«ƒ¿«≈

Ï‡NiÓ בריאת תכלית שהם ƒƒ¿»≈
Úa˙Óהעולם, ‡ÏÈÓa ÈÊ‡¬«¿≈»ƒ¿«≈

.BÏek ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ú‰»«ƒ»»
‰Ê ÏÎÂ תחילה הרע ביעור  פעולת ¿»∆

ישראל  מכלל  ֿ כך  ואחר  מהאדם,

העולם È„ÈŒÏÚומכללות ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÔÈÚc ,ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

'ÌÈËÙBM'‰ של הרוחנית בעבודה «¿ƒ
eÈ˙Baהאדם Ó‡Ók ‡e‰¿«¬««≈
Ï"Ê10ˆÈ Ì„‡ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»≈∆

,Ú‰ ˆÈ ÏÚ BË: רש"י ופירש «≈∆»«
הרע" יצר  עם מלחמה שיעשה "
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כללי מפתח  

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

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

)ג שופטים ושוטרים תתן לךה "מאמר ד    

ה   ............................ט"כשת'ה ,אלול' ב, פרשת שופטיםבת ש

)ד  פרשת שופטים 'מוצאי יום גשיחת ,  

ט  ..............................................  ח"תשמ'ה, לולא' ג

)ה  פרשת שופטיםמשיחות שבת,   

יב  ..............................................  ח"מתש'ה ,אלול' ז

)ו שיחת שבת פרשת שופטים ,  

יט  .............................................  ח"תשמ'ה, אלול' ז

)ז משיחות שבת פרשת שופטים ,  

לא  ..............................................  א"תנש'ה, אלול' ז

)ח מב  ...................  טיכרך  פרשת שופטיםשיחות -לקוטי  

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

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

)י  נ ...................  פרשת שופטים –ילקוט גאולה ומשיח

)יא נא  .............  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יב  הע  ..................  פרשת שופטיםשבוע לשיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

וע  .........................................  פרשת שופטיםלשבוע  

)יד  הפ  ................  פרשת שופטיםלשבוע " היום יום"לוח

)טו זפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טז – צ  ..................  פרשת שופטיםלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  להק   ...........  פרשת שופטיםלשבוע פרק אחד ליום

)יח – סאק  ...............  פרשת שופטיםלשבוע ות צוספר המ

)יט יאים וכתובים נב  

סגק  ........................................  דפרק  שיר השירים, בפרק  הרמיי

)כ  סוטהמסכת  –משניות  

סהק  .......................................................ביאור קהתי

)כא  עגק  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כב  עם ביאורים מנחותמסכת  

קעד  ....................................................... חעד דף  במדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

הר  ...........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד תלמוד תורהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה  אני לדודיה "ד תורהלקוטי  

טר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

טור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

זטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

יזר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

יזר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם ימאמרספר ה(  

יחר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

כאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

כגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג  כדר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לד לבר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

לגר  ............................................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  לדר  .........................  פרשת שופטיםלשבוע לוח זמנים

)לז להר  ....................  בת קודשלשרות ת הדלקת נצוסדר מ



ו    

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא  ה 'ּׁשֹוטרים ' וענין ְְְְֲִִֵַַַַַַָהרע ,

ענין 10ז"ל   ּדר ֿ על  (ׁשּזה ּו ה ּמיתה  יֹום  ל ֹו יזּכֹור  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

היֹות  ועם  כ ּו'). הע ֹונׁש ׁשּנֹותנים  ְְְֱִִִֶֶַָה ּׁשֹוטרים 

מה ֿ ּבוּדאי, מ ֹועיל  (ׁשֹוטרים ) הענׁש ְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשהזּכרת 

הרע  יצר  על  ט ֹוב  יצר  ּדיר ּגיז הענין ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאין

מ ּמאמר  ּכּמּובן ּפעם , ּבכל  מ ֹועיל  אינֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָ(ׁשֹופטים )

מ ּוטב , נּצח ֹו אם  כ ּו' יר ּגיז לע ֹולם  ה ּנ"ל  ְְְִִִַַַַַָָרז"ל 

סדר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  כ ּו', ל ֹו יזּכֹור  כ ּו' לאו ְְִִִֵֶָָָואם 

הענין  להיֹות  צרי ׁשּבתחלה  ה ּוא  ְְְֲִִִִִֶָָָָָָהעב ֹודה 

אם  ורק  (ׁשֹופטים ), הרע  יצר  על  ט ֹוב  יצר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדיר ּגיז

העב ֹודה  להיֹות  צריכה  אזי מ ֹועיל , זה  ְְֲֲִִִֵֶַָָָאין

(ׁשֹוטרים ). כ ּו' ל ֹו ְְְִִּדיזּכֹור 

ל e‡eב ) ּתּתן וׁשֹוטרים  ּדׁשֹופטים  הענין ≈ְְְְְְִִִִֶָָ

ה ּנה  י ֹותר , ּבע ֹומק  - ׁשערי 11ּבכל  ְְְִֵֵֶֶָָ

ה ּוא 12ּכתיב  ּבעל ּה ּבעל ּה, ּבּׁשערים  נֹודע  ְְְְִִַַַָָָָ

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּביּה13ק ּוד ׁשא  ּתפיסא  מח ׁשבה  ּדלית  , ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּבעל ּה,14ּכלל  ּבּׁשערים  נֹודע  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  , ְְְִִַַָָָָָָ

ׁשערים , ֿ ידי על  ה ּׂשגה ) (ּבבחינת  נֹודע  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּנע ׂשה 

הרא ׁשֹון, ּפיר ּוׁש ּפיר ּוׁשים . ּב' ּבזה  ִִֵֵֵֶֶָָׁשּיׁש

ׁשיע ּורא  לפ ּום  וחד  חד  לכל  מ ּלׁשֹון ְְְְְִִִַַָָָ"ׁשערים "

אחד 15ּדיליּה ׁשל  העב ֹודה  ּדֹומה  אינּה ׁשהרי , ֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מתאימ ֹות  ה ּנׁשמ ֹות  ׁשּכל  ֿ על ּֿפי ּדאף  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָלחביר ֹו,

ּכאחד " ּכלל ּות 16ו"ּכּולנּו הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְֲִֵֶָָָָָ

נחלק ֹות  יׂשראל  נׁשמ ֹות נׁשמ ֹות  ריּבֹוא  ל ׁשּׁשים  ְְְְְִִִִִֵֶָָָ

מתח ּלק  ׁשר ׁש וכל  ׁשר ׁשים , ׁשהם  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּפרט ּיֹות 

כ ּו' ניצ ֹוצ ֹות  ריּבֹוא  ּדֹומה 17ל ׁשּׁשים  אינֹו ולכן , ְְִִִִֵֵֶָ

העב ֹודה  ּוכמ ֹו לחביר ֹו, אחד  ׁשל  העב ֹודה  ְֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָסדר 

ּדׁשמע ֹון  והעב ֹודה  רא ּיה , ּבבחינת  ׁשהיא  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּדרא ּובן

ענין  ה ּוא  ּדלוי והעב ֹודה  ׁשמיעה , ּבבחינת  ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהיא 

אלי  איׁשי ּפר ׁשת 18ּדיּלוה  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכמבאר  , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

העב ֹודה 19ויחי  (סדר  ּב"ׁשערים " זה  ּופיר ּוׁש . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
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ואילך).11) תתכג (ע ' שם אוה"ת גם וראה שם. תרכ"ט  סה"מ  ראה - לקמן כג.12)בהבא לא, קג,13)משלי  זח "א ראה

א).14)א. (יז, בהקדמה תקו"ז שם.15)ראה פל"ב .16)זהר תניא א).17)ראה (מח , פל"ז לד.18)תניא כט , מה,19)ויצא

ואילך. א

    
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók ‡e‰ 'ÌÈËBM'‰ ÔÈÚÂ10 דברי בהמשך  ¿ƒ¿««¿ƒ¿«¬««≈«

בן  שמעון  רבי  אמר  חמא בר  לוי  רבי  "אמר  שם: הגמרא לשון  (וזה חז "ל 

אם  תחטאו , ואל  רגזו  שנאמר  הרע יצר  על  טוב יצר  אדם ירגיז  לעולם לקיש:

מוטב, נצחו  אם בלבבכם, אמרו  שנאמר  בתורה יעסוק  לאו  ואם מוטב, נצחו 

על  שנאמר  שמע קריאת יקרא לאו  ואם

לאו  ואם מוטב, נצחו  אם משכבכם,

ודומו  שנאמר  המיתה יום לו  יזכור 

‰Èn˙‰סלה) ÌBÈ BÏ BkÊÈƒ¿«ƒ»
e‰fL) הרע היצר  על  הניצחון  ∆∆

הוא  אלה, ÔÈÚבאמצעים CcŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
LBÚ‰ ÌÈ˙BpL ÌÈËBM‰«¿ƒ∆¿ƒ»∆
˙kÊ‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ .('eÎ¿ƒ¡∆«¿»«
ÏÈÚBÓ (ÌÈËBL) LÚ‰»…∆¿ƒƒ

È‡cÂa,הרע היצר  Œ‰Óלניצחון  ¿«««
ˆÈ ÊÈbÈc ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
(ÌÈËÙBL) Ú‰ ˆÈ ÏÚ BË«≈∆»«¿ƒ

ÌÚt ÏÎa ÏÈÚBÓ BÈ‡ בוודאות ≈ƒ¿»««
יצליח  ולא ביצרו  יילחם שאדם ויתכן 

אותו , ÔenkÓ‡nÓלנצח «»ƒ«¬«
'eÎ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ Ï"p‰ Ï"Ê««««¿»«¿ƒ
'eÎ Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ BÁv Ì‡ƒƒ¿»¿ƒ»

,'eÎ BÏ BkÊÈ שייתכן כלומר  ƒ¿
לניצחון  תביא אלה אמצעים שהפעלת

שלא, וייתכן  הרע היצר  «ŒÏkÓƒעל 
‰„BÚ‰ „Ò ÌB˜Ó הרגיל‡e‰ »≈∆»¬»

‰ÏÁ˙aL לכתחילהCÈˆ ∆ƒ¿ƒ»»ƒ
BË ˆÈ ÊÈbÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
,(ÌÈËÙBL) Ú‰ ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿ƒ
כדי  בו  התלוי  את לעשות צריך  והאדם

הרע, ביצר  Ê‰ללחום ÔÈ‡ Ì‡ ˜Â¿«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÈÊ‡ ,ÏÈÚBÓƒ¬«¿ƒ»ƒ¿
'eÎ BÏ BkÊÈc ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿

(ÌÈËBL). תועיל שבוודאי  ¿ƒ
ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰ e‡e (≈»ƒ¿»¿¿ƒ
EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆

Y בעבודת ביטוי  לידי  בא שהוא כפי 

יחיד  כל  של  ˙BÈ,ה' ˜ÓBÚa¿∆≈
‰p‰11È˙k12' חיל 'אשת במזמור  ƒ≈¿ƒ

משלי  ÌÈÚMaבספר  Ú„B»«¿»ƒ
,dÏÚa הפנימי הפירוש dÏÚaולפי  «¿»«¿»

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ‡e‰13, ¿»¿ƒ
הוא  ברוך  LÁÓ‰הקדוש ˙ÈÏc¿≈«¬»»

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz14,( ולהשיג להבין  (יכולה תופסת מחשבה כל  שאין  ¿ƒ»≈¿»
אותו ÌB˜ÓŒÏkÓeכלל בו  ולהשיג  לדעת ֿ אפשר  שאי  Ú„Bלמרות ƒ»»»

(‰‚O‰ ˙ÈÁa) Ú„B ‰NÚpL ,dÏÚa ÌÈÚMa להבין ואפשר  «¿»ƒ«¿»∆«¬»»ƒ¿ƒ««»»
בו  Êa‰ו 'לתפוס' LiL ,ÌÈÚL È„ÈŒÏÚ"שערים" המושג  a'בביאור  «¿≈¿»ƒ∆≈»∆

,ÔBL‡‰ LeÈt .ÌÈLeÈt≈ƒ≈»ƒ
„Á ÏÎÏ ÔBLlÓ "ÌÈÚL"¿»ƒƒ¿¿»«

dÈÏÈc ‡eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ15, ¿«¿ƒ»ƒ≈
הוא  שבעצם הוא ברוך  הקדוש כלומר ,

ידוע  נעשה והשגה, מתפיסה למעלה

השיעור  לפי  ואחד  אחד  לכל  ומושג 

מסוגל  זה שאדם כמה עד  שלו , והמידה

ולהבין לדע  ÓBc‰ת dÈ‡ È‰L∆¬≈≈»»
‰„BÚ‰'ה ÏLהרוחנית עבודת »¬»∆

,BÈÁÏ „Á‡ את עובד  אחד  וכל  ∆»«¬≈
שלו , לדרגה בהתאם עניינו , לפי  ה'

˙BÓLp‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»«¿»
˙BÓÈ‡˙Ó לזו זו  eÏek"Âשוות «¿ƒ¿»

"„Á‡k16, מסויים כל ובמובן  ¿∆»
נחשבות  ישראל  בני  כל  של  הנשמות

אחת, עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓלמציאות ƒ»»
אחד יש  ולכל  לחברו  אדם בין  הבדלים

ה'שיעור ' את המיוחדת יש והדרגה

כי  BÓL˙שלו , ˙eÏÏk È‰¬≈¿»ƒ¿
Ï‡NÈ,אחת מציאות הן  שבעצם ƒ¿»≈

BaÈ‡כאמור , ÌÈMLÏ ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒƒƒ
Ì‰L ˙BiËt ˙BÓL¿»¿»ƒ∆≈
˜lÁ˙Ó LL ÏÎÂ ,ÌÈLL»»ƒ¿»…∆ƒ¿«≈
˙BˆBˆÈ ‡BaÈ ÌÈMLÏ¿ƒƒƒƒ

'eÎ17, הבדלים יש שלמעשה ונמצא

בפני  עניין  היא נשמה וכל  הנשמות בין 

„Òעצמו  ‰ÓBc BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆≈∆
‰„BÚ‰'ה ‡Á„בעבודת ÏL »¬»∆∆»

‰„BÚ‰ BÓÎe ,BÈÁÏ«¬≈¿»¬»
‰i‡ ˙ÈÁa ‡È‰L Ôe‡cƒ¿≈∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔBÚÓLcבאלוקות  ‰„BÚ‰Â ,¿»¬»¿ƒ¿
‰ÚÈÓL ˙ÈÁa ‡È‰,באלוקות ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏc ‰„BÚ‰Â¿»¬»¿≈ƒƒ¿«
ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈc18, ליווי ¿ƒ»∆ƒƒ≈«

לאלוקות, «…¿»‡Ókוהתחברות
ÈÁÈÂ ˙Lt 'B‡ ‰B˙'a19 ¿»»»««¿ƒ

לראובן , המיוחדת העבודה פרטי 

המיוחדת  השבטים, שאר  וכן  שמעון 
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ז       

עם  ק ׁשּור  ּדיליּה) ׁשיע ּורא  לפ ּום  וחד  חד  ְְְִִִֵַַָָָּדכל 

ּוגב ּול , ׁשיע ּור  מ ּלׁשֹון ּב"ׁשערים ", ה ּׁשני ְְְִִִִֵֵַַַָה ּפיר ּוׁש

אצל ֹו ּכׁשהיא  אפיל ּו אחד , ּכל  ׁשל  עב ֹודת ֹו ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

ה ּקּב"ה  לג ּבי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּגב ּול , ּבלי ׁשל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבא ֹופן

ּומ ּצב  ּבמעמד  ּבהיֹות ֹו ֿ ׁשּכן וכל  ּבגב ּול , זה  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

נֹודע  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ׁשּלֹו. מהג ּבלה  יצא  לא  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעדין

לכל  אתידע  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  ּבעל ּה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּבּׁשערים 

ּדיליּה. ׁשיע ּורא  לפ ּום  וחד  ְְִִֵַַָחד 

ּבעל ּה,‡ÌÓג ) ּבּׁשערים  נֹודע  ׁשּיהיה  ּכדי »¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּדֿ העב ֹודה  הק ּדמת  להיֹות  ְְְְֲִִַַָָָָצריכה 

והענין  .ׁשערי ּבכל   ל ּתּתן וׁשֹוטרים  ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָׁשֹופטים 

רא ּיה 20ּבזה  ּדהינּו ּבּנפ ׁש, ׁשערים  ד ' יׁש ּדה ּנה , , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא  רא ּיה  ּדבחינת  העב ֹודה  וד ּבּור . ריח  ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָׁשמיעה 

ׁשּכת ּוב  ּברא 21ּכמ ֹו מי ּורא ּו עיניכם  מר ֹום  ׂשא ּו ְְְִֵֵֶֶָָָָ

ּכמ ֹו היא  ׁשמיעה  ּדבחינת  העב ֹודה  ְְְֲִִִִֵֶַָָָא ּלה .

העב ֹודה 22ׁשּכת ּוב  ג ֹו'. ׁשמע  יׂשראל  וע ּתה  ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו היא  ריח  קט ֹורה 23ּדבחינת  יׂשימ ּו ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ענין  ה ּוא  ה ּדּבּור  ּדבחינת  והעב ֹודה  ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּבא ּפי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וּתעמ ֹוד 24ה ּתפלה , ג ֹו' א ֹודה  ה ּפעם  ְְֲִֶֶַַַַַַָָ

ׁשֹופטים  ענין ה ּוא  לזה  וההק ּדמה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמ ּלדת .

ׁשּצרי והינּו ,ׁשערי ּבכל   ל ּתּתן ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָוׁשֹוטרים 

עיניו  ע ֹוצם  ׁשּיהיה  הרא ּיה , ּבענין עצמ ֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהג ּדיר 

ּברע  ּבספרי 25מרא ֹות  ּבאריכ ּות  וכ ּמבאר  , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

ּב'ק ּונטרס 26מ ּוסר  ּבחסיד ּות  ּבקיצ ּור  ּגם  ּומ ּובא  , ְְְְֲִִֶַַָָ

ר ּוח ,27העב ֹודה ' ּבק ֹור  היא  הה ּבטה  ּכא ׁשר  ׁשּגם  , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ

איזה  ּבעצמ ֹו מר ּגיׁש אינֹו מע ׂשה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַּוב ׁשעת 

ּגד ֹולה  וחקיקה  ר ֹוׁשם  ע ֹוׂשה  זה  הרי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהת ּפעל ּות ,

ּבהת ּגּלּות  רע  התע ֹורר ּות  ּבלי תעב ֹור  ולא  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹּבּנפ ׁש,

ההג ּדרה  להיֹות  צריכה  ֿ כן ּוכמ ֹו ֿ ליצלן. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרחמנא 

ּדבר  מ ּׁשמ ֹוע  אזניו א ֹוטם  להיֹות  ה ּׁשמיעה , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבענין

מ ּציל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  הרע , ל ׁשֹון ּכמ ֹו ְְְִֵֶֶַַַַָרע ,
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שכד.20) ע ' תרכ"ט  סה"מ  כו.21)ראה מ , ג.22)ישעי ' ג, ואתחנן ב . יז, צו לקו"ת וראה א. ד, י .23)ואתחנן לג, ברכה

פפ "ט . האמצעי  לאדמו"ר המלות פירוש ובכ"מ .24)וראה טז. ע ' תרכ"ט  סה"מ  וראה לה. כט , טו.25)ויצא לג, ישעי '

ובכ"מ .26) פ "ב . הישר קב  פ "ח . הקדושה שער חכמה ראשית פ "ב .27)ראה

    
ÌÈÚL"a"לו . ‰Ê LeÈÙe וכמות מידה של  במובן  שיעור  לשון  ≈∆«¿»ƒ

dÈÏÈc ‡eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎc ‰„BÚ‰ „Ò) ידו ֿ שעל  ≈∆»¬»¿»«¿«¿ƒ»ƒ≈
באלוקות מגיע  ו 'תפיסה' לידיעה ‰ÈMהאדם LeÈt‰ ÌÚ eL˜ (»ƒ«≈«≈ƒ

Ïk ÏL B˙„BÚ È‰L ,Ïe‚e eÚÈL ÔBLlÓ ,"ÌÈÚL"a«¿»ƒƒ¿ƒ¿∆¬≈¬»∆»
„Á‡,דרגה בכל  ‡eÏÈÙמישראל , ∆»¬ƒ

ÈÏa ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ∆¿¿∆∆¿ƒ
,Ïeb כזה באופן  ה' את לעבוד  וכדי  ¿

מציאותו , מגדרי  לצאת «ŒÏkÓƒעליו 
‰"aw‰ Èa‚Ï ÌB˜Ó בלי שהוא »¿«≈«»»

האדם  שמצד  מה גם אמיתי , גבול 

גבול  בלי  Ïe‚a,נחשב ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿
B˙BÈ‰a ÔkLŒÏÎÂ האדם כאשר  ¿»∆≈ƒ¿

Ï‡הוא  ÔÈ„ÚL vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¬«ƒ…
BlL ‰Ïa‚‰Ó ‡ˆÈ עדיין והוא »»≈«¿»»∆

לעובד  מוגבלת.נחשב במידה ה'

ÌB˜ÓŒÏkÓe שמדובר למרות  ƒ»»
זאת בכל  מוגבלת, ה' «Ú„Bבעבודת

Œ‡L„e˜c ,dÏÚa ÌÈÚMa«¿»ƒ«¿»¿¿»
„Á ÏÎÏ Ú„È˙‡ ‡e‰ŒCÈa¿ƒƒ¿»«¿»«

dÈÏÈc ‡eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ כי ¿«¿ƒ»ƒ≈
(נראה  עצמו  את 'מודיע ברוך  הקדוש

השיעור  לפי  ואחד  אחד  לכל  ומתגלה)

לתפוס  מסוגל  שהוא כמה עד  שלו ,

ולהבין .

Ú„B ‰È‰iL È„k ÌÓ‡ (‚»¿»¿≈∆ƒ¿∆»
,dÏÚa ÌÈÚMa המובן לפי  «¿»ƒ«¿»

מסויימת  השגה לאדם שתהיה הפנימי ,

הפירושים  שני  (לפי  באלוקות

ומידתו  דרגתו  לפי  היינו  האמורים,

שלו ) ההגבלות BÈ‰Ï˙ולפי  ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿
לזה  ‰BÚ„‰קודם ˙Óc˜‰«¿»«»¬»

ÌÈËBLÂהרוחנית  ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ
.EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆

‰Êa ÔÈÚ‰Â20'„ LÈ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
,LÙpa ÌÈÚL'שערים' ארבעה ¿»ƒ«∆∆

ה' את ועובדת פועלת הנפש שדרכם

לאלוקות  להתקרב i‡‰כדי  eÈ‰c¿«¿¿ƒ»
ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL ומפרט והולך  ¿ƒ»≈«¿ƒ

הוא  אחד  שער  הרוחני . עניינם את

‰i‡ ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ לראות »¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
e˙kLאלוקות  BÓk ‡È‰21 ƒ¿∆»

‰l‡ ‡a ÈÓ e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ e‡N באלוקות התבוננות כלומר , ¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆
השני  השער  בעיניים. לראייה שדומה ÚÈÓL‰בדרגה ˙ÈÁc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

e˙kL BÓk ‡È‰22'B‚ ÚÓL Ï‡NÈ ‰zÚÂ והשגה הבנה ƒ¿∆»¿«»ƒ¿»≈¿«
השלישי  השער  לשמיעה. הדומה ‰È‡באלוקות ÁÈ ˙ÈÁc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«≈«ƒ

e˙kL BÓk23 רבנו משה בברכת ¿∆»
לוי  EÈt‡aלשבט ‰BË˜ eÓÈNÈ»ƒ¿»¿«∆

הקטורת  להקטרת שדומה ה' עבודת

הרביעי  השער  ה', «¬«¿BÚ‰Â„‰לפני 
ÔÈÚ ‡e‰ eac‰ ˙ÈÁcƒ¿ƒ««ƒƒ¿«

e˙kL BÓk ,‰ÏÙz‰24ÌÚt‰ «¿ƒ»¿∆»«««
˙„lÓ „BÓÚzÂ 'B‚ ‰„B‡∆««¬ƒ∆∆
שהיא, בדיבור  לה' הודאה של  העבודה

התפילה. עבודת כאמור ,

‰ÊÏ ‰Óc˜‰‰Â'ה את לעבוד  כדי  ¿««¿»»¿∆
האמורים  ה'שערים' ‰e‡בארבעת

Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eÈ‰Â ,EÈÚL ÏÎa EÏ¿¿»¿»∆¿«¿

Èc‚‰Ï CÈvL ולשמור להגביל  ∆»ƒ¿«¿ƒ
‰i‡‰,את ÔÈÚa BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«»¿ƒ»

ÌˆBÚ ‰È‰iL סוגרÂÈÈÚ ∆ƒ¿∆≈≈»
Úa ˙B‡Ó25‡nÎÂ , ≈¿¿»¿«¿…»

ÒeÓ ÈÙÒa ˙eÎÈ‡a26, עד «¬ƒ¿ƒ¿≈»
דבר  היא אסורים דברים ראיית כמה

eˆÈ˜aחמור  Ìb ‡eÓe»«¿ƒ
ÒËe˜'a ˙e„ÈÒÁa«¬ƒ¿¿¿∆

'‰„BÚ‰27,הרש"ב הרבי  שכתב »¬»
‰Ëa‰‰ L‡k ÌbL בדבר ∆««¬∆««»»

ÚLe˙האסור  ,Áe B˜a ‡È‰ƒ¿«ƒ¿«
BÓˆÚa LÈbÓ BÈ‡ ‰NÚÓ«¬∆≈«¿ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰ ‰ÊÈ‡,והתרגשות ≈∆ƒ¿«¬
עליו , השפיע לא המראה ולכאורה

זאת  ÌLBבכל  ‰NBÚ ‰Ê È‰¬≈∆∆∆
‰ÏB„b ‰˜È˜ÁÂ ועמוקה,LÙpa «¬ƒ»¿»«∆∆

BÚ˙ ‡ÏÂ לא האסורה והראיה ¿…«¬
Úתחלוף ˙eBÚ˙‰ ÈÏa¿ƒƒ¿¿«

.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿

‰c‚‰‰ והזהירות ÔÈÚaההגבלה ««¿»»¿ƒ¿«
ÂÈÊ‡ ÌËB‡ ˙BÈ‰Ï ,‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿≈»¿»
ÔBLÏ BÓk ,Ú c ÚBÓMÓƒ¿«»»«¿¿
ÏÈvÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ú‰»«∆«¿≈∆«ƒ
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ח    

ּגם 28ּתליתאי  ּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  זאת  וע ֹוד  , ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

ר ֹוצים  לא  עליו, לקטרג  ּבאים  ׁשּכא ׁשר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו אלקי29ל ׁשמ ֹוע , הוי' אבה  ולא  ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹֹ

היא  מ ּלמעלה  ׁשההנהגה  לפי והינּו ג ֹו', ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָל ׁשמ ֹוע 

מ ּדה  ּכנגד  ּדמ ּדה  אינֹו30ּבא ֹופן ה ּוא  ּכא ׁשר  ולכן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּכא ׁשר  ּפֹועל  אזי חביר ֹו, על  רע  ל ׁשמ ֹוע  ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַר ֹוצה 

ׁשֹומעין  אין למעלה , רע  עליו לד ּבר  ְְְְִִֵֵַַַָָָר ֹוצים 

ההג ּדרה  להיֹות  צריכה  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמ ּלכתחלה .

ּכמאמר  רעים , מהרה ּורים  לה ּזהר  הריח , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבענין

ז"ל  מעברה ,31ר ּבֹותינּו ק ׁשים  עברה  הרה ּורי ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ההג ּדרה  להיֹות  צריכה  ֿ כן ּוכמ ֹו ריחא . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָוסימני

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ה ּדּבּור , ואפיל ּו32ּבענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדברים  אדם  יר ּבה  לא  ה ּגּוף  ואמר ּוּבצרכי 33כ ּו', ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

וכא ׁשר  ׁשתיקה . א ּלא  ט ֹוב  לג ּוף  מצאתי ְְֲִִֶֶַַָָָָֹלא 

ענין  ׁשּזה ּו א ּלּו, ענינים  ד ' ּבכל  ההג ּדרה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׁשנּה

ׁשעל ֿ ,ׁשערי ּבכל   ל ּתּתן וׁשֹוטרים  ְְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשֹופטים 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,מ ּקר ּב הרע  ּובער ּת נע ׂשה  ֿ זה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

יכ ֹול  אזי (ּכּנ"ל ), מ ּיׂשראל  הרע  ּובער ּת ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּגם 

ׁשּקּוד ׁשא ֿ ּבעל ּה, ּבּׁשערים  ֿ נֹודע  ּד הענין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָלהיֹות 

לפ ּום  וחד  חד  לכל  אתידע  יהיה  ֿ ה ּוא  ְְְְְְִִִֶַַַָָּברי

ּדיליּה. ִִֵָׁשיע ּורא 

ּתּתן È„ÈŒÏÚÂד ) וׁשֹוטרים  ּד"ׁשֹופטים  הענין ¿«¿≈ְְְְְִִִִֶָָ

ׁשה ּוא  ּכפי "ׁשערי ּבכל   ְְְְִֶֶָָל

ׁשּיהיה  ּפֹועלים  מ ּיׂשראל , אחד  ּכל  ׁשל  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבעב ֹודת ֹו

ּבכל   ל ּתּתן וׁשֹוטרים  ּד"ׁשֹופטים  ְְְְְְְִִִִֶָָָהענין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּכפ ׁשּוט ֹו, ּגם  "34ׁשעריויעצי ּכברא ׁשֹונה  ׁשֹופטי וא ׁשיבה  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

צדקנּו. מ ׁשיח  ֿ ידי על  וה ּׁשלמה  האמ ּתית  ּבּגא ּולה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכבתחלה ,
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ב .28) טו, ערכין ואילך.29)ראה ג לח , תצא לקו"ת וראה ו. כג, א.30)תצא צ , סנהדרין רע "א.31)ראה כט , הל'32)יומא

ה"ד. פ "ב  מי "ז.33)דעות פ "א כו.34)אבות א, ישעי '

    
È‡˙ÈÏz28,הרע מלשון  (כמובן הימנעות שלושה של  חייהם את מצילה ¿ƒ»ƒ

הורג  תליתאי ", "קטיל  שהדבר  הרע לשון  חומרת לגבי  ז "ל  חכמינו  מדברי 

עליו ) שמדברים מי  ואת השומע את המדבר , את Ê‡˙שלושה, „BÚÂ¿…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,הרע לשון  של  דיבור  מלשמוע נמנע Ìbשהאדם ÏÚBt ∆«¿≈∆≈«

ÌÈ‡a L‡kL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¬∆»ƒ
ÂÈÏÚ ‚Ë˜Ï, עצמוÌÈˆB ‡Ï ¿«¿≈»»…ƒ

e˙kL BÓk ,ÚBÓLÏ29 בתורה ƒ¿«¿∆»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆

,'B‚ ÚBÓLÏ רצויים לא לדברים ƒ¿«
בלעם, ÈÙÏמפי  eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰L בני עם ∆««¿»»ƒ¿«¿»
k‚„האדם  ‰cÓc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆
‰cÓ30‡e‰ L‡k ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈«¬∆

למטה  ÚBÓLÏהאדם ‰ˆB BÈ‡≈∆ƒ¿«
BÈÁ ÏÚ Ú אזניו אוטם וכאמור , ««¬≈

הרע,מלשמוע  ÏÚBtלשון  ÈÊ‡¬«≈
L‡kL המקטרגיםÌÈˆB ∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ ,‰ÏÚÓÏ Ú ÂÈÏÚ a„Ï¿«≈»»«¿«¿»≈
ÓBL.‰ÏÁ˙ÎlÓ ÔÈÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰c‚‰‰ והזהירות וההגבלה ««¿»»

‰f‰Ï ,ÁÈ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈«¿ƒ»≈
Ó‡Ók ,ÌÈÚ ÌÈe‰‰Ó≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba31‰Ú Èe‰‰ «≈«ƒ¿≈¬≈»
ÌÈL˜ יותר ÚÓ‰חמורים »ƒ≈¬≈»

ÁÈ‡,עצמה  CÈÓÈÒÂ (כלשון , ¿ƒ»»≈»
מעבירה  קשו  עבירה "הרהורי  הגמרא:

רש"י : ופירש דבישרא", ריחא וסימניך 

קשים  נשים תאוות - עבירה "הרהורי 

של  מגופו  יותר  בשרו  את להכחיש

בשר  המריח - דבישרא ריחא מעשה.

לו "). שמתאווה מאד  ריח לו  קשה צלי 

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰c‚‰‰ וזהירות ÔÈÚaהגבלה ««¿»»¿ƒ¿«

˙kL BÓÎe ,eac‰«ƒ¿∆»«
Ì"aÓ‰32 השתיקה מעלת לגבי  »«¿«

‰aÈ ‡Ï Ûeb‰ ÈÎˆa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆

eÓ‡Â ,'eÎ ÌÈc Ì„‡33 אבות בפרקי  ז "ל  È˙‡ˆÓחכמינו  ‡Ï »»¿»ƒ¿»¿…»»ƒ
.‰˜È˙L ‡l‡ BË Ûe‚Ï«∆»¿ƒ»

‰c‚‰‰ dLÈ L‡ÎÂ עצמו ומגביל  מגדיר  „'שהאדם ÏÎa ¿«¬∆∆¿»««¿»»¿»
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ e‰fL ,el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,EÈÚL של השערים ארבעת כל  ¿»∆
ודיבור  ריח שמיעה, »∆ŒÏÚLראייה,

Ú‰ zÚe ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ«¿»»»
,EawÓ האדם מתוך  הרע יצר  ביעור  ƒƒ¿∆

zÚeעצמו  Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ«¿»
,(Ï"pk) Ï‡NiÓ Ú‰ ביעור »»ƒƒ¿»≈««
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מוגה  בלתי

 דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  ונתפרסם  שנמסר  (כפי הזקן רבינו פתגם  ש "צריכים 1ידוע  (
והיום , השבוע  פרשת  עם  הזמן", עם  לחיות 

שייך  זה  הרי - רביעי יום  התחלת  עם  שלישי יום  סיום  את  שמחבר  בזמן שנמצאים  כיון ֿ דידן, ובנידון
התחלת  (ובפרט  מרביעי גם  ֿ כך  ואחר  רביעי, עד  משלישי הרביעי, ויום  השלישי יום  של  הפרשה  לחלקי

שופטים . בפרשת  רביעי),

זה , כינוס  של  לתוכנו ובשייכות  בקשר  - ברורה  הוראה  - והוראה  לימוד  מצינו אלה  ובשיעורים 
כדלקמן.

:לוי שבט  של  מעלתו אודות  מדובר  השלישי, יום  בשיעור 

הוא  ה ' גו' יאכלון ונחלתו ה ' אשי ישראל , עם  ונחלה  חלק  לוי שבט  כל  הלוים  לכהנים  יהיה  "לא 
הימים " כל  ובניו הוא  ה ' בשם  לשרת  לעמוד  שבטיך  מכל  אלקיך  ה ' בחר  בו כי גו' .2נחלתו

ולזרוע " לחרוש  פנויין ו"אינן ה '", בשם  לשרת  "לעמוד  הקב "ה  ֿ ידי על  נבחר  לוי ששבט  כיון ,3כלומר :
יאכלון  ונחלתו ה ' "אשי הקב "ה , ֿ ידי על  המוכן מן צרכיהם  מקבלים  אלא  בארץ , ונחלה  חלק  להם  אין לכן

נחלתו". הוא  ה ' גו'

ומכופל  כפול  ובחושך  ֿ לארץ , בחוץ  גם  המקומות , ובכל  הזמנים  בכל  ישתקף  זה  שענין מצינו היכן
אצל  בגלוי זה  הרי - הגלות  זמן של  :

והולכים  הקב "ה , של  מתורתו פסוקים  שחוזרים  השם ", ל "צבאות  השייכים  אצל  ובפרט  ישראל , ילדי
י  על  מעיד  "הציצית  אשר  בחוץ , הציצית  ה "'עם  עבדי שהם  הקב "ה 4שראל  ֿ ידי על  שנבחרו אלה  הם  -

ה "'. בשם  לשרת  "לעמוד 

המוכן מן צרכיהם  כל  מקבלים  הם  כי צרכיהם , בשביל  לטרוח  צריכים  אינם  באמצעות ולכן, -
צרכיהם  כל  להם  שנותנים  לכל "של הוריהם , ומפרנס  הפתוחה 5ה "זן המלאה  "מידו ,

והרחבה " ,6הקדושה 

בעצמם  להשיג  מסוגלים  אינם  הקב "ה ) ֿ ידי על  שנבראו (כפי הטבע  שמצד  ילדים , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
להיות  ֿ אם  כי כלל , לטרוח  צריכים  שאינם  עד  נחלתם ", הוא  ש "ה ' הטבע ) מצד  (גם  ובהכרח  פרנסתם , את 
לגדלם  הזכות  להם  שניתנה  הוריהם , ֿ ידי על  הטבע  בדרך  שנמשכות  הקב "ה , של  ברכותיו לקבל  מוכן כלי
מהילדים . ואחד  אחד  לכל  ונחלתו" ה ' "אשי המשכת  נעשית  ֿ ידם  ועל  טובים , ולמעשים  ולחופה  לתורה 

בנוגע  כי - כפשוטו לוי שבט  אצל  מאשר  יותר  עוד  זה  ענין מודגש  ישראל  ילדי שאצל  להוסיף , ויש 
לעצמן  זוכין ולא  . . ישראל  כשאר  מלחמה  עורכין לא  העולם , מדרכי ש "הובדלו אף  (גדולים ), לוי לשבט 

כו'" גופן במלחמת 7בכח  כמו העולם ), (דרכי וכו' במלחמות  משתתפים  הם  שגם  מציאות  ישנה  הרי ,
ש 8מצוה  באופן מלכתחילה  שנבראו הילדים , ֿ כן ֿ שאין מה  בזה , ולא וכיוצא  העולם  מדרכי מובדלים 

נחלתו". הוא  "ה ' מהקב "ה , צרכיהם  כל  מקבלים  אלא  גופן, בכח  לעצמן זוכין
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:הרביעי יום  של  השיעור  בתחילת  נפלא  חידוש  ישנו לזה , ובהמשך 

אשר  המקום  אל  נפשו אות  בכל  ובא  שם , גר  הוא  אשר  ישראל  מכל  שעריך  מאחד  הלוי יבוא  "וכי
גו'" יאכלו כחלק  חלק  ה ', לפני שם  העומדים  הלוים  אחיו ככל  אלקיו ה ' בשם  ושרת  ה ', .9יבחר 

משמרות , וארבעה  לעשרים  נתחלקה  והלוים  הכהנים  ֿ ידי על  במקדש  שהעבודה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
ושבת " שבת  לכל  כהן 10משמר  לבוא  יכול  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  כמו 11, שירצה , זמן בכל  שלו קרבן ולהקריב 

חובתו, או נדבתו קרבנות  ומקריב  שבא  הכהן על  "למד  גו'", ושרת  גו' נפשו אות  בכל  "ובא  שכתוב 
שלו" שאינו במשמר  .12ואפילו

(מחוץ  שעריך " "מאחד  שבא  שכיון - הרביעי יום  של  השיעור  בתחילת  והחידוש  ההוספה  וזוהי
ונכונותו  רצונו את  הקב "ה  מקבל  להקב "ה , ֿ נפש  ומסירת  התקרבות  היינו, קרבנו, להקריב  כדי לירושלים )
מבלי  הקרבן עבודת  את  לעשות  האפשרות  את  לו ונותן לבב , וטוב  שמחה  מתוך  ֿ המקדש  בבית  לעבוד 
והן  בגשמיות  הן נחלתו", הוא  "ה ' בענין גם  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ובוודאי הזמנים , בסדרי להתחשב 

ברוחניות .

: אלול חודש  של  ענינו כללות  מצד  מיוחדת  הדגשה  נוספת  הנ"ל  ובכל 

ֿ דין  כפסק  מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייך  לוי , שבט  אודות  הנ"ל  פרשיות  שתוכן - ובהקדמה 
לשרתו 13הרמב "ם  ה ' לפני לעמוד  . . אותו רוחו נדבה  אשר  . . ואיש  איש  כל  אלא  בלבד , לוי שבט  "לא 

ללוים ". לכהנים  שזכה  כמו . . לעולם  ונחלתו חלקו ה ' ויהיה  קדשים , קודש  נתקדש  זה  הרי . . ָולעבדו

בפסוק  מודגש  אלול  חודש  של  ענינו שהרי - אלול  בחודש  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  לדודי 14וענין "אני
אלול  ראשיֿתיבות  לי", ד "15ודודי באופן היא  שההתחלה  היינו, ,  יותר עוד  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי (ועל  "

ה ' לפני לעמוד  . . אותו רוחו "נדבה  ענין תוכן שזהו - להקב "ה  מתקרב  שהאדם  לי"), "דודי של  ַּבגילוי
ולעבדו". ָלשרתו

כמבואר  נחלתו", הוא  -"ה ' לוי שבט  של  העבודה  וסדר  אופן ביותר  מודגש  אלול  שבחודש  מובן ומזה 
הנ"ל . בשיעורים  בפרטיות 

 כולם את  שמקבל  בשדה , ד "מלך  המשל  ֿ פי על  – אלול  חודש  של  בענינו הביאור  ידוע  ועוד : זאת 
לעיר  עמו יחד  הולכים  ֿ כך  ואחר  כו', בקשותיהם  וממלא  לכולם , שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 

כו' .16מלכותו"

מחוץ  הקודש , לארץ  מחוץ  כשנמצאים  הגלות , זמן על  מורה  ש "שדה " - בנמשל  בזה  ומהענינים 
המלכים  מלכי שמלך  היינו, בשדה , המלך  נמצא  אלול  ובחודש  ֿ המקדש , ובית  הקודש  עיר  לירושלים 
יפות  פנים  בסבר  כולם  את  ומקבל  בגלות , בשדה , בהיותם  מישראל  ואחד  אחד  כל  עם  יחד  נמצא  הקב "ה 
תהיה  "כן – והשלימה  האמיתית  בגאולה  מלכותו, לעיר  כולם  את  ולוקח  לכולם , שוחקות  פנים  ומראה 

הקיצין" כל  "כלו כבר  רב  זמן לפני שהרי ממש , ומיד  תיכף  ישראל  כלל  בתוך  שתהיה 17לנו" הזמן והגיע  ,
והשלימה . האמיתית  הגאולה 

- היומי השיעור  בתחילת  שכתוב  מה  ממש  בפועל  יקויים  הרביעי) היום  (בתחילת  ומיד  תיכף  ואז
ש " גו"' ושרת  ה ' יבחר  אשר  המקום  אל  גו' הלוי כו'","יבוא  אותו רוחו נדבה  אשר  ואיש  איש  "כל  ,"

אישי  ("ילוה  חיבור  של  באופן "לוי", של  ומצב  במעמד  ונמצא  להיות  שרוצה  מישראל , ואחד  אחד  כל 
ובזקנינו 18אלי" "בנערינו ֿ ישראל , בני שכל  - גו'" ושרת  ה ' יבחר  אשר  המקום  אל  גו' "יבוא  הקב "ה , עם  (
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שאין  לוים יצאו ושרת, ֿ לומר תלמוד  מדבר, הכתוב ודאי  לוי 
כו'". הכהן על  למד  . . לשירות ראויין
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שמיני .18) ר"פ לקו"ת ויחי . ר"פ תו"א וראה לד . כט , ויצא
ובכ "מ .
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ובבנותינו" בבנינו ש "בנוי 19גו' השלישי, ֿ המקדש  ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו באים  ,
השמים " מן ויבוא  יגלה  כמימרא .20ומשוכלל  כרגע  ,

 ובאופן ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת  לסיים  יש  - ישראל  מנהג  ֿ פי על 
אלול . חודש  בתחילת  בוודאות  כבר  ישנה  טובה " וחתימה  שה "כתיבה 

ה 'טור ' שכתב  מה  ידוע  יותר : המדרש 21ובפרטיות  "אין 22(בשם  - ֿ השנה  ראש  בערב  להנהגה  בנוגע  (
שהקב "ה  שיודעין לפי לבנים .. ומתעטפים  לבנים  לובשים  . . אלקיה  של  אופיה  שיודעת  זו כאומה  אומה 
לשנה  טובה  וחתימה  לכתיבה  שזוכים  ובטוחים  יודעים  ֿ השנה  ראש  בערב  שכבר  היינו, נס ", להם  יעשה 

ומתוקה . טובה 

האחרונים  בפסקי נוסף  זה  ֿ חודש 23ועל  ראש  מן . . אגרת  לחבירו אדם  ש "כשכותב  ישראל " ש "מנהג 
מצוה  ֿ אמת " ש "תורת  וכיון טובים ", חיים  בספר  ונחתם  נכתב  להיות  . . שיזכה  . . לו רומז . . ְַָאלול 

ב  כבר  אלא  ֿ השנה , ראש  ערב  עד  להמתין צורך  שאין היינו, האמת , היא  שכן בוודאי כן, לעשות 
 חודש של  השלישי ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  טובה , וחתימה  לכתיבה  שזוכים  בוודאות  יודעים 

ֿ טוב " כי בו ש "הוכפל  בשבוע , השלישי ביום  שחל  .24אלול ,

, ומתוקה טובה  לשנה  טובה  וחתימה  לכתיבה  זוכים  האחרונים , הגלות  שברגעי - לנו" תהיה  ו"כן
מצרים " מארץ  צאתך  "כימי בתחילה , בראש  שהולכים  ישראל , ילדי תחילה "25ובפרט  הכירוהו ,26ש "הם 

ישראל , כלל  בתוככי מאתנו, ואחד  אחד  וכל  והמחנכים , ההורים  גם  - ובזכותכם  מכם , ואחת  אחד  כל 
ומתוקה . טובה  לשנה  טובה  וחתימה  בכתיבה  כולם  שבטוחים 

הנפש  מנוחת  של  ומצב  מעמד  להיות  מוכרח  הבאה ) השנה  תחילת  (לפני ֿ זה  לפני שעוד  מובן ומזה 
מישראל , ואחת  אחד  לכל  ליתן כביכול , הקב "ה , מוכרח  ולכן החדשה , לשנה  ההכנה  לצורך  הגוף  ומנוחת 
גם  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  וּתׂשמח , ּתׂשמח  ושנת  הקהל ', 'שנת  זו, שנה  של  בסיומה  גם  ורוחני גשמי טוב  ְְִַַַכל 

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  בענין יותר  עוד  להוסיף  כדי זו, בשנה  שנותרו הימים  ,27בניצול 
וּתׂשמח . ּתׂשמח  של  ְְִַַַובאופן

משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  ברכת  העיקרית , לברכה  זוכים  ממש  ומיד  שתיכף  - והעיקר 
צדקנו.

לזרז  'כלי' היא  שצדקה  - הצדקה  בנתינת  לסיים  ֿ דא  בכגון כרגיל  בצדקה , ההוספה  ֿ ידי על  ובפרט 
הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  ("גדולה  הגאולה  מברכת  החל  הברכות , כל  ֿ זה 28המשכת  ֿ ידי שעל  ,(

כלל  בתוך  מכם , ואחת  אחד  לכל  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  יותר  עוד  מתחזקת 
ישראל .
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ט .19) יו"ד , בא
ועוד .20) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י 
תקפא.21) סו"ס או''ח 
ה"ג .22) פ"א ר"ה ירושלמי 
ס"ט .23) סתקפ"א אפרים מטה

ו).24) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פירש"י 
טו.25) ז, מיכה
ב.26) יא, סוטה
יב.27) לא, וילך 
פל "ז.28) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב

      

:הרביעי יום  של  השיעור  בתחילת  נפלא  חידוש  ישנו לזה , ובהמשך 

אשר  המקום  אל  נפשו אות  בכל  ובא  שם , גר  הוא  אשר  ישראל  מכל  שעריך  מאחד  הלוי יבוא  "וכי
גו'" יאכלו כחלק  חלק  ה ', לפני שם  העומדים  הלוים  אחיו ככל  אלקיו ה ' בשם  ושרת  ה ', .9יבחר 

משמרות , וארבעה  לעשרים  נתחלקה  והלוים  הכהנים  ֿ ידי על  במקדש  שהעבודה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
ושבת " שבת  לכל  כהן 10משמר  לבוא  יכול  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  כמו 11, שירצה , זמן בכל  שלו קרבן ולהקריב 

חובתו, או נדבתו קרבנות  ומקריב  שבא  הכהן על  "למד  גו'", ושרת  גו' נפשו אות  בכל  "ובא  שכתוב 
שלו" שאינו במשמר  .12ואפילו

(מחוץ  שעריך " "מאחד  שבא  שכיון - הרביעי יום  של  השיעור  בתחילת  והחידוש  ההוספה  וזוהי
ונכונותו  רצונו את  הקב "ה  מקבל  להקב "ה , ֿ נפש  ומסירת  התקרבות  היינו, קרבנו, להקריב  כדי לירושלים )
מבלי  הקרבן עבודת  את  לעשות  האפשרות  את  לו ונותן לבב , וטוב  שמחה  מתוך  ֿ המקדש  בבית  לעבוד 
והן  בגשמיות  הן נחלתו", הוא  "ה ' בענין גם  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ובוודאי הזמנים , בסדרי להתחשב 

ברוחניות .

: אלול חודש  של  ענינו כללות  מצד  מיוחדת  הדגשה  נוספת  הנ"ל  ובכל 

ֿ דין  כפסק  מישראל , ואחד  אחד  לכל  שייך  לוי , שבט  אודות  הנ"ל  פרשיות  שתוכן - ובהקדמה 
לשרתו 13הרמב "ם  ה ' לפני לעמוד  . . אותו רוחו נדבה  אשר  . . ואיש  איש  כל  אלא  בלבד , לוי שבט  "לא 

ללוים ". לכהנים  שזכה  כמו . . לעולם  ונחלתו חלקו ה ' ויהיה  קדשים , קודש  נתקדש  זה  הרי . . ָולעבדו

בפסוק  מודגש  אלול  חודש  של  ענינו שהרי - אלול  בחודש  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  לדודי 14וענין "אני
אלול  ראשיֿתיבות  לי", ד "15ודודי באופן היא  שההתחלה  היינו, ,  יותר עוד  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי (ועל  "

ה ' לפני לעמוד  . . אותו רוחו "נדבה  ענין תוכן שזהו - להקב "ה  מתקרב  שהאדם  לי"), "דודי של  ַּבגילוי
ולעבדו". ָלשרתו

כמבואר  נחלתו", הוא  -"ה ' לוי שבט  של  העבודה  וסדר  אופן ביותר  מודגש  אלול  שבחודש  מובן ומזה 
הנ"ל . בשיעורים  בפרטיות 

 כולם את  שמקבל  בשדה , ד "מלך  המשל  ֿ פי על  – אלול  חודש  של  בענינו הביאור  ידוע  ועוד : זאת 
לעיר  עמו יחד  הולכים  ֿ כך  ואחר  כו', בקשותיהם  וממלא  לכולם , שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 

כו' .16מלכותו"

מחוץ  הקודש , לארץ  מחוץ  כשנמצאים  הגלות , זמן על  מורה  ש "שדה " - בנמשל  בזה  ומהענינים 
המלכים  מלכי שמלך  היינו, בשדה , המלך  נמצא  אלול  ובחודש  ֿ המקדש , ובית  הקודש  עיר  לירושלים 
יפות  פנים  בסבר  כולם  את  ומקבל  בגלות , בשדה , בהיותם  מישראל  ואחד  אחד  כל  עם  יחד  נמצא  הקב "ה 
תהיה  "כן – והשלימה  האמיתית  בגאולה  מלכותו, לעיר  כולם  את  ולוקח  לכולם , שוחקות  פנים  ומראה 

הקיצין" כל  "כלו כבר  רב  זמן לפני שהרי ממש , ומיד  תיכף  ישראל  כלל  בתוך  שתהיה 17לנו" הזמן והגיע  ,
והשלימה . האמיתית  הגאולה 

- היומי השיעור  בתחילת  שכתוב  מה  ממש  בפועל  יקויים  הרביעי) היום  (בתחילת  ומיד  תיכף  ואז
ש " גו"' ושרת  ה ' יבחר  אשר  המקום  אל  גו' הלוי כו'","יבוא  אותו רוחו נדבה  אשר  ואיש  איש  "כל  ,"

אישי  ("ילוה  חיבור  של  באופן "לוי", של  ומצב  במעמד  ונמצא  להיות  שרוצה  מישראל , ואחד  אחד  כל 
ובזקנינו 18אלי" "בנערינו ֿ ישראל , בני שכל  - גו'" ושרת  ה ' יבחר  אשר  המקום  אל  גו' "יבוא  הקב "ה , עם  (
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ֿ ח .9) ו יח ,
ה"ט .10) פ"ג  המקדש כלי  הל ' רמב"ם
בבן 11) "יכול  ― הלוי " יבוא "וכי  הפסוק על  רש"י  כפירוש

שאין  לוים יצאו ושרת, ֿ לומר תלמוד  מדבר, הכתוב ודאי  לוי 
כו'". הכהן על  למד  . . לשירות ראויין

עה"פ.12) פירש"י 
בסופן.13) ויובל  שמיטה הל '

ג .14) ו, שה"ש
ועוד .15) עה"פ. שעה"פ
ובכ "מ .16) ב. לב, ראה פ' לקו"ת
ב.17) צז, סנהדרין
שמיני .18) ר"פ לקו"ת ויחי . ר"פ תו"א וראה לד . כט , ויצא
ובכ "מ .
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מאידיש  תרגום

 הרצון חודש  - אלול  לחודש  בנוגע 
(במאמר והרחמים  הזקן אדמו"ר  שואל  - ד "ה

ר "ת "אני  לי, ודודי מכיון לדודי אלול "):
הרחמים " מדות  י"ג  התגלות  זמן הוא  -"שבאלול 

ימות  הם  יו"ט "?"למה  ואינם 

בזה  החול , מימי מחולק  שבת ) (ועד "ז יו"ט 
קודש "), ("מקרא  מיוחדת  קדושה  מאירה  שאז
אלול  שבחודש  ומכיון ליו"ט . היום  את  שעושה 
עליונות  "הארות  שהן הרחמים , מדות  י"ג  מאירות 
בשלימות  שמתגלות  ביותר ), נעלית  (קדושה  מאד "

החול .ביוהכ "פ  ימי ולא  יו"ט  להיות  צריכים  היו -

משל , "ע "פ  הידוע , במשל  הזקן אדמו"ר  ומבאר 
העיר  אנשי יוצאין לעיר  בואו שקודם  למלך 
מי  כל  רשאין ואז בשדה , פניו ומקבלין לקראתו
כולם  את  מקבל  והוא  פניו, להקביל  לצאת  שרוצה 
לכולם , שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 
ואח "כ  אחריו, הולכים  הם  הרי העירה  ובלכתו
ברשות , ֿ אם  כי נכנסים  אין מלכותו להיכל  בבואו
(ולא  סגולה " ויחידי שבעם  המובחרים  זאת  גם  ואף 

בשדה ). שהיה  כמו

מלכי  (מלך  הקב "ה  נמצא  אלול , בחודש  וכמו"כ 
ובנ"י  ב "שדה ", בנ"י עם  ביחד  הקב "ה ) המלכים 

בשדה . ית ' פניו אור  מקבלים 

אדמו"ר  אבל  במאמר . הביאור  תוכן כאן עד 
מדוע  לשאלה , התירוץ  בפירוש  מסיים  אינו הזקן

חול . ימי הם  אלול  חודש  ימי

 הוא בתירוץ  שהביאור  לומר  :ויש 

נעלית  יותר  היא  ביו"ט  המאירה  הקדושה 
אסור  יו"ט  ולכן העשי'. מעולם  בהתלבשות ) (ואינה 
דחול  ועובדין מלאכה  עשיית  כי - מלאכה  בעשיית 

ובכדי הם  ביו"ט , המאירה  הקדושה  לקבלת 
מעניני  "לצאת " צריכים  יו"ט  קדושת  את  לקבל 
שדרושים  המלך , להיכל  הכניסה  (כדוגמת  ה "חול "
הרחמים  מדות  י"ג  גילוי משא "כ  מיוחדים ); תנאים 
נמצא  שהוא  אף  יהודי, לכל  הוא  אלול , בחודש 
המלך  בדוגמת  - (ב "שדה ") חול  של  ומצב  במעמד 

ש  פניו.בשדה , את  לקבל  יכול  אחד 

מעלתו  זוהי כי - יו"ט  אינו אלול  חודש  ולכן
אלול  חודש  מבנ"י,של  לכאו"א  הוא  שהגילוי ,

מדות  י"ג  וגילוי כו', וחטא  שעבר  לזה  ועד 
לעשות  כח  לו נותן אלול  שבחודש  הרחמים 

.תשובה 

לא  היו"ט  תוכן להבין: צריך  עדיין אמנם 
מה  גם  אלא  מלאכה , עשיית  באיסור  רק  מתבטא 

לשמחה " "מועדים  הוא  של שיו"ט  יו"ט  [ואפי' ,
ש  ֿ השנה  לשמחה "ראש  נוסף "מועדים  הרי -

ועונג כבוד  חיוב  ישנו בר "ה  שגם  צריכה לזה  ,
שמחה  גם  אינו להיות  אלול  שחודש  וכשאומרים  [
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ר"ה 1) שער פע"ח  תקפא. ר"ס אפרים ומטה טושו"ע ראה
פ"ג ה'ש"ת לדודי  אני  ד "ה וראה י . י , עקב פירש"י  בתחילתו.

ובכ "מ . ואילך ). 153 ע' ה'ש"ת (סה"מ  ואילך 
ראה2) לקו"ת  רמז ע"ד  מהקשר ולהעיר - ואילך .

" עם ד "לב"   שהיא אהבה על  המורה תואר לי ",
.רגש

ג .3) ו, שה"ש
אלול ).4) ר"ח  (בסדר היום סדר ר"ה. תפילת סדר אבודרהם

ב"ח  תשעח . סי ' מט "מ  שם. שה"ש הפסוקים שער שם. פע"ח 
והעבירו). (ד "ה סתקפ"א או"ח  לטור

מ "ג .5) פ"א חסידים משנת שם. פע"ח 
סע"א.6) שם, לקו"ת
(7.1343 ע' ח "ד  לקו"ש

שפורים 8) דזה ואילך ), ד  (צט , מג "א בתו"א המבואר וע"ד 
הוא) בפורים, (שמאיר "שהאור לפי  הוא מלאכה, בעשיית מותר
שם  לקו"ת וראה מביו"ט ". יותר הרבה עליונה מבחינה
לתו"א  יו"ט ) אינו שאלול  לזה (בנוגע שם שמציין ב"קיצורים"

שם.
ג .9) לג , ב. כה, ראה לקו"ת ראה

דפגרא 10) יומי  כמה על  גם הוא "יו"ט " שהשם להעיר
להתענות  אסור - לשמחה" "מועדים בכלל  שאינם ואף וכיו"ב.
ס"ה  סתכ "ט  אדה"ז שו"ע (וראה תחנון בהם אומרים ואין בהם
זה  והרי  ובל "ג ). קודם אדה"ז סידור ניסן. חודש ימי  לענין וס"ו,
דפגרי שביומי  השמחה גם בהם שאין הוא יו"ט  אינם אלול  שימי 

לה  ומותר תחנון בהם אומרים שלכן בהם.הנ"ל , תענות
סתקכ "ט 11) שם גם וראה ס"י . סתקפ"ב שם אדה"ז שו"ע

ס"ו.
ס"ה.12) סתקכ "ט  שם אדה"ו שו"ע
שם 13) אדה"ז שו"ע וראה י . ח , (נחמי ' ר"ה על  כמש"נ

כי תעצבו, אל  ממתקים ושתו משמנים אכלו ס"ד ) סתקפ"ג 
שמחה  ולעשות גו' לאכול  העם כל  וילכו וממשיך  מעוזכם. היא ה'

גדולה.
תגל  ברעדה, ד "וגילו באופן היא השנה בראש שהשמחה אלא
וראה  רע"א). מז, נצבים (לקו"ת במלכם" יגילו ציון בני  הארץ,
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השמחה  ענין את  גם  (לכאורה ) שוללים  הרי יו"ט ,
ועונג ). כבוד  (וגם 

ה "מלך  אלול  שבחודש  מכיון להבין: וצריך 
כמו  (אפילו) כאו"א  עם  נמצא  שהקב "ה  בשדה ",
צריכה  היתה  אדרבא , – שלו חול  בעניני שהוא 

גדולה  הכי שמחה  אז כמודגש להיות  ובפרט 
לי", ודודי לדודי "אני ר "ת  אלול , חודש  של  בשם 
הקב "ה  בין (וקירוב  אהבה  על  מורה  ש "דודי"

הב "ח  ובלשון דודו לבנ"י), אל  קרוב  "לבו :
תשובה  לקבל  קרוב  דודו ואז מאהבה ".בתשובה ,

כמו  הוא  הקב "ה  אלול  בחודש  שכנ"ל  ובפרט 
פנים  ש "מראה  בשדה ", לכולם ""מלך 

צריך  זה  הרי - שמחה ) בדוגמת  הוא  (ששחוק 
לפנים  הפנים  כמים  בנ"י, אצל  גם  שמחה  .לעורר 

יהי' אלול  שבחודש  מצינו שלא  רק  לא  ואעפ "כ ,
ד "מלך  המשל  מזו: יתירה  אלא  ושמחה , עונג  חיוב 

פנים  "מראה  הוא  שאז - לכולם "בשדה "
אלול  שחודש  זה  על  ביאור  הוא  - שזה יו"ט ,

אלול ?! בחודש  השמחה  חיוב  את  (לכאורה ) שולל 

 הוא אלול  שחודש  הידוע  בהקדים  זה  ויובן
שההכנה  לומר , ויש  החדשה . לשנה  ההכנה  חודש 
ענין  בדוגמת  היא  החדשה , לשנה  אלול  חודש  של 

ס "ז). (כדלקמן החינוך 

שיהודי  בכדי פלא : דבר  מצינו החינוך , בענין
ובת  י"ג  (בן בהם  כשיתחייב  מצוות  לקיים  יוכל 
שקיבל  בחינוך  בזה , בידיעותיו תלוי זה  הרי י"ב ),

בקטנותו  מצוה לפנ"ז אין התורה  מן אעפ "כ , .
במצוות . ובנותיו בניו לחנך  ֿ עצמה  ובפני מפורשת 
בגדרי  ֿ וטריא  שקלא  ישנה  – סופרים  מדברי [ואפי'

בזה  דעות  וכמה  מכיון חיובו, תמוה : ולכאורה  .[
הוא  -שחינוך  (כשיגדל ) המצוות  כל  לקיום 

לחנך ? התורה ) (מן ציווי שאין היתכן

מכיון  שאדרבה : לתרץ , אפשר  הי' לכאורה 
דבר  הוא  זאת שחינוך  יעשו הרי (כנ"ל ),

זה . על  ציווי צריך  אין ולכן מעצמם ,

[לדוגמא : מצוה " "מכשירי על  ציווי שאין וע "ד 
או  וכו', איזמל  להכין ציווי אין מילה , במצות 
בהמה , עור  לקחת  ציווי שאין תפילין, מצות 
בשאר  ועד "ז וכו'. קלף  ממנה  ולעשות  ְְַָלע ּבד ּה

המצוה  את  לקיים  בכדי כי המצוות ].
לקיים  הציווי שישנו לאחרי הרי - מצוה " "מכשירי
זה  כי  ל "מכשירים ", בציווי צורך  אין המצוה , את 

מעצמו  מובן .כבר 

 לבין חינוך  בין עיקרי חילוק  יש  באמת  אבל 
מצוה : מכשירי

קטנים  של  המצוות  וקיום  התורה  לימוד 
התומ "צ  לקיום  והכנה  הכשר  רק  אינו וקטנות ,
ועד  לעצמו. ענין גם  זה  ֿ אם  כי כשיגדלו, שלהם 
הקטנים  של  התומ "צ  קיום  מסויימים , שבדברים 
וכפי  הגדולים . של  התומ "צ  מקיום  יותר  נעלה  הוא 
ד "הבל  העילוי גודל  חז"ל  מדרשי בכמה  שמצינו

רבן" בית  של  .תינוקות 

על  ציווי שאין זה  השאלה : נשאלת  ועפ "ז
הם  כי זה  הרי מצוה ", "מכשירי  לקיום

הקטנים , של  התומ "צ  משא "כ  הקב "ה . ורצון מצוה 
צריכים  היו - הקב "ה  של  רצונו גופא  שהם  מכיון
ליתן  שייך  שלא  מכיון (אלא  מצוה  להיות  לכאורה 
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שם  ודאדה"ז משו"ע ולהעיר .22 הערה 304 ע' חכ "ד  לקו"ש
ולשתות לאכול  מצוה ס"א: בסי 'סתקצ"ו כמ "ש בר"ה

לא  אמנם ושתי '), אכילה חיוב בנוגע רק נזכר ששם (אלא תקפ"ג 
על  ה' יראת ותהי ' ראשם, יקילו לא למען שבעם, כל  יאכלו

פניהם.
הענינים 14) דשני  ,8 שבהערה בתו"א מהמבואר ולהעיר

דלא  "עד  היא בפורים שהשמחה (א) - מיו"ט  פורים שונה שבהם
(לפי אחד  מטעם הם - מלאכה בעשיית מותר שפורים (ב ) ידע",
גם  עפ"ז, י "ל  ואולי  מהשתל '). למעלה הוא פורים של  שהגילוי 
גדולה  שמחה אלא סתם שמחה רק לא להיות צריך  הי ' באלול 

יו"ט . משמחת יותר
(15.4 שבהערה
יט .16) כז, משלי 
ממנה 17) יסור לא יזקין כי  גם דרכו, ע"פ לנער חנוך  כמ "ש

ו). כב, (משלי 

פ"ז 18) לולב הל ' ה"ט . פ"ג  ציצית הל ' רמב"ם א. כט , נזיר
אנציקלופדי ' וראה ס"ב. סשמ "ג  שבת הל ' אדה"ז שו"ע ה"ט .

וש"נ. בתחילתו. חינוך  ערך  תלמודית
בצ 19) נזכר לא למה הביאור שזהו לומר אהבת ויש על  יווי 

לרעך  ("ואהבת ישראל  ואהבת אלקיך ") ה' את ("ואהבת ה'
לידי בהכרח  המביאים בדברים התבוננות על  הוא שהציווי  כמוך ")
קצט , להצ"צ סהמ "צ - שבלב רגש על  ציווי  שייך  אין (כי  אהבה
ֿ חב"ד  הערכים ספר וראה תש"א. ואהבת תרח "ץ. שופר ד "ה א.
בזה  הכוונה כי  - וש"נ) רסז). ע' א' (כרך  בתחילתו ה' אהבת ערך 

על  שהציווי  היא,  בדברים ההתבוננות הקדמת
אין  ולכן אהבה), לידי  לבוא האופן זהו (כי  אהבה לידי  המביאים

מעצמו. מובן זה כי  ההתבוננות, על  ציווי 
לכאורה 20) הוא זה שענין ולהעיר, ב. קיט , שבת ראה

פ"א  לאדה"ז ת"ת הל ' גם וראה שם. לשבת משפט ' ב'עין  נסמן -
ה"ג .



יד      

הקטנים  על  וחיוב  ציוויציווי להיות  צריך  הי' ,
 יקיימו שהקטנים  להשתדל  הגדולים  על 

מצוות )?

 של התומ "צ  שקיום  בזה , הביאור  לומר  ויש 
מצוה . מגדר  "למעלה " הוא  הקטנים 

זה  שאין שמים , מלכות  עול  קבלת  ענין וע "ד 
שקבלת ֿ בפשטות  שמובן [אע "פ  המצוות  במנין
לקיום  הכשר  רק  (ולא  לעצמו ענין הוא  עול 
שהאדם  אחרי מתאים  (מצוה ) ציווי כי המצוות )].
זה  אבל  המלך , לציוויי לציית  העול  את  כבר  לו יש 
מתאים  אין - המלך  עול  את  עצמו על  שמקבל  גופא 

ציווי  זה  עול על  את  עצמו על  מקבל  שהאדם  וזה  ,
עוד  אלא  המלך , ציווי מצד  לא  זאת  עושה  המלך ,

עצמו. מצד  לפנ"ז,

שמים ,וכמ  מלכות  עול  לקבלת  בנוגע  הוא  ו"כ 
זה  הרי שמים , מלכות  עול  עליו מקבל  שיהודי שזה 
כי  "מצוה "), בגדר  (ולא  גופא  היהודי מחמת  בא 

הקב "ה בנ"י של  ישראל עבדים  בני לי כי ,
.עבדים 

: החינוך ענין (עיקר ) שזהו לומר , ויש 
ולקיים  לציית  שצריכים  יהודיים  ילדים  להרגיל 
שטבע  פועלים , שעי"ז בתורתו. הקב "ה  לציוויי
יהי' יהודי, כל  אצל  שיש  שמים  מלכות  עול  קבלת 

בגילוי. אצלם 

"מצוה " אינו הקטנים  של  התומ "צ  קיום  ולכן
התומ "צ  לקיום  הכשר  רק  זה  שאין (אע "פ 
כי  - הקב "ה ) רצון הוא  גופא  זה  אלא  לכשיגדלו,

הוא  שלהם  התומ "צ  "מצוה ".קיום  מגדר 

של  (גם  שמים  מלכות  עול  שקבלת  כשם 
זה  שאין בפשטות  שמובן אע "פ  הגדולים ),
רצון  גופא  שזה  אלא  המצוות , לקיום  "הכשר "
הוא  ֿ עול  קבלת  כי "מצוה " זה  אין ואעפ "כ  הקב "ה ,

של  מציאותו בעצם  קשור  זה  מצוה , מגדר  למעלה 
היהודי.

כי  הקטנים , של  התומ "צ  קיום  גם  הוא  עד "ז
תומ "צ , לקיים  קטנים  שמחנכים  בזה  ההדגשה  עיקר 

שמים . מלכות  עול  קבלת  ענין הוא 

של  שמים  מלכות  עול  שקבלת  להוסיף , ויש 
עול  מקבלת  עמוק  יותר  אחד  בפרט  הוא  הקטנים ,
אף  הגדולים , אצל  הגדולים : של  שמים  מלכות 
הציווי, מצד  רק  (לא  באה  שלהם  ֿ עול  שהקבלת 
בנ"י  של  הטבע  (מצד  מציאותם  מצד  בעיקר ) אלא 
אפשר  אעפ "כ , - עבדים ") ישראל  בני "לי
מלך  של  בגדלותו שלהם  ההבנה  בזה  ש "תתערב "
מוכרח  וכו' גדול  מלך  שהוא  (שכיון המלכים  מלכי
בני  ש "לאו כיון הקטנים , משא "כ  עבדו); להיות 

נינהו" בעצם דיעה  קשורה  שלהם  ֿ עול  הקבלת  ,
עם מציאותם  ישראל  של  העצמית  ההתקשרות  ,

.הקב "ה 

( ב) חינוך , (א ) - אלו ענינים  שג ' לומר , ויש 
יש  - התומ "צ  קיום  (ג ) שמים , מלכות  עול  קבלת 

שביניהם : בחילוק  - השנה  ימי במשך  דוגמתם 

מכתירים  שבנ"י מה  – הוא  בר "ה  העבודה  עיקר 
עול  את  עצמם  על  ומקבלים  למלך , הקב "ה  את 

בגמרא  וכדאיתא  יתברך , לתקיעת מלכותו בנוגע 
בשופר " היום  [ש "מצות  בר "ה  "אמר שופר  [

שתמליכוני  כדי מלכיות  כו' לפני אמרו ִהקב "ה :
בשופר ". ובמה  כו' עליכם 

לקיום  ה "יסוד " היא  ֿ השנה  בראש  ֿ עול  והקבלת 
על  מהטעמים  שזהו השנה . כל  במשך  התומ "צ 

" היא השנה "השם  ר "ה  של  ֿ עול  הקבלת  כי ,
כל  במשך  עבודה  עניני כל  באים  שממנו ה "כלל "
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קטז,21) פסחים - (בתמי ')" לדרדקי  "תיובא הגמרא ובלשון
א.

מלכותי 22) קבלו גזירותיכמאחז"ל  עליכם אגזור
וראה  ב). יח , אחרי  פירש"י  ג . כ , יתרו עה''פ ויל "ש (מכילתא
להצ''צ  ספהמ ''צ א. מ ''ע להרמב"ם ספהמ "צ על  הרמב"ן בהשגות

ב). (מד , בתחילתה אלקות האמנת מצות
היום 23) זה (ד "ה ֿ עול 'ניק קבלת א איז איד  א הידוע: כמאמר

פ"ב). תש"ד 
נה.24) כה, בהר

וש"נ.25) ב. כ , חגיגה
אלוקה 26) שם שיש יודעים ש"תינוקות דזה א, יד , תו"א ראה

ש" זה מצד  הוא שהידיעה מצוי " - בהתגלות". היא
שלהם) התומ "צ וקיום הקב"ע (ועד "ז מצוי  אלוקה שיש בתינוקות

מצד  להאדם.הוא בנוגע גם שכ "ה מובן ומזה שלהם.
(ומחוייבים)27) מצווים הם הרי  - לגדולים בנוגע לזה: ונוסף

במנין  אינו זה ש"ציווי " אלא שמים, מלכות עול  עליהם לקבל 
מכיון  - קטנים משא"כ  שם). בספהמ "צ רמב"ן (ראה המצוות
התומ "צ) קיום (וגם הקב"ע הרי  - לדרדקי  חיובא שייך  שאין

מציאותם. מצד  אלא) הציווי , מצד  (לא הוא שלהם,
ואילך .28) א נא, נצבים לקו"ת וראה ב. לד , א. טז, ר"ה
ובכ "מ .
ב.29) כו, ר"ה
ובכ "מ .30) בתחילתו. ראש עטרת ג . מא, תבוא לקו"ת ראה



טו       

שבו  הראש , בדוגמת  - ממנה ) (ומונהגים  השנה 
ממנו). (ומונהגים  האברים  כל  חיות  כלולה 

הקב "ה  את  בנ"י מכתירים  שבר "ה  גופא  זה  אבל 
העבודה  (לפני ֿ זה  שלפני מצד  זה  הרי - למלך 

הקב "ה  עם  קשורים  הם  עליכם ") "שתמליכוני

בציור  מלהתבטא  שלמעלה  עצמית  בהתקשרות 
עליכם ". "תמליכוני של  כללי ציור  לא  אפי' מיוחד ,

באה  זה  על  – תתגלה  זו שהתקשרות  ובכדי
"אני  הוא  אלול  של  שהר "ת  אלול , בחודש  העבודה 
ההתקשרות  את  ולגלות  לעורר  - לי" ודודי לדודי
("דודי"). הקב "ה  עם  ("אני") ישראל  של  העצמית 

לחודש  שבנוגע  לזה  מהטעמים  שזהו לומר , ויש 
ובראשונים ), (בגמרא  מיוחדים  דינים  אין אלול 
(תקיעת  אלול  בחודש  עושים  שבנ"י והענינים 
הם  וכיו"ב ) אורי, ה ' לדוד  מזמור  אמירת  שופר ,

מנהג רק  שבנ"י (בעיקר ) מה  הוא  מנהג  (שגדר 
כך  מתנהגים   עול ֿ קבלת  בדוגמת  -

מצוה  בגדר  שאינו הקטנים , של  התומ "צ  וקיום 
המציאות  בעצם  קשור  כנ"ל )אלא  ,.

י"ג שגילוי בזה , הביאור  גם  שזהו לומר , ויש 
זה  שגילוי - אלול  בחודש  שמאיר  הרחמים  מדות 
ֿ כח  ונתינת  דלעילא  אתערותא  (בדוגמת ) הוא 
בשדה ". "מלך  בדוגמת  הוא  - אלול  חודש  לעבודת 

מלובש  - מלכותו בהיכל  נמצא  שהמלך  בשעה 

וכו', בראשו המלך  וכתר  המלכות , בבגדי
כמלך . ומעלתו גדלותו בגדלות , "מורגשת "

(כ "כ ) נראית  לא  – בשדה  כשהמלך  משא "כ 
"מקבל  בשדה  כאשר  [ובפרט  ורוממותו. גדלותו

שוחקות את  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 
 הנהגה שזוהי ," אבל הרוממות ], ענין

ב "מלך  עילוי ישנו גופא , טעמא  ומהאי אעפ "כ ,
עצמיותו  נמצאת  בשדה  שדווקא  - בשדה "

כמלך ) מרוממותו .(שלמעלה 

הקב "ה  של  עצמותו ישנה  אלול  שבחודש  ועי"ז
ובאופן  מלך "), יופי "רוממות , מתואר  (שלמעלה 
ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  "מקבל  שהוא 
בנ"י  אצל  מעורר  זה  הרי - לכולם " שוחקות  פנים 
עם  הקב "ה  עם  להתקשר  לפנים ", הפנים  "כמים 

לדודי". "אני עצמיותם ,

 של שהמשל  איך  להסביר  אפשר  ועפ "ז
הוא  הזקן) אדמו"ר  של  (במאמרו בשדה " "מלך 
ובהקדים : יו"ט . אינו אלול  שחודש  זה  על  ביאור 

שמים " לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  מהטעמים 

דעהו" דרכיך  כי ו"בכל  לומר , יש  - מצוה  אינם 
אלא  נבראתי לא  ש "אני מכיון מעצמו: מובן זה 

קוני" את  דבר לשמש  שכל  בפשטות , מובן -
ואינו  קונו", את  "לשמש  להיות  צריך  עושה , שהוא 

זה . על  לציווי צריך 

לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  שזה  להוסיף , ויש 
דעה  דרכיך  ו"בכל  זה שמים " הרי - מצוה  אינם  ו"

(ע "ד  מצוה  מגדר  למעלה  הם  אחד ) ש (בפרט  מכיון
בזה : והביאור  חינוך ). בענין לעיל  שנתבאר 

בנוגע  מהקב "ה  ציוויים  בכלל  הן מצוות 
לעצם  נוספים  ענינים  (או פרטיים  לענינים 
מסויים  דבר  יעשה  שהאדם  האדם , של  המציאות )
(מצוות  מסויים  דבר  יעשה  שלא  או ֿ עשה ) (מצוות 
- בכלל  למציאותו בנוגע  ההכרה  אבל  ֿ תעשה ). לא 
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עם",31) בלא מלך  "אין בענין ד  מד , נצבים מלקו"ת להעיד 
וראה  מה". בערך  אליו ומתייחסים כמותו "אנשים הם שה"עם"
ית' בינו והיחוד  "הקישור בהנמשל , הוא שכמו"כ  בארוכה, שם
על  הטעם הוא זה ויחוד  שקישור ומכיון קרובו". עם ישראל  בין
והיחוד  שהקישור מובן, הרי  - ית'" מלכותו . . לעורר "שיוכלו זה

עוד  למלך .הוא ית' אותו שמכתירין
שם.32) ובנו"כ  רסתקפ"א או"ח  טושו"ע ראה
ג .33) פ, לסוכות דרושים לקו"ת ראה
מפני34) רק לא הוא לר"ה, הכנה הוא שאלול  דזה לומר, ויש

לעורר  צריך  בשלימות תהי ' עליכם" ד "תמליכוני  שהעבודה שכדי 
אלא  בפנים). (כנ"ל  לדודי " ד "אני  העצמית ההתקשרות תחילה
- דאלול  העבודה הקדמת לאחרי  באה דר"ה שהעבודה שע"י  גם,
הענין  על  שמיוסדת כיון יותר, נעלה באופן הוא דר"ה העבודה גם
- החינוך  שע"י  החינוך , בענין גם לומר יש ועד "ז לדודי ". ד "אני 
לעיל  (ראה העצם שמצד  וכו' האמונה תוקף בו יהי ' כשיזקין גם
לנער  "חנוך  במ "ש מהפירושים גם שזהו לומר, ויש .(26 הערה

דלכאור  - ממנה" יסור לא יזקין כי  גם דרכו, המעלה ע"פ מהי  ה,
של  מדרכו יסור לא כשיזקין שגם בתניא בזה שמדייק (וכמו

כשמזקין  שגם בזה, הפירוש לומר דיש - לשעהיוה"א) בהקדמה
וכו' האמונה תוקף (גם) בו יהי ' אז גם באלקות, השגה לו ויהי '

וצ"ע. נער. של 

(אינו 35) ציור מכל  שלמעלה ית' עצמותו שגילוי  הידוע ע"ד 
דוקא  הוא כ ''א) מלכותו, היכל  דוגמת - העליונים בעולמות

 של באופן ועד  ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ,
עד  ובהתפשטות, בגילוי  שם הדר נמצא שבדירה בתחתונים,

אדם). דירת (שנעשית שם הדר ע''י  משתנה שהדירה
טושו"ע 36) ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות

סרל ''א. או"ח 
שם.37) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
ועוד .38) שלמה. מלאכת כגירסת - קידושין סוף משנה
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זה  - קונו את  לשמש  בכדי נבראה  מציאותו שכל 
מציאותו. עצם  עם  קשור 

ל " בנוגע  גם  הוא  לשם ועד "ז יהיו מעשיך 
ו" שלהם שמים " התוכן כי - דעהו" דרכיך 

פעולותיו, וכל  מציאותו שכל  ההכרה , את  מבטא 
קונו". את  "לשמש  הם 

"מלך  המשל  של  השייכות  תומתק  ועפ "ז
יו"ט : אינו אלול  שחודש  זה  עם  בשדה "

בשדה ", "מלך  כמו הקב "ה  אלול  שבחודש  זה 
לעורר  צריך  - הקב "ה  של  עצמותו על  קאי שזה 
שלו  ה "אני" שכל  לדודי", ד "אני הענין בנ"י אצל 

"לדודי". הוא  מציאותו) (עצם 

ד " זה  החול ,וענין בימי דוקא  מודגש  לדודי"
ואעפ "כ  דחול , ועובדין מלאכה  בעשיית  כשעסוקים 
ההכרה  מצד  שבא  - שמים  לשם  זאת  עושה 
את  "לשמש  (רק ) הוא  שלו ה "אני" שכל  וההרגש 

קונו".

 ציווי שאין שזה  לומר , יש  הנ"ל  כל  ע "פ 
שאין  רק  ולא  בשמחה , להיות  צריך  אלול  שבחודש 
סופרים ) בדברי לא  וגם  התורה  (מן זה  על  ציווי
גם  כולל  האחרונים , בדברי אפי' נמצא  שלא  אלא 
שמחה  להיות  יכולה  שלא  אע "פ  - חסידות  דרושי
ב "סבר  כאו"א  את  מקבל  שהקב "ה  מזה  גדולה  יותר 
הוא  – לכולם " שוחקות  פנים  ו"מראה  יפות " פנים 
ציווי  מגדר  למעלה  היא  אלול  בחודש  השמחה  כי

בספרים ): הכתוב  מנהג  של  ציווי מגדר  (אפי'

ודודי  לדודי מ "אני שבאה  יהודי של  השמחה 
ית ' עצמותו עם  קשורה  מציאותו שעצם  מזה  לי",
ציווי. מגדר  למעלה  היא  מלך ), מתואר  (שלמעלה 

שהמשל  בזה  ההסברה  גם  שזוהי להוסיף , ויש 
אלול  שחודש  זה  על  ביאור  הוא  בשדה " "מלך  של 

גם  ס "ב ) (כנ"ל  שולל  שזה  יו"ט , חיוב אינו את 
אלול : בחודש  השמחה 

מה 'גילוי  היא  שהשמחה  מכיון יו"ט , שמחת 
לפי  והגבלה , במדידה  היא  לכן ביו"ט , שמאיר  אור '
ציווי  זה  על  יש  ולכן היו"ט , של  האור  מעלת 

.וחיוב 

מזה  הבאה  אלול , שבחודש  השמחה  משא "כ 
עצמותו  עם  קשורים  שבנ"י מזה  בשדה ", שה "מלך 
אין  ולכן והגבלות , ממדידות  למעלה  זה  הרי - ית '

וחיוב . ציווי בגדר  זה 

 ישנה - אלול  חודש  במעלת  הנ"ל  מהביאור 
של  ֿ יום  היום  בחיי יסוד  שהיא  גדולה  הוראה 

יהודי:

שמחוייב  המצוות  כל  את  מקיים  שיהודי לאחרי
והדינים  סופרים ', שמ 'דברי המצוות  גם  כולל  בהם ,
וגם  בשו"ע , כמובא  וכו' ואחרונים  מראשונים 
מכל  ישראל  מנהגי גם  ועד  החסידי', ערוך  ב 'שולחן
ומנהיגי  מרבנים  המיוחדות  וההוראות  וחוג , חוג 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  עד  ודור , דור  שבכל  ישראל 
ענינים  ריבוי שנשארים  בפועל , רואים  - דורנו נשיא 
מפורשת  הוראה  אין עליהם  אשר  היום  במשך 

הנ"ל . וכל  ערוך ' ב 'שולחן

לנצח  איך  ענינים  הם  מהם  חשוב  שחלק  ובפרט 
כל  וכו', וכו' שמסביבו והנסיונות  שבו, היצר  את 

בעניניו. ואחת  אחד 

לא  ובוודאי מזה , ולפחד  לירא  מה  ליהודי אין
הוראות , לו ויגיד  יבוא  שמישהו עד  לחכות 
שתהי' - העבודה  עיקר  מתבטא  בזה  אדרבה :

   לחפש הוא  שכלו עם  שיתייגע  ,
בה " דכולה  בה  והפך  בה  ("הפך  בתורה  )ולמצוא 

שצריך  איך  ההוראות  - התורה  כללי יסוד  ועל 
" מסויים , מקרה  בכל  רעהו"להתנהג  דרכיך 

'דוגמא ו" שיהי' - שמים " לשם  יהיו מעשיך 
מעמו חיה ' חלק  שהוא  שיהודי איך  הנהגותיו,

מתנהג . - הקב "ה  של 

מקיים  יהודי המצוות , לקיום  בנוגע  - ועד "ז
תו  לא  התורה , ציווי ע "פ  בדיוק  ולא אותן סיפון

שהוא  להבנתו נתנו זה  עם  ביחד  אבל  ח "ו, תגרעון
המצוה  את  לקיים  איך  הדרך  את  עצמו בכח  ימצא 
מדת  מצוה , בהידור  והידור : היופי בתכלית 

וכו'. הדין משורת  לפנים  חסידות ,
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ידע",39) דלא "עד  שהיא פורים שמחת שגם לומר, ויש
בפורים  הגילוי  (כי  ודעת טעם של  וההגבלות מהמדידות למעלה
(8 שבהערה בתו"א בארוכה כמבואר מהשתלשלות, למעלה הוא

") זו שמחה על  ציווי  שיש מזה מ "מ , - דלא עד  כו' לבסומי 
למעלה  הוא זה ש"ציור" (אלא בשמחה "ציור" שיש מוכח  ידע"),

וצ"ע. באלול . משא"כ  מהדעת).
ספ"ה.40) אבות
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רק  שלא  יהודי: מהו מראה  יהודי עי"ז ודוקא 
שעושה  מי (כמו הקב "ה  של  מצוותיו את  שמקיים 
מציאותו, עצם  מתבטאת  שבזה  אלא  נוסף ), דבר 

נבראתי  לא  קוני"."אני את  לשמש 

 ובפרט) אלול  בחודש  כשנמצאים  עאכו"כ 
שהם  הראשונים , ימים  שבעה  עברו שכבר  לאחרי
כל  את  הכולל  השבוע , ימי שבעת  של  שלם  היקף 

הבריאה  )שינויי

שאז  כאו"א , ליד  "בשדה " נמצא  כשהמלך  -
את  המעורר  לדודי", "אני שיהי' כוחות  עוד  ישנם 
בר "ה , ית ' מלכותו לקבלת  כהכנה  וגם  לי", ה "ודודי
והאופן  הבאה . השנה  במשך  המצוות  וקיום 
של  העבודה  לעשות  צריך  שיהודי איך  בפרטיות 
שבכתב  בתורה  בפירוש  נאמר  לא  - אלול  חודש 
שיתבונן  לכאו"א , ניתן זה  כי שבע "פ , תורה  ובספרי

לחזק  שצריך  איך  התורה , כללי הקשר לפי את 
הקב "ה . עם  שלו

שהפוסקים  ההוראות  קיום  ע "י - ובוודאי
שחודש  – ובכללות  הורו, כבר  שלפנ"ז בדורות 
כללות  על  והתשובה  החשבון חודש  הוא  אלול 
הר "ת  בחמשה  גם  כמרומז השנה , במשך  העבודה 
תשובה  וגמ "ח , עבודה  תורה  כנגד  "אלול ", של 
אלול  חודש  מנהגי – ובמיוחד  כולל  וגאולה ,

בארוכה  לעיל  (כמדובר  ואחרונים  ),בשו"ע 
וחתימה  כתיבה  לכאו"א  לאחל  המנהג  ומהם :

לבדוק טובה  מצוה , בדקדוקי לפשפש  המנהג  ,
וכו' ומזוזות  בצדקה התפילין להרבות  המנהג  ..

ועוד .

:עיקרי לימוד  עוד  יש  מזה 

יה  דברים כאשר  ורואה  מסביבו, מסתכל  ודי
הוא  הנה  עצמו: בו ֿ לראש  לכל  והפכיים , מנוגדים 
ב "שדה ", אתו ביחד  נמצא  שה "מלך " איך  מרגיש 

מתחיל  שלאח "ז להתעסק וברגע  לפתותו
ועד "ז  בנפשי', אינש  שידע  כפי הפכיים , בענינים 
בעולם  מסביבו שרואה  וההפכים  השונות  הסתירות 
מהעולם  לו שיש  הנסיונות  כולל  ("שדה "),

– שמסביבו

בד ' להתחבא  ולברוח  מזה , לפחד  צריך  אינו
כי - המצומצמות  הקב "ה אמותיו ברא  כך  :

בענינים  מלא  עולם  העולם , את  מלכתחילה 
של  הבהמית  ונפש  וגוף  מנשמה  מתחיל  הפכיים ,
עבודתו  את  יעוררו שההפכים  הכוונה  עם  - יהודי
שמבחוץ , והמנגדים  יצרו נגד  ללחום  יהודי, של 

הפנימיים  כחותיו את  לגלות  .ועי"ז

על  למלחמה  תצא  ש "כי לדעת , יהודי צריך  ולכן
"אויביך " הוא  אבל  למלחמה , יוצא  הוא  ,

כל  כי מאויביו, למעלה  בערך  שלא  אויביך ",
את  לעורר  כדי רק  היא  הפנימיים ,מציאותם 

כנ"ל .

מחודש  המיוחד  הלימוד  את  ליהודי יש  וע "ז
בשדה ": "מלך  הוא  הקב "ה  שאז אלול ,

נתינה  היא  דחול ) (עובדין ה "שדה " תכונת 
כו' דהיפך  ענינים  למדבר , עיר  בין ממוצע  מקום 

הזקן  אדמו"ר  של  המאמר  "מדבר ",[ובלשון על 
זרועה " לא  "ארץ  הוא  בענינים שענינו "זרועה " ,

הולך  אעפ "כ  רצויים ], בלתי ענינים  "לא ", של 
נמצאת  שם  דוקא  - ואדרבה  ל "שדה ", ה "מלך "
בשדה " שה "מלך  ועי"ז ס "ח ), (כנ"ל  המלך  עצמות 
שנמצאים  ליהודים  גם  ֿ כח  נתינת  זה  הרי –

תשובה . לעשות  ב "מדבר "

להתנתק  שלא  ללמוד , יהודי צריך  ומזה 
לחם  תוציא  ממנה  – אדרבה  אלא  -מה "שדה ",

ולגלות  לשם , ה "מלך ",לצאת  של  המציאות  את 
דחול ) עובדין ונה "ב , (בגוף  ל "שדה " בנוגע  החל 
נמצאים  ששם  כפשוטה , ל "שדה " בנוגע  וגם  שלו,
ומפיץ  "שדה ", בדרגת  עדיין הם  שלע "ע  יהודים 
עי"ז  דוקא  – ואדרבה  וביניהם . אליהם  גם  יהדות 

כנ"ל .מתגלים  לעצמיותו, ועד  הנעלמים ,
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דחודש 41) הראשונים ימים שז' זו, שנה בקביעות ובפרט 
ראשון  ביום - אלול  (א' כסדרם השבוע ימי  לז' מכוונים אלול 
ל "ממחרת  בנוגע הידוע (ע"ד  נוספת שלימות בזה שיש וכו'),
כשהן  תמימות הן שאימתי  תמימות", שבתות שבע גו' השבת
ממחרת  לספור ומתחילין בשבת פסח  כשחל  בראשית, ימי  כששת
96 ע' חי "ב בלקו"ש נת' ג . פ"א, קה"ר ראה - כפשוטו גם השבת

ועוד ). ואילך ,
וש"נ.42) ראה. ש"פ משיחות קונטרס
ס"ט .43) סתקפ"א או"ח  אפרים מטה ראה
ס"י .44) שם אפרים מטה
ב.45) כה, ראה לקו"ת

(46.284 ע' ח "כ  לקו"ש ואילך . שפ ס"ע תרס"ו המשך  ראה
זו.47) בשבת מנחה בתפילת שקורין - תצא פ' ריש
ב.48) לב, ראה
ב.49) ב, ירמי '
ה 50) כח . איוב
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: לפועל ובנוגע 

חודש  של  הזמן את  ואחד  אחד  כל  ינצל  בטח 
לי", ודודי לדודי ד "אני הקשר  את  לחזק  אלול ,
במשך  לעבודה  בנוגע  ֿ צדק  חשבון עשיית  ע "י כולל 
שלימות . מלשון גם  להשלים , ֿ מנת  על  הזו, השנה 

וצדקה , תפילה  בתורה , הוספה  ע "י - ובמיוחד 
האנשים  על  להשפיע  וגם  וגאולה . תשובה 
"שדה ", בדרגת  שנמצאים  אלו - כולל  שמסביבו,

כנ"ל . ל "מדבר ", וממוצע 

- וּתׂשמח  ּתׂשמח  ושנת  הקהל ' ב 'שנת  ְְִַַַובעמדנו
ביתר  להוסיף  האחרונים , בשבועות  יחטפו בוודאי
אנשים  של  "הקהל " כינוסי בעשיית  עז, ויתר  שאת 

אלקיכם  ה ' את  ויראו ילמדו למען וטף , ,נשים 
חזק  יאמר  ולאחיו יעזורו אחיו את  ,ואיש 

להעבודה  בנוגע  - ובמיוחד   בחודש
אלול .

לראש ֿ הכנה  גם  הוא  אלול  שחודש  ומכיון
את  לעורר  המתאים  הזמן גם  זה  הרי - השנה 
לזה , שזקוק  למי לעזור  להשתדלות  בנוגע  כאו"א 
"אכלו  בר "ה  לקיים  שיוכל  בכדי המצטרך , בכל 

ממתקים " ושתו כמ "פ משמנים  כמדובר  ,
.בארוכה 

 ההדגשה אודות  לעיל , להאמור  בהמשך 
- עצמו בכח  העבודה  על  אלול  בחודש  בפרט 
שיהודים  איך  יותר  בגלוי שיבטא  דבר  מציעים 

בכח  בעבודתם  עצמם :מוסיפים 

מקום  בכל  יתחילו החדשה , לשנה  כהכנה 
בשנה  להתחיל  החלטה  לקבל  עכ "פ  (או ומקום 

חדשים  בנינים  להקים  בתי הבאה ) תורה , בתי ,
יחד  כולם  או כולם , או גמ "ח , בתי .תפילה ,

ותיכף  כבר  תהי' ההחלטה ) עכ "פ  (או וההתחלה 
לעיר  בשדה " "המלך  עם  ביחד  ללכת  קרובה  הכנה 
עיר  לירושלים  - ובפשטות  מלכותו, ולהיכל  הבירה 

רב  מלך  קרית  בבית ֿהקודש , , השלישי
למעלה  בנוי עומד  בקודש (שכבר  - ועד  ,(
ממש . ומיד  ותיכף  הקדשים ,
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ואילך .51) יב לא, וילך 
ו.52) מא, ישעי '

(53.13 הערה לעיל  נסמן
ואילך .54) 369 ע' חי "ד  לקו"ש ראה
קיימים.55) בניינים ושיפור להרחבת בנוסף
קונטרס 56) ואילך . 303 ע' חכ "ה לקו"ש בארוכה ראה

ועוד . תשמ "ז. תרומה ש"פ משיחת
ג .57) מח , תהלים
א.58) מא, סוכה ותוס' פירש"י 

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו המודיע אדות נסיעתו צלחה לאה"ק ת"ו, הגיעני היום, ובאשר האני' שנוסע בה עזבה 

כבר את ניו יארק מוכרחני לשלח מכתב באמצעות האפיס שלי בפאריז כדי למהר ולהעיר לו, כי האני' 

"ירושלים" אשר מתכונן לנסוע בה ממארסייל היא אני' יהודית והעובדים בה הם יהודים, ויש איסור 

לנסוע בה בשבת, או גם להמצא בה ביום השבת ולהנות מהמלאכות הנעשות ביום השבת.

ובאשר כפי הידיעות שהגיעוני תעזב האני' הנ"ל את מארסייל ביום ה' או ו' הבע"ל ותגיע לחיפה 

רק אחר השבת לכן הנסיעה קשורה בחילול שבת, ובאם אין לפניו ברירת נסיעה באני' אחרת עד אה"ק 

ת"ו, אולי אפשר ומוכרח לו לנסוע באופן אחר, רכבת או אוירון עד נעאפאל לשבת ומשם להמשיך הנסיעה 

באותה האני' ירושלים, אשר כפי ששמעתי עוזבת היא את נעאפאל )נייפעלס( ביום א'.

ובודאי לא יסתפק במה שיציל את עצמו ואת זוגתו תחי' מחלול שבת, אולי יודיע זה גם לעוד 

אנשים חרדים לדבר ה', אשר רק משום שחסרה להן הידיעה עלולים הם חלילה לחלול שבת.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אלול : בחודש שמחה  של  חיוב  מצינו  שלא  ב , בסעיף

שכתוב  כמו שמחה , מתוך  להיות  צריכה  העבודה  שכללות  פשוט , וגם  אלקיך 1מובן ה ' את  "עבדת 
לבב ". ובטוב  בשמחה 

ש "אני  דמכיון האדם , חיי ימי כל  במשך  כולם , הזמנים  בכל  העבודה , עניני בכל  היא  זו שמחה  אבל 
קוני" את  לשמש  בשמחה 2נבראתי להיות  צריך  זה  ושימוש  חייו, ימי כל  במשך  הוא  לקונו השימוש  הרי ,

לבב . וטוב 

מכיון  אלול : בחודש  השמחה  על  מיוחד  וחיוב  מיוחדת  להדגשה  בנוגע  הוא  כאן, המדובר  ואילו
בשדה  עניניו 3שהמלך  כל  מניח  שהקב "ה  ההתבוננות  ֿ ידי על  ובפרט  וכו', יפות  פנים  בסבר  כולם  ומקבל  ,4,

לשדה  לבוא  כדי ומתוקה , טובה  שנה  כולו העולם  לכל  לתת  הבאה , לשנה  (כביכול ) ההכנה  ובמיוחד  כולל 
ביותר , גדולה  שמחה  לידי ולהביא  לעורר  צריך  זה  הרי – כו' מיוחד  בקירוב  ֿ ישראל  בני עם  יחד  להיות 

השמחה ? לענין בנוגע  מיוחדת  הדגשה  אלול  בחודש  מצינו לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 

עם  קשורה  השמחה  כי - השמחה  לענין בסתירה  הוא  בשדה ) (מלך  ה "שדה " שמקום  להוסיף , ויש 
שע  שמחה ", של  "בנין דוקא , גדר בית  פריצת  של  באופן היא  ששמחה  היות  בכל 5ם  קשורה  היא  הרי ,

בשדה . ולא  כו', וגג  כתלים  "בית ", עם  זאת 

מציאות  עם  קשור  השמחה  שרגש  שמכיון לומר , יש  השמחה בפשטות  התגלות  גם  הרי ,
עיקר  להיות  צריך  המלך  ציווי ֿ פי שעל  זמנים  יש  ולכן המלך , וציווי לרצון בהתאם  היא  כשלעצמה 
עיקר  המלך  ציווי ֿ פי שעל  זמנים  ויש  שמחתנו", "זמן לשמחה ", "מועדים  כמו השמחה , בענין העבודה 

השמחה . ענין על  מיוחדת  הדגשה  ללא  אחר , ואופן בענין הוא  העבודה 

שמחה  על  מורה  השמחה  ענין על  הציווי שהעדר  - יותר  בעומק  לומר  יש  שפיר , דייקת  כד  אמנם ,
כדלקמן. ציווי, מגדר  שלמעלה  ביותר  גדולה 

מעצמו : מובן  שזה  מכיון  מצוה , מכשירי  על  ציווי  שאין  ג , בסעיף

המצוות  ברכת  על  התורה  מן חיוב  שאין גם  מובן ֿ זה  ֿ פי המזון 6ועל  ברכת  גם 7(מלבד  דעות  ולכמה  ,
התורה  ציווי 8ברכת  מצד  המצוה  קיום  וצוונו"), במצוותיו קדשנו ("אשר  המצוות  ברכת  של  התוכן כי - (

בציווי. צורך  ללא  מעצמו, המובן ענין הוא  הקב "ה ,

ז"ל  רבותינו ממאמר  גם  ואם 9ולהעיר  לבטלה ", אחד  דבר  ברא  לא  בעולמו, הקב "ה  שברא  מה  "כל 
ל  בנוגע  הבריאה , עניני לכל  בנוגע  אמורים  הדברים    יתכן שלא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 

ומאליו. מעצמו המובן דבר  על  לצוות  ֿ ושלום , חס  לבטלה  ציווי
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לולב.1) הל ' סוף רמב"ם מו. כח , תבוא
קידושין.2) סוף וברייתא משנה
שהידיעה3) ע"יוי "ל , הענין גילוי  (מאז אלול  חודש

ובדוגמת  ע"ד  היא לשדה, המלך  יבוא אלול  שבחודש הזקן) רבינו
שהמלך  היינו, א), ו, (ברכות ואתיא" שכינה ד "קדמא הענין

בנ"י . לפני  לשדה לבוא מקדים
"ומניח 4) פמ "ו) (רפמ "א. בתניא הזקן רבינו לשון ע"ד 

כו'". ותחתונים העליונים

ואילך .5) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
אין 6) ― ואדרבה מד "ס, גם חיוב אין ― צדקה ובמצות

מבקש  כשהעני  אלא הצדקה, נתינת לפני  לברך  בשביל  להתעכב
רמז). ר"ס יו"ד  שו"ע (ראה ומיד  תיכף לו ליתן צריך  צדקה

ברכות.7) הל ' ריש רמב"ם
וש"נ.8) .148 ע' חי "ד  לקו"ש ראה
ב.9) עז, שבת
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ההתבוננות : על  ציווי  בענין  ,19 הערה  שם,

המצוה  שהרי לבד , בשכל  התבוננות  ֿ ידי על  ה ' אהבת  מצות  ֿ חובת  ידי יוצאים  אין שבוודאי ולהעיר ,
האהבה  רגש  גו'", "ואהבת  ההתבוננות ).היא  ֿ ידי על  היא  בלב  האהבה  להרגש  לבוא  שהדרך  (אלא  בלב 

שבלב , רגש  על  ציווי שייך  איך  השאלה , נשאלת  שבהם  חסידות  בדרושי גם  לפרש  צריך  כזה  [ובאופן
ההתבוננות ]. על  הוא  שהציווי הוא  והתירוץ 

כמוך " לרעך  "ואהבת  בציווי יותר  מודגש  זה  שענין להוסיף , ישראל 10ויש  אהבת  פשוט 11, שבזה  -
ל " שיגיע  באופן הוא  שהעיקר  לידי יותר  שמביא  במחשבה ), התבוננות  רק  (לא  הלב  רגש  ֿ ידי על  ,"

כל  ("הוקשה  בתפילין כמו דוקא , בפועל  מעשה  להיות  צריך  המצוות  שבכל  ֿ דרך  ועל  בפועל . מעשה 
לתפילין" כולה  מהמצוה 12התורה  חלק  היא  והלב  המוח  שעבוד  שכוונת  שאף  הוא 13), העיקר  ֿ מקום  מכל  ,

בפועל . במעשה  המצוה  קיום 

ציווי : ע"ז  נתפרש שלא  אף אלול , בחודש השמחה  במעלת  י , בסעיף

ֿ פי  ֿ על  אף  למלך , הביטול  ענין את  גם  הזקן רבינו הזכיר  לא  בשדה ", "המלך  משל  שבביאור  ולהעיר ,
המלך . ובהיכל  הבירה  בעיר  מאשר  יותר  עוד  למלך , בביטול  הזהירות  להיות  צריכה  שב "שדה "

למלך  הביטול  ואדרבה , מאליו, המובן דבר  להיותו למלך  הביטול  נזכר  שלא  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
שבהיכל  הביטול  כי המלכות , ובהיכל  הבירה  בעיר  למלך  הביטול  מאשר  יותר  גדול  בעילוי הוא  בשדה 

כו"' אחד  לאיש  משתחווים  ונכבדים  רבים  שרים  ש "רואה  ֿ זה  ֿ ידי על  הוא  קשור 14המלך  שהביטול  היינו, ,
כיון  – בשדה  ֿ כן ֿ שאין מה  הגבלה ; של  ענין הוא  ציור  וכל  וכו '), ונכבדים  רבים  (שרים  מסויים  ציור  עם 

המלך . של  לעצמיותו הוא  הביטול  אזי כו', ונכבדים  רבים  שרים  של  וההגבלה  הציור  שאין

השמחה  ואדרבה , מאליו, המובן דבר  להיותו נתפרש  שלא  - השמחה  לענין בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
המלך . והיכל  הבירה  בעיר  מאשר  יותר  נעלה  באופן היא  בשדה " "המלך  גילוי מצד 

- שכל  ֿ פי על  ובפרט  - האדם  טבע  ֿ פי על  היא  בשדה " "מלך  מצד  שהשמחה  שמכיון להוסיף , ויש 
האדם . בעבודת  זה  טבע  לנצל  יש 

חדשים: בנינים בענין  טו , בסעיף

מביתו, לעשות  להשתדל  צריך  והטף , והנשים  האנשים  ואחת , אחד  שכל  פעם , עוד  לעורר  המקום  וכאן
בארוכה . פעמים  כמה  כמדובר  חסדים , וגמילות  תפילה  תורה , בית  כו', וחפציו חדרו

באב , עשר  מחמשה  החל  ההוספות  אודות  לעיל  כמדובר  הוספה , של  באופן - האמורים  ענינים  ובכל 
יוסיף " דמוסיף  ואילך  חייו"15"מכאן על  חיים  "יוסיף  (כפי 16, פעמים  ח "י רק  ולא  וכהנה , כהנה  להוסיף  ,

ז"ל  חכמינו הפסוק 17שדרשו סוף .18בפירוש  אין עד  אלא  וכהנה "), "כהנה 
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יח .10) יט , קדושים
אהבת 11) ה' אהבת האהבות, ג ' ושייכות מהקשר להעיר

וש"נ). בתחילתו. ישראל  אהבת (קונטרס התורה ואהבת ישראל 
רסל "ז.12) או"ח  אדה"ז שו"ע וש"נ. א. לה, קידושין
ס"ח .13) או"ח  ב"ח  ראה

(בהגה"ה).14) פמ "ב תניא
בסופה.15) תענית
שם.16) פירש"י 
א.17) כא, סנהדרין
ח .18) יב, ש"ב



כי

      
מוגה  בלתי

 לעבודת והכנה  החולפת , השנה  כל  עבודת  על  והתשובה  החשבון חודש  להיותו - אלול  חודש 
(בחמשת  העבודה  עניני פרטי הן לקונו, האדם  שבעבודת  הענינים  כל  בו מודגשים  הבאה , השנה 
כנ"ל  ותפילה , תשובה  חסדים , וגמילות  עבודה  תורה  הקוין: ג ' הכוללים  "אלול " של  ֿ תיבות  הראשי

כולה .1בארוכה  הבריאה  ומטרת  תכלית  העבודה , ענין כללות  והן ,(

ובשביל  התורה  בשביל  – היא  ההשתלשלות ) סדר  (כל  כולה  הבריאה  ומטרת  תכלית  ובהקדמה :
היה 2ישראל  שלא  חידוש  של  ענין נעשה  ומצוות , התורה  בקיום  ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי שעל  היינו, ,

פועל " חסר  כח  "אין שלמעלה  אף  ֿ זה , יהיה 3לפני בפועל , בא  לא  שזה  זמן שכל  הקב "ה  רצה  ֿ מקום  מכל  ,
ידיך  "למעשה  - עצמם  בכח  ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי על  תהיה  והשלימות  (כביכול ), "חסר " של  באופן

.4תכסוף "

הפכים : שני ישנם  תכסוף ") ידיך  "למעשה  האדם , עבודת  ֿ ידי שעל  (השלימות  זה  ובענין

" אודות  שמדובר  מדגישים  – גיסא  מחד   ידיו שמעשה  שייך  לא  שבוודאי הקב "ה ), (של  "
ידיך  "למעשה  - גיסא  ולאידך  (הקב "ה ); שעשאם  זה  אצל  הוספה  או שלימות  של יפעלו שרצונו ,"

- גופא  ובזה  ֿ זה , ֿ ידי על  שנעשית  כביכול  השלימות  מצד  ידיו" "מעשה  של  בעבודה  הוא  הקב "ה 
ידיך ) כביכול "(למעשה  וכוסף  שמשתוקק  ד "תכסוף ", באופן אלא  סתם , רצון רק  לא  היינו, דייקא , "

ידיו". "מעשה  ופעולת  לעבודת 

בתחתונים " דירה  יתברך  לו להיות  הקב "ה  ש "נתאווה  הבריאה  לכללות  בטעם  גם  מודגש  זה  :5וענין

" של  מציאות  אודות  מדובר  – גיסא  תחתון מחד  היינו, בשלימות , "תחתונים " גופא  ובזה  ,"
" – גיסא  ולאידך  ממנו; למטה  תחתון באופן שאין אלא  סתם , רצון רק  לא  היינו, כו'", הקב "ה 

" בתחילתו של  תרס "ו בהמשך  (שהובא  הזקן רבינו כפתגם  קשיא "6", קיין איז תאוה  א  "אויף  (7

תכסוף "). ידיך  "למעשה  ֿ דרך  (על 

שמתחברים  הפכים  שני של  באופן הוא  בתחתונים ) דירה  יתברך  לו (להיות  נתאווה  שאליו הדבר  וגם 
השתלשלות  סדר  כל  כולה , הבריאה  שמציאות  – של 8יחד  עצמותו מתגלה  שבה  יתברך , לו דירה  נעשית  ,

בדירה  הדר  .9האדם 

 הוא כולה ) השנה  בכל  העבודה  לכללות  (השייך  הנ"ל  שענין יובן זו, הקדמה  בהדגשה ולאחרי
אלול : בחודש  יתירה 

הפכים : שני ישנם  – לי" ודודי לדודי "אני - "אלול ") ֿ תיבות  בראשי (המרומז אלול  חודש  של  בענינו
לי". ודודי לדודי "אני - יחדיו מתחברים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ("דודי"), והקב "ה  ("אני") האדם  מציאות 

הפכיים  הם  אלו אופנים  ששני אלא  עוד , ולא  אופנים . בשני הוא  הפכים  שחיבור  – יותר  ובפרטיות 
לי". "דודי - למטה  ומלמעלה  לדודי", "אני - למעלה  מלמטה  מזה : זה 
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ראה.1) ש"פ משיחות קונטרס
ועוד .2) בתחילתו. עה"ת פירש"י 
ונת'3) הובא פ"ג . הצחצחות) (שער יא שער פרדס ראה

ועוד . פי "א. אלקות האמנת מצות להצ"צ בסהמ "צ
טו.4) יד , איוב
ובכ "מ .5) רפל "ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
ואילך .6) ד  ס"ע
שאף 7) ― הפכים ב' מודגשים עצמו זה שבפתגם ולהעיר,

גזירה  חקקתי  ד "חוקה באופן (ולא וקושיא לשאלה מקום שיש
איז  תאוה א "אויף מ "מ , אחריה"), להרהר רשות לך  "אין גזרתי ",

לשאלה  מקום שאין ב"שכל " שמסבירים היינו, קשיא", קיין
וקושיא.

הפכים:8) ב' מודגשים השתלשלות" ב''סדר שגם ולהעיר,
כו', ותחתון עליון דרגות, חילוקי  ריבוי  ישנם השתלשלות בסדר

בו יש  זה, עם וביחד  דוקא; "סדר" של  שממנו ובאופן
שהוא  ההשתלשלות, סדר כל  נעשה ֿ ידו עליון ועל  מגדר

סדר  כל  של  העלי ' נעשית דוקא ֿ ידו על  ולכן ותחתון,
כו'). עצמו מתיר חבוש אין (שהרי  ההשתלשלות

(9.35 הערה דלעיל  שיחות ראה



כב     

למעלה  מלמטה  הפכיים , ואופנים  אופנים , בשני שלהם  והחיבור  ו"דודי ", "אני" - אלו ענינים  וכל 
" אחת , בתיבה  נכללים  - למטה  ללא ומלמעלה  להיות  צריכה  תורה  ֿ פי על  בשטרות  (שכתיבתה  "

ממש . אחד  ענין שנעשים  היינו, בינתיים ), הפסק 

הזקן  רבינו של  בביאורו גם  מודגש  זה  –10וענין בשדה " ד "מלך  המשל  ֿ פי על  אלול , חודש  בענין
הפכים : שני מודגשים  בזה  שגם 

העם " מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו - ובזה 11המלך  מהראש , שלמטה  החלק  "משכמו", שאפילו היינו, ,
בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העם ", מכל  "גבוה  הוא  הרי זו בדרגה  גם  הנה  אחוריים , בבחינת  - גופא 

. המלך של 

בלא  מלך  "אין - גיסא  הרי "12ולאידך  העם , מכל  המלך  של  ורוממותו גדלותו שלמרות  היינו, ,
ב  נמצא  שהמלך  – אלול  בחודש  יתירה  ובהדגשה  העם . מציאות  כשישנה  דוקא  שייכת  המלך  ,מציאות 

אלא ) המלך , וארמון הבירה  לעיר  ובאים  שמתעלים  לאחרי רק  (לא  היא  לעם  המלך  של  שהשייכות  היינו,
בהיותם  ומקבל גם  לשדה , המלך  בא  זה  ומצב  במעמד  גם  - כו' שדה  בעניני שעסוקים  גם  כולל  ,

וכו'. לכולם  שוחקות  פנים  ומראה  יפות , פנים  בסבר  כולם  את 

שהרי  דלעיל ), בשיחות  (ראה  אלול  שבחודש  בשמחה  יותר  עוד  מוסיף  הפכים , חיבור  שענין ולהעיר ,
הרגיל . דבר  מאשר  יותר  גדולה  שמחה  מעורר  הפכים  שחיבור  האדם  טבע 

 ציווי של  מגדר  למעלה  אלול , שבחודש  השמחה  וגודל  אלול , חודש  עבודת  במעלת  הביאור  המשך 
דלעיל . בשיחות  נכלל  - כו'

 שני מודגשים  בזה  שגם  - לך " תתן ושוטרים  "שופטים  השבוע , פרשת  תחילת  עם  זה  לקשר  ויש 
הפכים :

" מחייבת כשלעצמה  ֿ דין הפסק  שאמירת  הוא , תורה ) ֿ פי (על  אמיתי שופט  של  שענינו – "
ויהי" אמר  הוא  "כי - הקב "ה  של  ֿ דין הפסק  ובדוגמת  ֿ דרך  (על  בפועל  ֿ דין הפסק  קיום  את  ),13ופועלת 

צורך  שאין של היינו, מעלתו גודל  מכירים  שהעם  דמכיון השופט , של  ֿ דין הפסק  את  לקיים  כדי
– בעבודה  וענינו וכו'. אהבה  הכבוד , יראת  מצד  שלו, ֿ הדינים  פסקי את  מעצמם  מקיימים  אזי השופט ,

בפועל . שיקיימם  האדם  את  מחייבים  ("שופטים ") שבתורה  ֿ הדינים  שפסקי

ב "שוטרים ", גם  צורך  שיהיה  הקב "ה  עשה  – עבודתו ֿ ידי על  האדם  של  כחותיו את  לגלות  כדי אמנם ,
כשלעצמו"שופטים  ("תורה ") השופט  של  ֿ דין שהפסק  היינו, לך ", תתן  הקיום לפעול 

שתפקידם  ב "שוטרים " צורך  יש  אלא  בפועל ,   כפי השופט , ֿ דין פסק  לקיים  היצר ) (כפיית 
ושוטרים , הדין. את  הפוסקים  דיינין "שופטים , - ל "שוטרים " "שופטים " בין החילוק  את  רש "י שמפרש 

השופט ". דין את  עליו שיקבל  עד  ברצועה  במקלו וכופתין שמכין מצוותן אחר  העם  את  הרודין

 נתבאר שכבר  – ובהקדמה  לאחרונה . כנהוג  הפרשה  בתחילת  רש "י בפירוש  לביאור  באים  ומכאן
עתה  (ונדפס  (כנ"ל )14בארוכה  כאן ד "שוטרים " הפירוש  שבין החילוק  גם  כולל  זה , רש "י בפירוש  הביאור  (

לשבטיכם ") ("ושוטרים  דברים  בפרשת  ד "שוטרים " ֿ פי 15לפירוש  על  ברצועה  והמכין הכופתין "אלו ,
העונש  את  לבצע  שתפקידם  שוטרים  אודות  מדובר  דברים  בפרשת  "שוטרים ": סוגי שני שהם  – הדיינין"
לאיים  שתפקידם  שוטרים  אודות  מדובר  בפרשתנו ֿ כן ֿ שאין מה  בזה ), וכיוצא  (מלקות  השופטים  שפסקו

בארוכה . כנ"ל  השופט , דין את  שיקיים  הנידון על  ולכפות 

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

ואילך .10) סע''א לב, ראה פ' לקו"ת
שה"ש 11) ב. תשסד , ד ) (כרך  וירא אוה"ת וראה ב. ט , ש"א

ועוד . ֿ טו, תיד  ע' ב) (כרך 
רפ"ז.12) שעהיוה"א ועוד . בלק, ר''פ שם ל . לח , וישב בחיי 

ובכ "מ .
ט .13) לג , תהלים
ואילך .14) 98 ע' חל "ד  לקו"ש
ט .15) א,



כג      

של  בסגנון הוא  דברים  בפרשת  שהכתוב  – דברים  לפרשת  פרשתנו שבין החילוק  בביאור  להוסיף  ויש 
 הוא בפרשתנו הכתוב  ואילו ,.

שמסתבר ובהקדים  כפי לפרש  יכולים  דברים , סיפור  של  באופן שנאמר  שבפסוק  – רש "י בפירוש 
שמתאים  באופן לפרש  יש  ציווי, בתור  שנאמר  בפסוק  ֿ כן ֿ שאין מה  אתר , על  הכתובים  לשון מפשטות 

לציווי.

לשבטיכם " "ושוטרים  בפסוק  ֿ דידן: כבנידון רש "י, פירושי וכמה  כמה  לבאר  יכולים  זה , כלל  ֿ פי ועל 
בתור  שנאמר   ביצוע של  המצומצם  במובן הכתובים ) מפשטות  שמסתבר  (כפי לפרש  יכולים  –

אודות  שמדובר  בפרשתנו, אבל  בלבד . השופטים  ֿ דין הרי פסק  – לך " תתן ושוטרים  "שופטים 
גם  אלא  בזה , וכיוצא  מלקות  עונשים , בעניני ֿ דינים  לפסקי בנוגע  רק  אינו שוטרים  מינוי שציווי בוודאי

לאיים בנוגע  שתפקידם  אלו (גם ) הם  שהשוטרים  לומר , צריך  ולכן ממונות . דיני כמו ֿ דינים , פסקי
השופט . דין את  שיקיים  הנידון על  ולכפות 

בנוגע  ל "שופטים ": בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל   את מבצע  עצמו שהשופט  לפעמים  מצינו -
בנוגע  אבל  בפועל , הדין.הפס "ד  את  לפסוק  אלא  אינו השופט  של  תפקידו הרי –

השוטרים  למינוי בנוגע  ציווי כאן נתפרש  לא  מדוע  – גיסא  לאידך  השאלה  נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אמנם ,
השופטים ?! של  ֿ דין הפסק  את  לבצע  שתפקידם 

ואין  מאליו, המובן דבר  הוא  השופטים  של  ֿ דין הפסק  את  לקיים  שהצורך  - בפשטות  - בזה  והביאור 
בשביל  שופר  להכין או מלקות , בשביל  רצועה  להכין שצריך  בציווי צורך  שאין כשם  זה . על  בציווי צורך 
להכין  ציווי שאין המצוות  בכל  בזה  (וכיוצא  לבעליהם  קרקעות  וחזרת  עבדים  לשחרור  ביובל  לתקוע 

בשופר  ויתקע  מלקות  שיתן (שוטר ) אדם  למנות  בציווי צורך  אין ֿ כן כמו מצוה ), מכשירי שהם  .16הדברים 

ביאור : ליתר 

"שופטים " של  ענינם  שעיקר  - הוא  הפירושים ) (לכל  ל "שוטרים " "שופטים " שבין החילוק  נקודת 
הוא   הוא "שוטרים " של  ענינם  ועיקר  בדיבור ; ונתגלה  שנמשך  כפי מזה , ויתירה  במחשבה . ,

  ענינו שכל  שופט  – ב "שופטים " בדבר : אופנים  כמה  יש  יותר  שבפרטיות  אלא , במעשה . ,
בפועל , במעשה  ֿ דין הפסק  את  בעצמו מבצע  שגם  ושופט  ודיבור , במחשבה  ֿ דין הפסק  אלא  אינו
למחשבה  בהמשך  ובא  שקשור  מעשה  היינו, בלבד , השופט  ֿ דין פסק  שמבצע  שוטר  – וב "שוטרים "

בלבד . מעשה  השופט , דין לקבל  וכופה  הרודה  ושוטר  והדיבור ,

למצוות : תורה  שבין בחילוק  – האדם  בעבודת  ודוגמתו

תורה , ֿ דין, הפסק  (הוראת  "שופטים " שבין החילוק  ֿ דרך  על  הוא  למצוות , תורה  שבין החילוק  כללות 
גם  בתורה  נכלל  יותר  שבפרטיות  אלא , מעשה ). מצוות , בפועל , (הקיום  ל "שוטרים " ודיבור ) מחשבה 

ת  המעשה ,תלמוד  ענין במצוות , ולאידך , במחשבה . התלויות  מצוות  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בפועל ), (הלימוד  ורה 
עם  הקשור  אופן בלבד ,יש  מעשה  של  אופן ויש  שלומד , מה  מעצמו שמקיים  (מחשבה ), תורה 

פרשתנו). של  ("שוטרים " התורה  ֿ דין פסק  לקיים  יצרו את  שכופה 

כפיית  בעבודת  האדם  של  כחו את  לגלות  כדי – ל "שוטרים " שיצטרכו הקב "ה  של  שרצונו וכאמור ,
כו'. היצר 
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(בשביל 16) כח  בעל  צ"ל  ששופט  מקום בשום מצינו לא ולכן
מצינו  ― בשופר). לתקוע (בשביל  תוקע בעל  או מלקות), לתת
שנחלש  עד  עינו* כהתה אם (משא"כ  בעיניו לראות צריך  ששופט 

בשופר  תקיעה לא אבל  כיו"ב, תנאים ועוד  כו'). ביותר הראי ' כח 
וכיו"ב.

                        
                     



כד     

 תצא "כי - שבת  במנחת  לקרוא  שמתחילים  ֿ תצא , כי בפרשת  שכתוב  מה  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
גו'": אויבך  על  למלחמה 

לידי  יבוא  התורה ) ֿ דין (פסק  ה "שופטים " של  ֿ דין שהפסק  כדי ב "שוטרים " צורך  שיש  בלבד  זו לא 
למלחמה  ֿ תצא  "כי כו', ולנצחו עמו ללחום  וצריך  "אויב ", של  מציאות  שיש  – מזה  יתירה  אלא  פועל ,

היא  גופא  למלחמה  שהיציאה  אלא  אויבך ", "על  של  שהרי אויבך ",באופן מאויבך ,
עמו  ילחום  שהאדם  בשביל  אלא  אינה  למציאותו האפשרות  וכל  כלל , מציאות  אינו ֿ עצמו מצד  ה "אויב "

דוקא . עצמו בכח  העבודה  ֿ ידי על  וינצחו,

בידך ": אלקיך  ה ' "ונתנו בכתוב  וממשיך 

אלקיך  ה ' ש "נתנו זאת , עוד  אלא  ודאי, נצחון מתוך  אויבך ", "על  היא  למלחמה  שהיציאה  בלבד  זו לא 
" - נותן"בידך " הוא  יפה  בעין הנותן "כל  נתינה , של  באופן דייקא , מ "17" היא  והנתינה  , ,"

שנעשה  בזה  שמודגש  היינו, 18" שנעשה  ועד  האדם , עבודת  מעלת  מצד  ,,וברשותו בידו ,"
מעלת  דוגמת  יותר , גדול  עילוי נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לקדושה , לנצלו גם  כולל  כרצונו, בו לעשות 

מצדיקים  שלמעלה  ֿ תשובה  .19בעלי

שיכול  – בשבא ) "בידך " אחת , ביד  רק  (לא  ידים  בשתי (בסגול ), "בידך " הלשון בדיוק  להוסיף  ֶויש 
שמאל , ביד  או החסד , קו ימין, ביד  ידים , בשתי  היא  מלמעלה  שהנתינה  כשם  ידיו, בשתי בזה  להשתמש 

שופר  תקיעת  בדרושי בארוכה  (כמבואר  החסדים  תגבורת  של  רוחניים 20באופן לענינים  בנוגע  הן והן 21),
האדם  של  לרצונו בהתאם  גשמיים , לענינים  .22בנוגע 

 ברמב "ם היומי שיעור  התחלת  עם  גם  זה  לקשר  ויש 23ויש  סופרים , מדברי ֿ זרה  עבודה  "טומאת  -
שנאמר  בתורה , רמז שמלותיכם ":24לה  והחליפו והטהרו בתוככם  אשר  הנכר  אלהי את  הסירו

זה  שאין לדבר , חיזוק  לתת  כדי - הוא  בתורה " רמז לה  ש "יש  הרמב "ם  שכתב  במה  הפשוט  הפירוש 
בתורה . רמז גם  לזה  יש  אלא  בלבד , סופרים  מדברי

מפסוק  בתורה  הרמז (ב ) דוקא , ֿ זרה  עבודה  לטומאת  השייכות  (א ) לגמרי: מחוור  אינו עדיין אמנם ,
הציווי  מצד  קיומן להיות  צריך  הדיבור  לפני שנאמרו מצוות  שגם  בשעה  בה  ֿ תורה , מתן לפני שנאמר 

המשנה  בפירוש  הרמב "ם  שכתב  כמו ֿ תורה , מילה .25במתן למצות  בנוגע 

הדעות " ב "לתקן - בזה  הביאור  לומר  :26ויש 

"אין  שהרי כלל , מציאות  אינה  כשלעצמה  ֿ זרה  עבודה  כי: - והיפוכו דבר  יש  ֿ זרה " עבודה  ב "טומאת 
מלבדו" תיתכן 27עוד  שלא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יתברך , מציאותו מלבד  כלל  מציאות  שאין היינו, ,

עבודה  של  ֿ אם מציאות  כי ֿ זרה , עבודה  של  מציאות  שאין ונמצא , לגמרי. ומנגדת  הפכית  מציאות  ֿ זרה ,
" - גיסא  ולאידך  בלבד ; ֿ זרה "דמיון ֿ פי28עבודה  על  טומאה  דין ֿ זרה  בעבודה  שיש  , ועד)

ֿ זרה . עבודה  של  מציאות  יש  תורה  ֿ פי שעל  מדגישה  בזה ), וכיוצא  למקדש  כניסה  איסור  יהודי על  שפועל 

(דיני) מצד  אלא  אינה  מציאותה  וכל  ֿ זרה , עבודה  של  למציאות  מקום  אין שבעצם  – בזה  וההסברה 
את  לבטל  כדי לאלקות ), (ניגוד  ֿ זרה  עבודה  של  מציאות  שתהיה  הוא  הקב "ה  של  שרצונו היינו, התורה ,

אויבך ". על  למלחמה  ֿ תצא  "כי ענין כללות  ֿ דרך  על  עצמו, בכח  האדם  עבודת  ֿ ידי על  מציאותה 
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וש"נ.17) רע"א. נג , ב"ב ראה
ס"ה.18) או"ח  ואדה"ז טוש"ע ראה
ה"ד .19) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
בסופו.20) התקיעות שער דא"ח ) (עם סידור
(קו 21) תשובה ובעלי  הימין) (קו דצדיקים העבודה אופני  ב'

השמאל ).
לכל 22) ומשביע ידך  את "פותח  טז) קמה, (תהלים מ "ש וע"ד 

כש"החיחי  ועאכו"כ  עה"פ). (מצו"ד  חי  כל  של  כרצונו ― "

לבו". אל  יתן
רפ"ו.23) הטומאות אבות הל '
ב.24) לב, וישלח 
ספ"ז.25) חולין
בסופן.26) תמורה הל ' רמב''ם ראה
לה.27) ד , ואתחנן
טבע 28) מצד  שהיא ― (וכיו''ב) נבילה טומאת משא''כ 

לאלקות. בניגוד  ולא למיתה), בהמה (שסוף שבעולם



כה      

ויש  – בתורה " רמז לה  ויש  סופרים , מדברי ֿ זרה  עבודה  ש "טומאת  בכתבו הרמב "ם  רומז זה  וענין
ֿ זרה  עבודה  של  מציאות  תיתכן איך  האמורה  השאלה  לתרץ  שכוונתו שכל 29לומר , מכיון והביאור : ,

כנ"ל . התורה , מצד  אלא  אינה  וחשיבותה  מציאותה 

סופרים ", מדברי ֿ זרה  עבודה  "טומאת  - יותר  הוא ובעומק  שבתורה  הרמז וגם  תורה , מדברי
שהוא  לומר  שיש  הדיבור , שלפני גם מפסוק  יתברך  אחדותו לגלות  בשביל  כי - התורה  מציווי

של  בעילוי ביטוי לידי שבא  ביותר , נעלה  בגילוי צורך  יש  לאלקות , המנגדת  הפכית  מציאות  שיש  במקום 
מהדיבור ) ולמעלה  (לפני ציווי של  מגדר  למעלה  שהם  בענינים  והעילוי סופרים ', .30'דברי

: הפכים שני מצינו בהם  שגם  – ֿ קודש  השבת  ביום  השיעורים  שאר  עם  גם  לקשר  ויש 

בפרשתנו  פסוק  על  אאמו"ר  בהערות  תרדוף "31א ) צדק  "צדק  הלשון שכפל  מבאר  "צדק 32- על  קאי
תחתון". וצדק  עליון

עליון  של  מחילוקים  שלמעלה  ודרגה  מצב  על  מורה  (צדקה ) "צדק " כי - הפכים  שני יש  זה  ובענין
תחתון". וצדק  עליון "צדק  שיש  מדגישים  זה , עם  וביחד  ותחתון,

דמאי  ("רעך "), בדרגתו שנמצא  למי רק  לא  להיות  צריך  הצדקה  שענין – האדם  בעבודת  וענינו
אינו  (עליון), ממנו למעלה  שפלוני שמכיון יחשוב  שלא  היינו, לתחתון. וגם  לעליון גם  אלא  ֿ לן, קמשמע 
לו  לתת  בשביל  לרדת  צריך  אין (תחתון), ממנו למטה  שפלוני שמכיון לאידך , וכן צדקה . לו ליתן יכול 
שהרי  תחתון", וצדק  עליון "צדק  תרדוף ", צדק  ש "צדק  באופן הצדקה  בענין להשתדל  צריך  אלא  צדקה ,
ז"ל  חכמינו כמאמר  פרטית , [בהשגחה  לצדקה  שזקוק  התחתון את  או העליון את  שרואה  העובדה  עצם 
לכבודו"], אלא  בראו לא  בעולמו הקב "ה  שברא  מה  "כל  זו: בשבת  שלומדים  אבות , מסכת  וחותם  בסיום 

מוכיחה , . צדקה להם  ליתן

דבר  המשנה ", בלשון חכמים  "שנו בתחילתו: (1) - זו בשבת  שלומדים  אבות  דמסכת  ששי בפרק  ב )
המשנה  בלשון משנה ) מלשון ("שנו", נישנו אבל  ברייתות , - שברא 33והיפוכו מה  "כל  (2) ובסיומו: ,

כביכול  נוסף  ֿ ידה  על  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הקב "ה , של  בריאה  – לכבודו" אלא  בראו לא  בעולמו הקב "ה 
כו' העצם  שם  הוי', בשם  שמתחיל  – ועד " לעולם  ימלוך  הוי' "ואומר  (3) וממשיך  ומסיים 34בכבודו, ,

ד "אחד " אתוון חילופי הפכים .35ב "ועד ", שני -

 לפועל בנוגע  לעיל  האמור  מכל  לבו"36וההוראה  אל  יתן "החי להתפעל 37, צריך  אינו שיהודי -
לעולם  בנוגע  והן אחת ", "תורה  ֿ ידי על  והגוף  הנשמה  מחיבור  החל  לעצמו, בנוגע  הן הפכים , של  ממצב 

בארוכה .שמסביבו  כנ"ל  עצמו, בכח  האדם  עבודת  לצורך  כזה  באופן הוא  הבריאה  שסדר  בידעו ,ָ

"מודה  ואומר  משנתו כשניעור  – היום  בתחילת  ומיד  ותיכף  ויום , יום  שבכל  לעבודה  נוגע  זה  וענין
לפניך ": אני

הקצה  מן זה  הרי גופא  שבזה  אלא  עוד , ולא  הפכים . שני - (הקב "ה ) ו"לפניך " האדם ) (מציאות  "אני"
משנתו, ניעור  ֿ עתה  שזה  היום , עבודת  תחילת  לפני בהיותו ("אני") האדם  מציאות  – גיסא  מחד  הקצה : אל 

– גיסא  ולאידך  ידים , נטילת  לפני "לפניך ".עוד  הקב "ה , של 
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בספר 29) אלא ע"ז, בהלכות זאת מתרץ אינו שהרמב"ם ומה
דיני  מצד  היא השאלה שעיקר י "ל , ― שבע"ז טהרה

עצם  מצד  (כ "כ ) ולא כו', לקודש להכנס יוכל  לא שיהודי  הגורמים
ע"ז. בהלכות כמבואר מציאותה לאבד  שצריכים דע''ז הענין

נתפרש 30) שלא לענינים בנוגע דלעיל  בשיחות המבואר ע"ד 
כו'. ציווי  מגדר למעלה להיותם - ציווי  בהם

הזוהר 31) על  שהרי  תנא, ע' לזח "ג  הערות לוי "צ לקוטי 
הערות. אין בפרשתנו

כ .32) טז,
שנקראים 33) ועד  אבות, מסכת למשניות שצורפו לכך  נוסף

ששי ". "פרק בשם
ה"ז.34) פ"ב ע"ז הל ' כ "מ 
וש"נ).35) סי "ג . וביאורים בתשובות (נת' רע"א קלד , זח "ב
סי "ג .36) דלעיל  שיחות ראה
כ .37) ז, קהלת



כו     

מיד  ישנו זה  ענין אשר  הפכים . חיבור  "לפניך ", עם  "אני" חיבור  – לפניך " אני "מודה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
ונעשה  היום , כולו.בתחילת  היום  כל  לעבודת 

ובהדגשה  הפכים , חיבור  של  באופן הוא  העבודה  ענין שכללות  לעיל , האמור  על  נוסף  – זה  וכל 
בארוכה . כנ"ל  אלול , חודש  בעבודת  יתירה 

 גם אשר  הגלות , ענין את  מבטלים  הנ"ל , בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  ועוד 
הקב "ה , עם  ביחד  בגלות , נמצאים  ֿ ישראל  שבני העובדה  עצם  – והיפוכו דבר  של  באופן הוא  הגלות  ענין

בגלותא " "שכינתא  לגמרי 38כביכול , למעלה  הוא  ֿ עצמו שמצד  זמן דרעוין, וברעוא  השבת  ביום  (ובפרט 
יהודי  של  ועבודתו הגלות ), לחושך  ועד  בגלות , נמצאים  כזה  בזמן גם  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  גלות , של  מענין

"גאולה " מ "גולה " נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הגלות , בתוך  עולם , של  אלופו האל "ף , את  להמשיך  – .39היא 

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  – ובפשטות 
הנה "40ובבנותינו" ישובו גדול  "קהל  "ירחיב 41, - מזה  ויתירה  שלימות , של  ובאופן הקדושה , לארצנו –

גבולך " את  אלקיך  וקדמוני 42ה ' קניזי קיני ארץ  ,43.

גבולך " את  אלקיך  ה ' "ירחיב  ענין ודוגמת  מעין שהם  ועבודתינו במעשינו ההוספה  ֿ ידי על  ובפרט 
בענין  היא  הזה  בזמן העבודה  שעיקר  אף  שהרי דעת , בינה  חכמה  ראשונות ", "ג ' – הרוחנית  בעבודה 
קיני  שדוגמתם  ראשונות ", ("ג ' המוחין עבודת  ואילו עממין), שבעה  הם  שדוגמתן מדות , (שבע  המדות 

ֿ לבוא  לעתיד  תהיה  וקדמוני) הזה ,44קניזי בזמן גם  להיות  וצריך  יכול  זה  ודוגמת  מעין ֿ מקום  מכל  ,
על  מיוחדת  הדגשה  יש  שבה  חב "ד , חסידות  תורת  מעיינות  הפצת  חוצה ", מעינותיך  ש "יפוצו ֿ זה  ֿ ידי על 
ד "ירחיב  היעוד  לקיום  גם  כולל  ֿ לבוא , דלעתיד  המוחין לעבודת  המתאימה  ההכנה  זוהי ולכן המוחין, ענין

ממש . כפשוטה  ישראל  לארץ  בנוגע  גבולך " את  אלקיך  ה '

הקדושה , לארצנו באים  הזה , ֿ קודש  השבת  יום  של  בעיצומו ממש , ומיד  שתיכף  – לנו" תהיה  ו"כן
הקדשים . לקודש  – ועד  ֿ המקדש , לבית  הקודש , עיר  לירושלים 

שמפורש  בשעה  בה  הקדשים , לקודש  נכנסים  ישראל  שכל  לומר  היתכן ושואלים  התמהים  ולאלו
מקור 45בקרא  מצינו – מיוחדים  ובקרבנות  דוקא , הכיפורים  ביום  וגו"', הקודש  אל  אהרן יבוא  "בזאת 

דתורה : בנגלה  לדבר 

דעות  כמה  ֿ לבוא 46לפי שלעתיד  ומכיון שירצה , עת  בכל  הקדשים  לקודש  להכנס  יכול  הכהן אהרן היה 
כהנים " ממלכת  לי תהיו ("ואתם  גדולה  כהונה  בדרגת  ישראל  כל  גדולים "47יהיו "כהנים  של 48, (,

הוא  אם  שהרי, הקדשים . בקודש  – הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  שמקומו פשוט , וגם  מובן הרי
אחר ?!... במקום  שיהיה  יתכן איך  הקדשים , לקודש  להכנס 

בגמרא  איתא  ועוד : שהי 49זאת  להם "בשעה  ומראין הפרוכת  את  להם  מגללין לרגל , עולין ישראל  ו
חודרת  היתה  זו שראיה  ומובן, הקדשים . שבקודש  והכרובים  הארון את  רואים  שהיו – כו'" הכרובים  את 

כאילו שנחשב  כך  כדי עד  מציאותם  בכל   שמחשבתו ש "במקום  מזה  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  –
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ועוד .38) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד , זח "ג 
ובכ "מ .39) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ט .40) יו"ד , בא
ז.41) לא, ירמי '
שייך 42) גבולך " את אלקיך  ה' "ירחיב ענין שגם ולהעיר,

השבת" קודם ימים משלשה פחות כו' צרין ש"אין דאף ― בשבת
למלחמה  יוצאים כו' ישראל  על  צרים כשגוים הרי  ב), יט , (שבת
("ירחיב  ההרחבה ענין גם נכלל  ובזה א), מה, (עירובין בשבת גם
המוכרח  הו"ע ההרחבה גם בנ"י , מעלת מצד  כי  גבולך "), את גו'
צורך  שאין ― הרחבה של  באופן נעשה גופא זה שענין אלא כו';

נועם  בדרכי  ֿ אם כי  אויבך "), על  למלחמה תצא ("כי  במלחמה
שלום. ודרכי 

ובפירש"י .43) ט  יח , פרשתנו
ע"ס 44) אדהאמ "צ במאמרי  תצר, אל  ד "ה בארוכה ראה

בתחילתו. דברים
ג .45) טו, אחרי 
ספל "ח .46) שמו"ר ז, פכ "א. ויק"ר ראה
ו.47) יט , יתרו
עה"פ.48) בעה"ט 
א.49) נד , יומא



כז      

נמצא " הוא  שם  אדם , שמיעה 50של  דומה  "אינה  שהרי ראיה , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בלבד , מחשבה  אפילו ,
לראיה " .51(מחשבה )

והשלימה  האמיתית  בגאולה  ממש , בפועל  למעשה  ומיד  תיכף  באים  זה , בכל  שמהדיבור  – והעיקר 
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על 

***

( שבת במנחת  לקרות  (שמתחילין ֿ תצא  כי פרשת  תחילת  אודות  ו) (סעיף  לעיל  להמוזכר  בהמשך 
ה ' ונתנו אויבך , על  למלחמה  ֿ תצא  "כי הכתוב  בלשון דיוק  על  להתעכב  יש  – שופטים  לפרשת  בהמשך 

שביו": ושבית  בידך  אלקיך 

שהרי  בשביה . אצלו שהיו הדברים  את  מהאויב  שלוקחים  – הוא  שביו" "ושבית  של  הפירוש 
הקדושה . מרשות  בשביה  שנפל  מה  ֿ אם  כי כלום , לה  אין ֿ עצמה  מצד  ("אויבך ") ֿ זה ' ה 'לעומת 

" נאמר  מדוע  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי אינה ועל  ("אויבך ") ֿ זה ' ה 'לעומת  מרשות  היציאה  הרי - שביו"
להיפך , אלא  שביה , של  "ענין ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  ֿ כן ואם  הקדושה , ברשות  האמיתי למקומו

שביו"?

" שהלשון – הביאור  בכח ונקודת  עבודה  האדם , עבודת  מעלת  גודל  את  יותר  מדגיש  שביו"
בפעולה  צורך  שיש  באופן אלא  בלבד , השבה  של  באופן אינה  האויב , על  במלחמה  שפעולתו מכיון עצמו,

שביה . של 

כי  עבודתו, ֿ ידי על  ינצחו שהאדם  בשביל  אלא  אינה  האויב  מציאות  שכל  לעיל  נתבאר  ובהקדמה :
הקב "ה , ֿ ידי על  היא  דבר  כל  שהתהוות  מכיון כו', ומנגד  אויב  של  למציאות  מקום  אין זה  טעם  לולי

המצאו". מאמיתת  אלא  נמצאו "לא  - הידוע  ובלשון

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי על  ורגע ,52ובפרט  רגע  בכל  המוחלט  ואפס  מאין הבריאה  חידוש  בענין
ואחד  אחד  שכל  כך , כדי עד  ביותר , מעלתם  שגדלה  לישראל , ביחס  אויב  של  מציאות  תיתכן לא  ֿ כן וכמו

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  (כתורת  כו' יחיד  בן כמו הוא  אלא 53מישראל  אינה  "אויבך " של  המציאות  כל  ֿ כן ואם  ,(
ישראל  של  כחם  את  לגלות  כו'.54כדי האויב  את  מנצחים  עצמם ) (בכח  עבודתם  ֿ ידי שעל 

מציאותו  וכל  כלל , מציאות  אינו שהאויב  מכיון גיסא : לאידך  השאלה  מתעוררת  ֿ זה  ֿ פי על  אמנם ,
שאינו  בשעה  בה  האויב , את  שמנצח  האדם  בעבודת  החידוש  מהו - האדם  עבודת  בשביל  אלא  אינה 

בלבד ?! דמיון אלא  אמיתית , מציאות 

" נאמר  זה  שביה :ועל  מלשון דוקא , "ושבית " אלא  השבה , מלשון "והשבות " לא  - שביו"

ינצחנה  שהאדם  בשביל  ֿ אם  כי ֿ ושלום , חס  ֿ עצמה  מצד  אינה  "אויבך " של  המציאות  שכל  ֿ פי ֿ על  אף 
התורה , ֿ פי על  תוקף  בה  יש  הנ"ל ) הכוונה  (מצד  "אויב " של  המציאות  שנבראת  לאחרי ֿ מקום  מכל  כו',
"דינא  בענין ביטוי לידי בא  שהדבר  כפי התורה , ֿ פי על  אליהם  שייכות  לו יש  לרשותם  שנכנס  דבר  ולכן

דינא " משפט "55דמלכותא  "חושן חלק  הזקן רבינו של  ערוך ' ב 'שולחן גם  כמובא  העולם 56, בפי 57(שנקרא 

ששי"). "חלק  בשם 
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וש"נ.50) סל "ח . הוספות כש"ט  ראה
ט .51) יט , יתרו מכילתא ראה
בתחילתו.52) שעהיוה"א
סקל "ג .53) הוספות כש"ט 
כחותיו 54) שלימות לגלות הבריאה, בטעמי  שמצינו ע"ד 

בתחילתו. תרס"ו בהמשך  ונת' הובא בתחילתו. (ע"ח  ופעולותיו

ובכ "מ ).
בערכו.55) תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד , גיטין
ס"ג .56) גבול  והשגת הפקר הל '
מקור 57) וצ"ע אדמו"ר, מו"ח  מכ "ק זה שם שמעתי  לא אבל 

ואכ "מ  זה. שם



כח     

אין  אצלו, שהיו הדברים  את  ולוקחים  האויב  את  וכובשים  מנצחים  ישראל  שכאשר  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
של  ענין ֿ אם  כי בלבד , השבה  של  ענין האויב זה  אצל  שבהיותם  דמכיון –  יש לכן כו',

של  בפעולה  כנ"ל .צורך  האדם , עבודת  מעלת  מודגשת  שבזה  שביו"), ("ושבית 

שצריך  (עד  שלהם  נעשה  שהשבי מה  גם  שהרי - כו' מהם  שלוקחים  לטענה  מקום  אין זה , עם  וביחד 
("ושבית  מהם  יטלו ֿ ישראל  שבני כדי אלא  ֿ ושלום , חס  בידם  שישאר  כדי אינו שביו") "ושבית  להיות 
אתם  "לסטים  העולם  אומות  טענת  על  המענה  (בביאור  התורה  על  פירושו בתחילת  רש "י ובלשון שביו"),
מהם  נטלה  וברצונו להם , נתנה  ברצונו היא , הקב "ה  של  הארץ  "כל  - גוים ") שבעה  ארצות  שכבשתם 

לישראל . וליתנה  מהם  ליטלה  כדי מלכתחילה  היא  להם  שהנתינה  היינו, לנו", ונתנה 

' תורה ב 'לקוטי מצינו שלא  - החסידית  לפרשה  בנוגע  פלא ' 'דבר  אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
הזקן  אדמו"ר  של  חסידות  דרושי כמה  ישנם  שבוודאי ֿ פי ֿ על  (אף  שופטים  פרשת  הכותרת  תחת  דרושים 
על  המיוסדים  שופטים  בפרשת  צדק ' וה 'צמח  האמצעי אדמו"ר  מדרושי כדמוכח  שופטים , פרשת  על 

אחר  במקום  העירו וכבר  הזקן). רבינו "אני 58דרושי ֿ המתחיל  לדיבור  צדק ' ה 'צמח  מציין התורה ' שב 'אור 
תורה  רק  לא  שבכתב , (תורה  הנדפס  תורה ' ב 'לקוטי אבל  שופטים ", פרשת  תורה ' "ב 'לקוטי לדודי"

בזה . להאריך  המקום  כאן ואין ֿ עיון וצריך  שופטים , פרשת  של  הכותרת  תחת  דרושים  אין ֿ פה ) שבעל 

שעריך ", בכל  לך  תתן ושוטרים  ד "שופטים  העבודה  להיות  שצריכה  – בוודאות  יודעים  שכן מה  אמנם ,
צריך  שהאדם  התורה , על  בפירושו כהן' ה 'שפתי שכתב  מה  כידוע  לעצמו, בנוגע  האדם  מעבודת  החל 
על  למלחמה  ֿ תצא  "כי לזה , ובהמשך  שלו, קטנה " שב "עיר  השערים  שבעת  על  ושוטרים  שופטים  ליתן
עילוי  – שביו" "ושבית  ועד  בידך ", אלקיך  ה ' ד "ונתנו באופן שנעשה  היצר , למלחמת  בנוגע  - גו"' אויבך 

התשובה . עבודת 

גו'" להם  ונכפר  גו' ישראל  לעמך  "כפר  שופטים  פרשת  בסוף  שכתוב  מה  עם  זה  לקשר  ענין 59ויש 
מנחמכם " הוא  אנכי "אנכי שתחילתה  שופטים , פרשת  בהפטרת  וכן "אנכי",60התשובה , פעמים  שתי ,

בחסידות  כמבואר  התשובה , ענין עם  המדרש 61הקשור  אלקיך 62מאמר  הוי' אנכי בסיני בכרמל 63"נאמר  ,
האלקים  הוא  ה ' האלקים  הוא  ה ' כפול  בכרמל 64יאמר  אבל  צדיקים , בדרגת  היו שבסיני אליהו". בימי ,

שכתוב  מה  ֿ דרך  על  פעמים , שתי האלקים  הוא  הוי' אמרו ֿ תשובה , בעלי בדרגת  (שתי 65שהיו אנכי "אנכי
מנחמכם ". הוא  אנכי "אנכי - בנידוןֿדידן ֿ זה  ֿ דרך  ועל  פשעיך ", מוחה  הוא  פעמים )

 בשיחות נכלל  - חדשים  בנינים  בניית  גם  כולל  לפועל , בנוגע  ההוראה  אודות  - השיחה  [המשך 
אמר :] ֿ כך  ואחר  ֿ טו). יד  (סעיפים  דלעיל 

חב "ד , בתי חדשים , לבנינים  בקשר  והתוועדויות  מסיבות  אודות  להזכיר  יש  - לזה  ובהמשך 
והיהדות . התורה  בהפצת  הפעולות  שאר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

תוכן  אודות  ויכריזו אלו, והתוועדויות  מסיבות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו עתה  יעלו וכרגיל ,
ישראל . כלל  בתוככי כאן, המסובים  את  ויזמינו והזמן, המקום  המאורע ,

שיכריזו  ובזמנים  (במקומות  אלו והתוועדויות  מסיבות  כל  יתקיימו ואז צדקנו, משיח  יבוא  - ובינתיים 
בארץ  שיקבעו ֿ לארץ ) (חוץ  שבבבל  ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  בתי כל  "עתידים  שהרי הקדושה , בארצנו כו')

.66ישראל "

שיבנה  עיקרי הכי לבנין אף ועד  שהרי הגדלות , שלימות  תהיה  שבו השלישי, ֿ המקדש  בית  –
הראשון" מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  נאמר  שני' 'בית  על  הוא 67שגם  ראשון' ש 'בית  (מכיון
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(58.14 הערה תסח  ע' מלוקט  סה"מ 
עמו".59) אדמתו "וכפר מג ) לב, (האזינו מ "ש וע"ד 
יב.60) נא, ישעי '
ובכ "מ .61) ואילך . ב סה, ש"ש דרושי  לקו"ת
ג .62) ה, שופטים עה"פ בפירש"י  הובא

ב.63) כ , יתרו
לט .64) יח , מ "א
כה.65) מג , ישעי '
א.66) כט , מגילה
ואילך .67) סע"א ג , ב"ב ט . ב, חגי 



כט      

ֿ תשובה  בעלי עבודת  ֿ דרך  על  הוא  שני' ו'בית  הצדיקים , עבודת  ֿ דרך  הגדלות 68על  עיקר  ֿ מקום  מכל  ,(
הב  -ד "כבוד  בתשובה  השלימות  תכלית  תהיה  (שבו השלישי  ֿ המקדש  בבית  תהיה  האחרון" הזה  ית 

בתיובתא " צדיקייא  שכתוב 69"לאתבא  מה  ֿ דרך  על  והגבלה , מדידה  מכל  שלמעלה  גדלות  תשב 70), "פרזות 
ירושלים ".

עם  "ארו גדולה , הכי וזריזות  במהירות  הזה , ֿ קודש  השבת  ביום  ממש , ומיד  תיכף  - לנו" תהיה  ו"כן
שמיא " תלכון"71ענני לא  ובמנוסה  תצאו בחפזון "לא  - ֿ כך  ואחר  זו.72, שבת  הפטרת  וחותם  כסיום  ,

הקדושה , בארצנו שנמצאים  זיך " מען "כאפט  ממש  ומיד  שתיכף  - פשוטו מידי יוצא  ענין ואין
ישראל , כל  עם  וביחד  צדקנו, משיח  עם  ביחד  הקדשים , ובקודש  ֿ המקדש  בבית  הקודש , עיר  בירושלים 

עפר " שוכני ורננו "הקיצו גם  בשבתות 73כולל  שלומדים  - אבות  בפרקי שנזכרו ישראל  חכמי ובראשם  ,
מתחילים  ֿ זה  שלאחרי ובשבת  המשנה ", בלשון חכמים  "שנו זו, בשבת  שלומדים  ששי לפרק  עד  הקיץ ,

בגמרא  כדאיתא  - מסיני" תורה  קיבל  "משה  פעם  ואהרן 74עוד  "משה  ֿ המקדש  בית  כשיבנה  ומיד  שתיכף 
ממש . בימינו במהרה  וכאמור , עמהם ",

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

 וההנהלה 75בימים ומדריכות  המדריכים  עם  ביחד  וה 'קייטנים ' קיץ ', ה 'מחנות  מסתיימים  הסמוכים 
שבעיר . לביתם  בחזרה  שבים  שלהם ,

ב "שדה ", נמצא  (הקב "ה ) ה "מלך " שאז אלול , חודש  זה , זמן עם  במיוחד  הרמז בדרך  זה  לקשר  ויש  -
יצאו  מהעיר  וכו' שהילדים  ֿ דרך  על  בשדה , המלך  עם  ביחד  להיות  בכדי העיר  מן יוצאים  העיר  ואנשי
(לפני  העיר  אל  חוזר  כשהמלך  ואחר ֿכך  לעיר ); (מחוץ  בשדה  ה ' רצון לפי המתנהגים  למחנות  העיר  מן

לעיר . חוזרים  עתה  שהילדים  כמו ֿ דרך  על  ֿ ישראל , בני כל  אתו יחד  הולכים  - תשרי) חודש 

את  ויראו ילמדו למען והטף , והנשים  האנשים  הקהל ' ב 'שנת  אנו שנמצאים  (ובפרט  ביותר  נכון ולכן,
והמדריכים  הילדים  כל  עבור  סיום ' 'מסיבת  מחנה  בכל  יעשו מהמחנות , שנוסעים  שלפני גו'), אלקיכם  ה '
שהייתם  במשך  שנוספו הטובות  הפעולות  מכל  וסיכום  ֿ הכל  סך  לעשות  בכדי וההנהלה , מדריכות ) (או
במעלת  בארוכה  פעמים  כמה  (וכמדובר  הילדים  אצל  שמים  ויראת  היהדות  את  יותר  ולחזק  במחנה ,
ה ' ביראת  שחדורה  רוח  ויהדות , יהודים  עם  המעת ֿלעת  בכל  מסתובב  הילד  ששם  הקיץ , מחנות  השפעת 

וכו'), ה ' ואהבת 

חוזר  היא ) (או שהוא  בשעה  נמשכת  פעולה  ותהיה  אתם  שיקחו ואחת , אחד  כל  את  לעורר  ֿ מנת  על 
בזה , וכיוצא  תורה  תלמוד  או לחדר  וילך  הביתה 

לטובה , עלינו הבאים  ותשרי אלול  חודשי במשך  הילד  של  ביהדותו ותוסיף  שתשפיע  נמשכת  פעולה 
הכתוב  בלשון שמשפיעה  הקהל ', ל 'שנת  בהתאם  (ובפרט  החיים  כל  - ועד  השנה , כל  במשך  ֿ כך  ואחר 

האדמה "), על  חיים  אתם  אשר  הימים  כל  "על 

חברותיהן), על  - (וילדות  חבריו על  להשפיע  להאיר " "נר  גם  יהיה  עצמו, הילד  על  להשפעה  ונוסף 

שכתוב  כמו ארץ ), ודרך  (בכבוד  הוריהם  על  - בנים ",76וגם  ֿ ידי על  – בנים  על  אבות  לב  "והשיב 
יותר  ההורים  על  הפעמים  ברוב  לפעול  יכולים  שלהם , הלבביות  עם  ובפרט  שילדים , בפועל  שרואים  וכפי

מבוגרים . מאחרים ,
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ואילך .68) 67 ע' ואילך . 27 ע' ח "ט  לקו"ש ראה
ב.69) קנג , זח "ג  ראה
ח .70) ב, זכרי '
א.71) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
יב.72) נב, ישעי '

יט .73) כו, שם
סע"ב.74) קיד , פסחים ― אחר תוד "ה וראה ב. ה, יומא
כ "ק 75) ע"י  שהוגהה באידיש משיחה תרגום ― ואילך  מכאן

שליט "א. אדמו"ר
ובפירש"י .76) בסופו מלאכי 



ל     

- סיום ' ה 'מסיבת  בעת  לילדים  בקלות  להסביר  שאפשר  - ֿ כח  ונתינת  מיוחד  לימוד  ישנו ובזה 
ֿ תצא  "כי - המחנות  מסתיימים  שאז הבא ) בשבוע  לחיות  צריכים  עמה  (אשר  הבא  השבוע  מפרשת 

שביו": ושבית  בידיך  אלקיך  ה ' ונתנו אויביך  על  למלחמה 

מצד  ("אויביך ") הרע  היצר  עם  במלחמה  נוסף  לשלב  ֿ תצא ) (כי יוצאים  מהמחנה , לעיר  כשחוזרים 
כנ"ל ). יהודיות , והשפעות  יהודים  עם  רק  הזמן כל  מסתובבים  (שלא  בעיר  שנוספים  הנסיונות 

" ה ' של  כבנו  עומד  שהוא  לדעת , ילד  כל  צריך  כל ולכן מזו, ויתירה  מ "אויביך ", למעלה  אויביך ",
הנעלמים ) (וגם  הנפלאים  כחותיו את  ולגלות  לעורר  בכדי היא  ֿ הרע ) (היצר  "אויביך ' של  המציאות 

היצר  נגד  ללחום  כשצריך  שמתגלים  בו, .שנמצאים 

לעיל  (כמדובר  שביו" "ושבית  - וגם  בידיך ", אלקיך  ה ' "ונתנו נפעל  - למלחמה  כשיוצא  ומיד 
בארוכה ),

 במחנה האחרונים  הימים  את  שינצלו הקיץ , במחנות  ומדריכות  המדריכים  את  יצליח  ֿ יתברך  השם 
לעשות  ֿ כך  ואחר  הילדים , על  טובה  בהשפעה  שאפשר  כמה  - שלימות  מלשון וגם  - להשלים  זו, בשנה 

רבה . בהצלחה  סיום ' ה 'מסיבת  את 

וברוחניות  וברוחניות , בגשמיות  ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  בכתיבה  יותר  עוד  יוסיף  וזה 
ולכל  ומדריכות , מהמדריכים  אחד  ולכל  מהילדים  אחד  לכל  - טפחים  מעשרה  למטה  יחד , גם  ובגשמיות 

ישראל . כל  בתוך  מהוריהם , אחד 

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו הנה ", ישובו גדול  ו"קהל  הגאולה , תבוא  - אלול  בחודש  עוד  - ותיכף 
תחילה " הכירוהו "הם  מצרים  מארץ  צאתך  בימי שהיה  כפי - בראשם  והילדים  -77ובבנותינו", זה  וכל  ,

לבב . וטוב  שמחה  מתוך 

לכם  "והריקותי פעם ) (עוד  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  המשך  [לאחרי
ברכה ".

המקדש ". בית  שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה 

ניקאווא ". ניעט  "ניעט  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  ֿ כך  אחר 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  ֿ כך  אחר 
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א



לי

      
- מאידית תרגום -

. שקוראים הפרשה  של  הציווי עם  בשייכות 
זו בכלבשבת לך תתן ושוטרים "שופטים

הגאולה  נביא  של  היעוד  ישנו "ואשיבה שעריך ", :
כבתחלה", ויועציך כבראשונה וכפישופטיך

החול  (מימי יום  בכל  בתפלה  גם  ):שאומרים 
כבתחלה ". ויועצינו כבראשונה  שופטינו "השיבה 

- לאחרונה  ובפרט  פעמים  כמה  המדובר  וע "פ 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והודעת  הכרזת  אודות 

לאלתרדורנו (ובמילא) לתשובה "לאלתר :
"צחצוח  גם  הכל , את  סיימו שכבר  לגאולה ",

"עמדוהכפתורים" להיות רק וצריך ,הכן
פני כולכם " לקבל  - סיימו כבר  זה  את  וגם  -

שאוחזים  מובן, - ממש  ומיד  תיכף  צדקנו משיח 
קיום  של  בזמן עתה  שופטיך כבר  "ואשיבה  היעוד 

ויועציך " ישנה גו' כבר  כבתחילה : מזה  ויתירה  ,
כדלקמן. בזה , ההתחלה 

.בלשון דיוקים כמה בהקדים זה ויובן
היעוד :

"שופטים  נאמר  בפרשתנו בציווי  א )
"ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון משא "כ  לך ", תתן

 הלשון נוסף  ולאידך : שוטרים . מוזכר  ולא  ,"
"ויועציך ". וענין

ו"יועציך "? ד "שופטיך " הענינים  שני הם  מה  ב )

ן ו הלש ופטיך" ב"ש נאמר מדוע ג)
"כבתחלה "? - וב "יועציך " "כבראשונה ",

נוכח  בלשון ו"יועציך " "שופטיך " הדיוק  ד )
(אע "פ  סתם  ושוטרים " "שופטים  - כבפרשתנו (לא 

"תתן כתוב  ")).שאח "כ 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

בין הוא החילוק  ושוטרים  בלשוןשופטים  -
דייניןרש "י - "שופטים  הדין,: את  הפוסקים 

שמכין  מצותן אחר  העם  את  הרודין - ושוטרים 
דין  את  עליו שיקבל  עד  וברצועה  במקל  וכופתין

לכפות השופט " ענינם  שהשוטרים  אומרת , זאת  .
הדיןולהכריח את שיקבלו העם אנשי את
ומשפט .

ביעוד  מדוע  מובן רק עפ "ז נאמר 
שלעתיד "ואשיבה  כיון - "שוטרים " ולא  "

הרע  מציאות  מתבטלים  ולא הרע והיצר לבוא  ,
ש בשוטרים צורך העםיהי' אנשי את

האנשים להשמע  שכל  כיון  השופטים , להוראות 
ההוראות את מעצמם יצטרכויקיימו רק.

את  ויורו תורה  וילמדו דינים  שיפסקו "שופטים ",
לבנ"י  והמצוות  התורה  אל הוראות  מחיל  ("ילכו

גופא חיל " ).בקדושה 
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בתחילתה.)1
כו.2) א, ישעי '
העמידה.3) דתפילת הי "א ברכה
תש"א.4) תמוז - (סיון והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול 

ע' ח "ה מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש באגרות נדפסו - תש"ב) אלול 
ואילך . תל  ע' ח "ו ואילך . תח  ואילך . שעז ואילך . שסא

תרפ"ט .5) שמח "ת שיחת ראה
וש"נ.6) רעט . ע' ח "ד  שלו ֿ קודש אגרות
ובכ "מ .7) טבת. ט "ו יום" "היום ראה
דמשמע 8) מ "ג , פ"א סנהדרין להרמב"ם פיה"מ  ראה

וכהסיום  המשיח " בוא "לפני  עוד  יהי ' גו'" שופטיך  ש"ואשיבה
" זה בכתוב ."'גו הצדק עיר לך  יקרא

פרשתנו.9) ריש
הדיינים 10) אלו - שופטים סנהדרין: הל ' ריש רמב"ם וראה

אלו  - שוטרים לפניהם, באים דינים ובעלי  דין בבית הקבועין
ורצועה מקל  שוטרים ):בעלי  (ד"ה  ב  טז , סנהדרין  וברש "י  כו'.

שומע.חובטין שאינו מי  לכל  השופטים ע"פ במקלות
מצוה 11) בחינוך  (ועד "ז קעו מ "ע להרמב"ם סהמ "צ ראה

ושוטרים שופטים למנות התורה תצא): מצוות לעשות
אלי ' האמת מדרך  הנוטים את ויחזירו  וימנעו כו'

מצוות  יהיו שלא עד  העובר על  הגדרים ויקיימו המגונים מדברים
ואיש. איש כל  לאמונת צריכות ומניעותי ' התורה

א 12) הטומאה רוח  "ואת יג ,כמש"נ (זכרי ' הארץ" מן עביר
ב).

א.13) נב, סוכה ראה
ושוטרים 14) ענין יובן ועפ"ז תתכא: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

רע"א). ה, (ברכות ירגיז לעולם ע"ד  בשבט  נה"ב להכות והיינו . .
כבראשונה:15) שופטיך  ואשיבה עה"פ הרד "ק מפי ' ולהעיר

לא  ישראל  ושארית כולם הרשעים שיכלו המשיח  בימות יהי ' זה
יג ). ג , (צפני ' כזב ידברו ולא עולה יעשו

שבירושלים 16) הגדול  ב"ד  ממרים: הל ' ריש רמב"ם ראה
עיקר  הם שעריך "*] ש"בכל  השופטים כל  של  והיסוד  [העיקר
לכל  יוצא ומשפט  חק ומהן ההוראה עמודי  והם פה שבעל  תורה

.97 ע' חכ "ט  לקו"ש וראה ישראל .
ח .17) פד , תהלים - הכתוב לשון
א).18) (קמה, כו סו"ס אגה"ק תניא ראה

          
          



לב     

. הפרשה בשם  גם  מרומז זה  שענין לומר  ויש 
כידוע  "שוטרים "), תיבת  (ללא  ששמו "שופטים "

בנוגע  ועד "ז הדבר , כל  תוכן את  מבטא  דבר  של 
ע "פ  נקראות  שהן כפי התורה  פרשיות  לשמות 

הדיוק  בתכלית  והן ישראל , -מנהג 

הפרשה  שם  מתאים  כיצד  ("שופטים ")ולכאורה :
"שופטים  לכאורה  הוא  שתוכנה  המצוה  עם 

במדרש  שאיתא  ועד  שעריך ", בכל  לך  "אם תתן
אדם  שנתחייב  כיון כיצד , שופט , אין שוטר  אין
כיון  ממנו שיוציא  שוטר  אין אם  לחבירו בב "ד 
לו  לעשות  הדיין ביד  ספוק  אין הדיין מן שפורש 

השוטר "?! ביד  מוסר  אא "כ  כלום 

בזה  סיוע והביאור  רק  הוא  השוטרים  ענין :
את  להוציא  יכול  אינו השופט  שאם  להשופטים ,
מקל  "בעלי לשוטרים , צריכים  לפועל , משפטו

עליו ורצועה " "שיקבל  ֿ דין הבעל  את  שיכריחו ,
בשם  רק  הפרשה  נקראת  ולכן השופט ". דין את 
למצוה  נחשב  אינו השוטרים  ומינוי "שופטים ",
מינוי  במצות  שנכלל  אלא  המצוות ), (במנין בפ "ע 
בענין  פרט  הוא  השוטרים  שענין כיון - השופטים 

המשפט ה "שופטים " קיום  את  לפועל  להוציא  (בכדי 
השו  שע "י הכרחי (בפועל ) ענין זה  אין אבל  טרים ),

ללא  גם  בפועל  להתבצע  שיכול  המשפט , לענין
שאיןשוטרים , כתיקונו , הוא  והזמן  המצב  כאשר 

כנ"ל . לע "ל ), שיהי' (כפי לזה  צריכים 

הוא  "שוטרים ", גם  כולל  בתורה  שהציווי וזה 
הזמנים  כל  אודות  המדבר  לדורות  ציווי שהוא  כיון
שוטרים , על  ציווי צריכים  במילא  המצבים , וכל 

כפי' בדרך  הדין את  שיקבלו שנדרש  [ולכן במצב 

לא  שופט ", אין שוטר  אין "אם  במדרש  גם  נאמר 
אין  שאם  שייתכן הדבר , קיום  לתועלת  רק  לדינא ,

לפועל ]. יצא  לא  המשפט  שוטרים 

.שביעוד לכך הטעם יובן נתוסףעפ"ז
"שופטיך "), על  (נוסף  ששלימות "ויועציך" כיון

שבגאולה  לכך  את הכח  ויקיימו  בשלימות  בנ"י יהיו
הוא הוראות  - בשוטרים  צורך  ללא  מזה השופטים 

" וגם  "שופטיך " ":שיהיו

הוא : ויועץ  שופט  בין בפשטות  החילוק 
ממנו  למעלה  בערך  שלא  הוא  להנשפט , בערך  אינו

הן ומשפטים ,- בדינים  והבנתו  ידיעתו והן מצד 
השופט  אל  להנשפט  להיות  שצריך  הביטול  מצד 
של  כרצונו זה  אין אם  (אפילו הדין את  לקבל  בכדי
בדרך  ומשפט  הדין את  פוסק  השופט  הנשפט );

-) וגזירה  חייב ציווי והנשפט  למטה ), מלמעלה 
או  זאת  מבין הוא  אם  (בין עול  בקבלת  זאת  לקבל 

לא ).

עצה משא "כ  נותן הוא  - כשמו הוא 
חז"ל טובה  בלשון ,." קמ "ל טובה  "עצה  -

בערך  נמצא  (כיועץ ) שהיועץ  מורה  זה  שענין
אליו  היועץ  מדבר  ולכן העצה , ומקבל  להשומע 
אלא ) וגזירה , ציווי בדרך  למטה  מלמעלה  (לא 
עצה  לו ונותן בשוה  שוה  עמו המדבר  טוב  כידיד 
מבין  (השומע ) שהוא  עצה  להתנהג , כיצד  טובה 
עבורו  טוב  ענין שזהו מרגיש  והוא  אצלו ומונח 
חוקה  אלא  טובה , עצה  זו אין - לאו אם  (השומע ),

וגזירה .

"שופטיך" בין החילוק גם מובן עד"ז
ועצה  למשפט  בקשר  היעוד  בלשון ו"יועציך "

ומצוות . תורה  בעניני

היא , היועץ  מעלת  בזה : שאין מה  בזה  ויש 
בו  חודר  זה  העצה , שומע  אצל  יותר  מתקבל  שהוא 
עצה  שזוהי אצלו שמונח  כיון מציאותו, בפנימיות 

שהיותטובה היא, השופט מעלת ;
כה  באות  שהוא שהוראותיו דשופט  וציווי וראה 
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"תשובות 19) בזה בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א תניא ראה
ואילך  35 ס"ע ח "ו לקו"ש ס"א*. תשל "ד ) (קה"ת וביאורים"

וש"נ. שם. ובהערות
ועוד .20) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה
ספרי21) גם וראה ג ). באבער (ובתנחומא ב פרשתנו תנחומא

פערלא  הרי "פ ביאור וראה שעריך ). בכל  (עה"פ פרשתנו ריש
בסופה. א' פרשה פרשיות לרס"ג  לסהמ "צ

(22.103 ע' חל "ד  לקו"ש ראה
(23- נצחיים הם התורה עניני  שכל  דכיון לומר, דיש אלא

ד "שופטים הענין יהיה לע"ל  שעריך ",גם בכל  לך  תתן
ורק אך  שוטרים יהיו שאז ע"ד אלא ולהודיע להכריז -

בכדי  או השופט . של  ב"ד מציאותו עניני  בקיום לבנ"י 
בכדי הלבנה בקידוש ראיה עדי  עבור הדרך  ליישר [לדוגמא:

       

פ"א). שקלים תוספתא (ע"ד  ובזריזות בנקל  לב"ד  להגיע שיוכלו
.[207 ע' ח "ד  תשמ "ט  התוועדויות גם ראה

מכיון אמנם, בעלי" הוא ד "שוטרים" הפירוש
הגאולה. ביעוד  בדיבור זה נזכר לא כו'", ורצועה מקל 

("יועציך ")24) שיועץ הוא, בהגאולה שההבטחה דפשוט 
דוקא. טובה עצה

וש"נ.25) א. לט , עירובין



לג      

לשופט , מוסיף  ה "ז מהנשפט , נעלה  בערך  שלא 
גדולה  כח  נתינת  דינים , לפסוק  התורה  כח  לו שיש 
בא  שזה  - וגם  שבערכו), יועץ  (לגבי בערך  שלא 
שיקיים  האדם  את  שמכריח  מלמעלה , ציווי בדרך 
או  לקיים  ברירה  לו יש  עצה  (משא "כ  ההוראה  את 

לא ).

בהדגשה  נמצאת  שופט  אצל  אחר : ובסגנון
מציאות נמצאת(בעיקר) יועץ ואצל ,

מציאות  (בעיקר ) בהדגשה  .

בכללות  להיות  שצריכים  הענינים  שני וע "ד 
האדם -עבודת עצמו בכח האדם עבודת :

אתערותא  - מלמעלה  והסיוע  דלתתא , אתערותא 
ענינים  שני ישנם  יותר  בפרטיות  ועד "ז דלעילא .

עצמו  מלמעלה  שהיא בסיוע  כח  ונתינת  סיוע  :
וסיוע  פנימי; באופן בו ומתלבש  להאדם  בערך 
ועד "ז  אליו. בערך  שלא  מדרגא  הבא  כח  ונתינת 
הבא  לעבודה  בהסיוע  אלו ענינים  שני ישנם  י"ל 

עצמם : (דבר מבנ"י תורה  הוא  שענינים  - "שופטיך "
מלמעלה  סיוע נותנים  - האדם ,שלא השם ) בערך 

התלבשות  של  באופן לו מסייעים  - ו"יועציך "
עצמו. טובת  שזוהי שמרגיש  באופן פנימית ,

."שב"שופטיך החילוק יובן נאמרעפ"ז
"כבתחלה " - וב "יועציך " :"כבראשונה "

"ראשון  הוא : ו"תחלה " "ראשונה " בין החילוק 
משמע " להיות )דמעיקרא  שיכול  (או שזהו ז.א . ,

הענין  התחלת  על קודם  מורה  "תחלה " משא "כ  .
בפועל . הענין התחלת 

"שופטיך בין החילוק שזהו לומר ויש
כפי (שגם כבתחלה" ו"יועציך כבראשונה"

פעם שהשופטים  היו  עיקריוהיועצים  חילוק  ישנו ,
"כבראשונה" הלשון בשינוי המודגש ביניהם
נמצאת השופט שבפעולת כיון ו"כבתחלה"):
בדרך  בא  וזה  השופט , מציאות  (בעיקר ) בהדגשה 
בעיקר) (כ"כ התחשבות ללא מלמעלה, ציווי
(באיכות , הפסק  ישנו לכן - המקבל  כלי בהכשרת 
וקיומם השופט דברי בין בזמן) גם ובמילא
צריך  השופט  פס "ד  שלאחרי כיון בפועל , ופעולתם 

אז ע "י רק  וקיומו הדין קבלת  - חדש  דבר 
"שופטיך הלשון בזה נאמר ולכן ֿ דין. הבעל

    שהשופטים - הם" ש"אשיבה"
התחלת  לפני "ראשונה ", בדרגת  "כבראשונה ",

הענין.

נמצאת  שבו היועץ , בפעולת  בהדגשה משא "כ 
הרי המקבל, מציאות  כלי (בעיקר ) הוא  העצה  שומע 

שהיא  מחשבה  מתוך  נאמרת  והעצה  לזה , מוכשר 
(נתינת ) ענין שעצם  ז.א . השומע , אצל  תתקבל 

ישנה  שכבר  כך  על  מורה  כיון העצה  הענין,
כדי רק  היא  העצה  לכך , מוכן כבר  שהשומע 

ל ) (עצה  זוהי כיצד  לו ולהראות  בו וגם זאת  ,
קיום  התחלת  ישנה  העצה  לאמירת  שתיכף  - בזמן
שה "יועציך " כבתחלה ", "יועציך  נאמר  ולכן העצה .

"כבתחלה ", הם  המשיח  בימות  בדרגת שישובו
הם  העצות "תחלה ", קיום  תחלת  עם  קשורים 

בפועל .

לשון "יועציך " הלשון גם  מובן ,עפ "ז
ענין  שזהו מודגש  שבעצה  כיון - שלך  היועצים 

 גם יעשו "יועציך " שע "י היא , בזה  והכוונה  ;
שהוראות  נוכח , לשון "שופטיך " - ה "שופטים "
יתקבלו  הנשפט ) בערך  שלא  מצ "ע  (שהם  השופטים 

העצות . כקבלת  פנימי, באופן אצלו

"שופטים  - בפרשתנו הנאמר  עם  זה  לקשר  ויש 
בכל  לך  תתן ":גו'

להכנס  והתחלה  הפתיחה  הוא  (העיר ) שער 
(והשוטרים  השופטים  שמינוי היא , והכוונה  לעיר .

ד "תתן באופן יהי' לזה ) צריכים  שבו בזמן -
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(26158 ע' (לעיל  ס"ב זו שנה עקב ש"פ שיחת בארוכה ראה
ואילך ).

ע"ד 2)7 ובכ "מ ) ד . כג , שה"ש (לקו"ת מהמבואר להעיר
מבחי ' (שהיא אתעדל "ת ע"י  הבאה אתעדל "ע בין החילוק
מבחי ' (שנמשכת עצמה מצד  הבאה לאתעדל "ע האור) פנימיות
דשם  אלא - שם). מגעת אתעדל "ת שאין כזו מבחי ' יותר, נעלית

הבאה באתעדל "ע דוקא קאי  ' בבחי האדם עבודת
אתעדל "ת.

ע'28) ח "ב תער"ב (המשך  העת"ר שופטים סד "ה ראה
א'קיד ).
באו"א.29) - עה"פ מהפירושים להעיר
אך ).30) (ד "ה טו יב, בא פרש"י  גם וראה א. ה, פסחים
של 31) הראשון שהוא ב"ראשון", הפשוט  הפירוש לפי  וגם

(ויש זה לאחרי  מהם.הבא ומרומם מובדל  הוא הרי  לו),
לאחרי להבא קירוב על  מורה - הענין התחלת - "תחלה" משא"כ 

ו"תחלת זה. השנה" "ראש הלשון בין בהחילוק המבואר
הגוף, אברי  כל  כולל  ו(לכן) ומרומם למעלה הוא שהראש השנה",

הענין. התחלת רק להיות אפשר תחלה משא"כ 

ואשיבה 32) שצא): (רמז שם ישעי ' עה"פ יל "ש ראה
בביאור  (וראה ושלמה דוד  זה ויועציך  ואהרן משה זה שופטיך 

עה"פ). הגר"א



לד     

לשוןבכל  " הדינים ופסקי ש (הוראות  ,
הבדלה  של  באופן מצ "ע  שהם  - ,דה )שופטים 

אצל  יתקבלו - עול  וקבלת  ציווי בדרך  ומתקבלים 
שעריך", בכל מזה) (ויתירה "לך וירדו בנ"י
- ו"שער" התחלה שנעשה באופן בפנימיות,

"שעריך ".

בזה הפירוש ע"פ ה',ויומתק בעבודת
האדם  (אברי) שערי על  (גם ) קאי ש "שעריך "
שהם  סי"ב ) כדלקמן ופיו, אפו אזניו, (עיניו,
ו"בכל  אותו, הסובב  כל  ובין בינו ופתיחה  "שער "
שכל  - לך " תתן "שופטים  להיות  צריך  שעריך "
שבנפשו, ה "שופטים " ע "י יונהגו וכחותיו אבריו

(שופטים ) האלקית  דנפשו הוא המוחין שאתם  ,
התורה  והוראות  התורה  שלימוד  ז.א . תורה . לומד 
ובאופן  - ויתלבשו וירדו ינהיגו שלו (שופטים )

נותן" הוא  יפה  בעין הנותן ד "כל  "בכל ד "תתן" -
באופן  הפנימיים , וכחותיו איבריו בכל  שעריך ",
שלו. והתחלה  השער  "שעריך ", - לגמרי בו שחודר 

" ע "י "כבתחלה "שנפעל  שהם  ,". כנ"ל ,

.ביאת שלאחרי לכך הטעם יובן עפ"ז
יהיו  שאז כיון ל "שוטרים ", יצטרכו לא  המשיח 
המשפטים  הן - בשלימות  ו"יועציך " "שופטיך "
עם  ביחד  "שופטיך " ע "י הבאים  התורה  והוראות 
הבאות  טובות  העצות  והן שבזה , נעלה  כח  הנתינת 

"יועציך ", בהאדם ,ע "י בפנימות  זאת  המביאים 
חדור ודוקא  יהודי נעשה  אלו ענינים  שני ע "י

ואלקות  ומצוות  בתורה  צריך לגמרי שאינו כך  ,
ה ': דבר  את  לקיים  והכרח ) (כפי' לשוטרים  יותר 

שיהודי  התורה  הוראות  בלבד , "שופטיך " ע "י
חסרה  - וגזירה  ציווי בדרך  עול  בקבלת  מקבל 
והרגשותיו, בהבנתו החודרת  פנימית , העבודה 
מקום  נתינת  נשארת  ובמילא  "יועציך ". ע "י הבאה 
הפכי; לענין שלו) הפנימיים  (בכחות  ואפשריות 
להשומע  טובה  עצה  שהיא  בלבד , "יועציך " ע "י
ע "י  הבא  בערך  שלא  וסיוע  התורה  כח  חסר  ומקבל ,
שבזה . אלקות  בגילוי ז.א . (כנ"ל ), השופט  פס "ד 

- הענינים  שני ע "י -דוקא  ו"יועציך" "שופטיך "
שהאדם התלבשותנפעל של (באופן עצמו

"יועציך ")בפנימיות  ע "י  אצלו  שנתקבל  מציאותו
שאז  "שופטיך "), (ע "י התורה  הוראות  ע "פ  מתנהג 
לכפי' יצטרך  שהאדם  ואפשריות  מקום  עוד  אין

השופטים .(ע "י הוראות  את  לקיים  שוטרים )

. יועציך" להיות  שצריך  גופא  טעמא  מהאי
הבנה העצה בשומע להכניס בכדי כבתחלה"
שזה  באופן וביהדות , בתומ "צ  פנימית  והרגשה 
כדבר  שנשאר  (ולא  שלו וה "שער " ה "תחלה " נעשה 
לבוא  צריך  שזה  מובן, - בערכו) שלא  שהוא  חדש 
לפי  עבודה  הגאולה , קודם  עוד  היהודי עבודת  ע "י
בכדי  דרגא , אחר  ודרגא  צעד , אחר  צעד  ערכו,
את לקבל מוכשר כלי ולעשותו אותו להכין
שופטיך  "ואשיבה  - כולל  המשיח , דימות  הגילויים 

כבתחלה ". ויועציך  כבראשונה 

השלימות  שתכלית  הידוע  ע "פ  לזה : ונוסף 
זמן  כל  ועבודתינו במעשינו "תלוי המשיח  דימות 
המצוה  היא  המצוה  שכר  הגורם  כי הגלות , משך 

כו'" באות בעצמה  מלמעלה  ההמשכות  וכל  .
מדה  כנגד  דמדה  יהודי באופן של  שעבודתו ,

שה  ההמשכה  מעין להיות  ע "י צריכה  ממשיך  וא 
זו פנימיעבודה כלי נעשה הוא (שעי"ז

ולקבל  להגיע  שבכדי בנדו"ד , מובן - לההמשכה )
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  ד "ואשיבה  המצב  את 
מעין  ביהודי להיות  צריך  המשיח , בימות  כבתחלה "

בעבודתו אצלו זה  יהיו ותומ "צ  שיהדות  -
עול  קבלת  - "שופטיך " בדרך  האופנים : בשני
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סתם .33) בלשון  ושוטרים " "שופטים  נאמר ולכן 
פרשתנו 34) אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך 

ועוד . תתכב. ע'
פי "ג .35) תניא ראה
מכירה 36) הל ' רמב"ם סע"א. עא, א. סה, א. נג , ב"ב ראה

הכ "ב. פי "א ומתנה זכיה הל ' ה"ד . פכ "ה
בלשון 37) כי  - בפרשתנו "יועציך " נאמר שלא והטעם

גו' "שופטים הוא הציווי  ובכללות בכללות, הכל  נאמר התורה
ד "יועציך ", הפרט  גם ברמז כולל  (וזה שעריך " בכל  לך  תתן
כל  כולל  ה"ז לדורות ציווי  ובהיותו בפנימיות), צ"ל  שהעבודה
ביעוד  משא"כ  ס"ג ); (כנ"ל  לשוטרים כשזקוקים גם המצבים,

החידוש עיקר ע"י, נעשה גו'" שופטיך  ד "ואשיבה
בפנים. כדלקמן ו"יועציך ", "שופטיך "

תתמלא 38) שלע"ל  א) מו, - פל "ו תניא (ראה הידוע ע"ד 
נשא  תנחומא (ראה בתחתונים" יתברך  לו ד "דירה הכוונה שלימות
בזה: ענינים ששני  - ו) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז.
לעצמותו  "לו" יתברך ", לו "דירה אלקות, בגילוי  השלימות

ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ  נסמנו - ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו (המשך 
וגם, ;(32 הערה בגדרירמא "בתחתונים", תהי ' ית' לו שהדירה

התחתונים .
מהותה.39) נדע משכרה א): (נג , ובפל "ט  רפל "ז. תניא
רפ"ד .40) סוטה תוספתא וש"נ. ב. ט , ב. ח , סוטה ראה

ועוד . ו. ג , שמות טוב לקח  מדרש
וש"נ.41) ֿ ח . מז ע' ח "ג  מלוקט  סה"מ  בארוכה ראה



לה      

- "יועציך" ובדרך התורה, הוראות בקיום
כעצה  בפנימיות  אצלו יתקבלו התורה  שהוראות 

טובה .

ודור  דור  בכל  שבנ"י עי"ז נפעל  זה  וענין
- דורם של ו"יועצים" ל"שופטים" מצייתים

בפוסקים  לך כמבואר  תתן ושוטרים  ש "שופטים  ,
ויסודי עיקרי ציווי הוא שעריך" בכלבכל

בזמן  גם  הזמנים , ובכל  לארץ , בחוץ  גם  המקומות ,
הראשונים) ב"ד של שליחותם (בתור ,הזה

בפרשתנו  אשר וכדאיתא  השופט  אל  גו' "ובאת  -
ההם  בימים  דבר יהי' את  לך  והגידו ודרשת 

עד  לך ", יגידו אשר  הדבר  פי על  ועשית  המשפט ,
הוא  דור  בכל  ההם " בימים  יהי' אשר  שה "שופט 

בדורו" כמשה  (עד ) כו' בדורו ."כשמואל 

נוסף  כאשר  הוא  והחכם  השופט  ענין ושלימות 
ותושי'" עצה  ממנו "נהנין על לזה  שנוסף  או ,

גם  (בנפרד ) לו יש  בדורו הוראה  מורה  ורב  השופט 
רב " לך  ("עשה  עצות "יועציך " לו הנותן וכיו"ב ),

ה '. ועבודת  שמים  ביראת 

הוראה  ומורה  הרב  - ל "שופטיך " הציות  וע "י
התורה, והוראות דינים פסקי הנותנים שלו,
(ע "י  פנימי כלי ונעשים  פועלים  - ו"יועציך "
שופטיך ה"ואשיבה את לקבל בכדי יועציך)

יועץ  - נוכח  (לשון ויועציך  )כבראשונה 
כנ"ל . (שופט ), בערך  שלא  הענינים  גם  כבתחלה ",

. מהחילוק ישנה  להנ"ל  דברידוגמא  שבין
נבואה  ודברי מדובר תורה  שניהם  בפ '(שאודות 

):שופטים 

 לעולם (קדמה  מעולם  למעלה  ).היא 
הקב "ה  של  ורצונו חכמתו היא  שהיא תורה  ,

שלית כשם העולם, לגדרי משייכות למעלה
כלל  בי' תפיסא  "ירדה מחשבה  שתורה  [והגם 

כו'" והשגה ונסעה  בהבנה  בהתלבשות  ובאה 
שמו" על  ש "נקראת  עד  אבל למטה , היא  נשארת  ,

מהבנה  למעלה  - התורה  עצם  - מהותה  בעצם 
הוא  - בעולם  התורה  פעולת  אופן גם  ולכן והשגה ].

מלמעלה . ופס "ד  ציווי בדרך  בעיקר 

היא משא "כ  הרי הוי', דבר  שהיא  אע "פ  -
עבדיו  אל  סודו "גלה  לנבראים , אלקות  התגלות 

הם הנביאים " בגדרם  , דחכם התנאים  ישנם  (אם 
כו' שנקלט גבור  וזה  ,( , הנביא של 

זה  עם  שמתאחד  בשכלם באופן "מתלבשת  -
ודיבורם  במחשבתם  וגם  הנבואה  במראה  והשגתם 

לשוני"כמ "ש  על  ומלתו בי דיבר  ה ' וענין רוח  ,
לשון  "כל  בדיבור , דוקא  בגלוי לבוא  צריך  הנבואה 
מגזירת  והוא  כו' לעם  ומשמיע  המכריז אדם  נבואה 

שפתיים  (מצד כו'"ניב  שיכולה  כתורה  לא  ,
יש  הנבואה  לתוכן וגם  במחשבה ; להשאר  ענינה )

"אין  לעולם , להודיענו שייכות  אלא  עומד  הנביא 
כו'" בעולם  להיות  העתידים  .דברים 
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ב.42) נו, סנהדרין ע"פ ֿ ב, ה"א פ"א סנהדרין הל ' רמב"ם
בתחלתו  דין בית ערך  תלמודית אנציקלופדי ' וראה א. ז, מכות

וש"נ. קנ). (ע'
בקיום 43) חזק עמוד  הזאת המצוה תצא: מצוה חינוך  ראה

הדת.
חו"מ 44) טור ב. פד , ב"ק במילתא. בתוד "ה ב פח , גיטין

לארץ). לחוץ (בנוגע ה"ח  פ"ה סנהדרין הל ' רמב"ם וראה א. סימן
וש"נ. ואילך . קסא ע' קנא. ע' שם תלמודית אנציקלופדי ' וראה

ֿ י .45) ט  יז,
כה,46) מר"ה עה"פ, פרש"י  - שבימיך " שופט  אלא לך  "אין

עה"פ. ספרי  גם וראה רע"ב.
חו"מ 47) טור אשר); (ד "ה יז יט , פרשתנו פרש"י  שם. ר"ה

של "ה  וראה בדורו). כשמואל  בדורו שיפתח  רק הובא (ושם סכ "ה
ֿ ב. א שעז, פרשתנו

מרדכי ב. קיב, ב"ק ספ"ג . סנהדרין (רא"ש בראשונים ואיתא
ב"ד  ערך  תלמודית אנציקלופדי ' וראה ועוד . סתש"ט . שם סנה'
ב"ד  כל  הגדול , ב"ד  לנו שאין הזה שבזמן - וש"נ) קפ. ע' הגדול 
(בנוגע  ממרים הל ' ריש וברמב"ם הגדול . ב"ד  נקרא שבדור חשוב
לסמוך  חייב ובתורתו רבינו במשה שמאמין מי  כל  הגדול ): לב"ד 

עליהם. ולהשען עליהם הדת מעשה
זה).48) דשבת (הפרק מ "א פ"ו אבות
מט "ז.49) שם מ "ו. פ"א שם

ע'50) חי "ט  לקו"ש בארוכה ראה להלן, ואילך.בהבא 142
ואילך. 242 ע' ח"ב  תשמ"ח התוועדויות 

ואילך .51) יד  יח , ואילך . ח  יז,
צ,52) תהלים מדרש (וש"נ). א נד , פסחים ב. פח , שבת ראה

סה"מ  וראה א. מט , זח "ב וש"נ. ד . וישב תנחומא ב. פ"י , ב"ר ד .
.272 ס"ע תש"ח 

פ"ד .53) תניא
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
א.55) יט , ע"ז (ובפרש"י ). רע"ב לב, קידושין ראה
ז.56) ג , עמוס
בתחלתם.57) (להאריז"ל ) היחודים ושער רוה"ק שער ראה
רפ"ז.58) התורה יסודי  הל ' רמב"ם
ואילך .59) 86 ע' חכ "ג  לקו"ש בארוכה ראה
ב.60) כג , ֿ ב שמואל 
ואילך .61) ב קמ , בא מתו"ח  ולהעיר ספ"ב. שעהיוה"א
יט .62) נז, ישעי '
א.63) ז, וארא פרש"י 
ה"ג .64) פ"י  שם רמב"ם
שלא 65) העם ולהזהיר התורה דברי  על  "לצוות גם כולל 

עצמו, לנביא בנוגע ואפילו ה"ב), פ"ט  (שם עלי '" יעברו
ומטרה  תכלית - ספ"ז) (שם כו'" דעתו ולהוסיף לבו "להרחיב

כו'. ודהאדם להעולם השייכת



לו     

הם  ונבואה  שתורה  לכאורה , לומר  ויש 
 ענינו שופט  ו"יועציך ": "שופטיך " בין החילוק 

וגזירה . ציווי בדרך  בא  וזה  התורה , דיני לפסוק  -
שומע  של  בלבושים  ש "מלובשת " עצה  נותן יועץ 

הנבואה  ענין ע "ד  - והשגתו בהבנתו העצה ,

יועצות (הקשורה  כליות  והוד עם  נצח  בחי' ,,(
שופט  (שאינו להנהגה שהנביא  בנוגע  עצה  נותן (

בעולם "), להיות  העתידים  ("דברים  העולם  בעניני
מלחמה  עשו תלכו אל  או פלוני למקום  לכו "כגון,

כו'" תעשו אל  או .היום 

בכל  ל "שופטיך " לשמוע  הציווי שישנו וכשם 
השופט  אל  גו' "ובאת " בפרשתנו: כמ "ש  הזמנים ,
גם  הוא  כן ס "ו), (כנ"ל  ההם " בימים  יהי' אשר 

בהפרשה  אח "כ  כמ "ש  - לנביאים  "נביא בנוגע  :
אליו  אלקיך  ה ' לך  יקים  כמוני מאחיך  מקרבך 

המדע  בספר  הרמב "ם  שמאריך  וכפי ,תשמעון",
האדם ", בני את  מנבא  ֿ ל  שהא  לידע  הדת  ש "מיסודי

שם  כמבואר  לנביא , לשמוע  המצוה  פרטי ואודות 
בזה . הדינים 

"הלכות בספר זאת מביא שהרמב"ם כיון
שזהוהלכות" ובהקדמה גדולה), (ובאריכות

לבנ"י  הנוגעת  הלכה  שזוהי מובן, - הדת " "מיסודי
חז"ל  שאמרו והגם  הדורות . נביאים בכל  "משמתו

הקודש  רוח  נסתלקה  ומלאכי וזכרי' חגי האחרונים 
פעם  דובר  - נתבטל מישראל " שלא  בזה  הפירוש  ,

או  "בטלה " לא  אבל  "נסתלקה ", (אלא  לגמרי
מצאנו "פסקה " זה  לאחרי שגם  מזה  וכדמוכח  ,(

וכמה  כמה  אצל  הקודש  רוח  גם השראת  (וכמובן

- לנבואה  התנאים  כל  בין - הלכות  שבספרו מזה 
לזמן בנוגע תנאים שום מביא הרמב"ם אין

האחרונים  נביאים  משמתו ).הנבואה ,

תימן  באגרת  כותב  הרמב "ם  מזה : ,ויתירה 
הנבואה  "תחזור  שם ) (כמפורט  מסויימת  שבשנה 
הקדמת  היא  הנבואה  שחזרת  ספק  "ואין לישראל ",

(שנאמר  בניכ משיח  וגו')",ונבאו ובנותיכם  ם 

המדובר  ע "פ  מובן בזה  שהביאור  לומר  ויש 
שיוכלו  שבכדי כבתחלה ", "ויועציך  בענין לעיל 
להיות  צריכה  המשיח , דימות  הגילויים  את  לקבל 

'בבחי - הזה  בזמן - עתה  בהעבודה  בזה 
(עצה) המשכה הנבואה), (ע"ד "יועציך"
לזה  שייכות  לו שיש  (באופן האדם  אצל  שמתקבלת 
פנימי  באופן לקבל  לו מאפשר  וזה  "בתחלה "), כבר 
ד "שופטיך " הן המשיח , בימות  האלקות  גילוי את 

כנ"ל . ד "יועציך ", והן

- הגלות  בזמן גם  - לדורות  היא  הלכה  ולכן
האדם ",ש " בני את  מנבא  ֿ ל  שהא  לידע  הדת 

הנבואה  דגילוי הענין שייך  הדורות ) (בכל  שתמיד 
משה , דנבואת  מעין שהיא  נבואה  לדרגת  עד  למטה ,

אחיהם"נביא מקרב להם -"אקים
בארוכה  ברמב "ם  כמבואר  הנבואה , ענין .שלימות 

מאריך  שהרמב "ם  לכך  הטעם  לומר  יש  ועפ "ז

דהוה  מאי דלכאורה : משה , נבואת  לאופן בנוגע 
הלכות הוה  הלכות  בספר  בזה  נפק "מ  למאי -

שלאחרי  לזמן נוגע  זה  ואם  הדורות ? בכל  לבנ"י
עמהם " "משה  כאשר  המשיח  יראו ביאת  הרי ,

ֿ זה  על  הלכה  לומר  צריך  ואין בעצמם , ?זאת 

תחה "מ  לפני גם  - הדורות  בכל  בזה : והביאור 
את  מנבא  ֿ ל  ש "הא  לדעת  ההלכה  נוגע  - משה  של 

עד בני הנבראים ), בגדרי  אלקות  (גילוי  האדם "
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ב.66) קצג , מזח "ג  שסח , ע' נ"ך  אוה"ת ראה
א).67) (פ, פ"ה בשעהיוה"א הובא להאריז"ל , הנבואה שער
וש"נ.68) סע"א. סא, ברכות
שנה.69) ע' עצה ערך  צ"צ - דא"ח  הליקוטים ספר ראה

וש"נ.
והחלק 70) ד "ה המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה

בסופו. השני 
ה"ב.71) פ"ט  שם רמב"ם
טו.72) יח ,
ֿ י .73) ז פרק
היד .74) לספר הרמב"ם הקדמת
סנהדרין 75) ד . פי "ג , שם תוספתא ב. מח , סוטה ב. ט , יומא
א. יא,

ואילך .76) 72 ע' חי "ד  לקו"ש
שבטלו.77) דברים לכמה בנוגע שם סוטה בגמ ' כהלשון
גילוים 78) פרקי  ז. פרק ג  שער (להרח "ו) קדושה שערי  ראה

השמים. מן לשו"ת בפתיחתו מרגלית גם להר"ר וראה .
.73 ע' שם לקו"ש

(79.25 ובהערה שם לקו"ש ראה
ג .80) פרק
א.81) ג , יואל 
יח .82) יח , פרשתנו
(ברכה 83) כמשה" בישראל  עוד  נביא קם "ולא שנאמר דאף

בענין  שזהו תומ "י  מפרש הרי  ה "ו), פ"ז שם רמב"ם וראה י . לד ,
בפרשתנו  מההבטחה וכמובן פנים". אל  פנים ה' ידעו "אשר
אחיהם  מקרב להם אקים "נביא גו'". כמוני  מאחיך  מקרבך  "נביא

.59 ע' חי "א לקו"ש גם ראה (כבפנים), כמוך "
שם.84)
ועוד .85) ב. ה, יומא ע"ד 
ב.86) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה וראה שם. יומא



לז      

שהי' כפי  בזה  משה השלימות  מזה אצל  ויתירה  .
גו' להם  אקים  ש "נביא  שייך  דור  בכל  - כפי ,"

הרמב "ם  משה שמבאר  אחר  שיעמד  נביא  ש "כל 
כו' לבדו האות  מפני בו מאמינים  אנו אין רבינו

שצוה  המצוה  מפני אלא   שכל ז.א . כו'",
ותורתו  משה  נבואת  של  המשך  הוא  (אלא נביא 

כמבואר שב  דרגות , חילוקי ישנם  הנבואה 
אדמו"ר .).ברמב "ם  מו"ח  כ"ק  דורנו נשיא  ובדורנו

לישראל ", הנבואה  ש "תחזור  לאחרי ובפרט 
(כנ"ל  משיח " "הקדמת  שתהי'שהיא  הנבואה  - (

(ש "נביא  צדקנו קרוב במשיח  הוא  למשה גדול 
חז "ל רבינו" ואמרו ,( הוא ש"גואל (משה ) ראשון

ובכל  אחרון ", לזה גואל הראוי אחד  ישנו ודור  דור 
(עוד  הזה  בזמן גם  כהלכה  לדעת  צריכים  לכן -
הנבואה  דגילוי המציאות  שישנה  הגאולה ), קודם 
והתחלה  כמעין הגאולה ), לפני עוד  משיח  (אצל 

לאחרי ("יועציך  הנבואה  גילוי לשלימות  ("
רק  שיתחדש  חידוש  זה  שאין אומרת  זאת  הגאולה .
עוד  נפעלת  בזה  שההתחלה  אלא  הגאולה , לאחרי
זאת  כותב  ולכן כבתחלה ", "יועציך  בבחי' קודם 
שהרמב "ם  (ובפרט  שלו הלכות  בספר  הרמב "ם 
המשיח , לימות  הנוגעות  ההלכות  גם  בספרו כותב 

לזה ). ההקדמה  - גם 

. דדורות החידוש  יובן  הנ"ל  האחרונים ע "פ
שע "פ  זה , בזמן ובפרט  זה  דדורנו ובפרט  בכלל 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והודעת  הכרזת   כבר
אוחזים  הסימנים  כל  וע "פ  ס "א ), (כנ"ל  הכל  סיימו

הגאולה : לפני האחרונים  ברגעים  כבר 

תתן  ושוטרים  "שופטים  צוותה  שהתורה  מהזמן
ובפרט  מאז, הדורות  ובמשך  שעריך " בכל  לך 
זכו שלא כיון - בגלות (הקודמים) הדורות

שעדיין ראי ' ה "ז  אז, באה  לא  סיימנו והגאולה  לא 
מענין  רושם  נותר  ועדיין ועבודתינו מעשינו את 

מארצנו" גלינו חטאינו (ש "מפני ),ד "חטאינו"

אחזו  לא  עדיין דעולם  והסתר  ההעלם  שבגלל 
ו(בפרט ד"שופטיך" וזמן בהמצב בשלימות
(לכפות ל"שוטרים" צריכים והיו ד)"יועציך",

השופטים ). משפט  ע "פ  שיתנהגו

ד"מעשינו מופלג הכי ריבוי לאחרי אבל
שמתקרבים  מובן הדורות , כל  במשך  ועבודתינו"

זה . למצב  ויותר  יותר 

נתוסף כאשר האחרונים, בדורות ובמיוחד
מה "מצוה  החל  התורה , פנימיות  דגילוי הענין

האריז"ל  בזמן החכמה " זאת  -לגלות  ואח "כ  ,
חוצה " מעינותיך  -"יפוצו נשיאינו רבותינו ע "י

נבואה "תחזור ֿ ידם (בלשוןשעל לישראל"
הנ"ל ) הנביאים ",הרמב "ם  עבדיו אל  סודו "גלה  ,

דורנו  נביאי הנם  כמוני"הם  גו' מקרבך  "נביא  עד 
ודרא  דרא  שבכל  דמשה  אתפשטותא  ),(בהיותו

דדורנו: ו"יועציך " "שופטיך " והם 

בהיותם  - "שופטיך " (מלשון,הן שנשיא 
למעלה  הוא  שעליהם התנשאות ) מאלו בערך  שלא 
מ "ש  (ע "ד  נשיא  משכמו הוא  העם  מכל  "ויגבה 

- העם  לכל  תורה  המלמדים  רבותינו והן ומעלה "),
"שופטיך "; עצות ע "ד  הנותנים  - "יועציך " והן 

שמים בעניני ויראת  בענינים תורה  עצות  גם  עד  ,
הנביאים ) (ענין .גשמיים 
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ע"ש.87) .71 ע' חכ "ג  לקו"ש
ה"ב.88) פ"ח  שם
התורה 89) אמיתית מאמתת הנבואה) (שלימות משה שנבואת

.(185 ע' חי "ט  לקו"ש (ראה
ה"ב.90) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם
ממשה 91) גדול  נביא שהוא משמע תולדות) (ס"פ ובתנחומא

ועצ"ע. - .254 ע' ח "ו לקו"ש ראה -
פ'92) הפסוקים שער א. רנג , זח "א ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ועוד . משפטים. ר"פ תו"א ויחי .
דיו"ט .93) מוסף תפלת נוסח 

ב).94) (קמב, סכ "ו אגה"ק
בתחלתו.95) טוב שם בכתר נדפס - דהבעש"ט  אגה"ק ראה
ובכ "מ .
(96.589 ע' ח "ב לקו"ש ראה
הראשונים 97) מימות הי ' לא כמוהו אשר ז"ל  "הבעש"ט 

כאשר  ידו על  נראים היו אשר מהטבע היוצאים נסים פלאות פלאי 
רואים  היו נ"ע הה"מ  ותלמידו שהוא נ"ע מאאזמו"ר שמעתי 

שה  מה אומרים והיו ראי ' בעין ממש סופו ועד  העולם יו מסוף
גלוי שהי ' ע"י  והיינו לתלמידיהם, בעליל  נראה הי ' כאשר רואים
כל  הנה בתורה, גנזו שהשי "ת ראשון ביום שנברא אור לפניהם
גם  הבבע"ג . ב"ה א"ס גילוי  מגלים האמיתים המופתים אלה
החקירה  (ספר השערה" אל  קולע עתידות שמענו נ"ע מזקני 

סע"א). נ, שם וראה סע"א). (סה, ספ"ח  עדות מצות להצ"צ
רע"א).98) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז א. רעג , זח "ג 

(סג , פמ "ד  תניא וראה כמשה". בו שאין דור "אין ז: פנ"ו, ובב"ר
ב). (קמז, בסופו ז"ך  לסי ' ביאור אגה"ק א).

כג .99) י , ֿ א שמואל 
א).100) (קלד , סכ "ב אגה"ק ראה
עולם 101) ימות "זכרו שם אדה"ז שכתב ואף - שם. אגה"ק

לשאול  ותיקון מנהג  להיות כו' זה מנהג  מצאתם איפוא ואי ' כו'
כ "א  כו' הגשמי  העולם בעניני  לעשות מה כדת גשמיות בעצה
ידוע  מ "מ , - כו'" מישראל  לפנים היו אשר ממש לנביאים
ממלאי נשיאינו ורבותינו - אדה"ז אצל  נתקבלו זה שלאחרי 
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חב"ד, חסידות דתורת הגילוי ע"י ובפרט
והשגה , בהבנה  ודעת  בינה  בחכמה  בהתלבשות 
- הבהמית  דנפש  בשכל  אפילו מובן שזה  באופן
שמתקבלת  - קמ "ל " טובה  "עצה  בבחי' עכ "פ 
התורה  פנימיות  גילוי וע "י האדם , ורגש  בשכל 
ד "טועמי' באופן עד  - ("יועציך ") שבשכל  בחב "ד 

זכו" עצם חיים  את  טועמים  טעימה  (שע "י
("יועציך  והתחלה  ("שעריך ") שער  נעשה  - הדבר )

 וע "י לע "ל , התורה  פנימיות  לגילוי ("
וכל  בנ"י נעשים  - עכשיו וההתחלה  הטעימה 
שלאחרי  התורה  פנימיות  לגילוי פנימי כלי העולם 

צדקנו  משיח  ע "י .זה 

- זה  בדורנו יותר  עוד  נתוסף  גופא  זה  ובכל 
בכל  חוצה  מעינותיך  דיפוצו השלימות  ישנה  כאשר 
אפילו  אדם , בני בשכל  המובן ובאופן תבל , קצוי
- וגם  הימנו, חוצה  שאין בחוצה  הנמצא  דאחד 
עם  בלשון החסידות  ותורת  התורה  פנימיות  תרגום 

אדמו"ר [רוסית ועם  מו"ח  כ "ק  ע "י וכיו"ב ] ,
בימים  עד  ואור , ומוסיף  דהולך  ובאופן דורנו, נשיא 
תושב "כ  התניא , (ספר  נדפס  גם  - האחרונים 

נהור "דחסידות  "סגי עבור  הכתב  ב "ּברייל ", ( ַ
לעיל  (כמדובר  ).ר "ל 

שכבר  אדמו"ר , מו"ח  דכ "ק  הנ"ל  ההכרזה  וע "פ 
העבודה כולל העבודה, עניני כל את סיימו
היום  עד  ו"יועציך " כ "שופטיך " נשיאינו דרבותינו

ו"אכשו  דרי"הזה , בא ר  שכבר  מובן, -
כבראשונה  שופטיך  ד "ואשיבה  הזמן בשלימות 
צריכים  (ואין השלימות  בתכלית  כבתחלה " ויועציך 
לאחרי מבורר), הכל שכבר כיון לשוטרים,

נשיאינו  רבותינו ע "י בזה  והתחלה  .הטעימה 

.אחד ֿ לכל שישנו הלימוד מובן מזה
ובפרט  זה  בדורנו שופטים  פרשת  בשבת  בעמדנו
- דהגלות האחרונים הרגעים האחרון, בזמן
מדה  כנגד  מדה  בהתאם  עבודה  להיות  שצריכה 

הגאולה : למצב 

שאליהם  אלו כל  ואצל  עצמו אצל  לפרסם 
(ביתר  ֿ עצמם  על  לקבל  שצריכים  - להגיע  אפשר 
ו"יועציך " ד "שופטיך " ועצות  ההוראות  את  חוזק )

רבנן" מלכי "מאן - ובפרט שבדורנו בכלל ,
נשיאינו  לרבותינו בהמשך  הבא  - דורנו נשיא 

דורנו, ונביא  דורנו ויועץ  דורנו שופט  - שלפניו

הנ"ל  התורה  מקרב וכציווי להם  אקים  "נביא  :
את  אליהם  ודיבר  בפיו דברי ונתתי כמוך  אחיהם 

תשמעון" "אליו אצונו", אשר וכפס"דכל ,
המעלות לאחד יש שאם הנ"ל, הרמב"ם
אותות  ומראה  לנביא  להיות  שצריכים  והשלימויות 
קיום  בהמשך  ורואים  שראינו כפי - ומופתים 
מאמינים  אנו "אין הרי - דורנו נשיא  אצל  ברכותיו
שצוה  המצוה  מפני אלא  כו' לבדו האות  מפני בו
תשמעון", אליו אות  נתן אם  ואמר  בתורה  משה 
בעולם להיות העתידים דברים ש"יאמר עי"ז

דבריו" מו"ח ויאמנו כ "ק  אצל  זאת  שראו (כפי
אדמו"ר ),

שהוא  אחר  נביא  לו שהעיד  "נביא  מזה : ויתירה 
בדור  ונמשך  דורנו, לנשיא  בנוגע  שהוא  כפי - נביא 
נביא  בחזקת  הוא  הרי - כו' תלמידיו ע "י שלאחריו

חקירה " צריך  השני זה  לו ואין לציית  וצריכים  ,
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שלו  אגה"ק (ראה גשמיים בענינים חסידים שאלות - מקומו
קנא  (ע' סס"ה אדה"ז ֿ קודש אגרות - השפלה נפש ד "ה הידועה

ואילך )),  שם לאגה"ק התניא בספר שעורים ס' (ראה
.((1585 (ע'

יח 102) שער פע"ח  שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער
.173 ע' ח "כ  ואילך . 282 ע' חט "ו לקו"ש בכ "ז וראה ועוד . רפ"ג .

וש"נ.
ואילך .103) פנ"ו האמונה שער ֿ ב. א יז, צו לקו"ת ראה

פ"ג . מלך  מינוי  מצות להצ"צ סהמ "צ
ע'104) חכ "ו .10 ע' חכ "ד  ואילך . 862 ע' ח "ג  לקו"ש ראה

לקו"ש  .267 ע' ח "ד  תשמ "ח  התוועדויות .315 ע ' שם ואילך . 299
.180 ע' חי "ג  לקו"ש וראה .43 ע' חל "ו

חי "ג105) לקו"ש וראה .54 הערה שם התוועדויות וראה
שם.

נדפס106) - אדמו"ר מו"ח  כ "ק  והערותמכתב בקיצורים 
ֿ קודש אגרות  ואילך. קיח ע ' וראה לתניא  ואילך . רסא ע' ח "ד  שלו

צ  ע' ח "ה .שם
אור 107) ריבוי  מפני  - כפשוטו נהור" "סגי  שהוא מפני  שזהו

תתרלח , בראשית אוה"ת (ראה כו' בהכיסויים וחסר בעין, שנכנס
ס"ע  ח "ב ערה. ע' ח "א תער"ב המשך  לב. ע' תרס"ח  סה"מ  ב.
(לפי הראי ' דהעדר הירידה שע"י  לומר, יש ועוד  ואילך ). א'כד 
כיתרון  עוז, וביתר שאת ביתר וראי ' אור גילוי  אח "כ  נעשה שעה),

יג ). ב, (קהלת החושך  מן האור
(108172 ע' (לעיל  ואילך  סט "ו זו שנה עקב ש"פ שיחת
ואילך ).

ב.109) צג , חולין ב. לט , יבמות - חז"ל  לשון
שופטיך 110) "ואשיבה :8 שבהערה להרמב"ם פיה"מ  ראה

הבורא  כשיכון ספק בלי  יהי ' זה . . כבתחילה ויועציך  כבראשונה
ותגדל  יתברך  לשם ותשוקתם זכותם ותרבה אדם בני  לבות ית'

כו'". המשיח  בוא לפני  חכמתם
א.111) סב, גיטין ראה
רפ"י .112) שם רמב"ם
ה"ה.113) שם
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ו"אסור  אות ", שיעשה  "קודם  עוד  ומיד  תיכף 
אמת  אינו שמא  בנבואתו ולהרהר  אחריו לחשוב 

שנאמר  כו' מדי יותר  לנסותו את ואסור  תנסו לא 
מאחר  אלא  כו' במסה  נסיתם  כאשר  אלקיכם  ה '

ה ' כי וידעו יאמינו נביא  שזה  ולא שנודע  בקרבם 
כו'" אחריו יחשבו ולא  שמאמינים יהרהרו כיון ,

הנביא , של  דבריו שאלו משום  לא  הנביא , בדברי
דברי שאלו משום  נביא אלא  !ע "י

שני, נביא  ע "י שנאמר  הקב "ה  דברי לא  [אפילו
אליו]. נאמרו לא  אבל 

לכל  לפרסם  שצריכים  כנ"ל , ההוראה  ישנה 
ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי
נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו שמצד  ֿ בחירה , בעל 
ונביא  ו"יועציך " ה "שופטיך " שיהי' הדור , מאנשי
כל  לעבודת  בנוגע  עצות  ויתן הוראות  שיורה  הדור ,
תורה  עניני בכל  זה , דדור  האנשים  וכל  בנ"י
גם  הכללית , ֿ יום  היום  חיי להנהגת  ובנוגע  ומצוות ,
לשם  (יהיו מעשיך  ו"כל  (דעהו)" דרכיך  ב "כל 

,שמים )"

הנבואה  - העיקרית  הנבואה  - ש "לאלתר עד 
(משיח ) זה  "הנה  ממש  ומיד  ותיכף  לגאולה "

.בא "

דורנו  מאנשי אחד  לכל  יש  - זו זכות  עם  וביחד 
עצמו על  לקבל  ו "יועציך ",אחריות  "שופטיך"

להוראות  רבים ולציית  ובלשון - שלו טובות  ועצות 
משפטים ריבוי ו"יועציך"), וריבוי("שופטיך"

ההוראות  על  (ומיוסד  בא  שזה  כך  על  נוסף  עצות ,
רבנן", מלכי "מאן ו"יועציך ", ד "שופטיך " ועצות )
לזה  יש  שאז - זה  שלפני בדורות  נשיאינו ורבותינו
(לא  טובה  עצה  בבחי' א ' לכל  המובן התוקף  גם 
מעצמו  אוחז הוא  אם  שאפילו ציווי), בדרך  רק 
ממה  ושו"ע  תורה  ע "פ  סיבה  לו יש  אם  (ואפילו

כרבים  הלכה  ורבים  יחיד  הרי מעצמו), -לאחוז
רבים . - ו"יועציך " ה "שופטיך " כדעת 

ד"שופטיך" ההוראות וקיום הקבלה וע"י
המעין  גופא  עי"ז נעשה  - שבדורנו ו"יועציך "

התפלה דקיום שופטינווהתחלה "השיבה
האמיתית  בגאולה  כבתחלה " ויועצינו כבראשונה 

מזה במכ"ש (כנ"ל), מעשהוהשלימה ש"סוף
תחלה " בדיבור במחשבה  גם  כבר  שזה  עאכו"כ  ,

לאחרונה  כנהוג  הנבואה ), ענין שפתיים ", ("ניב 
הנה  שהנה  - ובמיוחד  כולל  בדיבור , הדברים  לבטא 

הגאולה . באה 

ששואלים - השאלה  על  מענה  גם  ישנו ועפ "ז
תיכף  באה  שהגאולה  לאחרונה  שמדברים  כך  על 
לעבור  זה  דבר  יכול  כיצד  לכאורה : - ממש  ומיד 
בני  יגיבו כיצד  כך ; כל  חלקה  בצורה  ולהצליח 
והמענה  כך ?! על  העולם  יאמר  ומה  זה , על  הבית 
הי' אולי חידוש , הגאולה  עניני היו שאילו הוא ,

שה  היות  אבל  לשאלה ; חידוש מקום  אינה  גאולה 
כבר התחילו הגאולה עניני כל אלא דבר,
הזה  בעולם  ונתקבלו נמשכו וכבר  ("כבתחלה ")
(בבחי' ממנו למטה  תחתון שאין התחתון הגשמי
הגאולה  כאשר  פלא  יהי' לא  - כבתחלה ") "ויועציך 

ממש ! ומיד  תיכף  באה 

.: ובפשטות

דכ "ק  אמות  בד ' חסידים  בהתוועדות  בעמדנו
אנשים  אחד , כל  צריך  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
החלטות  עצמו על  לקבל  לראש  לכל  וטף , נשים 
ועצות  טובות  ההוראות  כל  את  לקיים  טובות 

מיוסד  - בהתוועדות  שבכתב שדוברו תורה  על
ודברי שבע "פ , דרבותינו ותורה  והוראות  תורה 

נשיאינו.

שכל  שעריך ", בכל  לך  תתן גו' "שופטים  שיהי'
ב ' שלו, האזנים  וב ' העינים  ב ' האדם , שערי ז'
תורתנו  הוראות  ע "פ  יונהגו - ופיו האף  נחירי
רבנן" מלכי "מאן ע "י שנמסרה  כפי הקדושה 
נשיא  - הדור  ו"יועץ " ה "שופט " ע "י ובפרט  בכלל ,

דורנו,

בכל  ונביא  שופט  שישנו כשם  יותר : ובפרטיות 
ישנו  מקום  ובכל  שתמיד  הדת ", "מיסודי וזהו דור ,
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טז.114) ו, ואתחנן
דיעות 115) הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות ו. ג , משלי 

סרל "א. או"ח  טושו"ע ספ"ג .
שזהו 116) נביא, בתור אלא ושופט  חכם בתור רק לא

ֿ ד . שנג  ע' הקצרים אדה"ז מאמרי  ראה - בודאות
עה"פ.117) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
וש"נ.118) א. ט , ברכות

אשר 119) עשרה, שמונה בתפלת הי "א ברכה שזהו ולהעיר
(ע"ד  דע"ס מהשתלשלות שלמעלה כתר, בחי ' הוא עשר אחד  ענין
גם  ונמשך  הכולל  להנשפטים), בערך  שלא שהוא שופט  בחי '

יועץ). בחי ' (ע"ד  בע"ס
דודי ".120) "לכה פיוט 



מ     

- למטה  אלקות  בפרטיות גילוי גם  יהודי הוא 
ממעל  אלוקה  "חלק  שהיא  נשמה , לו שיש  בעצמו,

נצחי ממש " באופן קיים  שזה  בפירושו גם  ממש  ,
הגשמי). הזה  בעולם  למטה  שיורדת  כפי (גם 

בכל  לך  תתן גו' ד "שופטים  ההוראה  ותוכן
ו"יועץ " ה "שופט " שהוראות  בזה , הוא  שעריך "
ו"יועץ " ה "שופט " ע "י ועוברים  נמשכים  הכללי
ה"שערים" שכל האלקית, נפש שבכל הפרטי
שלו  המוחין ג ' ע "י מונהגים  שלו גשמיים ) (איברים 
שכל  ("יועציך "), שבלב  ומדותיו ("שופטיך "),
את ומבינה הלומדת האלקית, דנפשו ומדות
"שופט " ע "י שמתבאר  כפי ובפרט  התורה , הוראות 
הלב  במדות  זאת  ומוריד  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  הדור ,

וכו' ויראה  אהבה  .שלו,

לימוד  להיות  צריך  שלו התורה  שלימוד  ז.א .
- בפועל  בהנהגתו המתבטא  מעשה , לידי שמביא 
הן  שלו, השמיעה  בכח  הן שלו, הראי' בכח  הן
שלו. (בפה ) וטעימה  בדיבור  והן שלו הריח  בחוש 

ושמאל , דימין הכיוונים  בשני - מהם  אחד  ובכל 
ב ' עינים , ב ' הם  זה  שכנגד  מרע , וסור  טוב  עשה 
("חיך  טועם  - הפה  וגם  האף . נחירי וב ' אזנים 

יטעם "אוכ  מר ל  טעם  והן מתוק  טעם  הן (.
השכל  - (ובפרטיות  השופט  שהוראת  אומרת , זאת 
בכל  להתנהג  צריך  כיצד  ומורה  מקיפה  דנה "א )
(כמבואר  רבים  לשון "מטעמים " - בחיים  הענינים 

והןבתניא "מתוקים" שהם הענינים הן ,(
מגלים  - אבל  (בחיצוניות ), "מרים " שהם  הענינים 
שבאמת השופט), מהוראת חלק (וזה בזה
- ואדרבה  "מתוק ", הוא  המר  הדבר  גם  ובפנימיות 

נעלית  מתוק מתיקות  לכתחילה  שהוא  מדבר 
הנסתרים ). דחסדים  המעלה  (ע "ד 

דחיי  פרטים  ופרטי הפרטים  שכל  - באופן
ה "שופט " הוראות  ע "פ  ומונהגים  חדורים  היהודי

נשמתו. - שלו ו"יועץ "

הם  ואשה  איש  כל  - יותר  בכללות  גם  וכך 
וצריכים  ביתם , ובני דביתם  וה "יועץ " ה "שופט "

התורה . ועצות  הוראות  ע "פ  הבית  את  להנהיג 

אנשים  יהודי, שכל  - כנ"ל  יותר , עוד  בכללות  עד 
הוראות  את  ומקיימים  עצמם  על  מקבלים  וטף , נשים 
ובני  אשתו על  גם  כך  ומשפיעים  הדור . ויועץ  השופט 

אליהם . להגיע  שיכול  אלו כל  על  עד  ביתו,

העולם , שכל  באופן - העולם  בכללות  גם  עד 
והסתר  העלם  מלשון עולם  פרטיהם גם  כל  עם  ,

בנקודה  חדור  היחיד  רשות  נעשה  פרטיהם  ופרטי
עולם  של  דיחידו ויחידה  העלם אחת  (מלשון

סתרו" חושך  "ישת  מבחי' כפי למעליותא , ,(
להם  אקים  "נביא  ע "י "בקרבנו" עצמו את  שמגלה 

הכל " ש "הוא  הדור  נשיא  כמוך ", "צדיק גו' ,
עולם " ,יסוד 

מסויים  במקום  שנמצאת  - השתי' אבן ע "ד 
הגשמי  הזה  שינויים בעולם  בלי תמיד  וקיימת  ,

שנגנז כהארון דגניזה, השינוי לא (אפילו

דור  בכל  (נצחי) קיים  ונביא  ששופט  ע "ד  וכיו"ב ),
- תמידי) באופן בעולם  אלקות  לגילוי (כסימן

כולו  העולם  כל  הושתת  הענינים שממנה  ושני .
הכל  הכוללת  (ב ) אחת  נקודה  (א ) - השתי' באבן
באותיות  גם  מרומזים  - העולם ) כל  הושתת  (ממנו

ֿ ה " חושך ד "שתי ד "ישת  "ישת " בתיבת  (ועד "ז
הביטול  נקודת  על  מורה  היו"ד  כנ"ל ): סתרו"
וה "שתה " ד "שופטיך ", הענין ע "ד  - עול ) (קבלת 
ש , האותיות  בצורת  כנראה  - התפשטות  על  מורה 

ד "יועציך ". הענין ע "ד  - וה  ת 

שנת  תהא  הי' - זו בשנה  יתירה  ובהדגשה 
האותיות רוב את שכוללת נפלאות, אראנו

(ה 'שי"ת ) היו"ד  ובמקום  ֿ ה ", הנ"א ;ד "שתי בא 
בינה , נפלאות  שנת  תהא  הי' - הבאה  לשנה  והכנה 
לנקודת  בערך  "יועציך " (בחי' דבינה  המעלה  עם 
(ראי', מחכמה  למעלה  הוא  ששרשה  החכמה ),

.אראנו)
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רפ"ב.121) תניא
פ"ג .122) שם ראה
יא.123) יב, איוב
פ"ד .124) דיעות הל ' רמב"ם ראה
פכ "ז.125)

ובכ "מ .126) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
ובכ "מ .127) ספל "ג . תניא ראה
יב.128) יח , תהלים
כא.129) כא, חוקת פרש"י 
כה.130) י , משלי 
ב.131) נג , יומא
ב.132) נד , שם
מו"ח 133) כ "ק הסתלקות (שנת ה'שי "ת שבשנת ולהעיר

ובפרט  כו'. ועבודתו בפעולתו חדשה תקופה התחילה אדמו"ר)
"לב  לבנ"י  ניתן כאשר מאז, שנה מארבעים יותר שעברו לאחרי 

ג ). כט , (תבוא לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת
וש"נ.134) קסט . ע' ח "ג  מלוקט  סה"מ  ראה



מי      

השנה , בסיום  כבר  נמצאים  - גופא  זו ובשנה 
שעברה  דהשנה  החשבון חודש  - אלול  בחודש 
עברנו  כבר  זה  ובחודש  הבאה . לשנה  ההכנה  וחודש 

ההיקף  ימי ז' הראשונים , הימים  ז' (מיום את 
השנה  ימי כל  את  הכוללים  השבת ), יום  עד  ראשון
לערוך  יותר  עוד  מתאים  ה "ז - והבאה ) (שעברה 
בנוגע  הבאה  לשנה  המתאימות  והכנות  צדק  חשבון
כבראשונה שופטיך ד"ואשיבה הנ"ל לעבודה

כבתחלה ". ויועציך 

(למעליותא) שלשה עברו כבר ע"ז ונוסף
ואוחזים  דנחמתא ", מה "שבעה  שלמים  שבועות 

מנחמכם " הוא  אנכי ד "אנכי בההפטורה  ,כבר 
הקב "ה  עזבני מענה  ציון "ותאמר  בנ"י טענת  על 

שכחני" ואד ' מתי"?!ה ' "עד  - אחר  ובסגנון ,
- כולל  מנחמכם ", אנכי ש "אנכי משיב  והקב "ה 
האמיתית  דגאולה  אנכי) (אנכי בכפליים  הנחמה 

והשלימה .

. שופטים" בקיום  העבודה  שע "י רצון, ויהי
ד"ואשיבה באופן שעריך", בכל לך תתן גו'

ממש , בפועל  זה  יקויים  - הנ"ל  גו'" שופטיך 
דביהמ "ק  וב "שעריך " ישראל , בארץ  ב "שעריך "

בארץ  ש "טבעו ע"ישערי'"השלישי, ובנ"י ,
מעמידים  מחדש עבודתם  בית זאת  זה  עם  וביחד  ,

למעלה  ומשוכלל  בנוי (שהוא  עצמו )המקדש 
ואבן  הקדשים  קדש  עם  ביחד  למטה , מלמעלה  יורד 

כולו. העולם  כל  הושתת  שממנה  שבו, השתי'

- באב עשר  חמשה  אחרי שמזלו ובעמדנו
יוהכ "פ ארי' השנה , ראש  אלול , (אב ) ר "ת  ,

רבה  יהודי הושענא  לכל  לאחל  ישראל  ומנהג  -
טובה  וחתימה  כתיבה  בנ"י: חתימה ולכל  וגמר  ,

וברוחניות  בגשמיות  ומתוקה , טובה  לשנה  טובה ,
ימלא  והקב "ה  יחד , וגם  ובגשמיות  וברוחניות 

לטוב , מישראל  א ' כל  לבב  משאלות 

ואחת  אחד  כל  ותביעת  בקשת  בקיום  - ובפרט 
שופטינו "השיבה מתי"?! "עד מישראל:

ויועצינו האמיתית כבראשונה  בגאולה  כבתחלה ",
ממש .והשלימה  ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  ע "י

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

ויהי135) בד "ה ונת' הובא ס"ט . ח "א הרשב"א שו"ת ראה
ועוד . תש"ה. תש"ד , תרע"ח , השמיני  ביום

יב.136) נא, ישעי '
וההפטרות137) הפרשיות  בסדר אבודרהם המדרש.ראה בשם
יד .138) מט , שם

ועוד .139) יג . פט "ו, במדב "ר  וראה ט . ב , איכה 
ועוד .140) .98 ע' חי "א לקו"ש גם ראה
ועוד .141) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
ועוד .142) ב. יא, ר"ה רש"י  מ "ב. פ"ה יצירה ספר
ועוד .143) א). (ריג , שלו ר"ה במס' של "ה
סתרפ"ד .144) ושלום חיים דרכי  ראה

              

         
        

      
        

        
        

       
       

          
      

       
         

         
     
         

        

































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב
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מב

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÔÓ ‰ÂˆÓ Y ‡È‰ È„Ï ‰ÚÈÓ˘‰ :Ì"Ó

‰Â˙‰

תשמעון " "אליו  הציווי והציות 1על  השמיעה –
ודור " דור  בכל  "שיהא הנביא אומר 2לדברי –

אין 3הרמב"ם  רבינו  משה אחר  שיעמוד  נביא "שכל  :
המצוה  מפני אלא לבדו .. האות מפני בו  מאמינים אנו 
תשמעון ". אליו  אות נתן  אם ואמר  בתורה משה שצוה

האות  מפני בו  מאמינים אנו  ש"אין  הענין  אמנם,
גם  לעשות ניתן  "אות" כי פשוט , הגיון  הוא לבדו "

וכישוף" שניתן 4"בלט  יצוייר  שאילו  יוצא, זה ולפי ,
לדעת ובכישוף,5היה בלט  נעשה אינו  שהאות

ללא  לו  לציית חייבים היו  אז  הרי אמת, נביא וזהו 
ה'", "דבר  הוא הנביא דבר  כי תשמעון ", "אליו  הציווי

שצוו  המצוות לגבי הידוע לפי זאת, למרות אך 
אותן  מקיימים אנו  שכאשר  תורה, מתן  לפני גם עליהם

"אין  משה 6עתה ידי על  הקב"ה במצות אלא עושין  אנו 
שלפניו " לנביאים זה אמר  שהקב"ה לא ע"ה, ,7רבנו 

על  הקב"ה של  הציוויים גם לכך  שבדומה מובן , כך 
בהם אין  תורה, מתן  שלאחר  הנביאים ידי

בסיני" "שציוה מצוות של  .8תוקף

והלפידים  הקולות שלמרות מכך  גם מובן  זה
כך  משום לא זאת בכל  במתן ֿתורה, שהיו  וכדומה

ה  כי ישראל ", בו  שדוקא "האמינו  יוצא היה אז  רי

להם  (ואין  לבדו " האות "מפני הם ודבריו  משה נבואת
היא  לבדו  סיני הר  "מעמד  אלא – תורה!) של  תוקף

ידי 9הראיה", על  דוקא לעולם" יאמינו  ש"בך 
ש"אנכי  הענן 10כך  בעב אליך  העם 11בא ישמע בעבור 

עמך " .12בדברי

המצוה  "מפני ואומר  בלשונו  הרמב"ם מדייק לכן 
משה בהיותה שצוה  כי – תשמעון " אליו  ..

קיים 13"מצוה.. שאינו  מיוחד  תוקף לה יש "
והיסודי  העיקרי להבדל  עד  הנביא, ידי על  ה' בציווי

נביאים  לדברי תורה דברי בין  .14בהלכה

.
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עקב  היא הנביא לדברי ששמיעתנו  זה, לפי אך 
של ציווי כציווי – בלבד  ה"אות" עקב ולא ,
13 יסודי בהלכות ח ' פרק המשך  מובן  אין  –

ישראל  שבני ומסביר  מאריך  הוא שם ברמב"ם, התורה
שעשה" האותות "מפני רבינו  משה לנבואת האמינו  לא
אלא  דופי", בלבו  יש האותות פי על  "המאמין  כי –
זר  ולא ראו  שעינינו  סיני הר  במעמד  בו , האמינו  "במה

הפרק  ובסיום אחר ", ולא שמעו  אומר 15ואזנינו  הוא
גדולים  ומופתים אותות ועשה הנביא עמד  אם "לפיכך 
לו .. שומעין  אין  רבינו  משה של  נבואתו  להכחיש ובקש
כדי  האותות פי על  אינה רבינו  משה שנבואת לפי
ראינוה  בעינינו  אלא זה, לאותות זה אותות שנערוך 

– שמענוה..." ובאזנינו 
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טו .1) יח, פרשתנו 
קעב.2) מ"ע היד ספר שבריש  המצות מנין  ראה
ה"ב.3) פ"ח התורה יסודי  הל'
שם.4) ה"ג  גם וראה רפ"ח. שם
שא"א 5) יש  אותות דכמה ב): (סד, להצ"צ החקירה מספר להעיר

אותות  ע"י  להתקיים הנבואה יכולה וא"כ אמת.. לנביא אלא נעשים שיהיו 
אלו .

ספ"ז .6) חולין  להרמב"ם פיה"מ
בכך 7) ציוה שה' מפני  לא כו ' ה' ציווי  מפני  קאפח: ובהוצאת

שקדמוהו . לנביאים
שמדייק 8) וכמו  מ"ת, לפני  כו ' במרה רבינו  משה ע"י  שנצטוו  אלו  גם

שצוה "במה שם שנצטווה ברמב"ם במה קאפאח: (ובהוצאת כו '"
בסיני ).
ה"א).9) (פ"ח הראי ' בסיום ברמב"ם שמובא ט) (יט, שמות

ולא 10) ראו  "עינינו  וזה – והלפידים" והקולות "האש  ראי ' שע"ז 
זר".

הערפל".11) אל ניגש  (משה) "והוא
(12– אחר". ולא שמעו  "אזננו  – שומעים" ואנו  אליו  מדבר "הקול

יאמר  שהשם מצינו  שלא (2 שם, הרמב"ם אריכות מובנת (1 עפכ"ז :
הי ' לא (3 ובמילא כו ', האש  שיהי ' לבנ "י  מקודם יאמר ושמשה למשה

בכלל. משה ע"י  אות עשיית כו ' בהאש 
מועיל  ואין  – דנבואה) (ולא דתורה וגדר תוקף צ"ל כי  – ע"ז  והטעם

בפנים. כדלקמן  ומופת, ואות ב)נס צורך אין  (ובמילא
ודפוס 13) כת"י  בכמה (וכ"ה האברבנאל גירסת ע"פ רמב"ם ובפרט י 

תיבת  בלי  – בתורה" "שצוה תשכ"ד) ירושלים המדע. ספר ראה –
"משה".
דברי 14) ערך תלמודית אנצקלופדי ' וראה וש "נ . ב. י , חגיגה ראה
קבלה.

קבלו  להתנבאות.. עתידים שהנביאים "מה שגם  שאף מובן , ומזה –
אף  אלא לבד.. הנביאים כל "ולא ועיי "ש  ו . פכ"ח, (שמו "ר סיני " מהר

שלהם. בתוקף חילוק יש  מ"מ כו '"), החכמים
ד"הגזרות  ממרים) הל' (ריש  הרמב"ם בפס"ד השקו "ט וידועה

כו ' (דתושבע"פ) והמנהגות והתקנות  על והעובר להן  לשמוע
עובר מהן  ביניהם.כ"א חילוקים כו "כ ובכ"ז  "

.53 ,51 הערה לקמן  וראה
ג '.15) הלכה



מג    

ומצייתים  מאמינים שאנו  כיון  לכאורה, שהרי,
אחר ) לנביא (ולא אמת תוקףלנביא עקב

ההוא") הנביא דברי אל  תשמע ("לא תשמעון " "אליו 
 צריך היה ה', דבר  הוא שדברו  בכך  הוודאות עקב

  בספר להיכתב לחלוטין ) שונה בענין  (שמדובר 
ספר  שהוא החזקה, היד  בספר  ובכלל : החזקה. היד 

 בדרך הוכחות לכתוב מתאים , ואילו ,
של הוכחה נבואתו  להכחיש שביקש שנביא לכך 

מה  להכחיש בא.. זה "שהרי – שקר  נביא הוא משה
נבוכים  מורה לספר  יותר  מתאימה – בעיניך " שראית

הרמב"ם? של 

את לומר  הרמב"ם היה צריך  לכאורה,
"מפני  לנביא ולציית להאמין  צריכים אנו  שאין  בקצרה,
בתורה.. משה שצוה המצוה "מפני אלא לבדו ", האות
בכישוף  או  אמת האות אם יודעים אנו  שאין  אףֿעל ֿפי
גדולים  ומופתים אותות ועשה הנביא עמד  ו "אם ולט ",
כך  ידי שעל  – משה" של  נבואתו  להכחיש וביקש

אמיתיות את בא מכחיש "אם אפילו  אז  הרי –
ההוא". הנביא דברי אל  תשמע לא והמופת האות

.‚
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?"‰˘Ó

שהרמב"ם  רואים מכן  שלאחר  בפרק מכך : יותר 
בכלל  התורה ענין  את :17משה 16מקשר 

או  מצוה להוסיף שלחו  "שה' אומר  מישהו  כאשר 
שלא  פירוש המצות מן  במצוה לפרש או  מצוה לגרוע
בהן  שנצטוו  המצות שאותן  שאמר  או  ממשה, שמענו 
זמן  לפי מצות אלא דורות ולדורי לעולם אינן  ישראל 

הרמב"ם  אומר  בא 18היו ", שהרי שקר  "נביא שהוא
אומר להכחיש הוא דבר  ואותו  משה", של 

הפרק  שתעבד 19בסוף צוהו  "שה' האומר  אדם לגבי
שהוא  בלבד ", זו  בשעה או  בלבד  היום כוכבים עבודת

להכחיש משה"."בא של 

נבואת  את רק להכחיש בא שאינו  מאחר  מובן : אין 
ציווי אלא תגרע משה, ולא עליו  תוסיף "לא –

עד 20ממנו " לנו ... "והנגלות ,"...21 היה צריך  –
להכחיש בא "שהרי לומר  שזהו "22הרמב"ם ,

"להכחיש  מאשר  יותר  הרבה וחמור  וחדש, מיוחד  דבר 
 שלציוויים א', בסעיף לעיל  כאמור  משה", של 

כמובן , כולל , הנביא, ידי אותו שעל  אין  משה,
כמצוות סיני?התוקף שבהר 

.„
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כאן  אומר  שהרמב"ם להסביר , היה ניתן  לכאורה
התורה", "להכחיש ולא משה", של  נבואתו  "להכחיש
שקר ", נביא זה ש"הרי לכך  ההוכחה זוהי דוקא כי

– השקר  נביא דיני כל  עליו  וחלים

ש"נבואת  הקודם, בפרק הרמב"ם שמבאר  כפי
האותות.. פי על  אינה רבינו  בעינינו משה אלא

הוא  משה של  נבואתו  שבהכחשת יוצא, ולכן  ראינוה",
בעיניך ". שראית "מה מכחיש

על  רק מדבר  הרמב"ם היה אילו  כלומר ,
,"...מצוה להוסיף שלחו  "שה' שקר  נבואת של 

שבאומרו  כיון  אך  התורה", "להכחיש אומר  היה הוא
– "שהרי" – סיבה לתת מתכוין  הוא להכחיש" "בא
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בו 16) האמינו  "ובמה בתחילתו : (פ"ח) זה בפרק קצת משמע וכן 
שבפשטות  לנבואתו ", הראי ' היא כו ' סיני  הר שמעמד כו ' סיני  הר במעמד

"הראי ' גם פי ' (כדמוכח ה' מפי  ידו  על שניתנה להתורה היינו  "
הזאת", הברית את ה' כרת אבותינו  את לא "ונאמר שם הרמב"ם ממ"ש 

בנוגע הוא א)שהברית (סד, שם החקירה מספר גם ולהעיר .
סיני ") הר במעמד בו  האמינו  ("ובמה הרמב"ם דברי  את שם שמביא

הדרוש ). בתחילת שם ראה התורה. קבלת אמונת לענין 
להכחיש  וביקש  כו ' הנביא עמד אם "לפיכך הפרק בסיום ממ"ש  וכן 

 ומופת באות אליך בא זה שהרי  לו .. שומעין  אין  רבינו  משה של
של  דין  שמכחיש  במי  מדובר שלכאורה בעיניך", שראית מה להכחיש 

.
הנקראים  הן  "שלשה שכתב ה"ח) (פ"ג  תשובה בהל' [משא"כ
לדיני  (לא כוונתו  שבפשטות משה", של נבואותו  והמכחיש  כו ' אפיקורסין 
בתורה", "כופרים שנק') (בהשלשה שם ההלכה מהמשך כדמוכח התורה,
חלק) פ' הקדמת (בפיה"מ עיקרים מהי "ג  (הז ') היסוד שמכחיש  כ"א)
כו '" נבואה שם שאין  "האומר הא' בענין  וכמו  משה, לנבואת בנוגע

הנבואה  לענין  בנוגע (הו ') היסוד ].שמכחיש 
וכמ"ש 17) משה ע"י  שנמשכה התורה "וזהו "ע ע"ב קיט, תו "א ראה

לא  "זה" מבחי ' הן  והלכות שתורה זה ומטעם הדבר", זה לאמר ע"פ
(וראה  בארוכה עיי "ש  "כה", מבחי ' שנבואתם הנביאים משא"כ יתבטלו 

.(55 ,48 ,46 הערות לקמן 
ה"א.18) פ"ט
ה"ה.19)
הפרק.20) בתחילת שם הרמב"ם הביאו  – א יג , ראה
שם.21) הרמב"ם הביאו  – כח כט, נצבים
"כל 22) כתב לז ) ע' – קאפח (בתרגום פ"ב תימן  שבאגרת להעיר,

אותן  כולל התורה ספר אשר המצות מכל אחת כי  וטען  כו ' שיבא נביא
נביא  כל ולפיכך כו ' שאמר רבינו  משה מכחיש  הוא הרי  חיובה, בטל
מדגיש  ואינו  רבינו " משה את מכחיש  שהוא מפני  כו ' לזמן  שהוא שיטען 

 מכחיש" לומר שאינו  כיון  מעצמו  שמובן  שי "ל (אף רבינו  משה
וסד"ה  הראשון  והחלק ד"ה לפיה"מ הרמב"ם הקדמת וראה התורה").

השני . והחלק



מד   

הוא למה  לכן אלו , דינים עליו  חלים ולמה ,
"להכחיש הרמב"ם משה".אומר  של 

יודעים  כבר  אנו  הרי ביותר . דחוק תירוץ זהו  אך 
דבר  מכחיש הוא משה של  נבואתו  שהמכחיש
כמוסבר  – התורה ומכחיש ו "שמענוה", ש"ראינוה"

הסיבה בפרק שזוהי לומר  סביר  כך , ואם .
השקר ,לחומרת נביא

"להכחיש  לומר  הרמב"ם היה צריך  זה, ולפי
התורה"?

.‰
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פרק  שבאותו  מוצאים אנו  יותר , גדולה אף התמיהה
"להכחיש בביטוי הרמב"ם משתמש –אכן  "

או  השמועה מפי שלמדנו  מדברים דבר  עקר  "אם
הוא.. כך  שהדין  לו  צוה שה' התורה מדיני בדין  שאמר 

להכחיש בא שהרי השקר .. נביא זה הרי
היא"23שאמרה  בשמים מובן 24לא ואין  , בענין :

היו ", זמן  לפי מצות מצוה.. לגרוע או  מצוה "להוסיף
"להכחיש אומר  הוא זרה, עבודה לגבי של וכן 

אמר  שה' שאמר ... או  דבר ... "עקר  לגבי ואילו  משה",
"להכחיש הרמב"ם אומר  כך " שהדין  ?25לו 

לפרש  שלחו  "שה' אומר  מישהו  כאשר  יתר ֿעל ֿכן :
ממשה" שמענוה שלא פירוש המצוות מן  במצוה

"להכחיש הרמב"ם אומר  משה"),(שעליו  של 
דברי את לכאורה, בכך , מכחיש הוא "לא הרי

לומדים  (שמהם היא" רשאי 26בשמים נביא ש"אין 
באומרו  מכחיש שהוא פסוק אותו  – דבר ") לחדש

הרמב"ם  אומר  כך  (שעל  כך ..." שהדין  לו  צוה "שה'
התורה"). "להכחיש

פסוק  אותו  מכחישים שניהם מבדילים 27אם מדוע ,
לפרש..." שלחו ... "שה' שהאומר  וקובעים ביניהם,

להכחיש "בא הוא  'שה" והאומר  ,"
להכחיש "בא הוא כך ..." שהדין  לו  "?צוה

.Â
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שבסוף  לכך  הסיבה את לבאר  היה ניתן  לכאורה
עבודת  שתעבד  צוהו  "שה' האומר  לגבי הפרק,
"להכחיש  בביטוי הרמב"ם משתמש כוכבים...",

הפסוק  על  בספרי הנאמר  לאור  משה", של  28נבואתו 

ולפי  התורגמן ". את להושיב "שלא – אליהם" "ודבר 
מיתה  חייב הנביא דברי על  שהעובר  שהדין  יוצא, זה
מפי  הדברים את ששמע מי על  רק חל  שמים בידי

המתורגמן  מפי ולא עצמו , .29הנביא

הרוגוטשובי  מוסיף כך  הוא 30על  כאשר  שגם ,
רק  חל  הדין  הרי עצמו , הנביא מפי הדברים את שומע
אם  ואילו  שהתנבא. בעת הנביא את ששמע במקרה

י  מאוחר  הנביא מפי זאת מפי שמע כשומע זה הרי ותר 
המתורגמן .

מישהו  שאילו  לומר , היה ניתן  זה לפי 
 משה מפי ששמע מצוה על  עובר  יש 31היה הרי ,

אחרות: מצוות לבין  עבודהֿזרה על  העובר  בין  הבדל 
בעת  ממשה שמעו  לך " יהיה ו "לא "אנכי" את

של 32שנתנבא  דין  עבודהֿזרה העובד  על  חל  ולכן  ,
הנביא  דברי על  נשמעו 33עובר  אחרות מצוות ואילו  ,
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יב.23) ל, נצבים
ה"ד.24) פ"ט
להוסיף 25) שבא במי  שמדבר א' בהלכה אפ"ל: הי ' לכאורה

נאמר  בזה שבכתב, תורה היינו  משה, מפי  שנאמרו  בדברים (וכיו "ב)
להכחיש  ד'"שבא בהלכה משא"כ סיני ; בהר שניתנה משה" של

מפי  שלמדנו  מדברים דבר עקר בדין "אם שמדבר י "ל – כו '"
מדבריהם" דבר עקר אם "וכן  האברבנאל גירסת ע"פ [ובפרט תושבע"פ
בהמשך  שם וראה הרמב"ם. וכת"י  מדפוסי  הנ "ל ברמב"ם עד"ז  (וראה
כותב  ולכן  השמועה")], שמדברי  בדין  שאמר "או  גירסא שיש  הרמב"ם

"להכחיש  משה".בזה של נבואתו  "להכחיש  ולא "
(ראה  מסיני  למשה ניתן  זה גם והרי  שנא, דמאי  הוא, דוחק אבל
ד"ה  לפיה"מ הקדמתו  וראה בתחלתו ). היד לספר הרמב"ם הקדמת
שהם  "מפני  הפרק בסוף שם תימן  מאגרת גם ולהעיר הראשון ". "החלק

התורה". פי  על ה' בשם לנו  שאמר רבינו  משה נבואת מכחישים
וש "נ .26) רע"א. קד, (שבת שבחז "ל ואף ה"א. שם הרמב"ם מביא כן 

לח"מ  ראה – שם) (בחוקותי  אחר מפסוק נלמד לד) כז , בחוקותי  תו "כ
.55 הערה לקמן  וראה שם.

המצות 27) מן  במצוה לפרש  כו ' שלחו  "שה' שאומר שזה אלא
מכחיש  – א') (שבהלכה ממשה" שמענו  שלא בהכתובים פירוש 

ולעולמי  לעולם עומדת שהיא מבואר שבהם לפנ "ז  שם הרמב"ם שהביא
ה"ג . סיום גם וראה ברמב"ם. ההלכה מסיום גם כדמוכח כו ', עולמים

יח.28) יח, פרשתנו 
וב'29) ה"א פ"ה יסוה"ת הל' לרמב"ם מהד"ת בצפע"נ  פירש  כן 

עניים  מתנות הל' א). (עט, ורפ"ט כאן ) עה"ת בצפע"נ  נעתק – א (כד,
וראה  שם). עה"ת בצפע"נ  הנסמן  (ראה ועוד רע"ד). (סב, הי "ח פ"ה

ד). (נד, בסופו  הפלאה צפע"נ 
שם.30) מתנ "ע הל'
המצות 31) בכל כן  י "ל שלדעתו  אלא .29 שבהערה צפע"נ  ראה

רבינו . משה מפי  ששמעו 
שמשה 32) שכתב (עיי "ש  פל"ג  ח"ב במו "נ  הרמב"ם בפי ' י "ל כן 

ולהעיר  כו '). להר למטה וירד כו ' הדברות שאר וקבל עוה"פ עלה
אברבנאל  וראה כתיב. ד"ה שם ובפרש "י  כו ' רבי  דבי  סע"א ח, מהוריות

שם. למורה
סו ,33) (יומא המ"ד דעת מבאר שעפ"ז  הנ "ל, צפע"נ  בארוכה ראה



מה    

מהקדושֿברוך ֿהוא  ששמעו  לאחר  חל 32ממשה ולא ,
הנביא. דברי על  עובר  של  הדין  כך  על 

הרמב"ם  בלשון  ההבדל  את להסביר  היה ניתן  בכך 
"להכחיש  אומר  הוא זרה עבודה שבענין  דלעיל ,
על  משה שבציווי כך  על  לרמוז  כדי משה" של  נבואתו 
ככל  ציווי שזה לכך  (בנוסף מיוחד  ענין  יש זרה עבודה
בעת  הנביא ציווי היותו  – והוא התורה), ציוויי
משה  של  בדורו  כך  על  עובר  מישהו  ואם שמתנבא,

שדין  וכיון  שמים. בידי מיתה חייב לגבי הוא רק חל 
האומר  כלפי רק הרמב"ם כך  מתבטא לכן  זרה, עבודה

כוכבים" עבודת שתעבד  צוהו  לגבי 34"שה' ואילו  ,
התורה". "להכחיש אומר  הוא מדברים..." דבר  "עקר 
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הפרק, בתחילת מדוע קשה: עדיין  זה לפי אך 
הרמב"ם כאשר  אומר  זרה עבודה על  מדובר 

משה", של  נבואתו  "להכחיש

"להכחיש  שבביטוי בכלל , זה, הסבר  זאת, ומלבד 
בידי  מיתה לחובת הרמב"ם רומז  משה" של  נבואתו 

ביותר  דחוק משה, של  בדורו  כי 35שמים .36:

דהוה  מאי והרי משה, של  בדורו  רק הוא זה דין  א)
ה  שהיה, (=מה ?37יה)הוה

עבודה  עובד  על  החלה שמים בידי המיתה חובת ב)
לעיל , האמור  לפי קשורה, אינה המדבר  בדור  זרה
כאשר  זרה. עבודה לענין  אלא השקר , נביא לענין 

בידי  מיתה חייב הוא זרה, עבודה עובד  זה בדור  מישהו 
צוהו ". "שה' כך  על  אומר  הוא אין  כאשר  גם שמים

היה  צריך  הוא זה, דין  לרמוז  הרמב"ם רצה ואילו 
זרה  עבודה בהלכות זאת נביא 38לעשות בענין  ולא ,

כאן . הרמב"ם מדבר  שעליו  השקר ,

.Á
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לפחות  ולבאר , להקדים יש זה כל  את להבין  כדי
ההגדרה  לגבי א'), (סעיף לעיל  המוזכר  את בקצרה,
מצוות  של  והמעלה בכלל , התורה ובפרד "ס בהלכה,

סיני) (בהר  ידי 39התורה שעל  הציוויים על ֿפני
הנביאים:

הדברות, בעשרת הראשונה – "אנכי" המילה על 
בגמרא  נאמר  – התורה כל  ראשי 40כללות הם שאלה ,

עצמי  את (=אני יהבית" כתבית נפשי "אנא תיבות
את  והכניס  כתב שהקדושֿברוך ֿהוא ונתתי), כתבתי
שבאמצעות  נאמר , ובמדרש בתורה. כביכול , עצמו ,

לוקחים" אתם "אותי .41התורה

לקבלת  אמצעי רק אינן  התורה שמצוות מובן , לכן 
כהנים  ממלכת "סגולה... של  המעלה להשגת או  שכר 

קדוש" הבריות"42וגוי את "לצרף הן 43, אלא וכדומה, ,
המטרה. עצמן 

("אנא  הקדושֿברוך ֿהוא על  לומר  ייתכן  שלא כשם
ייתכן  לא כך  – אחר  למשהו  אמצעי ח "ו  שהוא נפשי")

התורה  מצוות על  כך  נפשי...".44לומר  "אנא שבהן  ,
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במיתה. העגל) (בחטא ונישוק דגיפוף ב) פ"י , סנהדרין  תוספתא ב.
תק  מצוה ממנ "ח שם.ולהעיר קושייתו  שאזלה מובן  כהנ "ל וע"פ טז .

נאמר 34) באם הדברות עשרת בכל הוא כן  אבל בע"ז  שרמזו  י "ל או 
ט  יט, יתרו  פרש "י  (ראה הקב"ה של בקולו  משה דיבר דברות היוד שכל
צידה  וראה הראשונות). דברות בב' לא הדברות בח' רק כן  כ' שם (אבל

ועוד). שם. לדרך
עי "ז 35) משה ע"י  לך יהי ' ולא אנכי  בדיבור הנ "ל שאופן  ע"ז  נוסף

פי ' שם).(פשטות) המורה מפרשי  (ראה שם במו "נ  עסקינן ) (דבי '
ועוד. יתרו . ס"פ לתו "ש  מילואים פי "ח. ג ' מאמר  עיקרים

האם 36) הידועה והשקו "ט החקירה בנדו "ד יש  דעפ"ז  גם ולהעיר
הקודמת). – (או  הפחותה הדרגא גם נכללת שני ') (או  נעלית בדרגא
הראי ' (וידועה הדיוט כהן  קדושת גם כה"ג  בקדושת יש  האם לדוגמא:
חיוב  בה יש  חמש  בעלת טלית אם מנחות): ג ' דמביא א עח, ממנחות
הל' צפע"נ  בכ"ז  (ראה אחת ועוד ד' או  חדש  גדר הוה חמש  ר"ל ציצית
בתורה  האם בנדו "ד: ועד"ז  ועוד), קרח. ר"פ עה"ת ה"א. פי "ז  איסו "ב
חייב  דברי ' על והעובר נבואה ודין  גדר גם בה יש  מנבואה למעלה שהיא
דברי  על דעובר הדין  בזה שייך ואין  חדש  גדר שהוא או  ביד"ש  מיתה

א. עט, שם מהד"ת צפע"נ  ראה – הנביא
יש 37) שאז  בתחה"מ, כשיקומו  שנפק"מ עכ"פ) (בדוחק שי "ל אלא

מפי  דשומע דין  שמתנבא) בעת ממשה הדברות (ששמעו  המדבר דור על

יש  המדבר דור אם ב) קי , א. קח, (סנהדרין  מהפלוגתא ולהעיר הנביא.
ואכ"מ. (סי "ב). 248 ע' חי "ח לקו "ש  וראה לעוה "ב. חלק להם

כאן .38) ב' בהלכה עכ"פ או 
של 39) "הלכות  בענין  קונטרס ואילך. 33 ע' חכ"ג  לקו "ש  גם ראה

ואילך). 27 ע' ח"א תשנ "ב (סה"ש  לעולם" בטלים שאינן  תושבע"פ
ואילך.40) סע"ד מח שלח לקו "ת וראה הע"י . וכגירסת א קה, שבת

ועוד.
ג .41) תרומה תנחומא ו . פל"ג , שמו "ר ראה
ֿ ו .42) ה יט, יתרו 
פכ"ו ).43) ח"ג  מו "נ  (וראה ז . שמיני  תנחומא וש "נ . רפמ"ד. ב"ר

ועוד) תתקכג . ע' ח"ב תער"ב המשך תקכא. (ס"ע תרס"ו  המשך וראה
אלא  המצות ניתנו  לא הוי  כו ' ששוחט למי  להקב"ה לי ' איכפת ד"מה
לו  איכפת בפנימיות אבל חיצונית בבחי ' "הוא הבריות " את בהם לצרף

כו '". עצמי  רצון  שהוא להיות כביכול
בארוכה 44) (ראה העצמות" אל מתייחסים המצות "כל וכמאמר

ואילך) תקכא (ס"ע תרס"ו  המשך וראה ואילך). 190 ס"ע שלום תורת
זה.. ברצון  כביכול עצמותו  שכל עצמי  רצון  בחי ' שהוא דמצות שהרצון 
לקו "ש  (וראה 45 שבהערה ח"א תער"ב המשך כו '. העצמות נושא לפי 

ואילך). 243 ע' ח"ה



מו   

"לעולם  הן  התורה שמצוות לכך  הסיבה זוהי
עולמים" גרעון 45ולעולמי שינוי, שום בהן  ייתכן  ולא ,

 ֿ הקדוש של  נפשי" "אנא בתוכן  יש כי תוספת, או 
שינוי  בהן  ייתכן  ולא שבלתי 46ברוך ֿהוא, כשם ,
הקדושֿברוך ֿהוא  אצל  שינוי עצמו .47אפשרי

במצוות  הקדושֿברוך ֿהוא רצון  לו  אחרות: במילים
מעלה  להשיג או  שכר  לקבל  כדי רק היה התורה
המצוות  במקיימי ששינוי לומר  אפשרי היה וכדומה,

במצוות. לשינוי יגרום

התורה  במצוות הקדושֿברוך ֿהוא שרצון  כיון  אך 
רצון  ייתכן הוא לא עצמו , מצד  רוצה הוא וכך  ,

ח "ו  שינוי .48בכך 

שעל  הציוויים הנבואה: על ֿפני התורה מעלת וזוהי
תלכו " "אל  או  פלוני" למקום "לכו  – הנביאים 49ידי

מטרה למען  נאמרו  – וכדומה    ולכן ,
ציוויים  .51זמניים 50הם

התורה  דברי על  "לצוות הבאים ציוויים ואפילו 
משה  תורת כ "זכרו  עליה", יעברו  שלא העם ולהזהיר 

"לצוות 48עבדי" אלא עצמם בהם אינה מטרתם הרי ,
על  "...52.

(בעיקר  עצמם הם התורה דברי זאת, )53לעומת
הקדושֿברוך ֿהוא  של  העצמי .54רצונו 

לחדש  רשאי נביא ש"אין  לכך  הסיבה גם וזוהי
ה' מדבר  נעלה שבתורה ה' דבר  כי בתורה, דבר "

.55שבנבואה 
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נבואה, מדברי יותר  תקפים התורה שדברי למרות
הרי  עולמים", ולעולמי לעולם "עומדת התורה ודוקא
לגבי  התורה, פני על  בנבואה מעלה יש כך  משום דוקא

הנבראים:
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רפ"ט.45) שם הרמב"ם לשון 
שיתבטלו 46) הכוונה "אין  – לע"ל בטילות מצות ב) סא, (נדה ומ"ש 

דלעתיד  העצמי  האור לגבי  מקום תפיסת העדר בבחי ' שיתבטלו  כ"א ח"ו 
דמצות  ההמשכה לגבי  באי "ע הוא עכשיו  המצות דהמשכת "והיינו  וכו '"
תער"ב  (המשך מקום" תפיסת העדר בבחי ' בטלים יהיו  וע"כ כו ' לעתיד
ע"ב  קיט, א. צב, תו "א עד"ז  וראה ועוד). א'רעט. ע' ח"ג  פקצ"ג . ח"א
(ח"ב  הרדב"ז  שו "ת .(51 הערה לקמן  ראה (אבל וכתובים לנביאים בנוגע
אוה"ת  רע"ד. נט, ר"ה מלקו "ת ולהעיר המועדים. שמחת לענין  סתרס"ו )
שם. בנדה הסוגי ' מפשטות בזה השקו "ט וידועה – ואילך. תעה ע' בשלח

. כו סו "ס אגה"ק . ח"א קארף) שי ' (להר"י  בלקו "ב בהנסמן  וראה .
.38* הערה שם) תשנ "ב (סה"ש  הנ "ל קונט' בארוכה וראה – שם. לאגה"ק

התורה 47) שהיא שבדיבורו  רצונו  גילוי  א): (לב, פכ"ה תניא ראה
וש "נ ).ה  .240 ע' ח"ה לקו "ש  (וראה כו ' אלקינו  ודבר וכמ"ש  נצחי  וא

הרמב"ם 48) דעת על פי "ד שם העיקרים קושיות סרו  עפהנ "ל
כו '. מוחלפת תהי ' לא הזו  שהתורה

נבואת  שעשה שאם כ': פרק שם קושייתו  בפשטות מתורצת וכן 
ושלא  הדת תנוסח שלא עיקר לעשות חזר כו ' העקרים מן  עיקר משה
לשמוע  אפשר הי ' כבר הזה העיקר שאלמלא לומר שדעתו  ונראה תשתנה,

– כו ' הקטן  לנביא נשמע איך תימא והוא משה, דברי  לבטל לנביא
כו ' שינוי  לא לה אין  עולמים ולעולמי  "לעולם היא שהתורה זה כי 
כ"א  משה, נבואת שהיא מפני  לא הוא דבר" לחדש  רשאי  נביא (ו )אין 

מנבואה). (שלמעלה הקב"ה של העצמי  רצונו  היותה מפני 
ב'.49) הלכה שם רמב"ם
(במקום 50) הנביא שאומר וכיו "ב העתידות דברי  בנוגע ופשיטא

שאין  למדת הא ה"ג : פ"י  יסוה"ת הל' רמב"ם [ראה וקוסמים) מעוננים
השני  והחלק ד"ה לפיה"מ הקדמתו  כו '. להודיענו  אלא  לנו  עומד הנביא
שאין  – בסופו ] הזה והפסוק ד"ה שם תימן  אגרת כו '". עניניהם "ובכל

ה'. רצון  ולומר כו ' לצוות ענינו 
ראה 51) – א ) יד, (מגילה ונכתבו  לדורות שהוצרכו  נבואות וגם

וראה  כתורה. נצחיים אינם וכתובים שנביאים מגילה הל' סוף  רמב"ם
קרוי ' משה תורת א: קלז , חולין  מפרש "י  ולהעיר .46 שבהערה תו "א

שקבלו  קבלה אלא קרי  לא נביאים ושל לדורות תורה שניתנה לפי  תורה
והמעשה. והדור השעה צורך לפי  ונבואה נבואה כל הקודש  מרוח

פי "ב.52) שם מעיקרים להעיר
ע"י 53) גם  ואפילו – וכתובים) (נביאים קבלה בדברי 

ישראל ועוד)מנהגי  פ"ה. שם פמ"ז . (תניא לוקחים" אתם "אותי  –
ב  אבל וכיו "ב]: פלוני " למקום "לכו  הנביא בדברי  יש [משא"כ –

.51 ,14 הערה לעיל וראה תורה. ודברי  וכו ' קבלה דברי  בין  חילוק
וד"ק  ד"ת בין  חילוק יש  (רצונו ) ופס"ד שבהלכה להסביר יש  ואולי 

אבל דרכי 'כו ': הרי  – מנהגים (חכמתו ) ד"ק, לד"ת, בנוגע
ע"י  העצמות המשכת בענין  ובכ"מ פשס"ד תער"ב המשך ועיין  וכו '.

כו '. דתורה גליא או  .סתים
סע"א)54) נח, ברכות (ראה תפארת בחי ' היא תורה הקבלה: ובלשון 

היחוד  בשער הובא – להאריז "ל הנבואה (שער והוד נצח מבחי ' ונבואה
תרין  והוד ונצח גופא, דתפארת הוא, ביניהם שהחילוק פ"ה): והאמונה
שייך  אין  ("גופא") בתורה ולכן , אליהו ). פתח – תקו "ז  (הקדמת שוקין 

שהיא בנבואה  משא"כ כו ', בגדר שינוי  היא לזולת ושייכת מגופא
סי "ט. אגה"ק וראה שינויי .

"לא 55) יב) ל, (נצבים הפסוק ברמב"ם הובא שלכן  י "ל אולי  עפ"ז 
הכתוב  ולא דבר" לחדש  רשאי  נביא "שאין  זה לענין  היא" בשמים
לד), כז , (בחוקותי  המצוות" "אלה (26 שבהערה ותו "כ (שבת שברז "ל

" שמפסוק שם) לח"מ (ראה הפשוט טעם על (נוסף המצות"כי 
בשמים למדין  "לא הכתוב משא"כ דבר לחדש  רשאי  הנביא שאין 

ובמפרש  ב. נט, ב"מ א. טז , תמורה וראה – בפסוק הוא מפורש  היא"
מנבואת גם למעלה היא שתורה גם רמז  בזה הנה) – כאן  ,הרמב"ם

" מהכתוב כי  את ה' צוה דזה אשר לומר אפשר גו '"
דבר לחדש  רשאי  נביא הנביאים שאין  שאר שנבואת לפי  – הוא

לעיל  שם. ת"י  (וראה משה נבואת היא ותורה משה, מנבואת למטה היא
"לא  הכתוב הביא ולכן  ספ"כ), שם ובעיקרים 48 בהערה וראה .17 הערה

לענין  שייכת שאינה מובן * שמזה היא" בשמים  לא גם ,
.משה

מטות. ר"פ להט"ז  דוד מדברי  ולהעיר

               



מז    

ולכן  הקדושֿברוך ֿהוא, של  עצמי רצון  היא התורה
האפשרות  ומן  הנבראים, מן  באין ֿערוך  נעלית היא

התורה  עצם את וישיגו  יתפסו  זאת 56שהם לעומת .
אלקות התגלות שהיא גילה הנבואה, –

חכם,58–57סודו  של  התנאים קיימים אם ,
גורמת 59גבור  שההתגלות באופן  זה הרי – וכדומה

באלקות. האמונה לחיזוק למטה לישראל 

ה' בפרק הרמב"ם בהסבר  ההרחבה מובנת זה לפי
משה  ותורת משה בנבואת ישראל  של  האמונה אופן  על 

אלא בתורה, סיפור  סתם זה אין  כי – בה שיש ,
ענינים: שני

משה  בנבואת להאמין  צריך  שיהודי האמונה (א)
בה  "שאין  שלימה אמונה – בוודאות להיות צריכה

דופי".

צריכה  היא אין  כזאת, תהיה שהאמונה כדי (ב)
ש"עינינו  מכך  לנבוע אלא האותות", "מפני להיות
אמונה  להיות יכולה כך  שרק שמעו ", ואזנינו  ראו ...

דופי. בה שאין  שלימה

מדוע הרמב"ם מסביר  גם להאמין ולכן 
אף  משה" של  נבואתו  להכחיש ש"בא לנביא ולציית
כי  גדולים", ומופתים "אותות מראה הוא כאשר 
שנערוך  כדי האותות פי על  אינה רבינו  משה  "נבואת
ובאזנינו  ראינוה בעינינו  אלא זה, לאותות זה אותות
– בעיניך ..." שראית מה להכחיש בא.. זה שמענוה..

סתם זו  אין   אלא לו ", שומעין  ש"אין  לכך 
:ענינים שני יש זו  בהלכה וגם ,

כך  כדי עד  להיות צריכה באמונה הווודאות (א)
גדולים  ומופתים "אותות ספק.שאפילו  בה יטילו  לא "

ה"אותות  ידי על  תיחלש לא שהאמונה כדי (ב)
מכחיש  שזה לעצמו , להסביר  היהודי צריך  ומופתים",

משה של  "נבואתו   אפילו והרי ."
אשר  בדבר  ספק להטיל  יכולים אינם ומופתים" "אותות
המוחלטת  והוודאות השלימות כלומר , בעיניך ". "ראית
נבואתו  להכחיש ש"בא מכך  נובעת לו " שומעין  ב"אין 

וששמענו ". שראינו  משה של 

.È

‰ÎÏ‰ ‡Ó‚Â„Â ,"‰ÂÈ‡ ÂÈÈÚ" Ï˘ Û˜Â˙‰

מהוודאות  הנובעת בהלכה מעשית לתוצאה דוגמא
שאין  הקובעת בהלכה מוצאים אנו  ראינו  בעינינו  של 
הוודאות  הרי ראה", ש"בעיניו  כיון  דיין . נעשה עד 

"והצילו " של  האפשרות את ,60שוללת

כשרים  עדים ממאה שמע באזניו  כאשר  כך  ולא
ראו . או  ששמעו 

.‡È

‰Â˙ ‰ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙˙Ó‡Ó ‰˘Ó ˙‡Â ‡˜Â„

 ֿ שהקדושֿברוך  לכך  הפנימית שהסיבה לומר , ויש
ראו ..." "עינינו  של  באופן  משה נבואת את אימת הוא

ב" דוקא   היא בהרחבה, הרמב"ם כדברי ,"
לישראל  לגרום היא משה נבואת שתכלית מפני

אלקים  הוי' באמת רק גם 61לא אלא בכלל , אלקות ,
הנבראים.באמת ממהות – עצמה מצד  שנעלית ,

שמעו " ואזנינו  ראו ... ש"עינינו  ידי של על 
גם  דופי" בו  "שאין  שלימה באמונה מאמינים משה,

של  לנבואה.באמת שמעל  ,

דוקא  נגרמת בתורה הוודאית האמונה לומר : ויש
משה  נבואת ידי הנעלית 62על  בדרגה היא נבואתו  כי ,

גילוי  מצד  הן  הצדדים: בשני – שבנבואה ביותר 
הנעלה  באופן  היא בה האלקות שהתגלות הנבואה,
בכך  שני מצד  והן  בחידות", ולא "במראה – ביותר 

שלם" עומדו  על  "עומד  ההתגלות 63שהוא כלומר , .
נבואתו  ולכן  ממש, שלם למטה, שהוא כפי היתה אליו 
מהות  אל  לנבראים, שמעל  התורה, להורדת "כלי" היא

התורה. באמיתיות אמונתם ולחיזוק הנבראים,

מדבר  כאשר  שבהמשך , בפרק מדוע גם מובן  בכך 
– מצוה..." להוסיף שלחו  "שה' האומר  על  הרמב"ם
משתמש  – התורה אמיתיות את מכחיש כלומר ,
להכחיש  בא שהרי שקר  נביא זה "הרי בביטוי הרמב"ם

  :"

סתם זו  בכך אין  אלא שקר , נביא שהוא
הרמב"ם היא מחדש משה שנבואת למרות :
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עצם56) תופס שעכ"פ – (ורוחניות) לנפש  בנוגע .משא"כ
ז .57) ג , עמוס
ובשער 58) בתחלתם. (להאריז "ל) היחודים ושער רוה"ק שער ראה

"לנביאים ספ"ב והאמונה במראה היחוד והשגתם בשכלם
ואילך. ב קמ, בא מתו "ח ולהעיר כו '". ודיבורם במחשבתם וגם הנבואה

(5985 ע' חכ"ג  לקו "ש  בארוכה וראה – רפ"ז . יסוה"ת הל' רמב"ם

ואילך.
רע"א.60) כו , ר"ה
ברכות 61) לירוש ' בנ "כ (ומצוין  ה"ד פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ה"ה). פ"א
פל"ט.62) ח"ב ממו "נ  להעיר
עיי "ש .63) ה"ו . שם פ"ז  רמב"ם



מח   

התורה  מן  האמונה 64למטה את מאמתת שהיא כיון  אך  ,
רשאי  נביא וש"אין  שינוי..." לא לה ש"אין  בתורה
שבשלילת  הוודאות גם צריכה לפיכך , דבר ", לחדש
דוקא  לנבוע – ומופת" ל "אות לשמוע לא – ההכחשה

  .

.È

‰‡Â‰ ÔÈÚ Ì"Ó‰ È„ „ÒÏ Ò‰‰

לסדר  מיוחד  הסבר  יוצא לעיל , האמור  כל  לפי
בענין  התורה, יסודי בהלכות הפרקים ולחלוקת

הנבואה:

בכלל , הנבואה ענין  על  הרמב"ם מדבר  ז ' בפרק
שבנבואה, הנעלית בדרגה היא משה שנבואת כך  ועל 

הענין . בפרטי ומרחיב

הוא  משה, נבואת למעלת בהמשך  מכן , לאחר 
נוספת  מעלה יש שכך , שכיון  שלאחריו , בפרק אומר 

בו , האמינו  "במה והיא משה, בנבואת  "
ש  –." ושמענו "ראינו  של  באופן  היא

הר  ל "מעמד  קשורה משה שנבואת לכך  ובהמשך 
נבואת  מאמתת שלכן  הבא, בפרק אומר  הוא סיני",

התורה באמיתות האמונה את גם לנבואה,משה
ולעולמי  לעולם "עומדת שהתורה בכך  האמונה את
– דבר " לחדש רשאי נביא ש"אין  ובכך  עולמים"
להוסיף  שלחו  "שה' ואומר  נביא בא אם ולפיכך ,

משה". של  נבואתו  "מכחיש הוא הרי מצוה..."

.‚È

˜˘‰ È‡È Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ„‰ ÔÈ Ï„‰‰

כותב  משה" של  נבואתו  "להכחיש הביטוי את אך 
להוסיף  שלחו  "שה' האומר  נביא לגבי רק הרמב"ם

עבודת  שתעבד  צוה "שה' האומר  לגבי וכן  מצוה...",
מדברים  דבר  ש"עקר  במקרה ואילו  כוכבים...",
שהדין  לו  צוה שה' שאמר ... או  השמועה מפי שלמדנו 
משה", של  נבואתו  "להכחיש אומר  הוא אין  כך ..."

"להכחיש –אלא "

הוא: לכך  ההסבר 

שלחו 65כאשר  "שה' אומר  נביא  או
פירוש המצות מן  במצוה לפרש או  ...
 צוהו "שה' כשאומר  ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה ,"

שתעבד   את להכחיש כוונתו  הרי ,"
סיני" הר  "מעמד  של  שהקדושֿברוך ֿהוא 66הבסיס ,

ונתן  רבינו  במשה התורה אתבחר 
עולמים". ולעולמי "לעולם

על  ישראל  אצל  נתאמת סיני" הר  ש"מעמד  וכיון 
– משה של  נבואתו  שמעו " ואזנינו  ראו ... ש"עינינו  ידי

משה" של  נבואתו  "מכחיש הוא שבכך  .67יוצא,

לו  צוה שה' שאמר ... או  דבר ... ש"עקר  מי ואילו 
התורה, כל  יסוד  את בכך  מכחיש אינו  כך ..." שהדין 
 ֿ נבואתו  שלפי בתורה, מסויים דין  על  רק מדבר  אלא
את  ש"כיון  ייתכן  אשר  עד  "כך ", הוא הדין  שלו 

הטהור " את ולטהר  הטמא את לטמא הוא 68ההלכה –
שלמעשה אלא התורה, דין  את מאמת של אף זה

בשמים  "לא התורה מציווי ההיפך  הוא הלכות פסיקת
היא".

נבואתו  "להכחיש כאן  אומר  הרמב"ם אין  לפיכך 
רק  מכחיש הוא כי התורה", "להכחיש אלא משה", של 

 כל יסודי ואת סיני, הר  מעמד  את ולא בתורה,
ושמענו . שראינו  משה נבואת ידי על  שנתאמתו  התורה,

    

•

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

(64.55 ,48 הערה לעיל ראה
ד'.65) הלכה פ"ט שם לרמב"ם כס"מ ראה
(66" שאומר היינו  המצות" מן  מצוה לפרש  "או  מ"ש  דגם "

כו '". מדברים דבר עקר "אם לקמן  ד' בהלכה משא"כ במצוה, לפרש 

אצל 67) שנתאמת ה' בהלכה המבואר לע"ז  בנוגע י "ל מזו  ויתירה
ראה  מישראל וכאו "א ס"ו ) בפנים לעיל (ראה סיני  הר במעמד כאו "א

אחד. שה' ראה כאו "א כו ' רוחות מד' יוצא הקול מ"ת בשעת
ה"ג .68) סוף שם מכס"מ ולהעיר הנ "ל. הכס"מ לשון 



מט

ְ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

קנז

מקור התיקון הוא מלך הח' "הדר", הו"ע זקן "הדרת פנים 
זקן", וזהו"ע "יוסף" בגי' ב' פעמים "מזלא"

הבירור והתיקון1 להשבירה דתהו הוא ע"י השערות2 

דדיקנא, וזהו שהדיקנא נקראת בשם תיקון, י"ג תיקוני 

דיקנא, וכמ"ש בע"ח3 שער מ"ן ומ"ד דרוש א' שבירור 

המלכים דתהו הוא השערות דדיקנא ע"ש.

היותר  השערות  הם  ונקה  נצר  מזלות  שהב'4  וידוע 

ארוכות, והם כוללים5 כל הי"ג תיקונא וכו', ב' פעמים6 

מלך  התיקון7  מקור  הוא  שיוסף  יוסף,  גימטריא  מזלא 

1( ראה גם סימן קנח.

2( ראה סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן עמוד סט, ד.

3( שער לט.

4( פירוש: הענין מבואר בפרי עץ חיים שער הסליחות פרק ד', ומבאר 

שם איך הסדר דהיג" מדות הרחמים, והם: ]שמות לד, ו[. א( "אל", 

ז(  חסד",  "ורב  ו(  "אפים",  ה(  "ארך",  ד(  "וחנון",  ג(  "רחום",  ב( 

"ואמת", ח( "נצר חסד", ט( "לאלפים", י( "נושא עון", יא( "ופשע", 

יב( "וחטאה", יג( "ונקה".

ומבאר שם דבשערות הזקן — הדיקנא — יש י"ג חלקים, הנקראים 

י"ג תיקוני דיקנא, והם כנגד הי"ג מדות הרחמים, וחלק הזקן מהפה 

והם  למטה(  הנמשך  הזקן  ועיקר  הזקן  עובי  כללות  )דהוא  ולמטה 

שערות על גבי שערות עבה מאוד, הנה החלק הנראה בחוץ — חלק 

המגולה — הוא תיקון "נצר חסד", והחלק המכוסה שהוא נגד הגרון 

)החלק היותר בפנים לצד הגרון( הוא תיקון "ונקה". והם עיקר הזקן.

והם כנגד דכר ונוקבא — אב ואם.

החלק המגולה "אבא" הוא מזל "נוצר חסד".

והחלק המכוסה "אמא" הוא מזל "ונקה".

במאחז"ל  מ"ש  וזהו  ו"אם",  מ"אב"  הנולדים  ילדים  נמשך  ומהם 

)מועד קטן, כח, א( ד"בני" — ב"מזלא תליא".

5( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קצה.

6( מזלא )בגי' 78( × 2 = 156, כמספר "יוסף".

7( 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".

זקן,  פנים  זקן, כמאמר8 הדרת  הח' הדר, שהידור הוא 

וכתיב9 והדרת פני זקן.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
פח־פט

קנח

עיקר ענין התיקון דהמלך ד"הדר" הוא הזקן

כי  11הדיקנא,  הוא  הדר  דמלך  התיקון10  ענין  עיקר 

הזקן הוא הדרת פנים12 כמארז"ל. כי עיקר ענין התהו 

ובתוקף,  ברבוי  האור  שבא  מפני  הוא  שבירתו  וסיבת 

וענין התיקון הוא שיבא האור בצמצום ובמיעוט, כמו 

המשכה שע"י שערות והיינו השערות דדיקנא13.

ועיקר הדיקנא הם הב' מזלות נצר14 חסד ונקה שכל 

א' מהם כולל כל הי"ג תיקוני דיקנא.

וזהו שסופי תיבות נצר חסד ונקה הוא הדר למפרע.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שטו

8( שבת קנב, א. )וראה יבמות פ, ב(. לקוטי תורה פרשת אחרי כח, ד. 

אור התורה בראשית עמוד תתעט, ב ואילך. פרשת וישלח עמוד רמא.

9( ויקרא יט, לב.

10( מבאר: דכל הז' מלכים הראשונים מרמז על תהו, והמלך השמיני 

"הדר" ממנו התחיל ענין התיקון והו"ע ה"זקן" — ה"דיקנא". ראה 

לעיל גם סימן קנז.

11( ראה סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן עמוד סט, ד.

לב(  יט,  )ויקרא  וכמ"ש  זקן",  פנים  "הדרת  א  קנב,  שבת  ראה   )12

והדרת פני זקן. לקוטי תורה פרשת אחרי כח, ד. אור התורה בראשית 

עמוד תתעט ב ואילך.

13( עיין המשך הביאור בלקוטי לוי יצחק כאן.

ד',  פרק  הסליחות  שער  חיים  עץ  בפרי  מבואר  הענין  פירוש:   )14

ו[.  ומבאר שם איך הסדר דה"יג" מדות הרחמים, והם: ]שמות לד, 

"ורב  ו(  "אפים",  ה(  "ארך",  ד(  "וחנון",  ג(  "רחום",  ב(  "אל",  א( 

חסד", ז( "ואמת", ח( "נצר חסד", ט( "לאלפים", י( "נושא עון", יא( 

"ופשע", יב( "וחטאה", יג( "ונקה".

ומבאר שם דבשערות הזקן — הדיקנא — יש י"ג חלקים, הנקראים 

י"ג תיקוני דיקנא, והם כנגד הי"ג מדות הרחמים, וחלק הזקן מהפה 

והם  למטה(  הנמשך  הזקן  ועיקר  הזקן  עובי  כללות  )דהוא  ולמטה 

שערות על גבי שערות עבה מאוד, הנה החלק הנראה בחוץ — חלק 

המגולה — הוא תיקון "נצר חסד", והחלק המכוסה שהוא נגד הגרון 

)החלק היותר בפנים לצד הגרון( הוא תיקון "ונקה". והם עיקר הזקן.

והם כנגד דכר ונוקבא — אב ואם.

החלק המגולה "אבא" הוא מזל "נוצר חסד".

והחלק המכוסה "אמא" הוא מזל "ונקה".

במאחז"ל  מ"ש  וזהו  ו"אם",  מ"אב"  הנולדים  ילדים  נמשך  ומהם 

)מועד קטן כח, א( ד"בני" — ב"מזלא תליא".

ילקוט לוי יצחק על התורה



נ

ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי   – יד-טו  יז, 
אלקיך נותן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת 
סביבותי אשר  הגוים  ככל  מלך  עלי   אשימה 
יבחר ה' אלקיך  שום תשים עליך מלך אשר 
תוכל  לא  מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו 

לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

א. כי תבוא אל הארץ וירשתה וישבתה בה. מגיד שאין 
וחלוק  כבוש  של  שנה  י"ד  אחר  עד  מלך  למנות  רשות  לך 
ככל  אלא  הקב"ה  ולא  כבשם  שהמלך  יאמרו  שלא  כדי 
כמו  כבשם  שהקב"ה  וידעו  שכבשום  אחר  לזה  הגוים, 
שאמר )דברים לא, ג( וידעת כי ה' אלקיך הוא עובר לפניך 
הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, ואמרת אשימה עלי מלך, 
מלך  לנו  שימה  לשמואל  אמרו  כן  כי  כן  שתאמרו  עתידין 
ושימה  לשאול  שימה  תשים,  שום  הגוים.  ככל  לשפטנו 
בחר,  נאמר  בשניהם  יבחר,  אשר  נאמר  אלו  ועל  לדוד, 
בשאול נאמר הראיתם כי בחר בו ה', ובדוד נאמר )תהלים 

עח, ע( ויבחר בדוד עבדו וגו'.
ויש עוד מלך שלישי ולא נאמר בו בחירה אחר שנחלקה 
מלכות בית דוד והמליכו לירבעם בן נבט, ועל זה השלישי 
רמז ואמר מקרב אחיך וגו' שלא הי' במעמד כל ישראל כי 
לא מלך כי אם על עשרה שבטים, עליו נאמר תשים עליך 
מלך, אתה תשים, וכן הי' שנאמר וישלחו ויקראו לירבעם 
וימליכו אותו, ולזה רמז השלישי, ולזה נזכר ב' פעמים מלך 

כנגד מלכי יהודה ומלכי ישראל.
המלך  לאגריפס  רמז  אחיך,  מקרב  שאמר  נאמר  עוד 
הואיל  אחיך  מקרב  שדרשו  עד  המלכות  מן  לפסלו  שרצו 
ואמו מישראל מקרב אחיך קרינן בי', לזה אמר מקרב אפילו 
שאינו כולו מישראל אלא יש לו קורבה אחיך נקרא. מקרב 
אחיך תשים עליך מלך לא, ר"ת מאת עמל, פירוש בהכרח 
ולא ברצון ובחירה, וכן הוא אומר אתן לך מלך באפי, אמרו 
חז"ל זה שאול ואקח בעברתי זה צדקיהו מלך יהודה המלך 
האחרון שלקחו נבוכדנצר בעברתו של הקב"ה. עליך איש, 
ר"ת בגימ' ינאי, וקראו נכרי על שעשה מעשה נכרי שהרג 
אמר  ולזה  האומר,  פרק  בקידושין  כדאיתא  ישראל  חכמי 
נכרי אשר,  אשר לא אחיך שלא עשה מעשה אחיך, איש 

ר"ת גי' בן.
לא אחיך הוא, ר"ת בגימ' כוזבא, שדמו כל חכמי ישראל 
שהוא מלך המשיח, לזה אמר אשר לא אחיך, אינו המשיח 
שאנו מצפים. עליך איש אשר, ס"ת כשר, כלומר מלך כשר 
הוא, לא קראו נכרי אלא בערך שאינו מלך המשיח, ומכאן 

תבין שכל מה שהי' עתיד להיות הכל רמוז בתורה.
שפתי כהן

גבולך  ה' אלקיך את  ירחיב  ואם  יט, ח – 
כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ 

אשר דבר לתת לאבתיך

הבטחה  זו  פרשה  גבולך.  את  אלקיך  ה'  ירחיב  ואם  ב. 
לזרעך  הבתרים:  בין  לאברהם  שנאמר  מה  והוא  לעתיד1, 
נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר 
בימי  השבעה  כבשו  עממין,  עשר  והולך  מונה  ושם  פרת2, 
וקדמוני, שלא כבשום  קנזי,  קיני,  ונשארו שלשה:  יהושע, 
מעולם אבל הם לעתיד. ולשון "ואם" לשון ודאי, ויורה על 
זה מה שאמר "כאשר נשבע", כלומר שבועה יש בדבר זה. 
ודאי,  לשון  שהוא  לי3,  תעשה  אבנים  מזבח  ואם  וכמוהו 
וכן אם כסף תלוה4, וכן ואם תקריב מנחת בכורים5, שהרי 
מצאנום בתורה במקום אחר מצות בפני עצמם6, וזה יורה 

שלשון "אם" לשון ודאי הוא.
רבינו בחיי

להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו   – יז  יט, 
אשר  והשפטים  הכהנים  לפני  ה'  לפני  הריב 

יהיו בימים ההם

יש  ה'.  לפני  הריב  להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו  ג. 
ואליהו עד  ימות המשיח, שיעמדו משה  לפרש דרומז על 
)מלאכי  וכן אליהו מפורש בפסוק  זה משה,  יבא שילה  כי 
ג, י( הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא גו', ואמרו רז"ל 
בברכות פרק אין עומדין )לא:( אר"א אליהו הטיח דברים 
כו'  כלפי מעלה שנאמר ואתה הסיבות את לבם אחורנית 
אנשים  שני  הנה  מעלה,  כלפי  דברים  הטיח  משה  ואר"א 
האנשים  שני  ועמדו  וז"ש  ה'.  עם  ורבו  דברים  הטיחו  אלו 
שלעתיד יעמדו אלו שני האנשים, אשר להם הריב לפני ה' 
שהטיחו דברים ורבו עם ה' מאהבת ישראל. ועל כן בר"ת 
וס"ת ועמדו שני האנשים אשר להם הריב תמצא אותיות 

משה ואליהו.
קול אליהו

1( כפירוש הרמב"ן כאן )עמוד תלא-תלב(.

2( בראשית טו, יח.

וכן שם במכילתא פרשה יא ששלשה דברים הנזכרים כאן בדברי  3( שמות כ, כה. 

רבינו הם כולן חובה.

4( שם כב, כד.

5( ויקרא ב, יד.

6( מבואר במכילתא יתרו פרשה יא, ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים

             

       
          

           
           

 
          

         
     

















המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א
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ÌÈËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. ה ּפֹוסקים ּדּינים  …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִַַָ

ה ּדין  טז)∑ÌÈËLÂ.את  אחר (סנהדרין העם  את  הר ֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶַַָָָ
ׁשּיק ּבל  עד  ּוברצ ּועה  ּבמקל  וכ ֹופתין ׁשּמּכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמצותם ,

ה ּׁשֹופט  ּדין את  טז)∑EÈÚLŒÏÎa.עליו ּבכל (סנהדרין ִֵֶַָָ¿»¿»∆ְָ
ל EÈËLÏ∑,".ועיר עיר  "ּתּתן על : מ ּוסב  ִִָƒ¿»∆ְִֶַָ

ׁשערי ּבכל  ,ל ׁשבטי  ל ּתּתן וׁשֹוטרים  ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשֹופטים 
 ל נתן אלהי ה ' מל ּמד ∑EÈËLÏ.א ׁשר  ְֱֲֵֶֶֹֹƒ¿»∆ְֵַ

וׁשבט , ׁשבט  לכל  ּדּינין ועיר ׁשּמֹוׁשיבין עיר  .ּובכל  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'B‚Â ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ וצ ּדיקים ממחים  ּדּינין מ ּנה  ¿»¿∆»»¿ְְִִִִֵַַַָֻ

צדק  .ל ׁשּפט  ְִֶֶֹ

              

פטי רת ת עמדנ אחד  לכל נ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ימ ד 
ה לת   ניהאחר  הרגעי ,האחר מ בפרט זה  רנ דְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
למ ב מ ה  נגד  מ ה  , התא עב דה  להי ת ריכה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ְַָה א לה :
 לה יע  אפר  אליה  א ואצל  עצמ אצל   ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלפרס
הה רא ת  את ח זק ) (יתר  עצמ על לק ל  ריכיְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
"נר מלכי  מא"  רנ ד " עצי ו "י " פטי" ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָועצת
יאיננ תינלר  המ ה א   רנ ניא  בפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָכלל,

...רנ נביא  רנ  ע וי רנ פט  ְְְִֵֵֵֵֵֶָָפניו 

ה ר, אני  לכל  לפרס  ריכי "ל, הה ראה  נ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָי
ה א   ד ־עצמ חירה , על מנה  חר ה "ה  כינְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
" פטי" ה היה  ה ר, מאני  נעלה  ער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹא 
נגע עצת  וי ה רא ת רה  ה ר, נביא  " עצי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָו "י
עניני כל זה , ד ר  יהאנ וכל ני ־י ראל ל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלעב דת
 ה ללית ,   ־י  ה חיי  להנהגת בנגע  מצת, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָרה 

,"( מי  ל  יהי)  י מע ו "ל "( דעה)  רכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ"כל
לגא לה ", "לאלר ה ב אה   העיקרית ה ב אה   ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעד 

א ". (מ יח ) זה  "ה ה   מ מ ד   ְִִִֵֵֶֶַַַָָָותיכ

        

    

   טרי ו  פטי" ח ב  עיקר  א , סי לה  וי...ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
" הרמ יפסק ־ אר ־י ראל, ה א  " ערי כל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל
עיר  בכל ופל ל כל  יני י  להעמיד  בי ח אנ אי"ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
כל  ל  אמר . . לבד  אר ־י ראל א א  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועיר
 ־אימה ־ ," בטיל ל תנ  אלקי ה ' א ר  עריְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
בח  ־  ה לת זמ ועל־אחת־ה ־וכ ה  , ־לאר  חְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָ
חסד , ל מלכ ת ה ' חסדי   מצאי   , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלאר
ק ל ) ה דינה  מ לכ ת רת לק ל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָצריכי
זה  ואי) ני למ ת ינא ) מלכ תא  ינא   רה  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־י 
 ל־מק מ ,("ל   טרי ו  פטי" פ אְְְְְְִִִִֶֶָָ

הנהגת  נע ית ה רה , כח   תאי ה  קת  מדי עְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
(ל  ל הע כל המדינת להנהגת (ועד   ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָה דינה 
פטי"  ה רה  על־י  י ראל ילפסק ־  התאְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ניא  אדמו "ר מו "ח  כ "ק  סי ר רעל־ ,"ל   טרי ְְְְִִִִֶֶֶַו
עיר  ת הי צדק ', ה 'צמח  הנהגת א ד ת ,רנְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ל  ל ה ירה  עיר פטררג, " סדרי" ע ה  אוויט ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָלי

רסיה . ְְִַָמדינת
ה א לה  ני ־י ראל  סקי ה רה  כ ח   ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוע ד 

להי ת האמ ית צריכה   צדקנ מ יח  על־ידי  וה למה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
... מ פעל  ל הע מציא ת  ונע ה  מ ד ,  יכְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ÈÈיח  Èc CÈÂ˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈÚÙe ÔÈic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
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נב              
         

 ערי ערי ערי ערי כל כל כל כל   ל ל ל ל       טרי טרי טרי טרי ו ו ו ו  פטי פטי פטי פטי(יח (טז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
א ר פט פט פט פט  ה ע ה  את לידע  די  ה רה  לד  הינ  ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
. טרטרטרטריע ־זהרועל־ רה . י  על פעל מע ה  הינ  ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

מנהיגי  פטי חב "ד ,  ה  פטי חסיד ת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמבאר
ה רה , על " ש איתא  מה  י  על וימ ק  ה ת. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֻאת

' בעה  על קאי  ' ערי אזני', כל , עיני) '  ה ערי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ל הע  ע  אד מתק ר  על־יד ,( ורגלי  ידי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה ,
ה ניסה  על  חפ ו טר פט למ ת  י . ביב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמ

ה רה . ה רא ת י  על היינה  , א  ערי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוה ציאה 

             

  

 ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל      טרי טרי טרי טרי ו ו ו ו  פטי פטי פטי פטיְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
 יפ וכ י , מצות אחר  הע את דיהר –  טריְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה פט י את עליו  ק ל עד  ברצעה  יח.מ ל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

מצוה   טרי וה  פטי ה מ י  את מנ ה צת מ ני  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָל
על־זה   ניהאחר  והק לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור  ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד ) א'. פרשה   סו פרשיות ,גאו סעדיה  לרבי לא המצות ַַֹא אי 
באר , נפרדי  י מע ני   ה הרי  מצת, לב '   ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנא

. ני  יפ א ְִִֶַָזה 
 העני יתאר א פר ר"י  ל ק  למר,  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוי

ְְַפטת.
ה ס ק  על לעיל טו )ה ה  ו טרי(א, 'ג "וא ח  ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  רצעה  י וה פתי ה  א" ר"י : ר " בטיכְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָל
סק  את   לק היה  אז  טרי ה פקיד  ,"ני ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָי 

מלק ת  הח ב  את להלק ת , ענ את לב ע   ני ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָה
זה . ְֵֶַָוכ צא 

היא   דת עב ר , טרי ה מ י  על ה רה  צי  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
 י את עליו  ק ל עד  ברצעה  מ ל פתי וכ י מ"ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עצמ על ל יק  הע  לידי  להביא  והינ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה פט",
זר  לב ע  כ ת  לה אי אבל , פטי ה יני  את   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלק

. עצמ י ְִַַה
היה  ,י ה זר את   לק  טרי ה עני היה   א ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוה ה ,
סיקת  : ייצ לני  נחלק  רה  ה ט עני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא 

. טרי ה על־ידי   ע ב , פטי ה על־ידי  י ְְְְִִִִֵֵַַַַַה
פע ת  לס ע  אמ ר, היא ,  טרי ה עב דת ל יו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

 ב מ ־ א , פטי בה נח  טרי ה ל  י מ אי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 פטי מ י  מצות ונכללת , פני ־עצמ ספר למצוה  (ראה  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב ) שרש " להרמב .המצות

                 

   

 ערי ערי ערי ערי כל כל כל כל ־ ־ ־ ־  ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל      טרי טרי טרי טרי ו ו ו ו  פטי פטי פטי פטי(יח (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ה א לה  מ ע די  ר תנ )אחד  "וא יבה (הפטרת ה א  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מ ע  לע  וי ב ח ה ".  ויעצי ברא נה   פטיְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
." עצי י"  סי וה ," טרי" ה ביא  ְְְֲִִִִִִַַָה מיט

זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי
ה  טרי ו ."י ה את  סקי ה ני" ה  ה  פטיְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
מ ל  פתי וכ י ,מצות אחר  הע את דיהר"ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"י ה את עליו  ק ל עד  הפסוק)ברצעה  על רש"י לשו). ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האד על וגזר י ה את סק  ה פט  א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא 
צריכי ולכ .ת לע  האד ירצה  א  להי ת יכ ל , מ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלק
פעל. י ה סק  את  מ ק רצעה  וכ פה  ה ה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלטר
זרת  את   לק מ ע   מעצמ מבי אינ  האד    ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

," ע י" על־ידי  וה א  ,מרצ  מ לק ה א  יכ ל ְְְְֵֵֵֵַַַָָה פט,
את    לק  ל וטב  היא , טבה " "עצה   לאד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָס יר

ה פט. ְִֵֵַברי 
הרע ה צר ה לת, בזמ ה נת, יי  בנ י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־י ־זה 
אינ  והאד ה רה , י סקי  על לעב ר  האד את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפה 

ל"טר".  צריכי ולכ , מ לק ְְְְְִִֵֵֶַָָרצה 
ה ע ד    תק לעתיד ־לבא   ב )א יג , רח (זכריה  "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע , מציא ת ותתל ," האר מ אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻה מאה 
," פטי "א יבה  יהיה  אז    א י  לטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
וה רא ת  מ טי    לק  יפסק 'י וה 'ית  פטי הְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

." עצי י" בחינת – ה ב  ננמרצ בריו    נק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָה רה ,
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ÌÈt∑ יהא ׁשּלא  ל ּדּין אזהרה  ה ּטענֹות , ּבׁשעת  אף  »ƒְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
לזה , וק ׁשה  לזה   לפי ר יֹוׁשב , ואחד  ע ֹומד  אחד  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מס ּתּתמין  חבר ֹו, את  מכ ּבד  ׁשה ּדּין זה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכׁשר ֹואה 
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נג               
ÁL„.טענֹותיו  Áw˙Œ‡ÏÂ∑( ספרי)צדק אפ ּלּו .ל ׁשּפט  ֲַָ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹ

eÚÈ „ÁM‰ Èk∑(קה אי (כתובות מ ּמּנּו, ׁשחד  מ ּׁשּקּבל  ƒ«…«¿«≈ִִִִֵֶֶַֹ
ּבזכ ּות ֹו לה ּפ אצל ֹו לבב ֹו את  יּטה  ׁשּלא  .אפ ׁשר  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

Ì˜Ècˆ Èc∑, ה ּמצ ּדקים אמת ּדברים  .מ ׁשּפטי ƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

      ¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
     £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ûcz ˜„ˆ לב )∑ˆ„˜ סנהדרין אחר (ספרי . ה ּל ∆∆∆∆ƒ¿…ֵַַַ
ֿ ּדין  zLÈÂ.יפה ּבית  ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ ה ּוא ּכדאי ִֵֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְַ

ה ּכׁשרים  ה ּדּינין ּולה ֹוׁשיבן מ ּנּוי יׂשראל  את  להחיֹות  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמתן  .על  ְַַָָ

      «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
   ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

‰L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ מ ּׁשעת עליה  לח ּיב ֹו …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ
על נטיעת ּה, תע ׂשה ' ּב'לא  ע ֹובר  עבד ּה, לא  ואפ ּלּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

‰'.נטיעת ּה ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«
EÈ‰Ï‡∑ ּבית ּולב ֹונה  אילן לנֹוטע  ה ּבית אזהרה  .ּבהר  ¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

        §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
‰vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑, אחת אבן מ ּצבת  ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַַַ

ל ּׁשמים להקריב  אפ ּלּו N‡.עליה  L‡∑ מזּבח ְְֲִִִֶַַַָָָ¬∆»≈ְִַ
ּכי  ׂשנא , זֹו ואת  לע ׂשֹות , צ ּוה  אדמה  ּומזּבח  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאבנים 

ל ּכנענים . היתה  ל ֹוחק  אה ּובה  ׁשהיתה  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹ
חק  א ּלּו ׁשע ׂשא ּוה  מאחר  ׂשנא ּה, עכ ׁשו האב ֹות , ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבימי

ֿ ּכֹוכבים  .לעב ֹודת  ֲִַַָ

      «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
          ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

 «
Ú c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑( ספרי) ידי ֿ על  ּבּקד ׁשים  למפ ּגל  ׁשאר אזהרה  ּבֹו נדר ׁשּו וע ֹוד  רע , ּדּבּור  …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קד ׁשים ' ּב'ׁשחיטת  ב )ּדר ׁשֹות  לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ˙È ˙È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒaכא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙L‡ CÏ Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc n‡Â Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜ÁÓ È‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»



    
    
       
     
    
     

       
     

      
     

 

    
     

     

 
    
    
    
     
     

      
     

      
      
     

     
     

       

      
     


     

     
      
      
     
     
      

      
    

  



נד              

     ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
        ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¤

     ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
B˙Èa ÚÏ∑ ּכֹוכבים ֿ עב ֹודת  לעבד  ׁשּלא  א ּתכם  ה ' ּכרת  .א ׁשר  «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

     ©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
      §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

«Ÿ¦¦«¦
È˙ÈeˆŒ‡Ï L‡∑ ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

      §ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
    ©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ÔBÎ∑ העד ּות .מכ ּון »ְֵָָֻ

     §«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
       £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

     ̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
EÈÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆
'B‚Â∑ׁשערי "אל  ּדינ',":ה ּמתר ּגם  ּבית  'לתרע  ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: ׁשּכן ׁשער (ספרי )ט ֹועה , זה  ,"ׁשערי "אל  ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
נאמר  ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער  א ּלא  אינֹו א ֹו ּבֹו. ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעבד 

למעלה , "ׁשערי" ונאמר  למ ּטה  "מה "ׁשערי ְְְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ
אף  ּבֹו, ׁשעבד  ׁשער  למעלה , האמ ּור  "ּׁשערי"ְְְֶֶַַַַַָָָָָ
ותר ּגּומ ֹו: ּבֹו, ׁשעבד  ׁשער  למ ּטה , האמ ּור  "ׁשערי"ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

       ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
    ́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עד ּות אם  תק ּימת  ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשל ׁשה  לה ּקיׁש ּבׁשל ׁשה ?  ל ּפרט  ל ּמה  ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים ,

עד ּות  ׁשל ׁשה  אף  אחת , עד ּות  ּׁשנים  מה  ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹל ׁשנים ,
ּכּלם  ׁשּיּזּמּו עד  זֹוממין נע ׂשין ואין ו)אחת , .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

ÈÈcב  CÈÂwÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ b CÏ ‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈc¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡zÚBz ˙„ÈÚ˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡Ób˙t ˙È e„Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡b ˙È (CÈÂ˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i‡a ÔepÓb˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

ÔÈ„‰Òו ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈz ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»



    
      
      
     
     
     
      

       
  
     

     
      

   
  
    

      
    

       
      

     
     

    
     

      

     
    

     
    
     

   
    

     
     

   
  



נה               

     ©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
     ̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

      ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈
        ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
       §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

«
‡ÏtÈ Èk∑ הבדלה ל ׁשֹון 'הפלאה ' ּכל  ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מ ּמ ּומכ ּסה  נב ּדל  ׁשה ּדבר  ÌcŒÔÈa.ּופריׁשה , ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï∑( פד סנהדרין טה ֹור (ספרי . לדם  טמא  ּדם  .ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa∑ ח ּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚.ּבין ÔÈe ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«

Ú‚Ï∑ טה ֹור לנגע  טמא  נגע  È˙.ּבין Èc∑ »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…
וזה  מט ּמא  זה  ּבּדבר : ח ֹולקים  העיר  חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

מזּכה  וזה  מח ּיב  זה  ÈÏÚÂ˙.מטהר , zÓ˜Â∑ סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
ה ּמק ּדׁשפו) ׁשּבית  ה ּמק ֹומ ֹות מל ּמד  מ ּכל  .ּגב ּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

    ¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
       ¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

©¦§¨«
ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מ ּׁשבט  ׁשּיצא ּו .ה ּכהנים  «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑( ספרי)אפ ּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
ל ׁשמע  צרי א ּתה  לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים  ּכׁשאר  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבימי ׁשֹופט  א ּלא   ל אין .ל ֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

      §¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
       ©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

«

     ©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
      «Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

  §−¨¦¬§«Ÿ
Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑( ספרי) על  ל א ֹומר  אפ ּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין, ׁשה ּוא  ׂשמאל  ועל  ׂשמאל , ׁשה ּוא  ְְְִִֶֶַָָֹֹימין
ׂשמאל  ועל  ימין, - ימין על   ל ׁשא ֹומר  ֿ ׁשּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל 

ׂשמאל  -. ְֹ

        

מאל מאל מאל מאל   ימי ימי ימי ימי  ל ל ל ל  יד יד יד יד י י י י א א א א רררר ההההברברברבר  מ מ מ מ תס תס תס תס רררר יא)לא לא לא לא  (יז, ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
מאלמאלמאלמאל ועל ועל ועל ועל  מאל מאל מאל מאל  ההההא א א א   ימי ימי ימי ימי על על על על   ל ל ל ל א א א א מרמרמרמר  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפיל אפיל אפיל אפיל ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ֹֹ

 ימי ימי ימי ימי (רש"י)ההההא א א א  ִִִִֶֶֶֶָָָָ

למאל  מי ה את פ ה חכמי ־י ראל ל יסק ־ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.לימי ה מאל ְְְִֶַָֹואת

dÏË˜ÓÏז ‡˙ÈÓ„˜a d È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈc „Ú ÈlÙ˙e ‡˙È˙a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
eÈ‚Ò LzÎÓ ÔÈe ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t eÈ‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ h˙Â ÈÈ ÈÚzÈ Èc ‡e‰‰ ‡˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙ÈB‡ ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ ÔeÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»



      
     
      

     
      
     

      
     



נו              

     §¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
        ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤

      ©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«

      §¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל ,(סנהדרין עד  ל ֹו ׁשּממ ּתינים  ּברגל ּוממ מ ּכאן א ֹות ֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

     

       ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
      ¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

  §¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

       ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
        ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

        ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

        

 מל מל מל מל  עלי עלי עלי עלי  י י י י     ( טו אמר(יז, א)רז"ל סב , יטי) מנא ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ
וגו '.  ימלכ  מלכי י  כתיב  . .  מלכי איקר נר ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל
צי   ק הינ ה ה  מ מל מ י  צות ,  א ב ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמ

ו )ה נה  א, אינ(אב ת א מר מי   י וה ה , רב . ל ע ה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ה צר, עצת  ה לדעת, עליו  רב .  לעצמ למצא  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמצליח 

ל  אחד  יה די  אי כ י ולא  יראל, אלמ לא  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
רב . ל להי ת  יכ ל מ ילא  , מ י תר ה ' ויראת ה ' ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאהבת
פת  די   אמת,  ויח יתי ע   א  מצאת  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגע
על  י מע  מ פה , ל ("ע ה "  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָה ת

ימצא . ו אי  ְְְִַַַָָָה דקה ),

             

   

 מל מל מל מל  עלי עלי עלי עלי  י י י י     ( טו (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ה ביא  למ אל ה "ה  אמר מה  על ה אלה  ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָיד עה 

." מאס "א תי  – "מל לנ "נה   מ יראל אלְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
י ראל  את ה "ה  ה  מה צת אחת היא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכא רה 
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נז               
מ ע רצי , לי  בר אכ זה   א  לאיד ? לאר כניסתְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
י ראל  ני  ל  ת את למ את למ אל ה "ה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצה 

?מל  לה ְֶֶֶַָלמ ת
למעלה  זה  , יפ א ב '  נ י מל במ י  חסיד ת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמבאר
 וכל דבעי , היה  ה דינה  הנהגת לפעל א ) ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ ה :
י ח  רעה את  אי מלכ ת, ל  רא מ "אלמלא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה נה 
דבעי , להי ת צריכה  הנהגת מבי כל  ג " לעְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ורק  ח מד ", וה ב  ראה  העי"  מס יק , זה  אי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעדי
יט  ה ח  ב ) ה ר. ר יתנהג ל ה יראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹעל־ידי 
א א  לה "ל, מל מ י  צר אי תמיד ת, ה ב  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
מ ל   ב ומעלה   כמ מ" מעלת דל מ ד  ל הְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
,להבי  לי יכ  אינ  ד ־עצמ מ  הע  ברי מבי " ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהע
.הבנת פי   מתנהגי ה דינה  אני    ק ד תיו  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי 
ה "ה , ה א   נ ואד  ל י ראל, בני  ה א  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־ר־זה 

 ל לבניוה רית ת מלכ ה גה  ממ ע  ה א   ר־וד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
: יפ א ב ' זה   ְִִֵֵֶֶַָָי ראל,

קי זק דבעי , לה "ה  ה ל חסר י ראל בני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא )
 ב ) .רית אליו  וה ל ה ראה   ה  י מ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל
נעלת  רגת  ה  י ממ ל ה וה ראה , ה ל  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלה
מעלה  ב ל יראה  ועל־ידי ־זה , אלק ת, גי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹי תר

. ד ־עצמ מ  דרגת ְְִִֵַַַָָָמ
יהיה  י ראל ני  ב  רצה  ה ביא  מ אל ,ב י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָבזה 
למל  ויצטרכ , ד ־עצמ מ  מי יראת  לה היה  אפְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
 כ , גת מה נעלית יראה   ה  י להמ די  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק 
את   אי" ל ה ב  מנע  ," י ה כל פטנל מל"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
, מי יראת  לה חסר מ רה  זה  הרי  ," לע  י ח  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעה

."'ג  מאס א תי  "י  ה "ה  אמר ְֲִִֵַַָָָָָולכ
י ראל  ני  לב ת ה "ה   י הס זאת למרת  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹאמנ
, מי יראת ליה די  חסר א ר יו מ ,"מל לנ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"נה 
עליו  ק ל עד  לח ת אי ־אפר היה , ס ה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאיז
י יע   עד  ,מל עליו  למ ת  צרי מ ד  א א  ,ת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמלכ

.ל ה תפקיד  ה נה  לרה   ְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

    ©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
       ¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

     «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
ÌÈÒeÒ BlŒ‰aÈŒ‡Ï∑(כא ּכדי (סנהדרין א ּלא  …«¿∆ƒְֵֶָ

ׁשה ּסּוסים  מצרימה , העם  את  יׁשיב  ׁשּלא  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמר ּכב ּתֹו,
ּבׁשלמה  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו מ ּׁשם , י )ּבאים  ֿ א "וּתעלה (מלכים : ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

וס ּוס  ּכסף  מא ֹות  ּבׁשׁש מ ּמצרים  מר ּכבה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוּתצא 
ּומאה  ."ּבחמ ּׁשים  ֲִִֵַָ

               

    

ע ע ע ע ד ד ד ד :::: הההההההה רררר ל ל ל ל ב ב ב ב      תספתספתספתספ ֹֹלא לא לא לא  ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לא  אמר ' כ  מצרי  מאר   ח  ל הע כל ל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמ ר

סיפז).ת הלכה  ה , פרק מלכי הלכות " רמב טז. (יז, ִ
ה צת ספר  " הרמ ר הא ר  טע לא־תעשה (מצות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

מנהגיהמ "ו ) ננהג ו א   פירת נלמד  א  "די  :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ה רה ". לדעת  יג ְְִַַַַָֻה

לל  א ר, מל סנחריב  "עלה  לאחר הרי  זה ,  טע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי 
 וא , מ ק מ  ת א והגלה  זה  זה   וערב הא ת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻל

" ה  אחרי  יאנ ע ה   מצרי  אר  צרי הלכות ה) ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כה ) הלכה  יב , פרק ביאה  ה יבה אסורי לא ר   מק ע ד  אי ,ְְִִֵַָָ

 יו  יה ע מ למד   ח אי הרי  , מצרי  ארְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
תח ה .    הי  יצר ה  ת א  ה איְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

מ ר  ה ה  מ ויפסק  ח ק  מצינ לא   " רמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאבל
בר  נראה  בריו  מ מע ת , מצרי  אר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגר

עי  וטעמא  ה ה , מ   חל בברכי־יוס הא ר (ראה  ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

ועוד ) ד . סימ .אב־העזר 
לב א  מצרי  ר לה ר נגע  ה ה  ה בר, בא ר למר  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָוי

 ב ה תב  ה ה , מ י)קהל ־קט סעי ד  סימ (אב־העזר  ְְְֶַַַַַָָָ
 לי והוי  , ת מ מק ארנ  ט מע בו אי  ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ"וא ־על־ב 
ת א   ל־מק מ מי , מחצה  על מחצה  קב ע  וכל ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָקב ע ,
 רי ק מרא   רי וכל , מה ר ה א  הרי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָתר

מ ד ".  רי מִִַָֻ
מצרי מע ט   א קהל לב א  לצרי  הה ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא 
מרא   רי "ל י מ ה א  סנחריב , לאחר   ארְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

." ריִָ
 מ  מצרי לד ר הא ר ,יד  למר  י ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי ־זה 
וא . ת מ מק אר  מצרי  ת א מחמת ה א  ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָה ה 
ו "ל  "קב ע ",  ה  אצל לגר ה א  לגי  הרי מע ט,  הְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אינ רב   טלי  ואינ מי " מחצה  על מחצה  ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקב ע 

. יְִִִמצר

È˙טז ˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á‡a ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ



נח              

       §³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
  ¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

ÌÈL BlŒ‰aÈ ‡ÏÂ∑ׁש ע ׂשרה א ּלא  ,מ ֹונה  ¿…«¿∆»ƒְְֵֶֶֶָ
ל ֹו ונאמר  נׁשים , ׁשׁש לדוד  ל ֹו ׁשהיּו יב )ׁשּמצינּו :(ש"ב  ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

ו  מעט , וכהנה ""ואם  ּכהנה  ּל ‰ÊÂ.אספה  ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆¿»»

„‡Ó BlŒ‰aÈ ‡Ï∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאכסניא א ּלא  …«¿∆¿…ְְְִֵֵֶַַָָָ
אחרים: .לאפסניא)(ספרים ְְְֲִִֵַַָָָ

      §¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
     ¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

©«§¦¦«
BzLÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, ע ׂשה  ה ּוא אם  ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכ ּות ֹו ‰Bz‰.ׁשּתתק ּים  ‰LÓŒ˙‡∑(שם (סנהדרין ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
ּגנזיו, ּבבית  מ ּנחת  ׁשהיא  אחת  ּתֹורה : ספרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּתי

ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ע ּמֹו. ויֹוצאת  ׁשּנכנסת  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַואחת 
וד ּבּור  ׁשּנּון ל ׁשֹון "מ ׁשנה ", ּפתר  ."ּפת ׁשגן". ְְְְִִִֵֶֶַַָ

       §¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
     §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

    ©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
‰Bz‰ Èc∑ּכמ ׁשמע ֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

     §¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
       ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦©

     ©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
Âˆn‰ŒÔÓ eÒ ÈzÏÏe‰∑ ק ּלה מצוה  אפ ּלּו ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא  ÌÈÓÈ.ׁשל  CÈ‡È ÔÚÓÏ∑ א ּתה הן מ ּכלל  ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ
לאו, ׁשמ ּואל :ׁשֹומע  ל ֹו ׁשאמר  ּבׁשא ּול , מצינּו וכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י ) ֿ א להעל ֹות (שמואל  אלי ּבֹואי עד  ּתֹוחל  ימים  ְְֲִִִֵֵֶַַַָ"ׁשבעת 
ּוכתיב  יג )ע ֹול ֹות ", ולא (שם ימים ", ׁשבעת  "וּיֹוחל  : ְְְִִִֶַַָֹ

להעל ֹות  הס ּפיק  ולא  ה ּיֹום , ּכל  ל ׁשמר  הבטחת ֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹׁשמר 

"נס ּכל ּת ל ֹו: ואמר  ׁשמ ּואל  ׁשּבא  עד  לא (ּכאׁשר)העלה , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ֿ תק ּום " לא  ממלכ ּת וע ּתה  וג ֹו' הא (שם)ׁשמר ּת , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש נביא , ׁשל  ק ּלה  מצוה  ׁשּבׁשביל  ‰e‡.למד ּת, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ÂÈe∑(יא ה ּוא (הוריות למלכ ּות , הג ּון ּבנֹו ׁשאם  מ ּגיד  »»ְְְִִֶַַָ

אדם  לכל  .ק ֹודם  ְֵָָָ

     

     ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¤¥¦²¥¬¤
     §©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

tÒÎÂ‡יז daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂיח  d˙eÎÏÓ ‡Òk ÏÚ dzÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙ÈB‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d È˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙ÈB‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ  ÏÈ„e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈÈ ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰Be ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ CBÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡ËL ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia˜ Ï‡NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿



                
  



נט               

     §©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
   ©«£¨½©«£¤−¦¤«

 ÈÂÏ ËLŒÏk∑ּבין ּתמימין ּבעלי ּבין »≈∆≈ƒְֲִִֵֵֵַ
‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.מ ּומין  ÈM‡∑ ִ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈

ה ּמק ּדׁש הּקד ׁשים)קד ׁשי קד ׁשי  אחרים: א ּלּו∑B˙ÏÁÂ.(ספרים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָ¿«¬»ֵ
ה ּגב ּול : ּגמ ּורה קד ׁשי נחלה  אבל  ּומע ׂשר ֹות , ּתר ּומ ֹות  ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָ

אחיו". ּבקרב  ל ֹו יהיה  ּדר ׁשּו:"לא  ּוב 'ּספרי' ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשאר  נחלת  זֹו – ֿ ּלֹו" ֿ יהיה  לא  ˜a."ונחלה  ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆

ÂÈÁ‡∑ ונראה היא . מה  יֹודע  ואיני חמ ּׁשה . נחלת  זֹו ∆»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ארץ  נקראת  , ואיל ה ּיר ּדן ׁשּמעבר  ּכנען ׁשארץ  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלי
עממים : ׁשני וע ֹוג , סיח ֹון וׁשל  עממים , ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמ ּׁשה 
ּוקנּזי  קיני לר ּבֹות  ׁשאר , ונחלת  ּוכנעני, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָאמ ֹורי
לאהרן: ׁשּנאמר ּו מ ּתנֹות  ּבפר ׁשת  ּדֹור ׁש וכן ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקדמ ֹוני,
ּוקנּזי  קיני על  להזהיר  וגֹו'", ללוי היה  לא  ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ"על 

הכ  קל ֹונימ ּוס , ר ּבי ּבדברי נמצא  ׁשּוב  י וקדמ ֹוני; ְְְְְְִִִִִִֵַַָָ
נחלת  א ּלּו ֿ ּלֹו, ֿ יהיה  לא  ונחלה  ּב'ּספרי': ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגרסינן
חמ ּׁשה  נחלת  ׁשבעה , נחלת  א ּלּו אחיו, ּבקרב  ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמ ּׁשה .
ׁשּמׁשה  ּומ ּתֹו ׁשבטים , ׁשבעה  ונחלת  ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹׁשבטים 
ּבלבד , ׁשבטים  לחמ ּׁשה  א ּלא  נחלה  ח ּלק ּו לא  ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻויה ֹוׁשע 
מנּׁשה , ׁשבט  וחצי וגד  לרא ּובן הנחיל  מ ׁשה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּכן
מנּׁשה , ׁשבט  ולחצי ואפרים  ליה ּודה  הנחיל  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻויה ֹוׁשע 
יה ֹוׁשע ; מ ֹות  אחרי מאליהן נטל ּו האחרים  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוׁשבעה 

לבד  וׁשבעה  לבד  חמ ּׁשה  הזּכיר  ּכ מ ּתֹו.L‡k ְְְְְֲִִִִִַַָָָ«¬∆
BÏŒac∑(יח אני "(במדבר וג ֹו' תנחל  לא  ּבארצם  ƒ∆ְְְְֲִִַָָֹ

 חלק". ְְֶ

         

נחלתנחלתנחלתנחלת ההההא א א א  ב )הההה'''' הרמ " (יח, ויבל)תב  מיטה  הלכת  ס): ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

ת א  חר נדבה  א ר . .  אי ל א א  לבד , לוי  בט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא 
לדעה   לעבד רתל ה ' לפני  לעמד  לה דל  מדע ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוהבינ
ארצ מעל פרק   האלקי  ה ע  מ י ר והל ה ', ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאת
זה  הרי    האד ני   א ר  יהר הח נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל
ל ויזה  . . ונחלת  חלק ה ' ויהיה  , י קד  קד  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנתק

,  ללו  הניל כה   מ ,ל ה ס יק  בר ה ה   ל עְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
 א לוי  בט למעלת רק  לא  יע  להעיר,  וי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹעכ "ל.
הרי גד לה , ה ה  למעלת   א א  , הני ה ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלמעלת

'ק  תבה אר  מ וקא , ד ל כה נאמר ' י קד  ד ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
יג ) כג , קד י .(דה "א  קד  י להק אהר ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹֹו ב ל

       §¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
      ©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

§©¥¨«
ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ.ה ּכהנים ולא  ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ לח ּיה ׁשל ∑‰Úf.ּפרט  ה ּפרק  מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד , ׁשל  ּכף  עד  .אר ּכּבה  ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑( קלג ר ׁשּומ ֹות (חולין ּדֹור ׁשי ה ּלׁשֹון; היּועם  ¿«¿»«ƒְְִֵַָָ

ׁשּנאמר  יד ', ּתחת  'זר ֹוע  כה)א ֹומרים : "וּיּקח (במדבר : ְְֱִִֶֶַַַַַַָ
ביד ֹו" ׁשּנאמר ∑ÌÈÈÁÏ.רמח  ּתפ ּלה , קו)ּתחת  :(תהלים ְַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

ויפ ּלל " ּפינחס  כה)ּתחת ∑w‰Â‰."וּיעמד  :(במדבר ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
ֿ קבת ּה אל  .""הא ּׁשה  ֳִֶָָָָ

       ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
¦¤«

E‚c ˙ÈL‡∑ּבּה ּפר ׁש ולא  ּתר ּומה . זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
ר ּבֹותינּו אבל  פ "ד )ׁשע ּור , עין (תרומות ׁשע ּור : ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מ ּׁשּׁשים , אחד  רעה  עין מאר ּבעים , אחד  ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה 
לפחת  ׁשּלא  ה ּמקרא  על  וסמכ ּו מחמ ּׁשים , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד 

ׁשּנאמר  מ ּׁשּׁשים , מה)מאחד  "וׁשּׁשיתם (יחזקאל  האיפה : ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
סאה ,מחמר  חצי האיפה , ׁשּׁשית  ּכׁשא ּתה ה ּׂשערים ". ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשה ּכֹור  מ ּׁשּׁשים , אחד  הרי לכ ֹור , סאה  חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנֹותן

סאין  ˆ‡E.ׁשל ׁשים  Êb ˙ÈL‡Â∑ ּגֹוזז ּכׁשא ּתה  ְְִִֹ¿≈ƒ≈…¿ְֵֶַָ
רא ׁשית  מ ּמּנה  ּתן ׁשנה , ּבכל  ּפר ׁשצאנ ולא  ל ּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מ ּׁשּׁשים  אחד  ׁשע ּור , ּבּה נתנּו ור ּבֹותינּו ׁשע ּור , ְְִִִִִֵֶַָָָָּבּה
קלז) חמ ׁש(חולין ה ּגז? ּברא ׁשית  ח ּיב ֹות  צאן וכ ּמה  .ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  כה)רחל ֹות , ע ׂשּויֹות ",(ש"א צאן "וחמ ׁש ר ּבי : ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹ
אר ּבעה . ,צאנ ׁשּתים . ּגז, רא ׁשית  א ֹומר : ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹעקיבא 

חמ ּׁשה  הרי ל ֹו, .ּתּתן ֲֲִִֵֶָ

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ n‡ Ì‡ Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚBc¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈÂ CÁLÓe CÓÁ CeÚ LÈ≈ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈



ס              
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      §¨¥§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

˙LÏ „ÓÚÏ∑ מע ּמד א ּלא  ׁשר ּות  ׁשאין .מ ּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

     

      §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
      −¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

 £¤¦§©¬§Ÿ̈«
ÈÂl‰ ‡ÈŒÈÎÂ∑( ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל  לוּים  יצא ּו "וׁשרת ", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מד ּבר ? ה ּכת ּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ל ׁשר ּות  .רא ּויין ְְִֵ

     §¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
   ̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

 'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡e˙LÂ∑ על ל ּמד  »¿»«««¿¿¿≈≈ִֵַ
ואפ ּלּו ח ֹובת ֹו, א ֹו נדבת ֹו קר ּבנֹות  ּומקריב  ׁשּבא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹה ּכהן
על  ל ּמד  ע ֹוד  אחר : ּדבר  ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמ ׁשמר 

ּבמ ׁשמר  ׁשּמקריבין לרגל , ה ּבאים  וע ֹובדין ה ּכהנים  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הרגל ,ּבקר ּבנֹות  מ ּוספי ּכג ֹון הרגל  מחמת  ה ּבא ֹות  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם  ה ּמׁשמר  ׁשאין ֿ ּפי ֿ על  .ואף  ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

      ¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ּבע ֹור ֹות ׁשח ֹולקין מל ּמד  ≈∆¿≈∆…≈ְְְִֵֶַ
ׁשּלא  ה ּבאים  ּבדברים  אף  יכל  ח ּטא ֹות . ׂשעירי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּובב ׂשר 
ּונדרים  ׁשּבת , ּומ ּוספי ּתמידין, ּכג ֹון הרגל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמחמת 
האב ֹות ", על  ממ ּכריו "לבד  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְְִַַַַָָָָָּונדב ֹות ?

ּוׁשמ ּואל , ּדוד  ּבימי האב ֹות  ּׁשּמכר ּו מ ּמה  ְְִִִֵֵֶַָָָָח ּוץ 
,ׁשּבּת א ּתה  טל  לזה : זה  ּומכר ּו ה ּמׁשמר ֹות  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנק ּבע ּו

ׁשּבּתי  א ּטל  .ואני ֲִִֶַַַֹ

       ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
     ̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח למד (סנהדרין א ּתה  אבל  …ƒ¿««¬ֲֵַָָָ
הם  ּכּמה  מע ׂשיהם  להבין ּכל ֹומר  ּולה ֹור ֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהבין

 וכ ּכ ּתע ׂשה  'לא  :לבני ּולה ֹור ֹות  ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים ,
ֿ ּכֹוכבים ' הע ֹובדי חק  .ׁשזה ּו ְִֵֶֶָָֹ

     «Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
   §¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

CÈËLה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚzÈ d È‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰Be ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו CÈÂwÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz „ ‡e‰ Èc Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚzÈ È„ ‡˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡zhnÓ a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡Ï ÏÏÚ z‡ È‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea‡י  dze da ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:LÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»



      
      

     
  

     
    

     
    
     
     
     
     

     
   
    

  
      

      



סי               
L‡a BzeŒBa ÈÚÓ∑: ה ּמל עב ֹודת  ה ּוא  «¬ƒ¿ƒ»≈ֲֶַַֹ

ּבין  ּומעביר ֹו ּומ ּכאן מ ּכאן א ׁש מד ּור ֹות  ְֲִִִֵֵֶַָָע ֹוׂשה 
˜ÌÈÓÒ.ׁשּתיהם  ÌÒ˜∑ את הא ֹוחז ק ֹוסם ? איזה ּו ְֵֶ…≈¿»ƒֵֵֵֶֶָ

ה ּוא  וכן ?' אל לא  אם  , אל 'אם  וא ֹומר : ְְְִִֵֵֵֵֵֵַֹמקל ֹו
ד )א ֹומר  ל ֹו"(הושע  יּגיד  ּומקל ֹו יׁשאל , ּבעצ ֹו "ע ּמי :. ְְְִִִֵֵַַַָ

ÔBÚÓ∑(סה נֹותני (סנהדרין א ּלּו א ֹומר : עקיבא  ר ּבי ¿≈ְֲִִֵֵֵַָ
להתחיל '. יפה  ּפל ֹונית  'ע ֹונה  ׁשא ֹומרים : ְְְְִִִֶַָָָע ֹונֹות ,

א ֹוחזי  'א ּלּו א ֹומרים : ∑LÁÓ.העינים 'וחכמים  ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈
נפל (ספרי ) מקל ֹו , ּבּדר הפסיק ֹו צבי מ ּפיו, נפלה  ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּפּתֹו

.מ ּיד ֹו ִָ

      §Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
©¥¦«

Á ÁÂ∑(שם א ֹו(סנהדרין נח ׁשים  ׁשּמצרף  ¿…≈»∆ְְִֵֶָָ
אחד  למק ֹום  ח ּיֹות  ׁשאר  א ֹו ‡B.עקר ּבים  Ï‡LÂ∑ ְְְִֶַַַָָָ¿…≈

ּומעלה  מ ּׁשחיֹו, ּומד ּבר  ּפיתם , ׁשּׁשמ ֹו מכ ּׁשפ ּות  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹזה 
ׁשּלֹו ה ּׁשחי ּבבית  ה ּמת  עצם ∑ÈÚcÈÂ.את  מכניס  ְִֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…ƒְִֶֶַ

ֿ ידי  על  העצם  ּומד ּבר  ּפיו לת ֹו יּדּוע  ׁשּׁשמ ּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָח ּיה 
‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.מכ ּׁשפ ּות  LB„Â∑ ה ּמעלה ּכג ֹון ְֵַ¿≈∆«≈ƒְֲֶַַ

וה ּנׁשאל  .ּבגל ּגלת ּבזכר ּות ֹו, ְְְְְְִֶַַָֹֻ

     ¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
      ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

‰l‡ ‰NÚŒÏk∑( ספרי כד . מהן (מכות אחת  אפ ּלּו א ּלה ", ע ֹוׂשה  "ּכל  א ּלא  נאמר , לא  א ּלה ' ּכל  .'ע ֹוׂשה  »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

     ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ע ּמֹו התה ּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

העתיד ֹות , אחר  ּתחקר  ולא  ל ֹו, ּותצ ּפה  ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹּבתמימ ּות 
ּתהיה  ואז ּבתמימ ּות , ק ּבל  ,עלי ּׁשּיבא  מה  ּכל  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹא ּלא 

ּולחלק ֹו .ע ּמֹו ְְִֶ

         

 אלקי אלקי אלקי אלקי הההה''''  ע ע ע ע היההיההיההיה  מי מי מי מי( יג א מריאלה אלה אלה אלה (יח, מה  : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
א ד ת   מרי א מה  וכ כו ',  להתאי  צרי  גיזְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
היה   מי" לי  ס תר זה   הא  ה ד  רטטי  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת

?" אלקי ה '  ֱִֶֹע
ה מענה מענה מענה מענה  מירת עניני  רועל־ ה י , הפ זה  אי : ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

  ויע זה . וכ צא  ד ק ת סגת רפאה  עניני  ,פ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוה
הנ"ל.  רטי ה  קע "ט סי ' י רה ־עה  ־ערלח ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כ
על  הנ"ל  העניני  דעי , רי אמ  ברי ה  ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
 י  א אני   ותמ . . ה ד  רטטי  ה מ ת רי  , ריְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

. א  עניני ה א  קי   ויפרס אמר מי  רנ דְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

     

      ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
      ¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

   §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ וא ּורים ה ּנביאים  על  ׁשכינה  ה ׁשרה  ׁשהרי ק ֹוסמים , ואל  מע ֹוננים  אל  ל ׁשמע  …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ות ּמים  ְִֻ

ÔÓיא  Ú˙Â eeÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË ÔÈËÂ¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜ÁÓ È‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡zÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»



    
    
      

  
     

   

    
   



סב              

       ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
   ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

ÈÓk EÈÁ‡Ó EawÓ∑ וכן ּתח ּתי,  ל יקים  ,מאחי מ ּקר ּב ׁשאני לנביא ּכמ ֹו .מ ּנביא  ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

         

 אלקי אלקי אלקי אלקי הההה''''  ל ל ל ל  יקי יקי יקי יקי .... .... רררר מ מ מ מ טו )נביא נביא נביא נביא  מ מ מ מ תתתת(יח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
מ מ מ מ ראלראלראלראל  ד ד ד דהההה ררררח ח ח ח  נס נס נס נס קהקהקהקה .... ....  ני ני ני ניאחראחראחראחר  נביאי נביאי נביאי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹנביאי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ב ) ט, וא ל(יומא ה ה . מ נב אה  אי לכא רה , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמ מע 
  ד ה רח  היתה  חז"ל, מק מ ת כ ה  ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפר

 רקי  (ראה   ניהאחר  ביאי ה להרבלאחר  יי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
 צרי  רחועל־ .( מי ה מ לשו "ת פתיחת ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרלית
לא  אבל , ד מ מציה  ה ב אה  אי היא  ה ונה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלמר,

 ה ק   וזה לגמרי . א נס נס נס נס קה קה קה קה טלה  טלה  (ולא  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ק ה  א א  סקה , ולא  ה ב אה  טלה  לא   ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹסקה ),

,ימ א רת איתא   מ ויתר אליה . לה יע  חזר חזר חזר חזר י תר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ ֹֹ
לי לי לי לי ראל ראל ראל ראל  והרמב "ה ה ה ה ב ב ב ב אה אה אה אה  תתקע "ו .  אלפי ד ' נת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

ה ה  ה פת : לזמ קרב  היה   אד א ד ת   ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָתב 
ספק . אי נביא  ה א  ל לעיני  ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹה כיח 

      §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
        §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

     ¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
 §¬Ÿ¨«

     ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

      ̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
      §¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

     §¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
    §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

       ©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
      £¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

   £¥¦®¥−©¨¦¬©«
a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï L‡∑ צ לחבר ֹואבל  .ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa a„È L‡Â∑ את ּכּון אפ ּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
ה ּמּתר  את  ּולה ּתיר  האס ּור  את  לאסר  ∑Óe˙.ההלכה  ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם  ּבידי מיתתן ׁשל ׁשה , פט)ּבחנק . סנהדרין :(ספרי . ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר  ל ֹו נאמר  ׁשּלא  ּומה  ׁשמע , ּׁשּלא  מה  ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה ּמתנּבא 

אבל  ֿ ּכֹוכבים . עב ֹודת  ּבׁשם  וה ּמתנּבא  ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָלחבר ֹו,
נב ּואת ֹו את  והע ֹובר ה ּכֹוב ׁש נביא , ּדברי על  והע ֹובר  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

"אנכי  ׁשּנאמר : ׁשמים , ּבידי מיתתן עצמ ֹו, ּדברי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל 
מע ּמֹו ."אדר ׁש ְִֵֶֹ

      §¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
 «Ÿ¦§−§Ÿ̈«

ÈÈטו CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áaטז C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז Èc eÈËB‡ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È ÈÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚLÈ Èc ‡i Ìa¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ÓÈ˙ È‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»



    
  

    
     

     
     



סג               
EÏa Ó‡˙ ÈÎÂ∑ ל ֹומר א ּתם  עתידין ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ

ּומתנּבא  ע ּזּור , ּבן חנניה  כז)ּכׁשּיבא  ּכלי (ירמיה "ה ּנה  : ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ע ֹומד  וירמיה  מהרה ", ע ּתה  מ ּבבלה  מ ּוׁשבים  ה ' ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבית 

ה ּים  ועל  הע ּמּודים  [אל ] על  ה ּכלים וצ ֹווח  יתר  ועל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּגל ּות  עם  יּובא ּו", "ּבבלה  יכניה  עם  ּגל ּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא 

.צדק ּיה ּו ְִִָ

      £¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
       §´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

     ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
‡Èp‰ a„È L‡∑( ספרי) זה 'ּדבר  ויאמר : ¬∆¿«≈«»ƒְֶַָָֹ

ה ּדבר  "ה ּוא  יבא , ׁשּלא  ותרא ּו עליכם ', לבא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹעתיד 
זֹו ּתאמר , ואם  א ֹות ֹו. והרג  ה '", ֿ ּדּבר ֹו לא  ְְֲֲִִֶַַֹֹֹא ׁשר 

העתיד ֹות , על  ּכּבּמתנּבא  'ע ׂשּו ואמר : ׁשּבא  הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
נצט ּוּו ּכבר  א ֹומר ', אני ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּומ ּפי , ְְְֲִִִִֵַַָָָָוכ
ּתׁשמע  לא  ה ּמצות , מ ּכל  מאחת   לה ּדיח ּבא  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשאם 

ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  ּגמ ּור ,ל ֹו, צ ּדיק  ׁשה ּוא   ל ה ּוא  ממחה  ְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבׁשעת  ּבבמה  ׁשהקריב  ה ּכרמל  ּבהר  אל ּיה ּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכג ֹון
 צר לפי ה ּכל  יׂשראל , את  לג ּדר  ּכדי ה ּבמ ֹות  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹא ּסּור 
ּתׁשמע ּון" "אליו נאמר :  לכ ה ּפרצה , ּוסיג  .ׁשעה  ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ

epnÓ e‚˙ ‡Ï∑(שם) עליו מ ּלל ּמד   עצמ ּתמנע  לא  …»ƒ∆ְְְְִִֵַַַָָֹ
עליו  ליענׁש ּתירא  ולא  .ח ֹובה , ְִֵֵָָָָָֹ

     ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
       §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

 §¨«¥¤−§¨«¥¤«

       ̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
    ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

       ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
       ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

Cc‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכת ּוב  היה  מקלט ' מקלט  »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡Eˆ.ּדרכים ּפר ׁשת  ÏebŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט , עיר  ׁשל  הרא ׁשֹונה  העיר  עד  ה ּגב ּול  ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמ ּתח ּלת 

מ ּׁשנּיה  וכן ה ּׁשנּיה , עד  מ ּמּנה  ׁשּיׁש  מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשע ּור 
ׁשל  ה ּׁשני ה ּגב ּול  עד  ה ּׁשליׁשית  מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַל ׁשליׁשית ,

יׂשראל  .ארץ  ְִֵֶֶָ

       §¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
      ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

 ¦§«Ÿ

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i dÏlÓ ÚLa ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
˙È˙Â Ôep˙È˙Â ÔB‰Ú‡ ˙È CÏ ‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èze ÔB‰ÈÂ˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ‡ B‚a CÏ LÙz ÔÈÂ˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙ÈÓÏ CÏ ‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜BÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜BÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa dÁ ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ



     
    

     
     
      

     
      

       

     
     
      

   
   

    
    

     

     
    

     
       

     
    

   



סד              

      ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
       ̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
     ¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

̈¨«
B„È ‰ÁcÂ∑, העץ על  ה ּגרזן לה ּפיל  ּכׁשּבא  ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

יד ֹו", "ונׁשמטה  ל ׁשֹון יד ּה', 'ותתמרג  ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותר ּגּומ ֹו:
העץ . על  ה ּגרזן מ ּכת  ו)לה ּפיל  ֿ ב  ׁשמט ּו(שמואל  "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא ' מרג ֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתר ּגם  ÏLÂ.ה ּבקר ", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊa‰∑(ז א ֹומרים :(מכות מר ּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
ה ּברזל  ׁשּיּׁשל  א ֹומרים  מהם  ויׁש מ ּקת ֹו, ה ּברזל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט 

והרג ֹו נּתזה  והיא  ה ּמת ּבּקע , העץ  מן .לחתיכה  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

       ¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
      §¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

        ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
Ìc‰ Ï‡b ÛcÈŒÔt∑ ר ּבים מקלט  וערי  ּדר  ל להכין א ֹומר  אני  לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

        ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

     §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
       ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

  ¨¥¬©«£Ÿ¤«
ÈÁÈŒÌ‡Â∑ ארץ  ל לתת  נׁשּבע  וקדמ ֹוני ּכא ׁשר  ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

              

    

ע ע ע ע דדדד  ל ל ל ל ויספויספויספויספ .... ....  בל בל בל בל אתאתאתאת־ ־ ־ ־  אלהי אלהי אלהי אלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹוא וא וא וא ־ ־ ־ ־ ירחיב ירחיב ירחיב ירחיב  ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
 ערי ערי ערי ערי  ל ל ל ל(ח (יט, ָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

 א על אחרת ( ערי) ל סיפי מ ה יח  ל ה ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹימי 
 ד )ה הלכה  ח פרק רוצח הלכות " רמב) ֵַ

זה   יהמפר  ועוד )הק לדוד  משכיל התורה , על  "מה (ש ְְְִִֶַַָָ
יתר וכי  מקלט, ערי  תספת לעתיד ־לבא  יהיה  רְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
א מר   ל הע א מ ת אפיל והרי  לעתיד ־לבא ,  צחיְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהר

חרב "? י  אל י  י א  "לא  ִִֶֶֶַָָֹה ביא 
הה רג  לכל מקלט עיר  יצטרכ לעתיד ־לבא  למר  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹוי
רי רועל־ ה לת, זמ  מ כל גגה  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפ
אביא   ק ה ית "נה   נקס על תב  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָי מעאל

מנה ". ְֵַָָח את

גאל  " לבב  יח " ה א  מקלט ערי  י ס ד   אְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
 ה אל יד  "רת רק  סק   עצמ  " והרמ ,  ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָה
ולא  ' וכ   יהיה  "לא  לעתיד ־לבא  הרצח ", את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלהרג
מ אל  לברח  לעתיד ־לבא     יצטרכ   ל־מק מ – ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנאה "
להרג    ה לגאל רת רה  תנה  מה  : ע וה .  ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָה
א א  ה צר־הרע ", נגד  רה  "רה  זה  אי הרצח , ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ידי מיתה  רעל־ מות,  ה א  הרצח  דינא  ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעי רא 
ז מיתה    לק   ה לגאל הרתה  ה רה  א א  , מיְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רה , על־י  אמ י  עני ה א  " לבב  ה "יח ולכ .טפְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
 מה   ב מ לעתיד ־לבא . תל "קנאה " ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא 
מקלט  לערי  לברח  ה ה  זמ  צחיהר  יצטרכ .לעתיד ־לבא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

               

  

 מלכי הלכ ת  " הרמ יא)תב  רק יח (רי ה ל ה" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מביא  "' כ אמר עליו  העידה  ה רה  ,' וכ לעמ ד  ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעתיד 
בהלכה  ה יח . יאת א ד ת מד ר  ה  קי ס ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָה 

ירחיב  א א מר, ה א  מקלט ערי   א" : י ממ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחריה 
,'וג  ערי ל ע ד  ל ויספ ל ב את  אלקי ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹֹה '

." הלת ה "ה  צה  ולא  זה  בר היה  לא   ל מעְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡LÁa dÁ ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊÙa d„È ‚Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ dÁ ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊt«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜BÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡Èו ‡ÏBË˜ ˙a ‡Óc Ï‡b ÛBcÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á‡ ÈbÒ˙ È‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜ÔÈÂז ˙Ïz ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ LÙz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»



סה               
 העני מקלט, ערי  מצות נבחרה  טעמא  מאי  א ר,  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוצרי

וקא ? ז מצוה  מב אר ה יח  ְְְְְִִִַַַַָָָָביאת
זה : למר  ְֵֶַָוי

וה ה  מירה    מק  ה א  פטת מקלט ערי  ל  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָענינ
מקלט, עיר גגה  הרג  האד הי ת ,  ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמ אל

לרעה .  לנע  י כל ְְִַַָָֹלא 
וה א  ,מ ה א   ,  מק ה "מקלט" עני נ   כְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא    יהיה  "לא  ,"מ ה ת א"ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

ותחרת" מלכי)קנאה  הלכת  ס " לה (רמ א ה זמ  ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָ
ייי ־רצל ה  העניני מ ל "קליטה " היה   ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָהעתידה 

. אדמת על טח   בי י וי ראל ה לת, זמ ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָל
"ערי העני וכ ד ע  , העניני רחנת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־ר־זה 

"אל  קרא  הרע ' מה 'יצר ה ליטה  על מ רה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקלט"
"  ה.טי מ ר ת להאריז"ל קיס ה ו ער  לטי־רה  (ראה  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יועד ) ה יח , ל ה לביאת ז מצוה  ל ה כ ת וזהי  , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
מ צר־הרע . י ראל ל "קליטת" גמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאז

נפ לה רג רה    היא  פטת מקלט עיר  כמ ראה) ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ובכ"מ ) ב . יא, ש  מידי תוד "ה  ב . ב , רחנת,מכות   ה א   ,ְִֵַָ

ע י  עברה , מע ה  ל על מרז נפ גה רג  ל־יד ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
י ראל. ל  רת  ל ה יח  בימ ת ,נפְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

מקלט, ערי  מצות וקא  מב אר ה יח  ימ ת עני  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה
מכ ר, ק לט מקלט ערי    ק   כ . ברי ה  ה ה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָי 

מכ ר. ק לט ה יח  ימ ת מ ה   ְְִִֵֵֵַַַַַַָ

    ¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
       ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

        ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
  ©¨¬¨¥«¤

ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לבא ֿ לעתיד  וׁשל ׁש ּכנען ׁשּבארץ  וׁשל ׁש ה ּיר ּדן, ׁשּבעבר  ׁשל ׁש ּתׁשע : .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

       §³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
        ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

       §¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
      §¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

e‰ÚÏ ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑,ׂשנאת ֹו ֿ ידי על  ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְִֵַָ
אדם  עבר  אמר ּו: מ ּכאן ל ֹו". "וארב  לידי: ּבא  ְְִִֵַַָָָָָָָה ּוא 
לפי  חמ ּורה . מצוה  על  לעבר  ס ֹופ ֹו ק ּלה , מצוה  ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹעל 

על  יט)ׁשעבר  לידי (ויקרא לבא  ס ֹופ ֹו ת ׂשנא ", "לא  ְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׂשנא  איׁש יהיה  "ּכי נאמר :  לכ ּדמים , ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשפיכ ּות 
וארב  איׁש יק ּום  'וכי לכ ּתב : ל ֹו ׁשהיה  וג ֹו'", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלרעה ּו

נפ ׁש' וה ּכה ּו .לרעה ּו ְְִֵֵֶֶָ

       §¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
   §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

      «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨©©¨¦²¦¦§¨¥−
  §¬¨«

EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑( ספרי) ׁשני ונמצא ּו זה , את  ה ֹורגים  אנּו למה  נהרג , ּכבר  'הרא ׁשֹון ּתאמר ּו: ׁשּלא  …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הר ּוגים '? .יׂשראלים  ְְֲִִִֵ

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È h˙ È‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ dÁÏ ÈÒ ‚ È‰È È‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜BÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôea„ÈÂ dz˜ ÈÒ ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ËÈÈÂ Ï‡NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»



    
     

       
     

   
     



סו              

     

      ³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
        §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

  §−§¦§¨«
Ïeb ‚Èq˙ ‡Ï∑מב )ל ׁשֹון אח ֹור ",(ישעיה "נס ֹוג ּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לת ֹו לאח ֹור  ה ּקרקע  חל ּקת  סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר 
"לא  נאמר : ּכבר  והלא  ׁשּלֹו, את  הרחיב  למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחבר ֹו
על  ל ּמד  ת ּסיג "? "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל ",

אף  יכל  לאוין. ּבׁשני ׁשע ֹובר  חבר ֹו, ּתח ּום  ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהע ֹוקר 
ּתנחל  א ׁשר   ּבנחלת" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לארץ ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבח ּוץ 
לארץ  ּבח ּוץ  לאוין, ּבׁשני ע ֹובר  יׂשראל  ּבארץ  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוג ֹו'",

תגזל  "לא  מ ּׁשּום : א ּלא  ע ֹובר  ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

     «Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
       §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

   §¨«¥¦−¨¬¨¨«
„Á‡ „Ú∑( ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד  ּכל  אב : ּבנה  זה  ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים , "אחד "- ּבֹו  ל ּפרט  ֿ ּכן ֿ אם  ÔÂÚŒÏÎÏ.א ּלא  ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»»…
˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עד ּות ֹו על  נענׁש חבר ֹו לא להיֹות  ¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָֹ

ל ׁשב ּועה  ה ּוא  קם  אבל  ממ ֹון, ענׁש ולא  ּגּוף  ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹענׁש
ל ֹו:(ספרי ) אמר  ,'ׁשהלויתי מנה  לי 'ּתן לחבר ֹו: אמר  .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ח ּיב  ל ֹו, ׁשּיׁש מעיד ֹו אחד  ועד  ּכל ּום ', ּבידי  ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
ל ֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע  ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכ ּתב ּו(גיטין ולא  ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד עד ּותם  ולא  ֿ ּדין, לבית  ויׁשלח ּו ּבא ּגרת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
ה ּדּינים  ּובין העדים  ּבין .ּתר ּגמן ְְִִֵֵֵַַָָָֻ

         

ברברברבר      יק יק יק יק .... ....  עדי עדי עדי עדי ני ני ני ני  י י י י  טו )על על על על  מג ,תיב (יט, (יעיה  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

מגיי) ' מעידי' י ראל ני  הינ ה ',   נא עדי    ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָא
לא  ה גלה  בר על חסיד ת, מבאר וה ה  . ל ע ה ' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכי לא  לאגליי  עבידא  מ תא  על   עד ת;  ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכי
 וי לגמרי .  על ה בר על וקא  היא  ועד ת מ רה ; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעד ת

. האד עב דת א ה  חינת ל ה ה ה ה גלה גלה גלה גלה לבאר ברברברבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
.ת לע  ריכי רר ודעת,  טע י  על עב דה  ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינ

להת להת להת להת ת ת ת ת  הע הע הע הע י י י י  נפ,ברברברבר מסירת ל עב דה  הינ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
רט  ל על כל: ליה  היא   א ודעת,  ע מ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמעלה 
לפי  על נפ את למסר ח ב   א ח ב   האד ר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹע

לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ההלכה .  על על על על ה ה ה ה ברברברבר ללא  נפ מסירת הינ  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עב דה  . בי וח העצמיז ז ז ז הגלת ה ר מ ד  אה  , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ת עצמ את מגה  ,רית ת עצמ  ע ה מה   עצ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָל
. ל ע רְִֵָָָית

               

      

ברברברבר::::      יק יק יק יק .... ....  עדי עדי עדי עדי ני ני ני ני  |||| טו )על על על על ־ ־ ־ ־ י י י י  (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
' ניה 'אחר ספרי  תב  מה  כללי יד ע  פענח צפנת (ראה  ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד ) .קידושי עדות עדות,  ער והמצוה  ני התורה   נגי ס ְְֵֵֶֶָ
ֵעד ת:

רק   והעדי , על־יד נפעל אינ ה ע ה  – רר עדי  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא '
עדי  כמ נע ה , ה ע ה   לאחרי  ימג  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררי
ה ע ה , את  עלי –   ק עדי  ב ' זה . וכ צא  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה 
לא  ה בר  עצ   א א  ה בר רר חסר רק  לא   בלעדְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה . וכ צא  י ק עדי   כמ ְְְִִִֵֵֵֶַַָנפעל,
החסיד ת: ר על זה  לבאר  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָוי

אלקה " אחזה  "מ רי  כו )תיב  יט, מציא ת (איוב  על־ידי  , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ
,רית ת מציא את ו א ת  דעי וי  ירי מ אנ  ל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהע
על־   י" ו אי  הרי  זה . על ל"עד ת"  צריכי אנ ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואי

. מעצמ   ק אינ  ל והע ,"ז לבירה  ְְְִִֵֵַַַַָָָָה ית
 י ד ה  פרי תב   מ , צט,א אסתר  מגלת (תורה ־אור  ְְְִִֶַַַָָ

א) ח, שיר ־השירי לקוטי־תורה  מה ב . האלק ת ע ר זה  ֱִֶַַָֹֹ"לא 
 בעצמ  ד כב ר־ית  וה ," מ  י מתה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהע למ ת
ע למ ת. רא  ה א  מ ה  מעלה  למעלה  מנא   מְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻמר
אינ מהע למ ת, מעלה  אלק ת ז חינה  ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹונמצא ,

ונגלית. ְְְִִֵֵנראית
תיב  זה  יב )ועל ש י. מג , ג(ישעיה  ה '",   נא עדי    א" ְְְְִֵֶֶַַַַ

. עדי על־ידי  י  לידי  אה  רית ת אלק ז ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹחינה 
הר על־זה  א)ואיתא  פו , ג  י ראל"(חלק אינ"  העדי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

וארעא ". מ א  ְְְְִַַָָו "אינ
ה "ל:  עדי ס גי  ני   ה  א  עדי ס גי  ני  למר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַוי
ה ה ,  י צח בזה  . ה רר עדי  – וארעא " ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"מ א 

˙eÓÈÁיד  Èc CÁ„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙ÈÓÏ CÏ ‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו ÔÈeÚ ÏÎÏ ‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈz ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈBÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»



סז               
על   מעידי  רי מ  ה הרי  , בראי ה כל  נפסדי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָואינ
,  ־סאי רית  וכח ב ל, על אינ רית ה א  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה 

הע למ ת מ ציא ת מעלה  במורה ־נבוכי למעלה  זה  בכל עיי) ְְְְִִַַָָָָ
 ש בתחילתו , צדק' ה 'צמח אדמו "ר  לכ"ק החקירה  ובספר  ב , חלק ריש

( ואיל ב  .קא,

על   ה  עידי רק  לא  .  ק עדי   ה "י ראל"  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹא
י  עלי  ה מצת רה  על־ידי  ה ה  ,רית ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמציא
ה ריאה  ת   ־סהאי וכח  רית ת קד ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻוהמ כת

ה ה .  ל ע ְְְִֵֶַָועניני 

     ¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
‰Ò Ba ˙BÚÏ∑ העד ּות מ ּכל  ה ּזה  העד  ׁשה ּוסר  ׁשאינֹו, ע ּמנּוּדבר  'והלא  להם : ׁשאמר ּו ּכיצד ? ה ּזאת . «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפל ֹוני' ּבמק ֹום  ה ּיֹום  ּבא ֹות ֹו .(ספרי )הייתם  ְְְֱִִֶַָ

    §¨«§§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
      §Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

̈¥«
ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑( ל ּבעדים (שבועות ¿»¿¿≈»¬»ƒְִֵ

ול ּמד  ּבנׁשים , עד ּות  ׁשאין ול ּמד  מד ּבר , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה ּכת ּוב 
מע ּמד  עד ּותן להעיד  ‰È.ׁשּצריכין Ì‰ÏŒL‡∑ ְְְִִִֵֶָָָֻ¬∆»∆»ƒ

ּבעלי  ‰'.ה ּדין א ּלּו ÈÙÏ∑ּכא ּלּו להם  ּדֹומה  יהיה  ֲִֵֵַַƒ¿≈ְְִִֶֶֶָ

ׁשּנאמר  ה ּמק ֹום , לפני פב )ע ֹומדין "ּבקרב (תהלים : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
יׁשּפט " ‰‰Ì.אלהים  ÌÈÓia eÈ‰È L‡∑(כה (ר"ה ְֱִִֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈

ּבֹו לנהג  א ּתה  צרי ּבד ֹור ֹו, ּכׁשמ ּואל  ּבד ֹור ֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹיפ ּתח 
.ּכב ֹוד  ָ

     §¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
  ¤−¤¨¨¬§¨¦«

ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL„Â∑ ה ּמזּמין ֿ ּפי על  ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ
להזּמם  ה ּבאים  את  וח ֹוקרים  ׁשּבֹודקים  ְְְְִִִִֶֶַַָָָא ֹותם ,

ּובחקירה  ˜LŒ„Ú.ּבדריׁשה  ‰p‰Â∑ מק ֹום ּכל  ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ
"עד  ּבׁשנים ׁשּנאמר  מד ּבר ", .ה ּכת ּוב  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ

      ©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
 ̈−̈¦¦§¤«

ÌÓÊ L‡k∑:אמר ּו מ ּכאן ע ׂשה , ּכא ׁשר  ולא  «¬∆»«ְְֲִֶַָָָָֹ
נהרגיןהרג ּו ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ מה ְֱִֵֶָָ«¬¿»ƒַ

ּכהן  ּבת  זֹוממי על  ל ּמד  "לאחיו"? ל ֹומר  ְְְִִֵֵֵַַַַָֹּתלמ ּוד 
ׁשהיא  ה ּבֹועל  ּכמיתת  א ּלא  ּבׂשרפה , ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשּואה ,

ׁשּנאמר  כא)ּבחנק , ולא (ויקרא היא  ּתּׂשרף ", ּבא ׁש "היא  : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זמם  ּכא ׁשר  "לאחיו", ּכאן: נאמר   לכ ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָּבֹועל ּה,

לאח ֹות ֹו. לע ׂשֹות  זמם  ּכא ׁשר  ולא  לאחיו, ְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָֹלע ׂשֹות 
לאיׁש, א ּׁשה  ה ּכת ּוב  ה ׁשוה  מית ֹות  ׁשאר  ּבכל  ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל 
ׁשהעיד ּוה  ּכג ֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין א ּׁשה  ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶָָָוזֹוממי
נהרגין  ה ּׁשּבת , את  ׁשח ּללה  ה ּנפ ׁש, את  ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרגה 
ׁשּיׁש ּבמק ֹום  א ּלא  אח ֹות ֹו ּכאן מעט  ׁשּלא  ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבמיתת ּה,

ה ּבֹועל  ּבמיתת  הזמה  ּבהן .לק ּים  ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

     §©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
   ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

e‡ÈÂ eÚÓLÈ∑: הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מ ּכאן ּבבית  ׁשהזמ ּו על  נהרגין ּופל ֹוני ּפל ֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

dטז ‡„‰Ò‡Ï ‚a ˜L „È‰Ò Ìe˜È È‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈb ÔÈz ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

˜Lיח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»



     
    

    
    

     
  



סח              

         §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
    ̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

ÔÈÚa ÔÈÚ∑( פד וג ֹו'(ב "ק  ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממ ֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

    ¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
         ¨¤̧¤Æ©©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

   ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ יציאת ה ּכת ּוב   סמ ƒ≈≈«ƒ¿»»ְִַַַָָ

לכאן, יֹוצא מלחמה  אבר  מח ּסר  ׁשאין  ל ל ֹומר  ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻ
מ ׁשּפט  ע ׂשית  אם  : ל ל ֹומר  אחר : ּדבר  ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָל ּמלחמה .
נֹוצח , א ּתה  למלחמה , ּתצא  ׁשאם  מבטח  א ּתה  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצדק ,

א ֹומר  ה ּוא  ּדוד  קיט)וכן וצדק (תהלים מ ׁשּפט  "ע ׂשיתי : ְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
לע ׁשקי" ֿ ּתּניחני ‡EÈ.ּבל  ÏÚ∑ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עלי ירחמ ּו לא  ּכי עליהם  ּתרחם  אל  ÒeÒ.ּכא ֹויבים , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ÎÂ∑ ה ּוא וכן אחד , ּכס ּוס  ּכּלם  ח ׁשּובים  ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
ו)א ֹומר  וכן :(שופטים אחד ", ּכאיׁש מדין את  "וה ּכית  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

א ֹומר  טו)ה ּוא  ּפרעה "(שמות ס ּוס  בא  "ּכי :. ÌÚ ְִֵַָֹ««
EnÓ∑ רב אינֹו ּבעיני אבל  רב , ה ּוא  ּבעיני. ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

     §¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
¤¨¨«

‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ˜k∑ מן לצאתכם  סמ ּו ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְִֵֶָ
ארצכם  מ ּגב ּול  ‰Ô‰k.ה ּספר  LbÂ∑( מב ה ּמׁשּוח (סוטה ְְְְִֶַַָ¿ƒ««…≈ַַָ

מלחמה ' 'מ ׁשּוח  הנקרא  וה ּוא  , לכ.ŒÏ‡ a„Â ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆
ÌÚ‰∑(שם) ה ּקד ׁשּבל ׁשֹון. »»ְִֶַֹ

      §¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
    ©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§

  §©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
Ï‡NÈ ÚÓL∑(שם) א ּלא זכ ּות  ּבכם  אין אפ ּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

ׁשמע  אתכם קריאת  ׁשּיֹוׁשיע  א ּתם  ּכדאי ÏÚ.ּבלבד , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈÈ‡∑ אינם ּבידם , ּתּפל ּו ׁשאם  אחיכם , א ּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

יׂשראל , עם  יה ּודה  ּכמלחמת  זֹו אין עליכם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמרחמים 
כח)ׁשּנאמר  ב  ב ׁשמ ֹות (ד "ה ֿ נּקב ּו א ׁשר  האנׁשים  "וּיקמ ּו : ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ֿ ה ּׁשלל , מן הל ּביׁשּו ֿ מער ּמיהם  וכל  ּבּׁשביה , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻוּיחזיק ּו
ויסכ ּום  וּיׁשק ּום  וּיאכיל ּום  וּינעיל ּום  ְְְְֲִִִַַַַַַַַַֻוּיל ּביׁשּום 
עיר ֿ יריח ֹו ויביא ּום  ֿ ּכֹוׁשל , לכל  ּבחמרים  ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹוינהל ּום 

א ּל ׁשמר ֹון", וּיׁשּוב ּו אחיהם  אצל  על ה ּתמרים  א  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
למלחמה  התח ּזק ּו  לפיכ ה ֹולכים , א ּתם  .א ֹויביכם  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡ÈzŒÏ‡ ÌÎÏ CÈŒÏ‡«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«
eˆÚz∑( מב ּדברים (סוטה אר ּבעה  ּכנגד  אזהר ֹות  אר ּבע  ««¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבתריסיהם  מגיפין ע ֹוׂשין, הע ֹולם  א ּומ ֹות  ּכדי ׁשּמלכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
א ּלּו ׁשּיחפזּו ק ֹול , לה ׁשמיע  ּכדי לזה  זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלה ּקיׁשן
א ֹותם  ּומצהילין ּבס ּוסיהם  ור ֹומסים  וינּוס ּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנג ּדן
וצ ֹווחין  ס ּוסיהם , ּפרס ֹות  ׁשעטת  ק ֹול  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַלה ׁשמיע 
ק ֹול  מ ׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופר ֹות  ות ֹוקעין .ּבק ֹולם , ְְְְְִִִֵֵַָָ

ÌÎÏ CÈŒÏ‡∑ ס ּוסים מ ּצהל ֹות.e‡ÈzŒÏ‡∑ «≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
ה ּתריסין  ה ּקרנֹות ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת  .מ ּקֹול  ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ

eˆÚzŒÏ‡Â∑ ה ּצוחה .מ ּקֹול  ¿«««¿ְִַָָ

        

על  צי י    ואי טבעי , בר היא  לחמה  ה ראה  ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי 
מ ת  התע ררת כיו זה , וה א ר ." ירא "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה 

 ב מח  ע  י לכ ה כל, על־ידי  ה א  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה בע ת
לל. יפחד  ולא  ירא  ולא   לבב יר לא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹזה ,

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚ ÛÏÁ ‡Ï‚«¿»√««¿»

„Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa dÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˜˙ÈÂב  ‡˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜ÔÈÈג  Ôez‡ Ï‡NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ„ ÈÏÚa ÏÚ ‡˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôez˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈



                
       



סט               

      ¦ §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
  ¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצח ֹונֹו ּבאים  הם  ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפל ׁשּתים  מק ֹום , ׁשל  ּבנצח ֹונֹו ּבאים  וא ּתם  ודם , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשר 

ונפל ּו נפל  ס ֹופ ֹו? היה  מה  ּגלית , ׁשל  ּבנצח ֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבא ּו
ÌÎnÚ.ע ּמֹו CÏ‰‰∑ האר ֹון זה .מחנה  ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

     §¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
       ̈¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

   ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה ל ׁשֹון ,'ח ּנּו' ּבֹו. ּדר  epÎÁÈ.לא  Á‡ LÈ‡Â∑ זה ה ּוא  נפ ׁש עגמת  ׁשל  .ודבר  ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

       ¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
     §¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים , לח ּללן א ֹו ּביר ּוׁשלים , לאכלן טע ּונין ׁשה ּפר ֹות  הרביעית , ּבּׁשנה  ּפדא ֹו לא  ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביר ּוׁשלים  .ה ּדמים  ִִִַַָָ

       ¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
     §¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימ ּות ה ּוא  ּכדאי ה ּכהן, לדברי יׁשמע  לא  ׁשאם  ימ ּות , ּפן .יׁשּוב  ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

     §¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
        ©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

  §©¬¤−̈¦§¨«
ÌÈËM‰ eÙÒÈÂ∑( מג ּכאן (סוטה נאמר  ל ּמה  ¿»¿«…¿ƒֱֶַָָָ

מד ּבר  ׁשה ּכהן ה ּכהן, ּדברי על  זה  מ ֹוסיפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ויספ ּו"?
אתכם ". "לה ֹוׁשיע  עד  יׂשראל ", "ׁשמע  מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּומ ׁשמיע 
וׁשֹוטר  מד ּבר  ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָֹּו"מי

מד ּבר  ׁשֹוטר  וזה , מ ׁשמיע מ ׁשמיע ; ‰i‡.וׁשֹוטר  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַ«»≈
CÂl‰∑ יכל ׁשאינֹו ּכמ ׁשמע ֹו, א ֹומר : עקיבא  ר ּבי ¿««≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ר ּבי  ׁשל ּופה . חרב  ולרא ֹות  ה ּמלחמה  ּבק ׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד 
 ּולכ ׁשּביד ֹו, מעבר ֹות  ה ּירא  א ֹומר : ה ּגלילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיֹוסי
על  לכ ּסֹות  וא ּׁשה , וכרם  ּבית  על  לחזר  ּתֹורה  ל ֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּתלתה 
ׁשהם  יבינּו ׁשּלא  ׁשּבידם , עבר ֹות  ּבׁשביל  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהח ֹוזרים 
ּבית , ּבנה  'ׁשּמא  א ֹומר : ח ֹוזר , והר ֹואה ּו עברה , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעלי

א ּׁשה ' אר ׂש א ֹו ּכרם , נטע  .א ֹו ִֵֶֶַַָָ

     §¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
    ̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

˙B‡ˆ ÈN∑ מ ּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְֲִִִִִֵֶֶַַָ
מי  וכל  ּבידיהם , ּברזל  ׁשל  וכ ּׁשילים  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומלאחריהם ,
ׁשֹוקיו. את  לק ּפח  ּבידן הר ׁשּות  לחזר , ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשר ֹוצה 

את  לזקף  ה ּמערכה  ּבקצה  ע ֹומדים  אדם  ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"זקפין",
ולא  ה ּמלחמה  אל  'ׁשּוב ּו ּבדברים : ּולח ּזקם  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹה ּנֹופלים 

ניסה ' נפילה , ׁשּתח ּלת  .ּתנּוס ּו, ְְִִִֶַָָָ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜ÙÓÏ ÔBÎÈ„ ÈÏÚa ÌÚ ˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎÒ ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È ‡ È„ ‡b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙ÈÏ e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ ÔÁ‡ ‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ók Èˆ Èc ‡b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙ÈÏ e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ ÔÁ‡ ‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז dÒ ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò‡ Èc ‡‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙ÈÏ e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpqÈ ÔÁ‡ ‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

ÔeÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎÒ ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ È˙e ÏÁ„„ ‡b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È zÈ ‡ÏÂ d˙ÈÏ¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎÒ ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈa ‡ÏÈÁ Èa ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»



    
    

    
     

  
    



ע              

     

     ¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
 §¨«

ÈÚŒÏ‡ ˜˙ŒÈk∑ הערים ֿ לכל  ּתע ׂשה  "ּכן ּבענין: ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו מד ּבר , ה ּכת ּוב  - הר ׁשּות  ּבמלחמת  ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וג ֹו' ."הרחקת  ְְָֹֹ

       §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
     ̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

dŒ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑( ספרי) מ ֹוצא א ּתה  אפ ּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִֵַָ
ר ּׁשאי  א ּתה  להחרימם , ׁשּנצט ּוית  א ּומ ֹות  מ ּׁשבעה  ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבּה

Ee„ÚÂ.לק ּימם  ÒÓÏ∑( ספרי) עליהם ׁשּיק ּבל ּו עד  ְְַָ»««¬»ְְֲֵֶֶַַ
וׁשע ּבּוד  .מ ּסים  ְְִִִ

     §¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
 §©§−̈¨¤«¨

EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿
‰ÓÁÏÓ∑,ע ּמ ּתׁשלים  לא  ׁשאם   מב ּׂשר ה ּכת ּוב  ƒ¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

,ּב לה ּלחם  ותל ס ֹופ ּה ּתּניח ּנה  ÈÏÚ‰.אם  zˆÂ∑ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ¿«¿»»∆»
ּולהצמיא ּה להרעיב ּה ּתחל ּואים אף  מיתת  .ולהמית ּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

      §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
§¦¨«¤

E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ ּביד נֹותנּה ׁשה ' ס ֹוף  ּבענין, האמ ּור  ּכל  ע ׂשית  .אם  ¿»»¡…∆¿»∆ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָ

       ©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
       ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

    ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
Ûh‰Â∑ ּבגד ֹולים ֿ זכ ּור ּה"? את ּֿכל  "וה ּכית  מק ּים : אני ּומה  זכרים , ׁשל  טף  .אף  ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

     ¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
   £¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

        ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
    §−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

dÏÚי  (‡˜) ‡Á‚‡Ï ‡z˜Ï ˜˙ È‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dpÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:Ác Ìb˙ÙÏ deÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡ÈÚe ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊBz d‡„Ú Ïk ‡z˜¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו ÔÈ˜ÈÁ Èc ‡iÂ˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂwÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂwÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»



     
    
    

   

    
      

    
  



עי               

    ¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
       §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

Eeˆ L‡k∑ את .ה ּגר ּגׁשי לר ּבֹות  «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

     §©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
     «£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

 ¡«Ÿ¥¤«
e„nÏÈŒ‡Ï L‡ ÔÚÓÏ∑ לק ּבלם ר ּׁשאי א ּתה  ּומת ּגּירין, ּתׁשּובה  ע ׂשּו אם  .הא  ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

     ¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¨¤´¨
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   ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa∑, יט)ׁשל ׁשה מ ּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפח ֹות  ּכֹוכבים  ע ֹובדי ׁשל  עיר ֹות  על  צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמר ּו:
ּבׁשל ֹום  ׁשּפֹותח  ול ּמד  ל ׁשּבת , קדם  ימים  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ ּׁשל ׁשה 

א ֹומר  ה ּוא  וכן ימים , ׁשל ׁשה  א ֹו א)ׁשנים  ֿ ב  :(שמואל  ְְְִִֵֵַָָֹ
- הר ׁשּות  ּובמלחמת  ׁשנים ", ימים  ּבצקלג  ּדוד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב 

מד ּבר  ‰O„‰.(ספרי )ה ּכת ּוב  ıÚ Ì„‡‰ Èk∑'ּכי' הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲִֵ
ה ּׂשדה  עץ  האדם  ׁשּמא  'ּדלמא ', ּבל ׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ ׁשּמׁש

מ ּפני ה ּמצ ֹור  ּבת ֹו רעב לה ּכנס  ּביּסּורי להתיּסר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחית ּנּווצמא  ל ּמה  .ר , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

         

ההההדהדהדהדה  ע ע ע ע  האד האד האד האד יט)י י י י  הרש "ב (כ, הרי  חנו תב  (קונטרס ִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(39 עמ ' וחי .לנער  צמח  , מ מ לל  האד : מ מ מ מ ִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

וה ר. ה ח בה  מח ת צ צ צ צ מח מח מח מח א תת ה ת,  ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לגדלת. ח ה .חי חי חי חי מ טנת והחכמה  חכמה , חינת  ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָ
ה ה ה ה דה דה דה דה  עעעע  האד האד האד א האד ה ,כל ו חכמת הינ , האד ע ר : ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להפ הינ , כימז  מבררי מ תיו   הי ה ת, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻביל

וטב  מיל טב  ויהיה  לאלק ת, ה המ ת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמ תיו 
וז רר ה א   האד עב דת ע ר ,ואכ עכ "ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלרת,

טב '   'תר ספר וכדאיתא  רב(סכ"ד )ה ת,   ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
די היא , ה ה   ל ע  האד ריאת ע ר , א ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה 
אדמו "ר   ת ויד ע  וה בע ת. הרע ת מ תיו  את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלר

מ תיו . טבע  לת ה א  החסיד ת עני ל :ק ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה

               

     

עצ את תחית לא  'ג עיר אל תצר "י  תב  תנפרְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ה דה   ע  האד י  תכרת, לא  ת וא תאכל   מ י  'ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹג

"וכר תחית ת א 'יט)ג מרא (כ, ואיתא  א). ז, (תענית ְְְְִִַַָָָָָָ
 מ י  כתיב    מ א א  ה א ? דה   ע  האד ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ"וכי 

הא  .וכר תחית ת א כתיב  תכרת, לא  ת וא ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹתאכל
לא  ת וא תאכל  מ  ה א  הג  למיד ־חכ  א ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹיצד ,

."וכר תחית ת א  לאו   וא ְְְְִִִַָָָָתכרת,
דה   ע  האד "וכי  ה מרא  ק ת מתי בת יצד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוק ה ,

È‡Ó‡Âיז È‡zÁ Ôepn‚˙ ‡n‚ È‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡ÒeÈÂ È‡eÁ È‡fÙe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
ÔeBÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„Ú Èc ÔB‰˙ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z˜Ï eˆ˙ È‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È‡ ‡Êb È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»



     
      

     
   

     
    

     
    
     
      
    

   

      
    
    
     
     
    



עב              
 לזה  זה   מי  ה אחד  רט מצינ  א  ג ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָה א ",
לבד , אחד  פרט  מי זה  הרי   הג  למיד ־חכ עניְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
לע  האד י העיקרית ה כ ת את זה   מי מב א   ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואי

ֶַָה דה ?
מתח ק   ל הע  מ ה ד ע  על־י  זה  לבאר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוי
אד  י  מד ר, חי  צמח , , מ , גי ס ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלארעה 
ה  אד וה ת , א  גי ס לארעה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהתח ק ת

 אד ה מח  א.חינת ד , בראשית תורה ־אור  זה  בכל (ראה  ְִֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה  וייצר , ד "ה  בראשית תורת־חיי.

ה א   ה א   גי ה ג' אר על  האד ל  ניתר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוה ה ,
כל. ֵֶַַעל

אמת  ה ה א ", דה   ע  אד "וכי  ה מרא  ק ת ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוזהי 
ה "צמח " ה א   דה "  ע" העני   נ י  אדְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ל  מעלת זהי   הא אבל ,ל מ תיו  , אדְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
? ָָָהאד

אינ  האד כל כלית ה מרא , מתרצת  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
ה ת, על לה יע  א א  לבד , ה לת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלה יל
מביא  אינ  לב ה כל ה כל. על־י  יתנהג ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַה ת

אז ל  ה ת, על מ יע  ה כל א ר רק  , לאד מ ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
.ת למל  האד ְִֵָָָָא 

ל  עלת   :מאיל מ ל ה מרא  מביאה  זה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
למיד ," ל"אד נגע    ה א   ירת, נתינת היא  ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאיל
על  על כל ,"הג" ת הי היא  מעלת , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָחכ

מצו ת" ירת, "מאי  "ירת", מביא  מו ,מ תיו , (סוטה  ְְִִִֵֵֵַָ
.סע"א)

                    

   

ה דה "  ע  האד "י  תב  תנפר(יט והינ,(כ, . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ה דה .  לע  ברי כ ה  מה   האדְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

: לדי ה חינ ה ראה  מ ה  ללמ ד   ְְְְִִִִֵֶַָָָוי
אזי דל, בר לאחרי  איל ריטה   י ע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָא ר
אינ  וג לבד , ע תה    ק א א  אינ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה ריטה 
,ר איל תיל ריטה   י ע א ר אבל נזק . ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָרמת
 כ י לנטע ,  מדי ע גרעי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָועל־אחת־ה ־וכ ה 

.  על־מ איל יצמח  אחת ְְִִִִֶַַַַַָָריטה 
:החינ עני ה א  ְְְִִֵַַוכ

, י ח ר מחצית עבר בר העמידה , נת  ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאד
ה גיעה  הרי   רת על  י להס מ כרח  ה א  ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָונדמה 
ללא  ה א  חי  נה   עיאר לבד . אחד ת  ני  למ ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהיא 
יכ לת  אחת, לנה  רה  ויע ה  י ל  וא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָרת,

ח  ח  ל לית אח ריו  ה דמ ת נה   עיְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאר
למה . יהד ת ויעמ ד  מה רה , ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָמ ד 

 לח  ציר  ת וא ה עיר, ה ר א ד ת מד ר א ר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
לכל  להד ת וה א ת   הח את  מה  טלינ  רת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעל
מתנ  י ע ר והח ה ריטה  גלל . יה ח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי 
רחמנא ־    על־מ יה די  לגל אחר־ עלל , תצעירְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ

!ְִָליצל
י תר  קל יני  אפיל יו יסא ,  לאיד   ה א  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ
ביל  אפיל לכ ה צה , אל מה צה   תה  לגר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיכ ל
לה ל, לה ל דאי  ה לד , חינ ק ה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהטבה 
יעיקר  עניני  יק ר החינ  א ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָוכל־

ח יו . ימי  ל  מ ה לד  על לה יע   ליְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעל

       ©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
     ©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

     Ÿ¨¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
dz„ „Ú∑,ר ּדּוי ל ל ׁשֹון ּכפ ּופה  .ׁשּתהא  «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

      ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
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עג               
                      

  

חלל  י צא  "י  ערפה : עגלה  ל ענינ מב אר תנפרְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָ
, ה ה מי  נדע  לא  דה  נפל . . זקני אדמה   ויצא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

'ג  מדד  פטי ו'ג העגלה  את ההיא  העיר זקני   ריד וה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמר וענ 'ג  ידיה את ירחצ 'ג ההיא  העיר זקני  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

"'ג הזה   הד את  פכ לא  ידינ( ואיל א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
:נ לק  האד עב דת  הדברי לבאר  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָוי

הק "ה , ת דביק נפסקה  זה  ה א  רחני  ב מ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ה '  הדבקי   וא" נאמר  מ ,ת חי מק ר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַה א 

."  הי  לכ  חיי  ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכ
" נמצא  ת להי ה א  לזה   רדה דה דה דה והג(" דה ("נפל " ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ל אהל אהל אהל אהל ולא   מ מק   ב דה  ויהד ת. רה  ל ְְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"דה "  נמצאי  ת לא מתנל דה ",  אי . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"ע ו 
ת חי מק ר  חיי  אלקי  ת מדביק  ל חס ־ו  קְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹלנ
 א דה ", . . "חלל  רחמנא ־לצל  חללי  יל להְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
ה '  הדבקי   ד "וא העני את  ה  להחלי  ניל־ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל־

."'ג  ֱֵֶֹאלקיכ

"  ה רה  ה ראת אה  זה  ו פטי ועל  זקני  ויצא,"'ג ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
י ראל, ו פטי  זקני  ל  ת ואחרי  פקיד מ  זהְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ ל־וכל  וללל המצב  לתק  ה ה לי  ל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלע ת

דה ". . . ד "חלל המציא ת ְְִֶֶַַָָָאת
הזה "  הד את  פכ לא  ידינ"  הכרזת  ג דג ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמ
בלא  מזנת לא  טרנהו   הראינ "לא  ר"י  פירְְְְְִִֵַַָֹֹֹ
 אי ל ללו ת העיר זקני  ל  בת ח זהי  ,דהינ ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה ",
עליו  להג  לחזק ה דה ) (אל מהעיר הי צא  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמי ראל

"דה ". ת הי ל הא רב ת הס נת ְְִִֶַַַָָָָמ ל
,לדר צידה  ל  קי מס ידי  על רה מז מז מז מז וה א  ז  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכ וע ד ), א . יד , חגיגה  (ראה  מז הלב לב לב לב יייינקראת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
רה   אליה דבי  נא  כדאיתא  ה ס ק (פכ"ז)המצת, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דברי  אי  אד ראית  א"  "וכסית  ער תראה  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"י 
' כ פלה  מע  קריאת  ולמדה לבית  הכניסה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתרה 
 אי מי  אלא  י ראל  ער ל אי לפי  מצת  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזה

מצת". רה  ְִָ

      §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
 §¦¬Ÿ¤«¨¨«

EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑( יד סנהדרין מד . מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
ּגד ֹולה  סנהדרי א ּלּו ,ׁשּבזקני.e„„Óe∑(מה (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מ ּמק ֹום  ÈÒ˙.ׁשהחלל  L‡ ÌÈÚ‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ קר ֹובה איזֹו לידע  וצד , צד  .לכל  ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

      §¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
       ©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

 ̈«§−̈§«Ÿ

     §¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
      ¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

 ¤¨«¤§−̈©¨«©
Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑, נעבד ק ׁשה ∑eÙÚÂ.ׁשּלא  ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿

'ּתבא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ּבק ֹופיץ . ער ּפּה ְְִֵַַָָָָָָֹק ֹוצץ 
ּבמק ֹום  ותערף  ּפר ֹות  ע ׂשתה  ׁשּלא  ׁשנת ּה ּבת  ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעגלה 

ׁשּלא  זה , ׁשל  הריגת ֹו על  לכ ּפר  ּפר ֹות , ע ֹוׂשה  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאינֹו
לע ׂש .ּפר ֹות 'ֹות ה ּניח ּוה ּו ֲִִֵַ

Ècב  ‡iÂ˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈÒ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙eÁÒ«¬»¿ƒ»

ÈÒג  Ôea„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡È˜c ‡z˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ÈBz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z˜ ÈÒ Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
ÚcÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc i ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»



     

    

     
    
     

      
    

 



עד              

         §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
       §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

§¨¨«©

      §ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
   ¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

       §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
 ¬Ÿ¨«

‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבית ׁשּזקני לב  על  עלתה  וכי »≈…»¿Àְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּופטרנּוה ּו ראינּוה ּו לא  א ּלא  הם ? ּדמים  ׁשֹופכי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֿ ּדין

"ּכּפר  א ֹומרים : וה ּכהנים  לויה . ּובלא  מזֹונֹות  ְְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹּבלא 
יׂשראל  לע ּמ". ְְְִֵַָ

     ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
       ́̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

Ìc‰ Ì‰Ï tkÂ∑ העון להם  יכ ּפר  ּכן ׁשּמּׁשע ׂשּו מב ּׂשרם , .ה ּכת ּוב  ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

     §©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
   ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

Úz ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות ה ּיׁשר  וה ּוא  יהרג , זה  הרי העגלה , ׁשּנתערפה  אחר  הה ֹורג  נמצא  ׁשאם  מ ּגיד  ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה ':

.סימ סלו "א ,פסוקי שופטים צ "ז פרשת חסלת

ÈÚzÈה  ÔB‰ È‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡ÎÏe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:eÈ‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו ÔÈÈ˜c ‡È‰‰ ‡z˜ ÈÒ ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ¿«¬»

Óc‡ז ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È ÔeÓÈÈÂ ÔeÈ˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡NÈ CnÚÏ tk ÔeÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï tk˙ÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

      



    
     

     
     

    
    
    

   

     
  

      
     

   
    

    
     

   
     

    
   

    
    
     





עה

יום ראשון - א' אלול
מפרק א

עד סוף פרק ט
ופרקים א-ג

יום רביעי - ד' אלול
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

יום שני - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום חמישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום שלישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום שישי - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

שבת קודש - ז' אלול
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג ופרקים יט-כא

לשבוע פרשת שופטים 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 
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä

] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîãì"öã 'øð

äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
äùòîá ùáìúäì ìëåúù éãë ä"á óåñ ïéà øåàî
úéöéöë íééøîåç íéøáãá íä ïìåëë ïáåøù úåöîä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



עז lel` 'a ipy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ב' שני יום
,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîäù éôì äðäå,ehw 'nr cr.äøåúä úåöî

úBðaø÷å,miinyb mnece mignv ,miig ilraa -.ä÷ãöe- §¨§¨§¨¨
.dwcvl mipzepy miinyb mixaca e` sqkaïäL úBöî óàå§©¦§¤¥

aäáäàå äàøé Bîk ,íãàä úeiðçeøzeybx ixd ody - §£¦¨¨¨§¦§¨§©£¨
,zeipgex zecneïä ïë-ét-ìò-óà,ok mb -ìeáb úðéçáa ©©¦¥¥¦§¦©§

-ïéà úðéçáa àìå äcîe¦¨§Ÿ¦§¦©¥
äáäà ék ,ììk óBñ§¨¦©£¨
ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø©¨©§¦¥§
ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe¦¨¥¨¨¨¨

úBéäìå ,Baìa dìáñì- §¨§¨§¦§¦§
,dry dze`aBôeâa íi÷©¨§

øîàîëe ,òâø eléôà£¦¤©§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12ïzî úòLaL , ¦§¨¨¤¦§©©©
úelbúä äúéäL ,äøBz¨¤¨§¨¦§©

øeac úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¨¦§¦©¦
úelbúäåm` ik ,zeevnd dyrn enk ,dyrn ly oipra `l - §¦§©

,zelbzde xeaic ly dpiga:'eë ïúîLð äçøtmdizenyp - ¨§¨¦§¨¨

mdl xifgd d"awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l
oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp
dzid `l ,"seq oi`" `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy
dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki
,seba dnypd zx`yp ,ef
dcecn `idy ixd
d`xia mb jk ;zlabene
ici lr ze`ad dad`e
ziwl`d zelbzdd
,lirl xkfpk ,zeevnay
dkynddy iptn df lke
,zeevne dxezay ziwl`d
,dxeab zpigaa zyaeln
y` epinin" yexit df ,'eke
dcxi `id j` ,cqge "oini"n `id dxezd yxeyy ,"enl zc
zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©
,'eë äøàää íeöîöå äøeáb,zeevnay zelbzdde -áø ïëì §¨§¦§©¤¨¨¨¥Ÿ

øeòL ïäì Lé úBönä©¦§¥¨¤¦
íöîöî13Cøà Bîk , §ª§¨§Ÿ¤

ïéìcb á"é úéöévä14, ©¦¦ª¨¦
ïélôzäåzekixv - §©§¦¦

zeidlìò íéòaöà¤§¨©¦©
íéòaöàzrc itl - ¤§¨©¦

Îogleya `aenk ,mipe`bd
owfd epax jexr15,
à÷åc úBòaøîe16, §ª¨©§¨

áìeläåexeriy -'ã §©¨
íéçôè17äkqäå ,- §¨¦§©ª¨
dxeriyíéçôè 'æ18, §¨¦
øôBMäåexeriy - §©¨

çôè19äå÷näå ,- ¤©§©¦§¤
dxeriyäàñ 'î20;.dcne xeriy zelra olek ody ixd -ïëå §¨§¥

,ïîæì íöîöî øeòL ïäì Lé úBðaø÷adidi onf dnk oa - §¨§¨¥¨¤¦§ª§¨¦§©
,oaxwl eze` miaixwny igd lraäðL éða íéNák Bîk21, §§¨¦§¥¨¨

íézL éða íéìéàå22, §¥¦§¥§©¦
'eë íéøôe23.lky ixd - ¨¦

milaben zepaxwd
,mdiig onfe zepy xeriya
ä÷ãvä äNòîa ïëå§¥§©£¥©§¨¨
,BðBîîa íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦§¨
íéãenòäî àéäL óà©¤¦¥¨©¦

íäéìò ãîBò íìBòäL24, ¤¨¨¥£¥¤
:áéúëãëee -enk §¦§¦

aezky25:ãñç íìBò"¨¤¤
Lé éëä-elôà ,"äðaé¦¨¤£¦¨¦¥
Lîç :áeö÷ øeòL dì̈¦¨Ÿ¤

øçánä ïî äåöîì26,- §¦§¨¦©ª§¨
devnd miiwl mivexyk

,geeixdn yneg zzl mikixv ,xzei dlrp ote`aäcîì øNòîe©£¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå
äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá
úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä

:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - ‰‚·Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע



`lelעח 'b iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ג' שלישי יום
אגרת י  ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

'eë úéðBðéa.50`ly ,zipepia dcna devnd z` miiwl - ¥¦
,geeixdn xyrn zzl mikixv - ax xecida `lye mevnva

,xeriye dcn yi dwcvly ixd,"íìBò ãñç" àø÷ð äæå- §¤¦§¨¤¤¨
,dwcv zpizp ly df ote` ici lr jynpd dlrnly cqgd

`xwp - xeriyae dcna
,"mler cqg":Leøt¥

"íBiä ìk ìà ãñç"27, ¤¤¥¨©
úBîìBòa Laìúnä©¦§©¥§¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
,àzúìc àúeøòúà éãé§¥¦§¨¨¦§©¨
"dhnln zexxerzd" -
ici lr xxern mc`dy

,ezcearúåöî àéä¦¦§©
íéNBòL ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤¤¦

.äæ íò äæ íãà éða- §¥¨¨¤¦¤
dlrnly cqgd z` mikiynn mdly cqgde dwcvdy

,zenlera yalziyìeáb úðéçáa àeä íìBòäL éôìe§¦¤¨¨¦§¦©§
òé÷øì ãò õøàäî ¯ äcîejldn -÷"ú500 -äðL28, ¦¨¥¨¨¤©¨¨¦©¨¨

,'eë òé÷øì òé÷øî ïëåitk ,dpy (500) w"z jldn - §¥¥¨¦©§¨¦©
- ,riwxl riwxne riwx lk ly ezcn miaygn l"f epinkgy

,mewne dcn ly leab'eë àîìò éåä éðL éôìà úéLå29- §¦©§¥§¥¨¥¨§¨
.onf ly dcne leab - ,mlerd meiw zepy od dpy itl` zyy
,laben mlerdy oeeike
äcîe øeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦¦¨
ä÷ãvä úåöîì ïk íb©¥§¦§©©§¨¨
Bîk äøBzaL ãñçäå§©¤¤¤©¨§

ì.äøBzä úBöî øàL- ¦§¨¦§©¨
,dcne xeriy odl yiy
myk .lirl xkfpk
lry dlrnly cqgdy
`ed ,jiyndl df xac
cqg ,"mler ly cqg"
yalzdl ezlekiay
ef dkynd d`iand dceard mb okl ,dcnae xeriya mlera
mb `id - mc`d ly cqge dwcv zcear - dlrnly cqgdn

.dcnae xeriya ok

ì à÷åc eðééä CàìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ
;àîéð àìîk elôàdxrya `l elit` dxezdn dhp `ly inl - £¦¦§Ÿ¦¨

,zg`Cøcä åéìò øéáòäL éî ìáà,dxezd ly -,íBìLå-ñç £¨¦¤¤¡¦¨¨©¤¤©§¨
,ïBéìòä Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøc äåòäL øçàî,oky - ¥©©¤¤¡¨©§¨¥¦§¨©Ÿ¤¨¤§

ycw"n jiynn ixd icedi
itk ,zeevn ci lr "oeilrd
zkxaa mixne` ep`y
epycw xy`" zeevnd
ici lry ,"eizeevna
"dyecw" mikiynn zeevn
ici lre ,"oeilrd ycw"n
minxeb ,zeevn meiwÎi`
,oeilrd ycwa zrxbnl
úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©
äéäM äî ,BúëLîä©§¨¨©¤¨¨

éLîäì ìBëéúðéçaî C ¨§©§¦¦§¦©
øBàä úøàäå Búeäìà¡Ÿ§¤¨©¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

àeäecia didy -
,jiyndløîBL äéä elà¦¨¨¥

dîi÷îe äøBzä©¨§©§¨
äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk§¦§¨¨£¥§ª¨¤

íà-ék ,ï÷úì ìëeé àì- Ÿ©¦§Ÿ¦¦
,ici lrBðéàå úBîìBòäî äìòîlL ïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§¤§©§¨¥¨¨§¥

,ïäa Laìúî,zenlera yalzn df oeilr xe` oi` -àø÷pä ¦§©¥¨¤©¦§¨

"äàlò ãñç",xzei dlrp cqg -,"ãñç áø"å,ieaixa cqg - ¤¤¦¨¨§©¤¤
,äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥§¦§¦¨

CBz íöîöî epðéàL øçàîzeinipta -àlà úBîìBòä ¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨¤¨
éwî úðéçáa,'eëå óBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©§

zebixcnd lk zlgzdn -
mdilr siwn `ed ,oteq cr

.deey ote`aíãàäLëe§¤¨¨¨
BëéLîîxe` -,dfähîì ©§¦§©¨

àúeøòúà"å åéNòîa§©£¨§¦§¨¨
,"àzúìczexxerzda - ¦§©¨

ici lr xxern `edy
,dhnl ezcearøBà éæà£©

èMtúîe øéàî äæ ïBéìò¤§¤¥¦¦§©¥
ìk ïwúîe úBîìBòä CBz¨¨§©¥¨
úBòøâî ìëå úeòî§ª¨§¨¦§¨
,ïBéìòä Lãwa eðzpL¤¦§©Ÿ¤¨¤§
øúéa ïáeèå ïøBà Lcçîe§©¥¨§¨§¤¤
úðéçáa ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§¦©

.Lnî Lãç øBà`l - ¨¨©¨
,zelylzyd xcq ly xe`
ok iptl mb did xaky
`l` ,dlbzp wx zrke
ycg xe`a xaecnd

,zelylzyd xcqn dlrnly:eøîà ïëìl"f epinkg -30: ¨¥¨§
íB÷îa",dbixcnae -."'eëå ïéãîBò äáeLz éìòaLelit` - §¨¤©£¥§¨§¦§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã
õøàäî äãîå ìåáâ 'éçáá àåä íìåòäù éôìå äæ íò äæ
úéùå 'åë òé÷øì òé÷øî ïëå äðù ÷"ú òé÷øì ãò
íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë

äøåúä

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות



עט lel` 'c iriax mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ד' רביעי יום
,230 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä ø÷éò äðäå,fhw 'nr cr.áéúë åùôð

daeyz ilray iptn z`fe ,my micner mpi` mixenb miwicv
xe` mikiynnycg,zelylzyd xcqn ixnbl dlrnl `edy

`aend oeyla wiicn `"hily iaxdy itke .leab ila `edy xe`
zenewn dnka31miwicv ,micner daeyz ilray mewna" :

oi` mixenboilekiilra"y dbixcnae mewnay ,"ea cenrl

daeyzoicneroi` mixenb miwicv" - zeriawa "oilekicenrl
d elit` mdl oi` ,"eazlekioi`y cala ef `l ;my cenrl

oi`" `l` ,ef dbixcna "oicner"oilekizlekid elit` mdl oi` ,"
daeyzd zcear ici lr jynpd xg` xe` beqa xaecn oky ,jkl

.`wec

à÷îòî äèøçä éãé ìò ék ,ála àeä äáeLzä øwò ,äpäå§¦¥¦©©§¨©¥¦©§¥©£¨¨¥ª§¨
àaìc,ald wnern -.äfä ïBéìòä øBà ÷îò øøBòî- §¦¨§¥Ÿ¤¨¤§©¤

ytpd ly "miwnrnn"dxxernjiyndl ,dlrnly wnerd z`
dn owzl egeka yiye zelylzydn dlrnly df dlrp xe`

dxezd ipipra exiqgdy
.zeevndeéãk Cà©§¥
BëéLîäìdlrp xe` - §©§¦

,dfúBîìBòa øéàäì§¨¦§¨
¯ íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦

éøöàúeøòúà" C ¨¦¦§¨¨
"àzúìczexxerzd - ¦§©¨

dhnlnúðéçáa Lnî©¨¦§¦©
äNòî eðéäc ,äNòî©£¤§©§©£¥
ìeáb éìa ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤§¦§

,äcîedfy - ¦¨
dhnln zexxerzdd
oeilr xe` jiyndl

amler,íãàäL Bîëc¦§¤¨¨¨
,ãñç áø òétLîcqg - ©§¦©©¤¤

,leab ila ,ieaix ly ote`a
Leøt:"cqg" dlnd - ¥

,ú"éìc ñ"çzepngxd - ©©¥
zpigaa `edy in lry

,z"ilcïBéáàå ìãì eðéäc§©§§¨§¤§
:`id oeia` dlnd zernyn oky ,"ipr"n dhnl `ed "oeia`" -

"xac lkl a`zd"32,el xqg xac lky avna `edy ,déì úéìc§¥¥
,íeìk déîøbîelyn el oi`y -melk,cqg rityn `ed dfkle , ¦©§¥§

-LBãwä Ck ,BúòtLäå Búðéúðì äcîe ìeáb ïúBð Bðéàå§¥¥§¦¨¦§¦¨§©§¨¨¨©¨
,äàlò ãñç úðéçáa Báeèå BøBà òétLî àeä-Ceøacqg - ¨©§¦©§¦§¦©¤¤¦¨¨

,oeilrìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa øéànä ,"ãñç áø" àø÷pä©¦§¨©¤¤©¥¦¦§¦©¥§¦§
ílkL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä CBz äcîelk - ¦¨¨¨¤§¦§©§¦¤ª¨

,mipezgzde mipeilrd zenlerdBìöà ú"éìc úðéçáa íä¥¦§¦©©¥¤§
,íeìk ïBäéîøbî ïBäì úéìc ,Cøaúézenlerd lkl oi`y - ¦§¨¥§¥§¦©§¥§

mdlynmelk,,éáéLç àìk dén÷ àlëåmiaygp mleke - §ª¨©¥§¨£¦¥

lmelkcvn md ,melk mdlyn odl oi`y ,xnelk ,d"awd iabl
mdy oeeik ,d"awdn melk mdl ribn `l mzcear cvne mnvr
zqtez dppi` mzceary ixd - "melk"k miaygp ,"iaiyg `lk"
drtydd lk `l` ,mzcear cvn edyn mdl ribiy ,llk mewn
`id mdl ozep d"awdy
mb ,oky - cqg zpigaa wx
ick mzceara yiy dn
mb `a ,jiyndle xxerl

cvn wx okcqgd
dlrnly,mipt lk lr .

cqge dwcv beq ici lr
jiynn ,leab ilay dfk
oeilrd xe`d z` mc`d
,zelylzydn dlrnly
ìk eð÷úð äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦§§¨
íãàä íâtL íéîâtä©§¨¦¤¨©¨¨¨
äìòîì åéúBðBòa©£¨§©§¨
íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦

.íéðBzçúålry ,ixd - §©§¦
dwcvd zcear ici
zpiga mikiynn ,zlaben
ici lre ,"mler cqg"
,dlabd ila cqge dwcv
ax" zpiga mikiynn

."cqgáeúkL eäæå33ètLîe ä÷ãö äNò" :34'äì øçáð §¤¤¨£§¨¨¦§¨¦§¨©
,"çáfîxzei d"awdl aiage aed` ,htyne dwcv zeyrl - ¦¨©

,el oaxw z`ad xy`nøeòL úðéçáa ïä úBðaøwäL éôì§¦¤©¨§¨¥¦§¦©¦
ìeáb éìa øfôì ìëeiL ä÷ãöa ïk-ïéàM-äî ,ìeáâe äcîe¦¨§©¤¥¥¦§¨¨¤©§©¥§¦§

.åéúBðBò ïwúìdwcv mbe zepaxw mby zexnl ,ixd -mixtkn §©¥£¨
dleki dwcv eli`e ,leabe xeriya md zepaxw ,j` ,zepeer lr
dlrnly xe` dkiynn `id `linae ,leabe xeriy ila zeidl
xg` ote`a `id df xe` ici lry zepeerd zxtke ,dlabdn

.ixnbl:eøîàM äîel"f epizeax -35:æaæáîä"dwcv ozepd - ©¤¨§©§©§¥
,aiiegn `ed xy`n xzei ,ax ieaixa,"Lîçî øúBé æaæáé ìà©§©§¥¥¥Ÿ¤
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ùã÷ä úøâà
ø÷éò äðäå
àáìã à÷îåòî äèøçä éãé ìò éë áìá àåä äáåùúä
åëéùîäì éãë êà äæä ïåéìòä øåà ÷îåò øøåòî
ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
éìá ãñçå ä÷ãöä äùòî åðééäã äùòî 'éçáá ùîî
ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ‰Ú¯˙34.משלי
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îעפ"ז"ËÙ˘Ó השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם  חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל
בתו"א  הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד  הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) א.35.(סג, נ, כתובות



`lelפ 'd iying mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ה' חמישי יום
,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

dlecb dlrny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ,ely geeixdn -
?dlabd ila dwcv zzl c`nBà ,àèç àlL éîa à÷åc eðéä©§©§¨§¦¤Ÿ¨¨

`l` ,`hgy in -zL,éeàøk úBiðòúå íéôebña åéàèç ïw- ¤¦¥£¨¨§¦¦§©£¦¨¨
,yxcpy itkìk ïwúì§©¥¨

.äìòîì íéîâtä- ©§¨¦§©§¨
`ed oi` eizepeer zxtkle

,dwcv zpizpl wewf`ed
.ynegn xzei fafai `ly

éøvL éî ìáàïwúì C £¨¦¤¨¦§©¥
àèéLt ¯ ïéãò BLôð- ©§£©¦§¦¨

,xacd xexa ixdàìc§¨
äòøbdrexb `ly -ïéàL ,óebä úàeôøî Lôpä úàeôø ¨§¨§©©¤¤¥§©©¤¥

áéúk "BLôð ãòa ïzé Léàì øLà ìëå" ,áLçð óñk36itl - . ¤¤¤§¨§¨£¤§¦¦¥§©©§§¦

`l weqtae zeid j` ,eiig cra :`id dpeekd heytd yexitd
cra" aezkeiigcra" `l` ,"eytpytpd cra `id dpeekd ixd ,"

z` owzl ick el xy` lk zzl i`cky ,ynnytpdxiaqi oldl .
weqtd z` owfd epax
zxb`d ziy`xa `iady
,"epnz `l ik 'd icqg"
dpeekd m` :l`yy
jixv did - "'d icqg"l
epax ?"enz `l ik" xnel
zernyny xiaqi owfd
zpizp ote` `id "'d icqg"
."epnz `l ik" aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv

:owfd epax oeylae

ìL BîL ìò úàø÷ð äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d"awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç" ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg -:áéúëãkaezky enk -37: §¦§¦
íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñçå"§¤¤¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥

,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦
äcîe ìeáb Lé íøa§¨¥§¦¨
ìáà ,íãàä éîçøì§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ ïéà åéúBcîìe- §¦¨¥
oi` jxazi `edy myk
oi` od eizecn mb jk ,seq

,zeiteq:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky38:eìë àì ék"¦Ÿ¨

."'eëå åéîçømd eingx - ©£¨§
myk ,ixd .seq ila
ÎjexaÎyecwd ly ecqgy
mb jk ,iteq oi` `ed `ed
dwcv dyery mc`d
mb df ,dlabd ila cqge
ote` ,"'d icqg" `xwp ok

.d"awd ly cqgdeäæå§¤
àéápä øîàL39àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå ïaøçä øçà ¤¨©©¨¦©©©ª§¨§©¨©§¥¦Ÿ

,eðîú àlL éôì Leøt ,"'Bâå eðîúep` oi`y iptn - ¨§§¥§¦¤Ÿ©§
mininz40,íâôe àèç íeL éìa íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL¤¥¨§¦¦§¥¦§¦¥§§¨

,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpaly mipipr oiicr epa yi `l` - ©¤¤§¨¤§¦
,minbte mi`hgíäL 'ä éãñça âäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥§©§¥¤¥

micqg -ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥§¥¨¥©£¦§¤¤
,äàlò,oeilr cqg -àeäLzpiga -éìa íéîçøå ãñç áø ¦¨¨¤©¤¤§©£¦§¦

:áeúkL Bîk ,úéìëúå ìeáb:weqt eze` ly eteqa -àì ék" §§©§¦§¤¨¦Ÿ
."'Bâå åéîçø eìëyiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ¨©£¨§

mingx jiyndldl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"df .
- "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d icqg" weqtd yexit
mininz ep` oi` ,oky
wwcfdl epilre ,minlye
oeilrd xe`dn dkyndl
z` owzl ick leab ilay
,oky) minbtde mi`hgd
ie`xk epwezi dl`y ick
,mitebiqe zeiprz ici lr
ly ze`ixad avn oi`

miyelgd epizexec41

jxcd `l` ,z`f miyxn
- (dwcv ici lr wx `id
bdpzdl mikixv okle
ila cqg ,"'d icqg"a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
,"ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨

eNòiL,dwcvd -íà íb ¤©£©¦
,àðécî íéøeèt eéäézzln mixeht md oicd cvn m` mb - ¦§§¦¦¦¨

,dwcvékmixne` l"f epizeaxy itk -43:àa ãåc ïa ïéà" ¦¥¤¨¦¨
:"'eë`pngx ,didz `ly ,"qikd on dhext dlkzy cr -

,xnelk ,dwcv epzi z`f lkae ,qika dhext elit` ,olvil
efk dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy
z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian

"oil`bp od cin"d44cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé

ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà
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ד.36. ב, יז.37.איוב קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ החורבן - "והראי'
פ"ג.41.וגלות". באגה"ת לעיל 42.9.כמשנ"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' רמב"ם



פי lel` 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ו' שישי יום
אגרת יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéá êìéëùäì àé,232 'nr cr.íåéä ìë

xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy
dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily iaxd
ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin `hal

mnvr eaygi micediyzeipgexadfy xnel yie .milcke miyxk
" xne` owfd epax oi`y dn mbeidiyk`l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky - "m`"

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a ,oky

dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly ,dlebq icigil

`l oevxdy ,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae ze`ixal migxkeny

,mipiprd "zeinyb"a didi

"zeipgex"a zevxl `l`

mipipray ziwl`d zeigae

s`y ,jk ick cre ;miinybd

mipipra xqg melyeÎqg m`

miinybdmc`l migxkend

`l` ,jkn xrhvi la -

dpen`d cvn dgnya didi

df xac ly ezin`lyaeh

wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

zelblzeigl.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz
ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz
evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef `l

ly zeiptebde zeinybd z` "utg"a,éðBæîe éðáeoevxdy - ¨¥§¥
ly "zeinyb"d cvn beprze "utg"a didi dqpxtle miclil

,mipiprdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äæ ìò ék4:ìha" ¦©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - ,eðéäcezernyn oi` "jpevx lha" - §§§©§

,oeilrd oevxd `ed oi`y iptn elhan `edy `l` oevx el yiy

mey el didi `l dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l`
,oeilrd oevx epi`y dna oevx,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦

,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨
íéììëpä:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáadl`y zexnl - ©¦§¨¦§¨¥©¥§¥

z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md
didi `l z`f lka ,d"awd

oevx mey eldl` mixaca
mnvr`l` ,'d zceara

.dl` mixac ici lr d`ay
- "jpevx lha" yexit df
ly ote`a didi oevxdy
`l ,(ze`ivna lha) lehia
ly ezelhazd lynl enk
,lecb mkg itlk ohw mkg
zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody
.llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn
,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk
`id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l`

.dligzkl oevx mey el oi`y-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - ,äzà Eçøk ìò"L ¦§¨¨¤©¨§£©¨

:"éçcebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ©
miig el oi` - miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl
cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk
llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt`
epax z`f xiaqi ?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra
oevx mey el oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd
dl` mipipr el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze
ea yiy xac ,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg jkn laeq `ede
dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn
beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
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6

כב.1. ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו בשרים?!ÏÏÎ"לכאורה בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :
ע"י··ÏÎ˘‰‰È‰וצ"ל דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! אסתלק „ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה ונמשכת כו' להרמב"ם.ÂÙÓÂ¯˘כו '),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰יקרא מח"פ מ"ו  וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז "ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, ואתחנן יאמר‡"‡לקו"ת אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו ולהשכילך ÚÓÏ˘‰כו' ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין ÔÂÎ˘È."(3כו' (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משמע זה "מל'
רצונך (בטל ואואפ"ל:ÂÎÂ'שזהו וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ש"ישכון·ÁÎישכון הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" באופן ·‚ÈÂÏÈ(גילוי) יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - מ"ד.אבו 4.ד"ישכון" פ"ב 5.ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון פ"ד 6.לו אבות
מכ"ב.



`lelפב 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miniieqn mixaca7ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,
beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda beprz el oi`
xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky - jkl di`x .mda
xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd `ed xrve .jkn

,dl` mixac el mixqgyk
el yi xy`ky giken
bprzn `ed - mixac mze`
`ed oi`y zexnl) jkn
,eli`e ;(beprz eze`a yg
xrhvn `ed oi` m`

xqgykmixac mze` el mi
zizin` dgked ef ixd -
beprz mey el oi` ok`y
.mixac mze` el yi xy`k

:owfd epax oeylae
,ïéðòä øeàáecvik - ¥¨¦§¨

`ly lertl mc` leki
ipipra oevxe utg el eidi
`l mb ,dfd mlerd
- xzeia el migxkena

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà ÷ø àeäÎyecwda - ©¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiy `edÎjexa

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc`xwp "oi`"d - §©§¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥
,"äîëç úéLàø"xacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi` ¥¦¨§¨

xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady8`a lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n
el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen `le oaen
`ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi"
yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew
z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n yi"

aezky enk ,"ziy`x"9dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
`ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd ly dpey`xd
- "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl
."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l`

Búîëç àéäå,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL §¦¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpada -ìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb `l` ,zeig ly ote`a wx `lzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep
zicinz,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk
(daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd) "lelr"d

`ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea z`vnp `l xak
ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl df iptl zniiw dzid
gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi"
z` ea lertl ,ycgzpy xaca cinz didi ycgnd gekdy
zeedzdd z`e yecigd
xry"a xaqedy itke)

"dpen`de cegid12lkn"a
jk ,(seq mi zrixwn "oky
lk zeedzde z`ixay -
eaehae" ,zicinz `id xac

mei lka ycgn"cinz13,
,"mei lka" wx `l
,zxkip zeycgzddyk

`l`"cinz",rbx lka ,
d`ixad dpyi
"oi`"n zeycgzdde

"oi`" edne ,"yi"ldf- ?
jxazi eznkg zpiga
.dbydn dlrnly
÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤

Bzòãa øiöéå ,Búðáäz` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - £¨¨¦©¥§©§
opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl xacd

,zxiievn dpenzaBúéåä"yi" ,ez`ixae -òâø ìëa "ïéà"î £¨¨¥©¦§¨¤©
Lnî òâøåly "oi`"d zpiga ea zlret rbx lkay ,xnelk - ¨¤©©¨

,jk m`e - ,jxazi eznkgéàä,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C ©¥©£¤©©§¦©
Bà,el yiy -øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î íéøeqé íeLé ¦¦¦¨¥©¥§¥§¨¥

,íìBòa ïéøeqé`edye el rxy ezrca zelrl leki cvik - ¦¦¨¨
- ?mixeqi laeqéøäÎy drya -Búîëç àéäL ,"ïéà"ä £¥¨©¦¤¦¨§¨

àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúézpiga - ¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§
,àaä íìBòî äìòîlL ïãòä,`ad mler -ocr ob`edy , ¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨

zpadn zbprznd dnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn
df - zewl` zbydeob,exewn `edy "ocr"n jynpd cala

dpigaeef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ødf xac -Bðéà ©¦§¥¤¥
Bì äîãð ïëì ¯ âOî,el yiy -úîàa ìáà ,íéøeqé Bà òø ª¨¨¥¦§¤©¦¦£¨¤¡¤

,âOî BðéàL ÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà- ¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©¤¥ª¨
,dfay "aeh"d.Báeè áøå Bìãâìxzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

.dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed -
dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk
yxeya ixd - olvilÎ`pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy
zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j` ,zn`a aeh xac `ed
dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aeh `edy d`xiye dhnl

dfy itk xzeiazligzadbydn dlrnl df myy ,zelbzdd
eay "aeh"d ,oky .mixeqie rx ly yeala dhnl cxei df okle
wlgay e"k wxta `ian owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr

weqtd z` (oipr eze`a oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd14:
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ùã÷ä úøâà
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן 11.ראה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, תהלים



פג lel` 'f ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' קודש שבת יום
,232 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëä úéùàø ë"òå,fiw 'nr cr:æåðâä

my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
ixd ,(d"in mi`a
dn xac ly ezzin`l
rxk mc`l d`xpy
cvn aeh `ed ,mixeqie

eyxeyepax `iany itke ,
"dxez ihewl"a owfd15,

"daehl ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n16,
ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi

.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkeäæå§¤
øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥

,"déðéî éeðt øúàmewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp,"íéiç Cìî éðt øBàá"ejlndyk - §§¥¤¤©¦
itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp
Î`pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny
z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil
,miiga x`yp `ede ehtyn
,"miig jln ipt xe`a" oky
"zekln"d oipra mb jk
ly e`vnidy ,dlrnly
ekln ,`edÎjexaÎyecwd
- mewn lka ,mler ly

.miig `ianïk ìòå,okle -"BîB÷îa äåãçå æò"19e`vnid - , §©¥Ÿ§¤§¨¦§
ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn lka `edÎjexaÎyecwd ly
,`vnp `edy okid ixdy ,`vnp `edy avn lka ,decge (oegha
fer" ixd "enewn"ae ,`edÎjexaÎyecwd ly "enewn" `ed

,"decge.íBiä ìk áBè ÷ø àeäå ìéàBä¦§©¨©

,ïk ìòå,okle -úéLàø20ìëa ìâéå íãàä çîNiL ,ìkä §©¥¥¦©Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¥§¨
úò21Búðeîàa Lnî äéçéå ,äòLå22áéèîe äiçîä ,'äa ¥§¨¨§¦§¤©¨¤¡¨©©§©¤¥¦

òâø ìëa Bnò23ávòúnL éîe .,eala -ïðBàúîe-,xeaica ¦§¨¤©¦¤¦§©¥¦§¥
Bîöòa äàøî24äæéà Bì øñçå ïéøeqéå òø èòî Bì LiL ©§¤§©§¤¥§©©§¦¦§¨¥¥¤

øôBëk äæ éøäå ,äáBè¨©£¥¤§¥
.íBìLå-ñçÎqg xtekd - ©§¨
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א.15. סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד ˘ËÈÏ"‡:18.[שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן צ"ל:È¯˜ÈÚ"יל"פ הנ"ל התבוננות שמסקנת

(2 ושעה, עת בכל (1'ÈÁÈ˘בה˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -ÈÙ ¯Â‡· יל"פ ועפ"ז .
ואיך במקומו, וחדוה  עוז הכתוב דוקא מובן˘Á¯ÎÂÓשהובא אינו דלכאורה דא"כ ÏÏÎלהביאו. - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :

עוז  עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין
בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' Î"˜20.וחדוה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז שונים ÁÎ"י"ל עתים
ÌÈÎÙ‰Âהאגה"ק בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ והרי - נברא דבשבילה "כיון

חי". הוא ושעה עת ושעה".23.בכל עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רגיל לא וגם מיותר "לכאורה
היפך (כנ"לÌˆÚויל"פ: ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תרגום וראה טז כח, ישעי' "ע"ד

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי כה".·'שם. ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.[24 [הערה Î"˜27."כנ"ל" ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו "תקו"ז
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל"‡Ï שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש
חפץ".„ÌÈÈÁהענין שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏ דפסוק השייכות צע"ק

‰Êהשגח"פ ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, נר'˜Ì„Âדוקא בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚
לכאורה". "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' ל"נ

Ô‡Î."'מחשבת' גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' שם.33.(ע"פ ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לד ברכות "וכמחז"ל
ב".



פה היום יום . . . 

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
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היום יום . . . פו
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ
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פז             

ה'תשע''ח  אלול א' ראשון יום  ?        

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰   
           

         
  

הב "ח סק"ב)וביאר  ט סי ' השוחד(חו "מ את להחזיר החיוב  :

המלוה שחייב  קצוצה ריבית  מדין נלמד  הנותן, כשיתבענו

דין בבית כשתובעו ללוה  ב)להחזירה ו , שאסור(תמורה כיון כי ,

לא רחמנא דאמר  מילתא "כל כי אותו קונה אינו לקחתו,

תקח  'לא  אמרה  שהתורה  וכיון מהני ". לא  עביד  אי  – תעביד

נותן  אם  אמנם, להחזירו. צריך ולקח, עבר  והוא  שוחד'

לגזלה דומה ואינו להחזיר, צריך  אין תובעו  אינו השוחד

ובוודאי מדעתו לו נתן שהרי  תביעה ללא אף  להחזיר שחייב 

ה'לבוש ' כתב  וכן לו. ט)מחל סי ' שושן  רק (עיר  להחזירו  שצריך  ,

אינו  אם  אבל לו, מחלו שלא  "שיאמר  הנותן יתבענו אם 

ומחלו  לו נתנו שלם  בלב  שוודאי  להחזירו צריך אינו תובעו

.לו"

יעקב ' ה 'שבות קלה)אך  סי ' תביעה(ח"א אין אם  אמנם, כתב :

להלכה כנפסק  לזה, נזקקים  דין בית  אין  השוחד  להחזרת 

ברמ"א) סי "ב יז  סי ' שתובעים ,(חו "מ ממה  יותר לפסוק  לדיין שאין

את להחזיר צריך בתשובה, ולשוב  שמים  ידי  לצאת כדי  אבל

הנביא אומר וכן תובעו. אינו הנותן אם גם  א,השוחד (שמואל 

ג) כופר ...יב, לקחתי  מי  ומיד עשקתי ... מי  "את ."

יוסף ' סק"א)וה'ברכי  ט סי ' לשון (חו "מ שמשמעות  כתב 

ערוך ' וה'שולחן ס"א)הרמב "ם  ט סי ' ה'ב "ח (חו "מ כדעת 

דמי להחזיר חייב  אינו שמים  ידי  לצאת  כדי  שאף  וה'לבוש'

תביעה . אין אם שוחד 

סק"ב)וה'תומים ' שם שאם(אורים הגדולה ' 'כנסת  בשם הביא

צריך אינו החייב , את  ולחייב  הזכאי  את  לזכות  כדי  שוחד  נטל 

הלאוים במנין כי  הרמב "ם , דעת  זו שאין וכתב  להחזיר.

עליהם  פי "ט)שלוקים תקח (לעיל  "לא את  הרמב "ם מנה  לא 

להשבה ' הניתן 'לאו שהוא משום פי "ב שוחד", מכירה הל ' (ראה

הזכאיה"א) את  לזכות כדי  שניתן שוחד להשיב  צריך לא ואם  ,

הלאוים בין למנותו  צריך היה להשבה ', הניתן 'לאו זה ואין

עליהם . שלוקים

ה'תשע''ח  אלול ב' שני יום  ?    

: ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜Ù ÔÈ„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ 
            
כולם על התורה  הזהירה "לא מיימוניות ': ב 'הגהות כתב 

ונשיא  שנאמר בכשרים, מעשהאלא בעושה תאור , לא 

וכתב  הרמב "ם ? השמיטו  מדוע  תמה: והרדב "ז עמך".

הגדולה ' הרמב"ם)ה 'כנסת  לשונות שכתב (יור "ד , מה  על שסמך

ממרים ה"ב)בהלכות  אדם (פ"ה קללת  על שלוקים
מישראל .

חינוך ' רלא)וה 'מנחת הגמרא(מצוה לשון  משמעות כי כתב 

א) פה, עמך '(סנהדרין  מעשה  עושה  שאינו 'מי  את  שהמקלל היא 

בכינוי  לקלל  מדרבנן אסור  אבל לוקה , אינו חנון )אמנם  ,(רחום,

שם מוציא  בכלל  הוא  המיוחדים, השמות  מן בשם  קילל  ואם 

תירא ' אלקיך ה' 'את העשה  על ועובר  לבטלה (כמבוארשמים

ב) ג, .בתמורה

הקשה: זה ולפי 

כד )בנביא ב, ב, קטנים '(מלכים 'נערים שכאשר מסופר,

רש "י ) – המצוה' מן  פנה('המנוערין  אלישע , בנביא  והתקלסו העליבו

קילל איך השאלה: ונשאלת  ה '". בשם  ויקללם  "ויראם אליהם

עבר "איך רשעים , היו אם ואף  ה ', בשם הנערים את  אלישע 

כיון  שקיללם לומר ואין עשה"? איסור על  חס ֿושלום

מי את לקלל שמותר  בהלכה  הובא לא הרי  כי  שציערוהו,

אותו! שמצער 

המהרש "א  ב)וגם  מו , לקלל(סוטה  אלישע  ראה  מה  הקשה:

הגמרא כוונת  שזו וביאר בזה ? איסור יש  הרי  (שם)בשם ,

ראה ? מה – ה ' בשם  ויקללם  "ויראם הפסוק  בלשון המדייקת 

איסור שהוא  בפה  קיללם  שלא היינו ממש ", ראה  רב , אמר

חכמים שנתנו מקום  שכל ממש , בראייה  שקיללם אלא  לאו 

עוני  או מיתה או – ב)עיניהם  ז , .(נדרים

ה'תשע''ח  אלול ג ' שלישי יום    

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰   
         
        

        
סקט"ו )הטור כח סי ' רש "י (חו "מ דברי  את דברים הביא  התורה (על 

טו ) למדיםיט, דבר " יקום  עדים ... שני  פי "על שמהכתוב 

דין ". לבית  וישלחו באגרת  עדותם יכתבו ש "לא 

רש "י  ולא)והקשה  ד "ה א עא, או (גיטין  מקח בשטר  מדוע  :

אומרים ואין בו, הכתובה  העדות  על  סומכים הלואה  שטר 

ביום נעשית העדים  חתימת  ותירץ : כתבם '? מפי  ולא  'מפיהם

שטרות  כתיבת דרך  היא  וזו הפעולה  קודם עשיית היא העדות (ולכן 

אחריו ) ולא .המעשה

יוחנן )והתוספות  ורבי  ד "ה א כ , נכתב (כתובות שטר  תירצו:

זה אין ולכן המוכר) או (הלווה לחובתו שהשטר מי  בהסכמת 

מיוחד וסדר בנוסח כתוב  שטר ועוד : העדים. של  כתבם ' 'מפי 

זו  הרי  בעלמא דברים  כזיכרון אלא  כשטר נכתב  אינו ואם 

שבכתב '. 'עדות 

תם  רבינו לדעת דחזו )אך  ד "ה ב לא, יבמות המיעוט (תוס'



פח            

בפיו  להעיד  יכול  שאינו באילם נאמר כתבם ' מפי  ולא 'מפיהם

עדותו, ששכח אמרו או בפה להעיד  יכול שאינו במי  רק  כי

לכלל בהתאם  בכתב , להעיד  יכול ואינו מעכבת  בפה שההגדה 

בו מעכבת בילה - לבילה ראוי  שאינו ב)'כל  יב. אבל(מנחות ,

בכתב , דין לבית עדותו לשלוח  יכול בפה עדותו להגיד היכול 

בו'. מעכבת בילה  אין - לבילה  'הראוי כי 

מתקבלת  אינה  בכתב  שעדות היא  הרמב "ם (כרש "י )ושיטת

לקבל תיקנו חכמים  אך  עדות , אינה בשטר עדות  התורה ומן

ד תנעול שלא  "כדי  שבשטר  לווים עדות  בפני  יכחיש לת (שמא

מלהלוות) ויימנעו  בנמצא, אינם והעדים .הלווה

ערוך ' סי "א)וה'שולחן כח סי ' "העדים(חו "מ כרמב "ם: פסק 

פי על דכתיב  עדות , אינו - דין לבית  בכתב  עדותן ששלחו 

"וכן  הוסיף : והרמ"א כתבם". מפי  ולא  מפיהם עדים, שנים 

ואינם להעיד ראויין העדים  אם מכשירין כיש  ודלא נוהגין.

אילמים".

סקמ"ב)והסמ "ע  לדעת(שם מסכימים ראשונים  שכמה  כתב 

העדות את  זוכר אם בכתב  העדות  את לשלוח שמותר  ר"ת 

לטרוח  רצו שלא הוראה "ממורי  וכמה בפיו, להעיד ויכול

ולשלחו  ידו  בכתב  עדותו לכתוב  לו ושלחו חכם' ה'תלמיד 

בלא אפילו וסייעתו דלר"ת  מאחר  לי  נראה וכן דין. לבית 

כן ". לעשות  מותר  ת "ח

ה'תשע''ח  אלול ד' רביעי יום  ?'  '  

:Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰   
          
         

       
מקומות בשני  שרק  הרמב "ם כתב  מדוע  להבין: יש 

האיסורים , בכל  נאמן אחד  עד הרי  אחד , לעד תורה  האמינה 

דינים בשני  המיוחד  ומה  כשר  הוא  אם  מאכל  על  להעיד  כגון

אלה ?

והביאור:

בגמרא  ב)נאמר כב, עד(כתובות תורה  שהאמינה מקום "כל :

התורה  כאשר  כלומר, שניים". כאן הרי – חכמים)אחד (או 

כשני מוחלטת נאמנות זו הרי  אחד, לעד נאמנות  העניקה

דבריו. את לסתור  נגדו להעיד  יכול לא אחר  ועד  עדים

אחר עד ובא בעלה שמת  לאשה  שהעיד עד ולדוגמא:

פי על להינשא האשה יכולה – מת  לא שהבעל  ואמר  כנגדו

נאמן  השני  ואין עדים  כשני  התקבלו דבריו כי  הראשון עדות 

דבריו. את לסתור 

הדין  מצד אם  רק  נאמר זה חידוש  כי  הריטב "א כתב  אך 

בכלל שהוא להינשא  אשה להתיר כמו גמורה , נאמנות  נדרשת 

אחד , לעד  האמינו וכאשר  עדים, שני הדורש  שבערווה ' 'דבר

לגבי אך עדים . כשני  מוחלטת נאמנות  בדרגת  התקבלו  דבריו 

בנאמנות התורה  הסתפקה מלכתחילה  איסורים  על עדות 

מוחלטת . אינה  אלו בדינים אחד עד של ונאמנותו פחותה 

זה של  דבריו את  נעמיד  כנגדו ויעיד אחר עד  יבוא  אם  ולכן

וייאסר בספק  ישאר מעידים הם  שעליו והמאכל זה , מול 

לאוכלו.

'אין הרמב "ם : כוונת אחד ':וזוהי  עד פי  על  דין

להשתנות יכולה  שאינה  גמורה  פסיקה הינו הדין' 'חיתוך 

אחר יעיד אם  כי  הדין חיתוך אין באיסורים הנאמן אחד ובעד 

אחד לעד  תורה האמינה  מקומות  בשני  ורק  ישתנה הדין כנגדו

  לא כנגדו אחר יעיד אם  שאף  באופן פיו על

נאמן. יהיה

    

ה'תשע''ח  אלול ה' חמישי יום      

: ‰ÎÏ‰ È ˜Ù ,˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰    
     

משנה ' ה 'לחם ה"ה)הקשה פ"ח אישות פסול(הל ' רשע  מדוע  :

הרמב "ם  פסק  והרי  מנת(שם)לעדות "על  אשה  שהמקדש 

שמא מספק  מקודשת זו הרי  גמור, רשע  אפילו צדיק , שאני 

הרהר זה  עד שמא גם נחשוש  כן ואם  בלבו", תשובה  הרהר

עדותו? את ונכשיר  בלבו תשובה 

הלחם ' 'שתי  בשו"ת ולשאול: להוסיף  ל )ויש  הוכיח (סי '

הגמרא א)מדברי  מז , על(סנהדרין  התוודה  הרשע  כאשר שגם

כפרה לו היתה  שלא זמן כל 'רשע ', נקרא  הוא עדיין חטאו

מנת על אשה המקדש  רשע  מדוע  כן , ואם יסורים), ידי (על

כל והרי  – תשובה הרהר  שמא  מספק  מקודשת צדיק , שהוא 

רשע ? נקרא  עדיין כפרה  הייתה  שלא  זמן

מצ 'יבין  הגאון כב):ומבאר סי ' א, מישרים (דובב

עוונותיו כל  על לו מוחלים חופתו ביום ביכורים חתן (ירושלמי 

ה"ג) האישהפ"ג את שמקדש  בעת בתשובה  מהרהר וכאשר

באים והכפרה  הקידושין כי  החטא , לו מתכפר בזמן  בו הרי 

כאחת "). באין וידו "גיטו (בדוגמת  יחדיו

עדות להכשיר כדי  תשובה בהרהור  אין עדות לענין אבל

רשע . נקרא כפרה  לו היתה שלא זמן כל  כי  רשע ,

התשובה ' ב 'אגרת אדה"ז  מדברי  להעיר : ,(פ"א)ויש 

הגמרא דברי  על ב)המיוסדים כה, לד והשו"ע (סנהדרין  סי ' (חו "מ

כט) ללאסע' אף  החטא, את  לעזוב  במחשבה  שדי  משמע  ,

בין  ההבדל ולענין לעדות. להכשירו כדי המכפרים, יסורים 

משנה ' ה'לחם  ביאר  כבר – רשע  לעד  אישה המקדש  רשע 

כיון  בלבו, תשובה  הרהר שמא  חוששים אישה  במקדש  שרק 

צדיק ". שאני  מנת  "על במפורש שאמר



פט             

ה'תשע''ח  אלול ו' שישי יום  ?     

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰   
        
        

      
לתת הרמב "ם  בא ההלכה  בסיום  שבדבריו נראה לכאורה 

לעד התורה  האמינה שבהם איסורים דיני  בין  לחילוק  טעם

איסור על שקר שמעדות - נאמן שאינו ממונות לדיני  אחד

לא 'מעוות זה הרי  באיסור אחרים יכשיל אם כי  נרתע , הוא 

חמור אינו כדין שלא  ממון להוצאת לגרום אך  לתקון', יכול

הנזק . את לשלם  יוכל  תמיד  כי  כך, כל  בעיניו 

לעד התורה  האמינה  לא כן אם  מדוע  תמוה: זה לפי  אך 

אחד   מפשע חף  אדם  הריגת  לגרום בוודאי  הרי  ,

איסור? באכילת מלהכשיל  חמור פחות  אינו

בין  להבדל  טעם  לתת  הרמב "ם כוונת שאין נראה  לפיכך

ולא הכתוב  גזירת  היא כי  ונפשות, ממונות  לדיני  איסורים  דיני 

באיסורים החילוק  את  לבאר כוונתו אלא  אותה , לנמק  צריך 

עדות  בין – :אועצמם 

להיתר המעיד עד  על מדובר הרמב "ם  שמביא בדוגמאות

חולין  פלוני  שמוכר 'בשר או הם ' מתוקנים  פלוני  'פירות –

הבשר או שהפירות  יעיד שאם  ומשמע  אינו הוא '.

נאמן.

שאימת 'לפי  הרמב "ם: אומר  לאסור נאמן  שאינו כך ועל

אם כלומר : עליהם ', הממון אימת  ואין הרשעים  על האיסורים 

הוא הרי  מותרים, שהם חברו של האסורים פירות  על יעיד

על יעיד  אם אך נרתע . הוא ומכך באיסור אחרים  מכשיל 

אלא באיסור  הכשלה  כאן אין  אסורים, שהם מותרים  פירות 

ומאחר מפירותיו, ליהנות יוכל שלא בחינם  לחברו נזק  גרם 

נאמן. ואינו שישקר חשש  יש  ממון, מאיסור  נרתע  ואינו 

    

ה'תשע''ח  אלול ז' קודש  שבת ?            

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊË ˜Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ 
        

  
הריב "ש  בשם  למלך' ה 'משנה  תיג)כתב  היו (סי ' שאם

הקרוב  רביעי  דיין אליהם  והצטרף  כשרים  דיינים  שלשה

המהרח"ש  אך קיים , דינם  - הדיינים  שבתי )לאחד חיים (רבינו 

"נמצא אם עדים, מאה  שאף  העדים  כדין הדיינים שדין סובר 

העדות " בטלה פסול או קרוב  מהם  ה"ג).אחד פ"ה וכן (לעיל 

קרוב  מהם אחד נמצא אם  משלשה, יותר הם  אם  גם  בדיינים,

בטל . הדין פסול , או

החושן ' סק"ז )וה'קצות לו  הריב "ש :(סי ' לשיטת  ראיה הביא 

בגמרא א)מבואר  ג, כשר(סנהדרין  אחד דיין תורה שמדין  ,

מסוימים)לדון "משום(בדינים דיינים שלשה  הצריכו חכמים אך

ואינו  קרנות' מ 'יושבי  הוא הדיין שמא  היינו  קרנות", יושבי 

דיינים בשלושה  גם הרי  הגמרא : ושואלת ממונות. בדיני  בקי

שאין  יתכן לא ומתרצת : קרנות ', 'יושבי  הם שמא  לחוש  יש 

הדיינים אחד  אם הרי המהרח"ש , ולדברי  שלמד . אחד  בהם

דין ")פסול  דינו  אין  סביר  ולא גמיר  שלא תועיל("מי  ומה  בטל , הדין -

אחד אם מתבטל הדין שאין מכאן אלא  היחיד , של  ידיעתו

פסול . או קרוב  הדיינים

משפט' 'שער  סק"ב)ובספר יג זו :(סי ' ראיה  דחה

מהם אחד ואם  ראויים  להיות  צריכים  הדיינים  כל לעולם

וחבריו  בדין בקי  אחד  דיין רק  אם ואכן בטל , הדין ראוי  אינו

יתכן  שלא הגמרא  ודברי  תועלת . כל  בכך אין קרנות ' 'יושבי 

יושבים הדיינים  אין כך: יתפרשו שלמד , אחד בהם  שאין

לידי יבואו שלא  כדי  בדינים , בקי  אחד ביניהם  אין  אם  לדון

יסכים לא זה  דיין כן ואם  לשלם . יצטרכו יטעו אם  כי טעות,

דבר של ובסופו בטל  יהא הדין כי בקי  שאינו מי  בצירוף  לדון

לדון. ראויים  הדיינים כל  יהיו

גדול ' סנהדרין )וה 'אור ריש  הרמב "ם(משניות דעת  את הביא

הדור' קפו )ב 'פאר הדיינים(סי ' אחד נמצא  אם  בטל הדין שאין

דין  דינם  כשרים דיינים  שלשה  של  דין ובית  פסול , או קרוב 

הוסיף : אך לדון, הפסול דיין אליהם הצטרף  אם גם

עם יצטרפו  שלא  כדי  בסוף , לחתום שלשה אותם  "שצריכים

פסלות". לשום או קרבות  לשום לחתום  ראוי שאינו מי

גם בזמן הגלות ובחוץ לארץ, ישנו העניין דשופטים ושוטרים תתן לך גו' ברוחניות על־כל־פנים, בעבודת האדם.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



צ               
         

      

ה'תשע"ח  אלול א' ראשון  יום 


 

     
מפני1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי  לומר הדיין על שמצוה זרוע . בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי  ירושלים דייני  מנהג חייבו. וחבריי  זיכיתי  אני 

חב  בדרכי  שבירושלים הדעת נקיי  רתם.הליכות

.‡C „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰Èc ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰Èc4‰z‡  ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ÓBÏ È‡M5iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ Á‡ Û„B ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M ‰z‡ È‡  ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰Ècƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ ee‚˙ ‡Ï :Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL ÈBÏt LÈ‡ :Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï iÁ  ÌÈaÏ ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח .2) ומטריח  מריבה ומי4)בעל זכאי  מי 
לכם.5)חייב . ולפסוק  בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב , ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק : ונמצא המתחיל
א. יב , משפט  בחושן להלכה נפסק  וכך יסייעו, שהשני 

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי  לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב "ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה ,

.˙eÎÊ ‰‡Â ,Ba ÈÙÏ LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
ÈLÚÏ ‰BÁÂ ÈÚÏ10BÚ ‰Ê È‰  ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ ee‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11cÓ :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Áz ˜L12ea „ÈÓÏz ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Áz ˜L cÓ :ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס  לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב  כנוס , מלשון תגורו לא ומפרש: איש, מפני 
לחושן  הסמ "ע  וכתב  תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט ): כח ,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח : ט , משפט 
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני , אחד נקט :
ישתוק . לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק  שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י .14)הארץ , ב , ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba ‰‡L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep‡Â epzÒ‡Â ÔÈc‰ ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

cÓ :ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Áz ˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח  וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח  ט , סימן משפט  ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני . וכך כך רבי ! כבוד:
ט . הלכה ה, פרק 

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚÏ ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰LÙa B‡ ÌÈˆB17ÔÈOBÚ  ‰LÙa eˆ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

 „ÈÓz ‰Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc Ób Ì„˜ ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ  ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰Èc ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :Ó‡Â ÔÈc‰ ÓbL ÈÁ‡ Ï‡ .ÚˆÏƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M BÈ‡  iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰Lt ˙BOÚÏ23‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי  על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י , פרק 
בכול, זוכה הזכאי  אין ובפשרה חייב , והשני  זכאי  יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב  מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב  שלום"? אין משפט  שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי  הדין.20)מקופח  כל 21)מיצוע  "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט  שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב . ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני  בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק  את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי  לנהוג
שבועה  הדין בית חייב  אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי  ביניהם, לפשר דין הבית רשאי  מהם, לאחד

ב . יב , משפט  בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰ ÔÈc ˙Èa ‰LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק  לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב  הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ 27;Ô‰a ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚÏ LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰Lt eOÚ Ì‡Â28ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י , הלכה ב , פרק  לעיל כמבואר
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דין, ודינו יחידי  לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,
י . הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו

רבינו 29) נקט  ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי 
שניי היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי  ם,

אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב "ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי  בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי  על אינו דין שסתם אלא ב , הלכה ז, פרק  לעיל

משנה). (כסף  קניין ידי  על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÈÁÂ ,iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï‡È‰  Ôk Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

Á‡Ï L„n‰ ˙Èa eÓ‡pL ÌÈ„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈOÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈÎ‰Â ,L„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט , בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י  היה הרע 
כמוכח  אותך, שחייב  במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב  צט , קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב ). קטן סעיף  יט , משפט  לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32 »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙ÈÏ ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ

iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»
ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈiÁÓ‰34Ì‰ÈcÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי  גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק  לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב  צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי  ד). יד, משפט  (חושן דין
(סמ "ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק  יידע  הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב  פי  על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט . פי  על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי  החולק , הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי , יצא פלוני  לכתוב : יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי  כדעת

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLeÈ ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰Èc ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰Èc ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck Á‡Â .c‰ ˙‡ ÔÈÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

BiÁL38. ∆ƒ¿

ומי36) המזכה מי  הדיינים של הוויכוח  את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי  לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב ,

ז). משנה ג, פרק  שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק 
גדול  שהוא מי  בפני  מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק  באבות המשנה כדברי  יום מהם,
שם). א 38)טוב  ל, שם ובגמרא כט , בסנהדרין משנה

"כדי הוסיף : שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי  כדברי 
אדם". בני  אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L BÁa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39 «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú ÛËˆ‰Ï eÒ‡˜Áz ˜L cÓ :Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈLBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLeÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈLBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ

Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ
Ô‰nÚ ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב ,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף 
י "ד). הלכה ב , פרק  עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י ). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי 

ברכות  וראה וברש"י ), (שם בסעודה הארץ  עם אצל לישב 
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי  דברים "שישה ב  מג,
הלכה  ה, פרק  דעות בהלכות וכן הארץ ", עמי  של בחבורה

י "א. הלכה ה, פרק  התורה יסודי  ובהלכות ב ,

      
שוחד 1) מקרי  הזכאי . את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק  הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3 iÁ‰ ˙‡ iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

e‡ ÏÏÎa ‡e‰ È‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚÂ ,eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ÈÊÁ‰Ï iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב , את לזכות
א 3)משפט . קה, (כתובות הוא זכאי  אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י ). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב  עמ ' ושם
ממנו  שלקח  כיון אחד, לב  נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב ) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי  אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע "י ללווה יוצאה המלוה שלקח  שרבית הסיקו, ב  ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב ). ט , לחו"מ  הגר"א
לכם". ואשיב  בו עיני  ואעלים כופר לקחתי  מי  "ומיד ג) יב ,

..Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ :Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב )6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני  משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס "ק  שם הגר"א (ביאור שוחד
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.‚ÎO ˙Ba‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈÙBÒÏe8ÈÁ‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È‰  ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ ÈÁ‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈc „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,‰pa ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰‡ ÈÚ‰L13„È„ ÏÚÓ  ÛBÚ ÏL ‰ˆB 14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜ ‰qk Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ‰ :BÏ Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡ÈÓ ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ‰ :Ôic‰ BÏ Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ 17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי  תימן: נו,10)בכת"י  (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח  חטאו שמואל בני  האומר "כל א)
שלא  הבצע "? אחרי  "ויטו מקיים אני  ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק  שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי  בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב ) ד, (עמוס  הכתוב  מלשון סירה,
ב .12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף ,

אברתו". על "ישאהו יא) לב , (דברים הכתוב  מלשון בכנף ,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י 
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט , (איוב  הכתוב 

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב  עליון, צעיף 
הארץ .15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק  לעצמו שיקח  בתנאי  השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב . ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס "ק  ט , סי ' לחו"מ  הסמ "ע 
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי "ב . פ "ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt  »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È‰L ,Lk  ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה  שימושי  חפץ  או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע  לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י  ב 
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע ' ט , סי ' חו"מ  בשו"ע 

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc  Ôe„Ï BÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ

‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;kp‰ ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈
ez :Ô‰Ï Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
k c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .zÓ ‰Ê È‰  È˙Ïha ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

˙BÈ ‡ÏÂ „Ïa ‰Ïha‰ ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23zÓ ‰Ê ÔB‚k 24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ "ב ,20) סוף  בקידושין הר"ן וכתב  א. כט , בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע  אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי 
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ ' הנוסח  וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ "א, סנהדרין ובירושלמי 

בטלו. שכר ולעד בפני23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב  זה,
(כסף ֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק  נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈLBL BÈ‡L25;BLÙk L‡ BÚ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

LwÓ ‡ÏÂ BÏ ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏe ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡  ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי  אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב ,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב , קה,
לדון  אני  פסול אשי : רב  בר מר אמר א קיט , ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי , עלי  שחביב  מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק  א. כט , סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ  בשו"ע  וכן (רדב "ז, כך משום  נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט  פנים תכירו "לא ב , ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ  הגר"א פט "ז:28)בבאורי  דברים, 'ספרי '
(ביאור  ראיות" ומביא תובע  בצדקו, צדיק  - צדק  "ושפטתם
ע "פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי ', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע "פ  זה, לדין שנוגע  במה בצדקו", "צדיק  שיהיה
הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב  שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע "פ  רק  תוחלט  המשפט  שהכרעת כדי  מעשיו, ואת

קוק ). הכהן א"י  ר' להרב  אליה, (באר הנידון המשפט 

.Ê ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a LÈÏ ÔÈeÒ‡29ÌB‚ ‰Ê cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.BÁ Èc zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈
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א.29) כט , "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק  הכתוב  מלשון
מעוקל". משפט  יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Út‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa v ÌÈ‰Ï‡ :Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡ :ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח  שם, הרי "ף  וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב  רומזת 32)כאילו - החרב  שם.

לחו"מ  (סמ "ע  לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח ). ב ).33)ח , ו, (סנהדרין הקב "ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט ", אלהים "בקרב  מסיים: והכתוב  הקב "ה, לפני  דן
אלהים  בקרב  ישפוט  הפסוק , בראש הנזכר הקב "ה כלומר:

יא). שם, (סמ "ע  מהם להפרע  הדיינים הם הרי35)-
הקב "ה. את כדן שהוא

.ËÌBb  BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰Bb ‡e‰ Cea LB„w‰  ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ˜ ˙‡ Ú˜Â :Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

 ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ ÌB‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa v ÌÈ‰Ï‡ :Ó‡pL .Ï‡OÈa ‰LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ „a ÌÎnÚÂ :ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡  «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י , שבת
בראשית". במעשה להקב "ה שם.39)שותף  סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט ,41)שאם שעמכם הטענות לפי 
וברש"י ). ב  ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי 

(שם 42) יענש לא ושוב  לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י ).

.ÈÌÈÚLk EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁe44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡zMeÈ‰È  EÈÙlÓ eËtiLÎe .ÌÈc‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני  איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא
רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא

וברע "ב ). מ "ח  פ "א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי 
הדין  לאמיתת ירד ועי "ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם

שם). יו"ט  גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב  תחשוד שלא
נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה

וברע "ב ). (שם לגזול

       
חזקות,1) אומדנות פי  על בהם שחותכים ממונות דיני 

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע  הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני 

.‡ÌÈc‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰ea ‰È‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ iÁ˙pL È‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈc ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰ÚeM‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ  ‰ÚeM‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ ÚMÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê Èc ÏÚ5„Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ  BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ Ó‡Â ,ÂÈÙÏ BÁ ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

B˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úet ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ÓBÏ BÏ LÈ  ÂÈc ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰ÚeLa ‡l‡ Útz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11BÁ ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
Á‡Ï12ÏÏk BËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ 13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È„a BËL ÌbÙpL ‰Ê14ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙Èa Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈLBi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ  ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ eÒÓ c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡BiL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È  ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע "פ 
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע .4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי . כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע  הטוען המלוה מידי 
כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי  לעדות, פסולים שהם

להשבע , המלוה את לחייב  זה, הוא פרוע  שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי "ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף , ממנו שלוה
הוא.13) פרוע  לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי  דדיינא", "בשודא שם: אלפס 
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צד               
         

ו. אות בו.15)פ "ט , יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם
זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י ). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי . השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב ). נב , יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ  עני , שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק  שהוא
כזה. אין 21)בחפץ  - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי  לו, מועילים המפקיד סימני 
וכתבו  ה"ד. פ "ו, שאלה הל' והשווה ב ) פה, (כתובות
הוא  שלי  וטוען חי  הנפקד היה שאילו אע "פ  שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי  כי  אמוד, שאינו אע "פ  נאמן, הוא החפץ 

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי  יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע  שהוא מה כפי  לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב "ז, לעדים יחוש

.Èza eaMÓ Ï‡ .ÔÈc‰ wÚ Ô‰ ÌÈc‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza  eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚe Èe‡k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ ≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰ÚeL eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡OÈ ÈÈ„23‰È‡a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰ea¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰ea ‰È‡a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈc‰ ÏkÓ „a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

ÔÈca ÔÈzÓÓ  ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ
„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«

‰Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ
ÔÈc‰28. «ƒ

התובע .23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ "ט . לכתובות ברי "ף  הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב "הגהות 28)רי "ף  וכתוב 
שלא  יכלתם, בכל להתרחק  הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי  פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי  אמרו: ה"א, פ "א סנהדרין ובירושלמי  הלבבות.
יוחאי : בר שמעון רבי  אמר ממונות, דיני  ניטלו שטח  בן
יכול  איני  משה": ה"פני  ופירש לדון. חכם שאיני  ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט , עונש עלי  ואין לדון,

.‚‰nÓ ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :Ó‡È30ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Áz ˜L cÓ :ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰È˜Áe ‰LÈ„a ‰a‰ ˜ÁÈÂ Ba L„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ  ˙e‡n«»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿

ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ Èc ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚe È‡n ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰ÓÚ34ÌÈLk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈzÒÓ ÌÈÁ‡ ÌÈc ÌL LiL ,ÌÈc‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ Ïk  Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆBƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈc‰ È‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :ÓB‡ e˙k‰Â .lÏ ÌÈeÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי  אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב .32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ "א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע  אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי ידון אלא הדין מן להסתלק  רשאי  אינו הם, שקר שעידי 
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב "ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח , הנתבע , ביד ונותן כותב  היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ  (שו"ע  זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי , כשהתובע  זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק , יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף  שם בשו"ע  וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע  והקב "ה ללב , מסורים אלה  דברים
(סמ "ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב  נח , בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ 

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב ,

.„,˙e˜ÏÓ iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
Èc ÏÚ ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡BL ÔÂÈÎÂ .‰BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
ca ÌÚ‰ eˆtL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡iM ‰Ó ÈÙk c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙BB„Ï ‰ÎÏ‰ ÚwiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ÎL „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙ÈÏ e‰e‡È‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈc‰ ÈÎc Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡B‰ ‡l‡ ,‰ea ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡˙‰‰Â ‰È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב .38) לשאינו מיתה חיוב  מלבו לבוד שיתכוון
בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו

איסורי בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי 
לידי עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי "ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע "פ 

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט . ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
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קרוביהן  מפני  - אחד ביום שנים דנים שאין אע "פ  אחד,
כל  ושאר וברש"י ), ב  מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎe ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙ÈÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈpÓ ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈÚ‰ ÏÚ BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈfÓ ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙÁÓe ,‰Ú B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי  בני , "אל כד) ב , (שמואלֿא שנאמר

שומע ". אנכי  (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ "ב ,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי "ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי 
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי "ן בגימ "ל ד"ה: שם, רש"י  ומפרש ב , כה,
שם: הר"ן וכתב  שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ "ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆt c‚Ï ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54ÓB‡ ‡e‰ È‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡BÈ ‡Ï L‡ ÏÎÂ :‡ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ Ïk ÌÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈO‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

˜Ù‰  ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי  זכותם ומאבד תימן: ובכת"י  לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס .54)הסדק , תקיף 
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב . לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט , (יהושע  שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי  - וגו' האבות" וראשי  הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף  שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈÁ‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ,ıt c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈÁ‰Â e‰cpL ,Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
Ó‡ ÊBÓ eB‡ :Ó‡pL .ÌÈaa B‡ËÁ ÌÒÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙ÊÚÏ e‡ ‡Ï Èk ,‰ÈLÈ B‡ e‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני  שאומר: לומר 57)להרחיקן,
ה"ב . פ "ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני  עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע  יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי  שישב  ואחרי  לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב  שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח 

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי  ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח  ידגיש לא
(כסף ֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על  שמחרימו שמפרסם 61)הרי  הרי 
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.ÁÈÏ Èe‡‰ ÌÚ ‰ÈÓ ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,BÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁk ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ È‡Â :Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌËÓ‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני  בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙Èa Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :Ó‡pL .ı‡‰ ÏÚ ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈeÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65LLÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈeÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס  מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי  אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י  זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי  אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסף ֿמשנה). הארץ  על לסחוב  רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"ימפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י :

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡iM ‰Ó ÈÙÏ  ÌÈc‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïke .‰ÎÈˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bia‰ „Bk ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰Èc ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ Èa „Bk71˙B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„Bk Ò‰È ‡lL È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰fÓ‰ ÏkL .„Ïa ÌB˜n‰ „BÎa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bia‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb  «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bia‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb  ‰Bz‰73„Bk ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי "ב ) פ "ב , (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי  ב ) יט , (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי "ד: פ "ג אבל בהל'
הכל  הפרס , בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי  כדברי 
ב . צ , בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע "ב  רבינו וכפירוש מ "ו, פ "ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב "ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי  בה,
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צו               
         

ה'תשע"ח  אלול ב' שני יום 

       
הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס  האיסור

ולדיין  לפרנס  שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי  הכיבוד
בית  שליח  של בכבודו לפגוע  שלא הציבור. בפני  להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי  דיון ימי  בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚e eav‰ ÏÚ ‰Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe‰2Òt ÏÎÂ .‰‡ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ  ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL eav‰ ÏÚ ‰˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡È ÔÎÏ :Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח )3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי  לאיוב : אמר אליהוא
(רש"י לב  חכמי  בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס  "כל אמרו: א צב , ובסנהדרין שם), לאיוב 
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י "ג. הלכה ג, פרק  תשובה

.Èt ÏÚ Û‡ ,L‡ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰‡ Èa  ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡ˆÂ ,Ì‰ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
eav‰ ÁË ÏBÒÂ .‰˜ÊÁ „Èe ÏB„b ÁÎa ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ L‡k :Ba Ó‡pL ,ea ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ L‡k eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡Èp‰ Ïk ÏL Ôa ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
Ó‡Â ,ÌÈˆÓa ‡e‰ Cea LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ eÓ‡ .Ï‡OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני  שאינם
חכמים  תלמידי  לצאת חכמים תלמידי  מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י ). שבהם, תורה יפסע .6)מפני  ולא תימן: יד בכתב 
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב . ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב  לילך ביניהם והמפסיע  לארץ , יושבים
(רש"י ). ראשם על א.8)כמפסיע  ח , יד 9)שם בכתב 

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי 

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :Ó‡pL .Ôica „Bk ‚‰Ï eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL eavÏ ‰‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„eÒ‡ ,eav‰ ÏÚ Òt Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ÌÈaa ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÓÁÂ14ÌÈa ÈÙa kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚÓ ˙cÚÒe ı‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎe15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È ÈÏÂ Ô‰Ï ‰Ú eÓ‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי  א. ע , קידושין
סנהדרין  ובירושלמי  (רש"י ). מלאכתו שיעשה מי  לו שאין
אסור  שישמשנו מי  לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב , פרק 
ד. ח , משפט  חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי  לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב ).זה קטן סעיף  שם (סמ "ע  וחומר קל

יב .16) כה, בישעיה הכתוב  מליצת פי  מט ,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף  עד ולבניו לו רע  שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו ב ֿג, הלכה ה, פרק  דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡ ˙el˜ ‚‰Ï eÒ‡18È‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19 ÔÈ„Ï ‡BÏ ‰ˆ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ Ï‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡BÏ ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡BiL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙ÈÏ22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי .19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק  לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני  המודיע  שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע , בידי  אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי  - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב ,
הלווה  מידי  החוב  לגביית נוקט  דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב  לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י  פתיחות". "והמה כב ) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס , פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי  ב , קיב , קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי 

(שם). עדים משני  פחות ממון מוציאים אנו אין ח , הלכה

.ÂÌÈc ˙ÈÓ‡a iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
Ú‰ ÔBLÏ24˙ÈÏ LÈ  ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

˙ecÓ ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע  של הגנאי  א.24)דברי  טז, קטן מועד
משה  ידע  ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני  שנאמר:
שם). (רש"י  לו סיפר שהשליח  לא אם בספר, זה את לכתוב 

י "ח ,25) פרק  לעיל מפורשת - מרדות מכת ב . יב , קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ‡BÏ ÔÈc ÏÚa ‰ˆ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
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צז                
         

‰na .ÔzLÏL ÌMÓ Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈLBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï‡ ;ÌÈic‰ ˙ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰  ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k  „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני  שווה שיהא ודווקא, א. ח , סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט 

.Á ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡BÏ ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚB˜ ‡BiL ˙Úe .29BÏ e˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ‰ :Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚB˜  ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡BiL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈÙka ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‡a ‡ÏÂ „Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚB˜  ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע  עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק  תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח  לא אבל

לו 30) אין שמא כי  בפועל, קיימו לא שעדיין פי  על אף 
בית  לפני  הופיע  כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף 
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי  הדין,

וברש"י ). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ  שהם

ואנוס . טרוד הוא של 33)והרי  קבועים ישיבה ימי  שהם
חמישי , ליום אותו מזמנים שני , ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י  הבא שני  ליום שוב  אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט  שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡35,ÈLz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„eË ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…
,ÔÒÈ Á‡ ‡BiL ÔÒÈa ÔÈÚB˜ Ï‡ .BË ÌBÈ Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
Úa ÔÈÚB˜ ‡Ï Ï‡ .ÈLz Á‡ ‡BiL ÈL˙e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
Úa ÔÈ„eË Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL Á‡ ‡BiL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני  ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי  ויוםֿטוב  שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡BÏ Bkc Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ÙÎa ‰È‰ .BÏ Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»

ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ÓB‡  ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡BÈ Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡BiL ÔÓÊ BÏ eÚ˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙ÈÏ ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ  ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ BkcL Cc‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ Bkc Ì‡ Ï‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ eÓ‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bkc :ÔÈÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
eÓ‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב  חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ eÓ‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙ÈÏ ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡  ÌlL ‡40Ba e˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Úz ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈÁÓ  BÈec Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט  אלא התחצף , לא שהרי  לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי , חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו  לו
כאן: ברדב "ז הובאה הרשב "א ולדעת ה. הלכה ז, פרק  תורה
חכמים. מדברי  אלא אינו ונידוי  התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב "נודע  תקצא הרשב "א תשובות וראה
בענייני הוא שהסירוב  כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי כשהתחצף  אבל תחילה, בו מתרים אזי  - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי  מקבל איני  שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב  שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק  תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי  משמשת לשלם,
להתירו, יתבע  ולא בנידוי  יום שלושים אחריה ישב 

משנה). (כסף  אותו מחרימים

      
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני 

הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף  עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני  להישפט  האיסור

.‡‡Ïa BÚ  Ï‡OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È„‰Ò L‡ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È‰  «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ ‡ÈOÂ :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .LÁ Ïl˜˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰˜BÏ  Ï‡OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?LÁ Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ  BÊ ‰ÏÏ˜a ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ
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צח               
         

‡e‰ È‰) .‰˜BÏ  ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
LÁk6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב  ז) כב , (שמות ככתוב  זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב  שטז, ל"ת המצוות' וב 'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב  מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב ). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי  על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי  בלבד... מיזקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב  נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב  דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב  שיז, ל"ת המצוות' וב 'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע  הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע ... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי  שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף  מצב  על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף ,
בכסף ֿמשנה: הובאה ב 'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס ".
שאינו  ישראל בר אפילו אני  מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח  ק "ו וצ "ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס "ק  כז, סי ' לחו"מ  קוק 

(6- בושת לו יש קטן ב ) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב 'טור' להעיר, וראוי  (כסף ֿמשנה). קללתו חיוב 
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח  רבינו דברי  מביא כז סימן
הגירסא  שזוהי  סובר והכסף ֿמשנה כחרש, שהוא מפני  חייב 

הנכונה.

.eËt  ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,iÁ  »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL BiÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ  Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ ∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ôe .LÏL ‰˜BÏ  ‡ÈO Ïl˜9 ÂÈ‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa‡ ÌeMÓ iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי  אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי  (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע 
שנגמר  מי  ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי "ב . ששנינו 8)פ "ה, כמו גויים, למעט 
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט : פ "ד, סופרים במס '

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י  הנוסח  הוא כך

וניכרת. גלויה טעות וזוהי  נשיא, וכן כתוב :
יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב , (שמות ובמכילתא

משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב  אחד, דבר מדבר
בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב ,

.‚.ÌÈÁ‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ  BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ÓLe EÏ ÓM‰ :Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡  Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ BÁ B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;iÁ  ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È‰  ‡e‰ Cea LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰ÚeL Ba  e‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב . פ "ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי 
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב  אפים ארך רחום, כגון

פ "ב , שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי  כשמקלל לוקה אינו הראב "ד ולדעת ה"ב .
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ "ד, שבועות לירושלמי  וכוונתו בירושלמי , הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב , מאיר רבי  בכינוי , "קללם ה"י :
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי 
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי , גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי  ינאי  רבי  "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי  מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ  והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ "ב , שבועות
לפסוק  בקשר א) ס , (סנהדרין הש"ס  מדברי  לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי  אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי  שהוא מואב  מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
 ֿ עלֿאחתֿכמה המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי  אלא
שקוראים  שהשמות הרי  הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי . נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי  - עליו וקיבלו ב "ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י ). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ "ז,

.„Ïk ‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ17‰‡˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

e‡ :Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ïe ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈc‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰ÎÈ Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Cea ÈBÏt È‰È Ï‡ :Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב ,17) פי "ח  לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט "ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה
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צט                
         

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס , ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב "ה 19)(כסף ֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ "ע  ממילא מקולל הוא הרי  מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ  א לה, בשבועות משנה
הן", שומע  אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב "ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב  אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע 

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÛÁ Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ecÓ22e‡iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ 23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È‰L24ÔÈLBÚ  ı‡‰ ÌÚ ÛÁ Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
ÛÁ˙pL ‰Ê ÈÙÏe ÛÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב .21) ע , שרואים 22)קידושין או הנידוי , על נוסף 
ט ). כז, שם (סמ "ע  לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי 

שם.23) יט ,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב ". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי "ב . פ "ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב  דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ "ח  לב "ק  ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי  כראוי  שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמ ּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ "ג, ומזיק  ב )26)חובל פג, (ב "ק  שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי  "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ "ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡  B„Bk¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ  Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

iÁ˙Â ‡ËÁ kL28ÈtÓ Èec iÁ˙pL ÈÓ Ï‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
È˜Ù‰L29Ô„Bk ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆÂ ,ÔÈc ˙Èa ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL‰  e‰ec ‡ÏÂ30ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚÓ ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡Ba‰ „BÎa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈice ‰Bz È„31 ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא
הל' וראה ב ). לב , (קידושין מחול כבודו אין - המדיני 

ה"ג. פ "ב , חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון
וב "אור  (כסף ֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף  זה שאין מסביר, שמח "
ומה  עצמו. כלפי  כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי  ה"ג.
המחרף , מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי  גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס , לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף .29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב ). לב , (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח  לוי  בן יהושע  ברבי 

מימי אדם החרמתי  שלא אני  אלמלא לו: שלח  בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי 
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ "ג, מו"ק  (ירושלמי  מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע "פ  הי "ג: פ "ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח  אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי  חכמים העול.31)תלמידי  ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈÎBk È„BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡kÚe34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È‰  Ï‡OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙B˙a „È ÌÈ‰Â Ûc‚Â ÛÁ el‡Îe ,ÚL ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :Ó‡pL .ea«≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ  Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ  Ì‰ÈÙÏ36È„BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚe ,‰ÙÈwz ÌÈÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡OÈ Èi„Ï epÚa˙È  Ï‡OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL ÏËB  ‡BÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈÎBk È„BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני  התימנים: מושב 34)בכתב ֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ ' תנחומא מדרש

בהקב "ה  כפר גויים, לפני  והולך ישראל דייני  שמניח  מי 
צורם  כצורנו לא כי  שנאמר: בתורה, כפר ואחרי ֿכן תחילה
לעילוי עדות זוהי  פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י  (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע ' כו סי ' חו"מ  ובשו"ע  ב ). פח ,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק  עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע  לבעלי  יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי  רב  בתשובת הדברים ומקור (רדב "ז).
ב ): צב , (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ "ח  לב "ק  ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב  שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי  נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי 

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»


 

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
˙ÈÏ „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
.ÌÈ„Ú‰ ˜ÁÏÂ L„Ï ( .˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈcƒ¿ƒ∆≈≈ƒ¿¿«¿…»≈ƒ
ÈÈ„a ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê ÔÈ„a „Ú‰ ‰BÈ ‡lL (‚∆…∆»≈¿ƒ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈
‡lL (‰ .„Á‡ „Úa c Ìe˜È ‡lL („ .˙BLÙ¿»∆…»»»¿≈∆»∆…
‡lL (Ê .B˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
.ÌÓÊ L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ ˙BOÚÏ (Á .˜La „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿∆∆«¬¿≈≈«¬∆»«

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

    
לפני1) שיבוא לחבירו עדות היודע  על המצוה, בו מתבארת
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ק               
         

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
BÁ ˙‡ da iÁiL ˙e„Úa ÔÈae‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .˙BBÓÓ ÈÈ„a. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡ B‡ „Ú ‡e‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי  לתובע  לם
הנתבע . ולרעת הוא 3)התובע  זה ששטר שיודע  כגון

רבינו  ודקדק  מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע ,
לו  להעיד חייב  שאינו גוי , למעט  חבירו" "את  לכתוב :

ב ). ס "ק  כח , סי ' לחו"מ  תבעו 4)(סמ "ע  לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב  אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני5)לאחר אבל
מהרוצח , להנקם כדי  להעיד, חייב  תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ "א, (מכות הרא"ש וכדברי 
מקרבך  הרע  ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב  ערוה

לומר 6)(כסף ֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב  זה
ישא  יגיד לא אם שהרי  להעיד, שמצוה שומע  אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע  או ראה או הוא: כך הכתוב  ושיעור עוון.
שאפילו  משמע , רבינו ומדברי  (רדב "ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע "פ  להעיד, חייב  אחד עד
וישלם, להשבע  הנתבע  ירצה לא ואולי  שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע  מרויח  נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף  כח  סי ' (חו"מ  מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי "ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב 
(ע "פ  שמים" בדיני  וחייב  אדם, מדיני  פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.ÔÈc ˙Èa ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ  Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„Bk ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰Bz „Bk ÏLÛÈ„ÚÚn‰Ï BÏ LÈÂ ,‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

eq‡‰ ÔÓ da LÈÙnL˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰  «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡  ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰ez¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
Ï „Bk ÔÈ˜ÏBÁ. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י  לכבד שנצטוינו
תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני  "והדרת ככתוב : החכמים,

ה"א. פ "ו, ב .9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב  אינו
בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח  ביתֿדין אבל

שם). ובסמ "ע  ה, סעיף  כח  סי ' אשה 11)(חו"מ  כגון
חי . שבעלה יודע  זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני  הבאה

מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע 
ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע  ובערת לקיים: כדי  להעיד, חייב  מיתה,
לנקום  שיודע  כיון הנרצח , את הרג כאילו זה הרי  - יעיד לא

(כסף ֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם

זכות  לו יודע  אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע . קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני  זו והרי  ההכאה ע "י  תקלה לו תארע  שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע  ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י14)מקרבך ב ). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב ". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ "ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע  שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי 
וכן  ה"א). פ "ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע  שם הוצאת

א. סעיף  כח , סי ' בחו"מ 

.‚„ÈÚ‰Ï iÁ BÈ‡  ÏB„b Ô‰k‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„Ïa Ï‡OÈ CÏÓÏÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ CÏB‰  ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

eËt  ˙Bi„Ú‰ ‡La Ï‡ .da „ÈÚÓe. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח , (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י ). הדין, מצד זה וכל יוסף . כרב  שם,

לא  חכמים שגזרו שטח , בן שמעון בימי  שאירע  ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי  נכנעים שאינם ישראל, מלכי  את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ "ב , סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי  אלא
פ "ה, המקדש כלי  להל' (כסף ֿמשנה א יט , שם כמבואר

ה"ז. פ "ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט ). שאין
ומובן, ה"ט ). פ "ה, המקדש כלי  (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב " כבוד חולקים ש"אין ה"ב , לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב , יח , לסנהדרין ב 'תוספות' וכן
מביאים  משיח  וכהן "המלך ה"ז: פ "י , שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÔ˜ÁÏe ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba‰Ïe ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
Ô‰a eÊÁÈÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡zL„Â :Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»

˙Úa ‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈˆe .ËÈ‰ zÏ‡LÂ z˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ÌÈ„Ú‰ ˙È˜ÁÚLe .wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«

?ÚeL ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙BÈ˜ÁBÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈
ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎe ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó B‚‰ LÓ‡ B‡ ,B‚‰ ÌBi‰ :Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?ÚeL ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ ÚM‰ ÏÚ ˙È ,˙BÈ˜Á‰ ÏÏkÓe: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL  ‰Ê ‰„BÚ „ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„Ú ‰Ó ˙‡?„Ú ‰„BÚ BÊ È‡ee„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚÌÈetk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL ?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡ ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL  LÙp‰ ˙‡ ‚‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆
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?B‚‰ÏÏkÓ ‡e‰ È‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙BÈ˜Á‰. «¬ƒ

  

       

זהה  תוכ בו  יש  כי  יבמות, מסכת  בסיו הובא  זה  עניי
המסכת. ויסוד  לכללות

ואחד ממונות דיני  אחד  תורה , "דבר נאמר: המסכת  בסיו
יהיה  אחד  משפט שנאמר: וחקירה , בדרישה  נפשות דיני 
 צריכי אי ממונות דיני  ( חכמי) אמרו  מה  ומפני  . לכ

."לווי בפני  דלת תנעול שלא  כדי  וחקירה , דרישה 
," כשרי  עדי שני  על־פי  הדי את לחתו "שנצטוינו   וא
אצלנו   ה  וכשרי הואיל  שקר שהעידו  שיתכ  והג
את  לחקור מצוה  ואעפ"כ  ,כשרות על אות מעמידי
כפי עצמה  מצד  שהתורה   א כי  ,בשאלת ולהרבות  העדי
יקו  עדי שני  ש "על־פי  קובעת 'הנות 'גדרי  מצד  שהיא 
דופי שיש  יתכ  שמצד המקבל', מ 'גדרי   ג בה  יש  דבר"
דיני ואחד  ממונות דיני  ש "אחד  תורה  אמרה  ולכ ,בעדות

וחקירה ". בדרישה  נפשות
והמקבל,  העול בגדרי  יותר עוד  והתחשבו   חכמי באו 
תורה  די עקרו  ,לווי בפני  דלת תנעול שלא  החשש  ומצד 

ממונות. בדיני  ודרישה  חקירה  שחייב 
תורה  די שמצד  יבמות, מסכת של הכללי  תוכנה   ג זהו 
חכמי אבל חליצה ", למצות קודמת  יבו "מצות
 שאי ש "עכשיו  ותיקנו  באו    העול בגדרי  שהתחשבו 
את  "הכונס  שאול אבא  ולדעת מצוה "  לש מתכווני
כאילו   אחר דבר  ולשו אישות  ולש נוי   לש יבמתו 
"אמרו   ממזר" הולד  להיות בעיני  אני  וקרוב  בערוה , פוגע 

." יבו למצות קודמת חליצה  מצות
        

מכוונת.18) עדותם  אם  חקירות 19)לבדקם, שבע 
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב : לב , סנהדרין החקירה. ועומק  השאלות ריבוי  מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני  להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק .23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי , פלוני  היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא
"הוי מ "ט ): פ "א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי  העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ , סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי  העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני . במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי  שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי  - היטב " ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי  - ד) יז, (שם היטב  ודרשת

נמצאו  נוספות, שתים הרי  - יח ) יט , (שם היטב " השופטים
שם). (גמרא הן חקירות כדי27)שבע  והכל ב , עמ ' שם

בהם, יחזרו או ישתקו אולי  עליהם, ולהכביד להטריחם
שם). (רש"י , כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל

עבד).29) מי  את שם: (ובמשנה, מרקוליס  או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע  בעוד המעשה,
המעשה. בגוף  ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח , פ "א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב , כשיעור
ה"אֿה). ברומח .33)פ "ב , או כדין 34)בסייף 

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי  ה"ג: פ "ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰wÚ Ô‰L ÌÈc‰ Ô‰ ˙BLÈc‰Â ˙BÈ˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰iÁ˙È Ô‰e ,‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚLÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,enÊÈ Ô‰aL , ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי  העדות, בגוף  שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע "י39)מתי  יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאי ֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואי ֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב , לפסחים ברש"י  וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע  לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע "פ  המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף  נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי 
(לחםֿמשנה).

.ÂwÚ ÔÈ‡L ÌÈ„a ÌÈ„Ú‰ ˜cÏ ÔÈaÓ „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È‰  ˙B˜È„a ‰an‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
ÚLa e˜ÁÂ ,‚‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙BÈ˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»

‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL„ÂÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ba B‚‰L‰Ó :Ô‰Ï ÌÈÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆

B‡ ÌÈÏ ÌÈ„‚a ,‚B‰‰ B‡ ‚‰p‰ LeÏ ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ ÔÏ  ‰ÈÏÚ ‚‰pL ı‡‰ ÙÚ ?ÌÈÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
eÓ‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚‰ :ÌÈ„Ú‰e˜„e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙BÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï eÓ‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙BÏB‡ eÈ‰ ˙Bk‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
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È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„a ‰an‰ ÏÎÂ ?˙Bˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈
ÁaLÓ ‰Ê. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק  א. מ , סנהדרין
ה"א. פ "ב , בסמוך כמבואר בכת"י42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ  הפרי  זנב  - עוקץ 

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תשע"ח  אלול ג' שלישי יום 

    
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ„e ˙BÈ˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„Ï3˙BÈ˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ„e4:ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú  Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„a Ï‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú  ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

 ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊeƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt ÚeLa :˜ÁpLk „Á‡‰ Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈa ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚‰ :Ó‡ ?B‚‰ ‰na :eLcLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz‰ ‡ÏÂ ,B‚‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È‰  B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï eÓ‡Â10?ÌÈÏ B‡ ÌÈÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :eÓ‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È‰  LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק  לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב 

יכול 5) אתה אי  יודע  איני  שאמר כיוון א. מ , סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק  לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י  עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב . הלכה סוף  לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי המעשה בגוף  נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע 
דֿה. הלכה א, פרק  לעיל כמבואר העדות, מעיקרי  היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף  את לכוון ידע  לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי11)של א מ , בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב , מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח  הזמה תורת

.ÈM‰Â ,LeÏ ‰È‰ ÌÈÁL ÌÈÏk :„Á‡ Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È‰  LeÏ ‰È‰ ÌÈÏ ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»

ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈa „Á‡ Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓa Ó‡ ÈM‰Â ,B‚‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈc‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב . ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני  - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈaÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
 Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈce ˙BÈ˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú  ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי  רבא, כדברי  ב  מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק  שלקמן פי  על  ואף  השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי  בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי  על אף  השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי 
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי  כמבואר השלישי ,
לעדות  פסול או קרוב  מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק  לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב  אינו עדותו לכוון יודע  מ ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב  שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק  לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈa :ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
 L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈa :ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL BeaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ Á‡ Ï‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
OÚ ‰ÚLa :ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú  ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ , (סנהדרין שי "א:18)השלושים וינציאה ובדפוס 

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני  לתלות, אין ולפיכך,
ב ). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו  ומדברי 
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני  לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב "ז).
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.‰‰LÏLa :„Á‡‰ Ó‡20‰MÓÁa :ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú 21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È‰  ˙BÚL LÏLa :ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ CcL23Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú  LÓÁa :ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú 26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ k c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי  עיבורים שבשני 
עיבור  שאחרי  הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי  שמע  וודאי  החודש ימי  רוב 
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע 
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב ). א.22)מא, מ , הסוגייה 23)שם מסקנת לפי 
- משהו" חסר שעות שתי  טועה "אדם א יב , בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני  את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב  מה זה ולפי  משהו, חסר שעות בשתי 
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף  שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני השלישית, סוף  עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח  שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ  הלכות והשווה משנה). (כסף  שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט  הלכה א, פרק 

שתי24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב  מא, שם

הנץ .25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י ). ב  יב , על 27)(פסחים לזרוח  שהתחילה משעה

אמנם  הארץ . פני  על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי 
רבינו: כותב  י "א הלכה א, פרק  שמע  קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח : ושונצינו ר"מ  רומי  בדפוסי 
ב "דרכי הרמ "א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח , סימן חיים אורח  לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי  ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני29)עדות אמר אחד

היא  שאף  השקיעה, בתוך אומר והשני  מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק  סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ  של הקודם

א. מב ,

    
בכתב .1) עדות קבלת קנסות. ובדיני  ממונות בדיני  החקירות

בעל  בפני  שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰È˜ÁÂÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :Ó‡pL .Ï‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
eÓ‡ ?„ˆÈk .‰È˜ÁÂ ‰LÈc ÔÈÎÈˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡.˙Ói˜ Ô˙e„Ú  ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

  

       

וחקירה , דרישה  על תצווה  שהתורה  יתכ אי ,להבי וצרי
הרי "לווי בפני  דלת ל"תנעול  על־יד לבוא   שעלולי  הג

מכשול". תת לא  עיור ש "לפני  בגדר זה 
חילוק  יש  פיו , בהודאת  האד בחיובי  : בהקדי והביאור
 מלקי ולא  בית־די ממיתי ש "אי נפשות בדיני  מודה   א
אבל  ," עדי שני  על־פי  אלא  פיו  הודאת על־פי   האד את
בזה , הביאור וידוע  דמי ".  עדי כמאה  פיו  "הודאת בממו
שנאמר  הקב "ה , קני אלא  קנינו   אד של נפשו  שאי
שג ואע "פ שלו . הוא  ממונו  אבל הנה ", לי  "הנפשות
 ולכ , האד לבעלות שנתנו  הרי  הקב "ה , של הוא  הממו
על  ובוודאי  גופו  על משא "כ  בעלותו , מורגשת לממו בנוגע 

נפשו .
ג ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא  זה  כל , אמנ
התורה  שציוויי  ומכיו הקב "ה , של  ה הממו  וג הנפשות
אלוקי"  כדבעי  כשהוא  יהודי  של למצבו   מתייחסי
דלתו  את ינעול  שאד חשש  אי  ישר"  האד את עשה 
היטב יודע  כי  בהלוואה , ממו יאבד   א הלווי בפני 
הדורות  ירידת מצד  אבל הקב "ה , של רכושו  כל שממילא 
של  כולו  הוא  ממונו   ג שבאמת  האד אצל "מונח " לא 
בית  בימי  שנתחדשו  והתקנות הגזירות באו  ולכ הקב "ה ,
התורה , ציוויי  על  וסייגי גזירות  להוסי הוצרכו  שאז שני ,
בפני דלת תנעול שלא  כדי  וחקירה  דרישה  שא "צ ואמרו 

.לווי
(לעדות) נפסל  אד אי"  " ברמב  נוס די יוב על־פי ־זה 
גזל  או  שגנב  ואמר לבית־די שבא  הרי  כיצד , עצמו . על־פי 
נפסל", אינו  עצמו  על־פי   שמשל אע "פ בריבית, הלווה  או 
דבריו ), את  מחלקי) דיבוריה " ש "פלגינ הוא  הדי כי 
אות את אבל דבריו , את  מקבלי הממו לחיוב  בנוגע 
והלא  רשע . עצמו  את  לשי  מקבלי אי  עצמ  הדברי
שמאמיני מכיו הוא  אותו   מחייבי שאנו  הממו חיוב  כל

דבריו . סמ על יפסל שלא  מדוע  וא "כ  לדבריו ,
אד של ממונו   שג לעיל המבואר על־פי  הוא  והביאור
לא  הוא  ממו אותו   מחייבי שאנו  וזה  הקב "ה , של הוא 
נפסל   ג היה  אז (כי  לדבריו   שמאמיני מפני  בהכרח 
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, מעול  דברי היו  שלא  באמת שיתכ אלא  לעדות),
ממונו " על "בהול להיות שטבעו   אד  רואי וכשבית־די
של  שרצונו  הוכחה  זו  הרי  לפלוני , ממו שחייב  ואומר

לפלוני . יגיע  זה  שממו (הממו בעל  ג (שהוא  הקב "ה 
, האד של  הממו היה  ובאמיתיות בפנימיות אילו  כלומר,
 שהממו מכיו אבל לפוסלו , ולא  לדבריו  להאמי יתכ לא 
ובכל  , מעול  דברי היו  שלא  באמת יתכ הקב "ה , של  הוא 

לפלוני . יגיע  משלו   מסוי שממו רצה  הקב "ה  זאת
      

חקירות,2) שבע  אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ "א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני  ממונות דיני 

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני  וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב , (סנהדרין ממונות לדיני  הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י  (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙BÈÎÓe ˙BzÓ˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰È˜ÁÂ ‰LÈc ÔÈÎÈˆ˙e˜ÏÓa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚e‰nÓ ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡ Ì‡ ÔÎÂ .LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰È˜ÁÂ ‰LÈc CÈˆ  BÏ. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב  הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ "ע  כהלוואות דינן כיס  חסרון בהן ויש מצויות
 ֿ דיבור א ג, לסנהדרין ב 'תוספות' וראה א, סעיף  ל, סי '

תנעול). שלא ותשלומי9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח , פ "ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב  לב , סנהדרין
לחוש  אין כיס , חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט . שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט "ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני  ודינו לגלות ונתחייב  בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב  רוצח , קוראתו התורה שהרי 
ה"ד: פי "א, סנהדרין בהל' רבינו כתב  וכבר הרוצח ", שמה

ואח  מלקיות דיני  ואחד נפשות דיני  -"אחד גלות דיני  ד
ב . לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי13) טענת שמבין או רמאי  שהוא בתובע  שמכיר
ב ). לב , שם (רש"י  צורך 14)בדבריו ואין ב . לב , שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי  הדיין יודע  אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני  הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי  (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈc ÔÈÎÈˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú  ˙BÈ˜Áa B‡ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ

˙Ói˜ Ô˙e„Ú  ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLeÈa :„Á‡‰ Ó‡L B‡ ;i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú  eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡ÏÌ‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ :„Á‡‰ Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú  ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈcaÁL ‰Ó :„Á‡‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ., «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ ÔÏ ‰Ó :ÓB‡ ÈM‰Â‡ËBÈca :ÓB‡ ‰Ê ; ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰˙Ói˜ Ô˙e„Ú  eÈ‰:„Á‡‰ Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰ÓÌlLÏ iÁ  »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰ÓÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙ÈÁ ÈÓcÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ  ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב "ז). ובטלה העדות בגוף  הוכחשו כאילו הם הרי 

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב  כדברי  ב , ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי  פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע "פ  בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף  נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני אלא זה אין - ה"ג) פ "ב , לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב "ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי 
ה"ד. פ "א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף 
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי  שניהם, תובעו והמלוה

מפי מוכחש אחד עד בהכרח  הרי  אחד, מנה אלא תבעו לא
ב . סעיף  ל, סי ' (חו"מ  לעדות יצטרף  ואיך עצמו, התובע 

יא). ס "ק  שם -21)ובסמ "ע  דיוטא בדייטי , תימן: בכת"י 
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י  קומה.
עוברים  רה"ר ובני  הבית, רוחב  פני  על הרבים לרשות

שתי22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי  כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסף ֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי  נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי  שניהם, תובעו וזה

יט . מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי  והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י ). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני  אומר: זה
שמן, חבית דמי  על לו הודה בפני  אומר: וזה יין, חבית דמי 
(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי  על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני  שדרך וברש"י ).
לענין  ב ) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק  העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב : פט "ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף ' ('נמוקי 

בזה". מדקדק  העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי 

ב . סעיף  ל, סי ' חו"מ  ברמ "א כמבואר דבריהם,

.„L :‰Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
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.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ  ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„ÈÔÈÎ˙BÁL :ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ËLaL ˙e„Úa, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ËLaL˙BkÓa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚e. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי28) ה"ז: פט "ז יבמות בירושלמי  וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי  מתורגמן". עלֿפי  ולא כתבם עלֿפי  לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב  עדותם לשלוח  יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט , דברים לתורה בפירושו רש"י 
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב  לא, ליבמות ב 'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב  עדות
בכתב . להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי  שאינו אילם,
נהגו  - מב , ס "ק  כח , סי ' לחו"מ  הסמ "ע  כתב  - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי  על להטריח  שלא הוראה, מורי 
דעת  לב , אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתב ֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני  חתימה עדי  רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי  או סהדי  דמייתי  דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט  על ולא השטרות כל על מוסב  שזה רבינו,
הנביא  דברי  לכך רמז נו). ס "ק  כח , סי ' לחו"מ  (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב  יקנו, בכסף  "שדות מד) לב , (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני  בהם לחוש שאין
ט . אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

 ֿ לבית בכתב  העדות לשלוח  רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע  שטר למעט 
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי "א: פ "ט , לקמן רבינו דברי  לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי  שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי  שאינו לחרש פרט 
שטר  ע "פ  להנשא אשה שמתירים הכ"ח  פי "ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני , בן פלוני  איש מת בו: כתוב  שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי  אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙Èa B˙e„Ú ‰˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡  ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :Ó‡ ?„ˆÈkÈ˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,ÈzkÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk c‰ ÔÈ‡L,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„ÚaÓ‡iL ÌÈc Ïk :c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡BiL ,B˙e„Ú ‰˜ÁpL Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב  יח , כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב  שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י  בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ "א פ "ב ,

אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי  - אנו
נאמנים". אינם - אנו שהגדתי35)בדאים במה טעיתי 

ירמיה. רב  של בעובדא ב  קסז, בבאֿבתרא מתחילה.
הייתי .36) להעיד 37)שכוח  עלי  איומיו מחמת הוכרחתי 

ב ). יח , (כתובות הייתי  ואנוס  במזיד, העיד 38)שקר למה
ב ). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי  על לומר

טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח  לו שיעשה שדהו, פלוני  מכר
וברש"י ). ב  יט , (כתובות מכר ואינו תנאי  לי  קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי  עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב "ז). להגיד נתכוונתי  כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי  שאינו עדים
אני וכי  הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי ? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי  שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי ?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי 
רמז  ורבינו א. סעיף  כט , סי ' בחו"מ  וכן ב  כח , בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È‰  ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa Ô˙e„Ú ‰˜ÁpLÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰aÌi˜Ï LÙ‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
ËM‰‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ˙k; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï‡, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ˙k :eÓ‡Â, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È‰  eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈB˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡.ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י ).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף  חצוף  אדם שאין
ב .42) יח , ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק  אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע  ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתב ֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י  היא אחת הגדה והכל

.Ê‰Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :eÓ‡„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜ÏÌ„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡  »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL BÓˆÚ ÌÈOÓ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ„ eÈ‰ ‰Ó‡ :eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚLÔÈ‡  »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
˜La „ÈÚÓk  ‰Ó‡ ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב . ס "י , לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב  מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י ) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב 

ה"ב . ולא 51)פי "ב , למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב  אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב  שנאמר ְַָביתו,
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קו               
         

היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט , (כתובות עצמם את להרשיע  נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב "ז).

.ÁeÏ ‰ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ÎÓ ËL :ÌÈ„Ú‰ eÓ‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚÔ„È ˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È‰ . ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני  לנו הודיע  המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי  באונסו, והכרנו אונס  מחמת

ה"א. פ "י , זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב ) יט , (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב . ניתן זה האומר: אשי 
שטר  זמן שלפני  תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח 
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתב ֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב  אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י  ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתב ֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב " נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפי ֿזה מאונסו, האנוס  להציל כדי  המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתב ֿידם כשאין

.Ë‰Ê ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :eÓ‡˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡  Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„ÈÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡  Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ËM‰ÓB‡Â . «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚÏÈ‡z‰ eÓi˜ :Ôe„Ï e‡Be. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי  ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח  קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי , שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י  דעת גם היא רבינו כדעת ב ). יט , (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ  ב 'טור' דבריו (הובאו גאון האי  רב 
היו  תנאי  לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתב ֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי  שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי , כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע  ז"ל הרמב "ן אולם

לד. ס "ק  סב , סימן לחו"מ  בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈc‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ó‡, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :ÓB‡ ÈM‰Â„Ú Ô‡k È‰  ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡. ∆»

נאמן,64) הוא הרי  אחר ממקום יוצא כתב ֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי  ולדבריו,

ללוקח . ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב  נמצא
הונא  רב  כדעת ב ) יט , (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי  יהושע , דרב  ה
התורה  שבועת להישבע  הלוקח , ע "י  הנתבע  שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי , שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ "ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע  את שבועה המחייב  אחד
למוכר, מסייע  - שם היה תנאי  האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי  רבינו: שדקדק  וזה מלהשבע , פוטרו הוא אין
הלוי מאיר רבי  דעת היא וכן שבועה. וחייב  כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ  ב 'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌbÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚaÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜Ó ÌÈ„Ú‰ÏÚÏ »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È‰  ‡a ‡ÏÂ ÔÈc. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

ËLa Ï‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ÂÛiÊÓ ËL :ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰Ô‰ ˜L È„Ú !Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !ÔÈ‡  ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡ÏÒÙÈ . ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני 
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני  ולא נפשות בדיני 

(68- בבעליו" "והועד כט ) כא, (שמות שנאמר הנתבע ,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק ) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ , אות שופטים וב 'ספרי ' ב ) קיב , (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב  להם אשר האנשים שני 

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ "ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי  שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי  אינו הדין בעל שאם משמע  ה"ט ,
בינתיים  כי  לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף  כח , סי ' בחו"מ  (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט  שהנתבע  ביתֿדין ראה אם הרדב "ז: וכתב 
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי 
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי "א לכתובות הר"ן וכתב  במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח , (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע 
ומקורו  יח . סעיף  כח , סי ' בחו"מ  וכן התובע , דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב , בבבאֿמציעא
אע "פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי  השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
 ֿ דיבור ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע .74)המתחיל: זייף  המלוה
בשטרות  שחתמו כפי  חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ "י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי  הביא, שלא וכל
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מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב : פכ"ב ,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי  של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח "כ

.ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡ BÏ LiLÌÈ„Úa ÏthÓ  »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙ÈÏ Ì‡ÈiL „ÚÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈcÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L ÚBz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È‰  BÏ e„ÈÚÈÂ e‡BiL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡ÈiL BÈcÌÈ„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע .80) מידי  ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע ) דברים בעל "מי  יד) כד, (שמות שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף  הוא הנתבע 
והם 83)זרוע . כלום, לתובע  חייב  שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די  כי  יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל  מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב ). לט , (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסף ֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב 'תוספות'

    
בדיני1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú˙‡ ÌÈ‡B Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰Ú ‰OBÚ‰„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈˆe ., »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙Èe.CÎÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk,‰Ú‰ ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙËˆÓBa ‰˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙˆÓ ‰˙n‰  ‰Ê,„Á‡ ˙Èa ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ÊÁÂ ,BL‡…¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡Â„Á‡k Ì‰ÈL e‡iL „Ú ,ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ . ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰˙Ó „Á‡Â ,Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡Bƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È‰  el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡Ûˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰˙n‰ Ô˙B‡Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È‰  »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚‰ Ô‰Â ‡e‰  ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚‰ ‡e‰ È‰L. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט 

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי  בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני  בניגוד אותו, וידונו שני ) ביתֿדין
 ֿ (כסף  ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני  אל  חוזר "מנין 7)זה ב  ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי  יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב ). פי "ב , סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי  עדים... בפני  אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסף ֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב 'תוספות' אחד שכל אע "פ 
גמורה. מלאכה חיוב  כדי  עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב  מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב 'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח .13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי , צירוף 
(שם).14) הוזמה שלא

.˙‡ el‡ e‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙ÙËˆÓ Ô˙e„Ú  el‡ÈÙa :„Á‡‰ Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰„Ú‰ Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  Á‡. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י  יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע "פ 

לו. אחד 17)חייב  עד עלֿפי  יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני  -
בן  יהושע  "רבי  א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני 
הוא  שניהם מבין שהרי  זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב  וכן מכלֿמקום. מנה חייב 
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע " או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡‰ Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :Ó‡ ÔÓÊ Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰ÂÈ‰  ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙËˆÓ el‡. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
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הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני 
הם,19) נפרדים מנים ושני  ההודאה, אחרי  ההלוואה נמצאת

זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב  מעידים ושניהם הואיל
מתשרי , ואחד מניסן אחד מנים, שני  תובעו שהמלוה כאן,
שני על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע , דברי  לפי  שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע  ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסף ֿמשנה, ונפטר האמיתי  העד את להכחיש

ז). סעיף  ל, ע "פ 20)סי ' נהרדעא כחכמי  ב  ל, סנהדרין
שם. אלפס  רב  וכדעת קרחה, בן יהושע  רבי 

.„„Á‡ ‡BÈ  ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡BiLÎe ,ÌBi‰ ÂÈc ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙËˆÓe .ÂÈc ÔÈÚÓBL  ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי  וכדעת א עמ ' שם
בדיני זה וכל ב . כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי  נפשות בדיני  אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני  העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע "פ  ספר) (קרית כאחת ההגדה אף  כאחת, הראיה

ב . עמ ' שם בסנהדרין

.‰˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ‰t ÏÚ „Á‡Â ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙËˆÓÈ‡ :B˙e„Ú ˙k ‡lL ‰Ê Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙËˆÓ Ì‰ÈL  zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚt ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ËLa. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני  הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי , לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי ,
פי "ד, מלוה בהל' רבינו כדברי  בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי  טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב  עליו "הוציא ה"י :
(פרישה  ומשלם" להשבע  יכול ואינו שבועה, מחוייב  זה הרי 

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ  של מידו סודר קנין קיבלתי 
רציתי ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב 
שנית  להמלך הוצרכתי  ולא לכך זכאי  הייתי  שטר לכתוב 
(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ , זה לשון
עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי 
יכול  שהמלוה פרעתי , לטעון יכול הלווה אין בכתב , אחד
ממני , לקחתיו לא למה עושה, מה בידי  שטרך להשיבו:
את  המצטט  נא סי ' בחו"מ  ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי 
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף  יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב "ח  עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני  מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי  כאן להגיה צורך אין שם יוסף ' ה'בית

והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד
כגביה שם.לכולם, ב 'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙Èa „Á‡‰ „ÈÚ‰ÔÈc ˙Èa ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡BÈ  Á‡. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙Èa ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂeÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
Á‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÚ‰ÂÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡BÈ  ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙËˆÈÂL e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙaÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ . ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב .27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתי ֿהדין 28)על ושני 
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי  המצטרפת, העדות לפי  יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני 
 ֿ (בבא נפרדים בתי ֿדין שני  לפני  אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס "ק  ל, סי ' לחו"מ  הסמ "ע  וכתב  ב ). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי  שני  כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני  מביתֿדין ומקצת
הרי ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי  כעד השטר.29)זה עדי  ידי  חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח : סי "ב , ל סי ' ובחו"מ 
י שלישי , בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתי ֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף , ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני  העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי  כעד

שם). כאחד.33)(סמ "ע  דיינים שני  עוד עם כשישב 
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני  שהלכו אחרי 

קיום  על אחר ביתֿדין לפני  להעיד אחד עד עם להצטרף 
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני  השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי  חתימת
ברי "ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי  שלשה במושב 

ב . קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙËˆnL Èt ÏÚ Û‡,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈˆBÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e‡aL,c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡  B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :Ó‡pL .Ì‰ÈL. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰LÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È‰ :ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰È˙È‡ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰ÚO È˙È‡»ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ :Ó‡pL È„k Ì‰ÈL Èc «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
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˙Á‡ ‰ÚOaÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ
˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,„˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««

‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙BÚO ÈzL ‰˙‡L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»
Ï‡ÓO „ˆa ˙BÚO ÈzL ‰˙‡LÔÈÙËˆÓ . ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י  הנ"ל: בכת"י 
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב , לעיל

בפני ". שהלווהו מעיד אני  "וכן חצי38)שם: ולא - "דבר
ב ). ע , (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי 

אדם  אין כי  ה"ב , פי "א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי  הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ "ב , אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י ). תימן: אחת 43)בכת"י  ששערה
אומר  "אחד ב ) ל, (סנהדרין הבגרות סימני  מקצת אלא אינה
עדות  וחצי  דבר חצי  - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסף ֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב ]. אחת 46)נו, כת אם שהרי  הוא, משובש זה נוסח 
השניה, הכת עדות לצרף  לנו למה שערות, שתי  על מעידה
אם  "אבל הנוסח : תימן, בכת"י  וכן שי "א, וינציאה ובדפוס 
שתי שראה השני  והעיד שערות... שתי  שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי 
ממונות  לעניני  דוקא הכסף ֿמשנה: וכתב  שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח  לענין כגדול שיחשב  עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני  אבל שבממון, עדות להעיד
שתי יראו העדים ששני  עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק  נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני העדות שמצטרפים "אע "פ  זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני  עוסקת זו הלכה שכל הרי  - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף  לחו"מ  יוסף ' ב 'בית וכן בלבד.

ה'תשע"ח  אלול ד' רביעי יום 

    
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי שטר פסול. או קרוב  אחד וביניהם להעיד שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב  מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי  על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰ÚeLÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

  

       

תורה  האמינה  מקומות "בשני  :בסוטה וממשי אחד , עד 
 כא והרי  בה , אי ועד  ("שנאמר:  מרי מי  תשתה  שלא 
מי נודע  ולא  ("שנאמר  תיער שלא  ערופה  ובעגלה  עד ")
ההורג  ראה   א אפילו  ,עורפי היו  לא  נודע   א הא  הכהו ,

אחד "). עד 
 חותכי אי מה  מפני  אחד , עד  של הדי בגדר לחקור ויש 

פיו : על הדי
משני (באיכות) לגמרי  אחר בירור סוג הוא  אחד  עד  א .
עליו  לסמו שאי תורה  אמרה  זה  בירור סוג ועל , עדי
להסביר  יש  ולפי ־זה  עדות. של אחר "סוג" שהוא  מפני 
; מקרי בשני  רק  תורה  האמינה  העדות של האחר שלסוג

. תיער שלא  ערופה  ועגלה  תשתה , שלא  סוטה 
דשני והגדר הסוג מאותו  הוא  אחד , עד  שעושה  הבירור ב .
שבדיני מכיו ולכ בכמות, חסרו כא שיש  אלא  , עדי
מספיק  לא  גמור, בבירור צור יש  נפשות ודיני  ממונות
סוטה  להשקות שלא  בנוגע  זאת ובכל אחד , דעד  הבירור
א בירור "קצת"  ג מספיק  ערופה , עגלה  את  לערו ולא 
יש  ועל־פי ־זה  מיתה . חיוב  לעניי בשלימות בירור זה  שאי
חיוב נעשה  אחד  עד  על־ידי   שג בשבועה ,  ג כ לפרש 
אינו  אחד  העד   שגור בירור שה "קצת" כיו השבועה ,

שבועה . לחייבו  מספיק  כ אבל ,ממו לחייב  מספיק 
המציאות, על  שמעידי בירור בעדי  הוא  זה  כל , אמנ
אחד שעד  השני ) לאופ  ג) לומר מסתבר  קיו בעדי  אבל
 החסרו  א  ג כי  מאומה , על־ידו  נעשה  ולא  , כלו הוא 
עדי שני  של זה  בשיעור שחסר זמ כל הרי  בכמות, הוא 
אנשי שני  שצרי כבד  משא  כמו  בדיוק  דבר! נפעל לא 

כלל. להרימו  יכול אינו  לבד  אחד   ואד להרימו ,
      

החלטה.2) מוציאים קפח :3)פוסקים, אות שופטים ספרי 
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני  אלא לי  "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב  מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני 
הלל). (רבינו ממונות דיני  לרבות בא - כל עוון"

מסיני .4) למשה עד איש מפי  איש רבותינו שקיבלו
הרי5) לתובע  חייב  שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע  כפר שאם

א). מ , ושבועות שם (ספרי  התורה מן נשבע  פרק 6)זה
א. הלכה א

.‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈÓ ÈÓ ‰zLz ‡lL7,ÛÚz ‡lL ‰ÙeÚ ‰Ï‚Úe , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰ÈcÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»
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והרי7) בעדים הקינוי  אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי  לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי  - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י "ד). הלכה שאם 8)א, י "ב , הלכה ט , פרק  רוצח  בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח  את שראה והעיד אחד עד בא
מי נודע  לא באדמה... חלל ימצא "כי  א) כא, (דברים

נודע . והרי  - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי 
י "ב , פרק  גירושין (הלכות להיגלות" עשוי  "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי  זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט "ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט , הלכה י "ג, פרק  (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰ÚeL ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

ÛËˆ‰Ï Èe‡‰ ,Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰ÚeL ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ  ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa  ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa  ÏeÒt B‡ B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י "ז). הלכה י "ב , פרק  מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח  את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב , וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי  עבד, מפי  עד, מפי  עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי  תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט "ו. הלכה א, פרק  הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק 
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ , (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע  ז: פרק  דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב  הרי  וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי  ראייה קעט  איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי 
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב  וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב  פרט  למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי  שנאמר:

במשמע . מאה רבי18)אפילו וכדעת ב  ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó  „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba ÏÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם , עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף  שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙ÈÏ e‡BiLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈaÓ ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,ÏÁ B‡ ‚‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,c‰ ‰Ó ˙B‡Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎeƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ «¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú  ÏeÒt B‡ B˜24ÌÈc ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡25Ì‡ Ï‡ ;ÏeÒt B‡ B˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡  ÌÈLk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ c‰ ‰‡Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב  ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב 

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני 
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני  אחר בו

ב . הלכה י "ב , "שלושה 27)פרק  ב  קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר  שנכנסו
שאפילו  הרי  המצווה, החולה מפי  ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב "ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי לא אמר בעי  "דאי  אמרו: ב  יב , בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי  לעדות",

.ÂB˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈaÓ ÂÈ„Ú eÈ‰L ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈB˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ eLÈ ÌlkL ‰ea ˙e„Ú30eek˙ È‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z  Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È‰  ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .‡Ma32LÙ‡ È‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈLk‰ eÓ˙ÁL33‡e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ Bw‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק  המקום בפני30)מילוי  זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי 
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי  אחרת עדות
וכו' קרוב " מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי "ף  לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב  קסב , בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
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קיי                
         

כז. הלכה ט , פרק  גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף 
חתמוהו  אם הוא ספק  שהדבר פי  על אף  הרדב "ז וכתב 
שטר  פי  על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני העדות כל מבטלים פסול או שקרוב  הדין כל כי  זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב "דרבנן" ספק 

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
Lk ËM‰ È‰  ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט  הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי  בסוף  חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי  המתחיל דיבור ב  יח , גיטין בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ "א יב  סעיף  מה, משפט  בחושן
שני כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי חלק  מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח  את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק  "רווחא ב  י , גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰BÓ BÈ‡  ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ  ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa  ˙eÓÏ LÙ ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,„ ‰ÚÈ ‡Ï  ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ  ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי  המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט  בעדותו. כנוגע  שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדי ֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י  ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני  א לב , שם
ב ): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב  צ , קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני  העוסקת נשיאה יהודה רבי 
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב  שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב "ם
(=העדים)... האנשים שני  "ועמדו יז) יט , (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני 
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני  יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף  יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני 
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי  המעשה

שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי  כדברי 
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף  ז, משפט  בחושן וכן משנה (כסף  דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק  סנהדרין הלכות

ט ). הלכה ב ,

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈvL „a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈˆÂ ,‰Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú  Ì‰Èc ÏLa Ï‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙe zÎ ÈÙa :Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ 45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע  לו נותן לחבירו התוקע  וכן דיינים, פי  על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב  שהוא ב ), צ , קמא בבבא
הלכה  ג, פרק  ומזיק  חובל הלכות ראה דיינים , פי  על אלא

לארץ .43)ט . לחוץ  ישראל שהצריכוהו 44)מארץ 
מקויים, הוא ובזה הגט  זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק  גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט . את לקיים כדי  שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט  לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב  שי "א וינציאה בדפוס 

האשה. אל הוא 48)ומוסב  המביא שהשליח  פי  על ואף 
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י "ט ). הלכה ז, פרק  גירושין והלכות ב  ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב  כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק  לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

    
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק  אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק  ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני 

.‡e‡a k˙BËL ÌeiwL ,Ì‰ÈcÓÈ„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lLÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙BËL ÔÈÓi˜ÓÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,CÎÈÙÏe .ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙BËL. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ "ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי  חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף  שירצה מי  כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני  דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ , בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני  ה"ח , פ "ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י ). פ "ב , (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל
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בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ "ג,
ד, סעיף  מ "ו סי ' בחו"מ  וראה בלבד". ביום הדינים אף 

ביחיד. מקיים ישיבה התופס  שהרב  שנהגו:

..ÔÈc ˙Èa ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ Cc‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ˙k ÔÈÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL:ÈM‰ Cc‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiLe‡BiL :ÈLÈÏM‰ Cc‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ˙k ‰Ê‰f‰ ca „Ú È‡Â ,:ÈÚÈ‰ Cc‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

 ˙Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡BÈCc‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈÁ‡ ˙BËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎBÚÂ˙BËLaL ˙k‰ B˙B‡Ï ˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÁ‡ ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ˙k ‡e‰ el‡ È„È ˙kL. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי  חתימות המכירים "דיינים ב  כא, כתובות
שם. הרי "ף  פסק  וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי  כתב  בהכרת שאם
(כסף ֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב . כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף  צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי  שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ "ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני 

עצמה,14) במלוה נזכר אני  בכתב ֿידי  בהסתכלי  כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ "ח  לקמן כמבואר כתב ֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס "ק  מ "ו, סי ' לחו"מ  (סמ "ע  עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתב ֿידי זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב "ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ "ג לעיל רבינו דברי  וכמשמעות

(כסף ֿמשנה). ידם" כתב  שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח ) מ , שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב  שהיה "או ב  יח , כתובות
ה"ה. פ "ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈÁ‡ ˙BËMÓ ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙BËL ÈMÓÔ‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL‰‡È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈzÓ „Át ‡ÏÂÏk ÔÈÏÎB‡L C„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa˙Ba˙k ÈËL ÈMÓ B‡ .. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙BËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,BËL Ìi˜Ï ‰ˆBL ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰ÂÈÏÚ ‡wL ËMÓ ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
ÚÚÔÈc ˙Èa ˜ÊÁ‰ÂBcÏ epnÓ ÔÈÓi˜Ó ., «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL ÈËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k. ¿À

שדות.19) שתי  של מכר לעיני21)הלקוחות.20)שטרי 

היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא
הלוקח . ע "י  מזוייף  ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי  שלו,

כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב : פי "א ונטען טוען הל' השווה
קרקע ". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי  של

לשהות  לאדם שאסור ידוע  והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י . עלֿידו 25)פ "י , הם מזוייפים השטרות שני  שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י  א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע "י  הם מקויימים השטרות שני  אפילו

שבידו. השלישי  בשטר החתימה זייף  שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף  לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסק ֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע "י27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

(29 ֿ בבית שהוחזק  שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק  כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי "ף  וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק  אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס : שם ורש"י  רבינו. דברי  בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק  אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף 
שזוהי להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף  מ "ו, סי ' בחו"מ  וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL LBÓa :e˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È‰  eÈÙa ‰Ê ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ„ ‰MÓÁÓ C„ ‰Ê È‡a eLt≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈLLBÁÈza Ïk e‚‰ Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL Cc‰ ezÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ. ƒ¿≈∆

הכ"ט .30) פ "ד, יבום הל' והשווה ב . קלח , בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי ' חו"מ  הגר"א וכביאור הקיום, דרכי  בו שפורטו שמואל,
מ "ו, סי ' בחו"מ  המנוסח  הקיום סדר וזהו כח . ס "ק  מ "ו,
כאחד  שלשה "במושב  ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף 
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני  פלוני  ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי  לנו ומשנתברר

כראוי ".

.‰Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe,Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(32 ֿ (בבא הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï eLiL ‰LÏL ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL LBÓa :zÎÏ ÔÈÎÈˆ ¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡ÔÈc ˙Èa :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL .ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
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e‰eÓi˜'ÔÈc ˙Èa' Ba e˙k ‰È‰ elÙ‡ .:Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«
en„ ‡nLÌ‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈMLBa LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈

‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓCÈˆ BÈ‡ . «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא  לחתום.34)עד הספיק  שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני  אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף ", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י . פ "ב , סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני , לנו ואמר בו: כתוב  שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח  לפלוני ,
דיבורֿהמתחיל: א כב , לכתובות ברש"י  ומקורו מ "ו, סי '

שם. השני  כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני  שנתקיים עליו מוכיח  סגנונו שהרי 
טוען  הל' והשווה א). כב , (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ "ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡e ,ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï eLiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ eÚÚÂe‡e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰eL˙a ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈÁ‡ ÌÈL‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È‰  ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏLÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡  ‰eL˙a ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰Úa ÂÈÏÚ eÚÚLkÌ‚Ùa ÂÈÏÚ eÚÚ Ï‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ‰ÁzL ‡Ï Bn‡ :eÓ‡L„ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈÎBk „BÚÂ ‰ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב  שלשתם 44)לפני 

כאילו  זה והרי  קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב  שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח "כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב ,
סי ' לחו"מ  (סמ "ע  ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס "ק  עבירה,46)מ "ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב . פ "י , לקמן ראה לדון, עליה בכת"י47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח "כ

בדין. שישב  בשעת 50)לפני  פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י  ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי  על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב  להם הוא שגנאי  בעדותם, כנוגעים

עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,
להכשירו.

.ÁÌeiw‰ zÎÏ zÓÌi˜˙iL Ì„˜ ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
ËM‰‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,wÚ ‰È˙k‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ËM‰ ˙B˜Ï ÔÈÎÈˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba e˙k. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס  זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס  שכתוב  מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי "א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי  ב , קט , כתובות

שם, הר"ן וכתב  חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי  בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי  ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי  והלווה,

ה"ב . פט "ז, ונטען טוען הל' והשווה

    
מעידי1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב  עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡˙k ÏÚ B˜ „ÈÚÓÂÈ„ÚL ËL ?„ˆÈk .BB˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ôe‡¿≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡e ,È‡ ÏL B„È ˙k ‰Ê :Ó‡Â Ôe‡ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È‰  È‡ ÏL B„È ˙k ‰Ê :Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈB˜ ÔÈ‡L ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈLkÛËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È‰  Ì‰ÈL ÏL Ô„È ˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

ËM‰ Ìi˜˙. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי  הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב ) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי  עמהם, מצטרף  השוק ) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח  וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע "פ 
א). כח , לכתובות (ר"ן המערער מידי  הקרקע  את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתב ֿיד כל על עדים שני  שצריך
ה"ג. בסמוך

.el‡ÂÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈcÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡M ‰Ó:ÏB„‚ ‡e‰Lk ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa ÏL B„È ˙k e‰Ê ,È‡ ÏL B„È ˙k e‰Êe‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ˙kÌ„È ˙Îa ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰LkÈknL Á‡ BnÚ ÛËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ˙k. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי  רבינו ונמשך אלה, קיום עדי 
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח  הפותחת א כח , בכתובות
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בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע "פ 
ה"ב . פי "ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי 

בכתב ֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע "פ 
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע "פ 

לשקר  שלא וידקדק  עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתב ֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ "ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי "ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב  שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע "פ  צריך 10)בפסלות, שהרי 
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתב ֿיד כל על עדים שני 
לקיימו, כשרים הם הרי  השטר, לעדי  קרוב  הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי ' חו"מ  הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק  שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי  אבל מב ). ס "ק  מ "ו,

שם. בחו"מ  כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡e ,ÔBÚÓLÂ Ôe‡ ÂÈ„ÚL ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
 ÔBÚÓL ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ Ôe‡ ÏL B„È ˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

ËM‰ Ìi˜˙ÏL B„È ˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï  ÔBÚÓL ÏL B„È ˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ôe‡¿≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈvL ÈÙÏ ;ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙  „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ôe‡. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי  היו... אנוסים "אבל ב  יט , כתובות
נאמנים  הם הרי  היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע ,

(כסף ֿמשנה). כתב ֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י 
עדי כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי  אם אבל השטר,
הממון  על שהרי  חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב : פ "ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני  ידי , כתב  זה ואחד: אחד כל
כתב ֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ "ח , לקמן רבינו דברי 
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני  יש שהרי 
אחר". עמהם לצרף  "צריכים ב ) כ, (שם במשנה

.„È„È ˙k ‰Ê :ÔBL‡‰ Ó‡Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ˙k ÏÚ‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï  «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ ˙LÏL. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂÁ‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ ˙LÏL È‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï  ÈM‰ È„È ˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈBw‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי 
לפנינו.15)יא. ואינו השני , שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע  יוצא השני , חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתב ֿידו, קיום עם הסכום חצי  על
עלֿפי דבר חצי  - דבר" יקום עדים... שני  "עלֿפי  טו) יט ,
בדין  אבל וברש"י ). א כא, (כתובות זה עלֿפי  דבר וחצי  זה,

לעדות  זקוק  מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני , את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי  כתב ֿידי  את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
˙Bk  ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙ÁÒÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ,, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙Èa BÎÈÏLÓe˙Èa B„È ˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc„ÈÚÈÂ ,B„È ˙k ‰fL ÓBÏ CÈˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ˙k ÏÚ Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa. ¿»»

עם 19) להצטרף  יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי 
המת. יד כתב  על להעיד שזוהי20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי  שאין 21)חתימתו, אע "פ 
יכול  שאדם להזדייף , ניתן שהוא חוב , שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב  העדים, חתימת ומניח  כתבו, למחוק 
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתב ֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע  אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף 
מעליה  ויכתוב  רמאי  אדם ימצאנה שמא כתב ֿידו, לכתוב  לו
מפלוני " מנה לויתי  הח "מ  פלוני  "אני  כגון: שירצה, מה כל
סי ' לחו"מ  בסמ "ע  וראה שם) וב 'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס "ק  שיוחזק .22)מ "ו תימן: ע "י23)ובכת"י 
ה"ב . פ "ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י  זה כתב  השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י 
בעדות  תלוי  יהיה שבשטר הסכום חצי  ורק  השני , ם כתב ֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני עם מצטרך אלא עצמו, כתב ֿיד על מעיד אינו החי , יד

יג). סעיף  מ "ו, סי ' (חו"מ  המת כתב  על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï eLiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ  eÓ˙Á ‡lLÌ˙BÁÂÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰ÈcÓ ‡e‰L „a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e‡aLÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡  eÓ˙ÁL Á‡ Ï‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי  על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע "פ  ה"ט . פ "ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסף ֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב ). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י 
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡e ,e˙ÓÂ ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ˙k :eÓ‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ
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t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ˙k ‰fL ÌÈÁ‡‡ˆBÈ Ô„È ˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙Èa ˜ÊÁ‰Â ÚÚ ÂÈÏÚ ‡wL Á‡ ËMÓ ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È‰ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈBb ÔÈ‡Â. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ "ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ "ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי 
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י 

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי 
הלווה  ובא הלווה, מידי  המלוה תפס  ואם א), כ, - ב  יט ,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע 
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י  חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף  מ "ו, סי ' בחו"מ  וכן (רדב "ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תשע"ח  אלול ה' חמישי יום 

    
הנזכר 1) העדות. גוף  את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב . מתוך בעדות

.‡B„È ˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡e ,ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙ÈaBÈ‡ Ï‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ˙k È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔBkÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙Èa »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ iÁ ‰fL4,c‰ BÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï  kÊ ‡Ï Ì‡ Ï‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב  הנ "ל: יד בכתב 
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב  וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי  על אף  אמר יוחנן "רבי  א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י : ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי  נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב , פרק  שם ובירושלמי  כתבם. מפי  ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי  על אף  (=האומר יוחנן "רבי 
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק  וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני ידי  כתב  זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב  הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני  כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.˙e„Ú‰ ˙‡ ÎBf‰ „Á‡6B„È ˙k ‰‡L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ BÈkÊ‰ elÙ‡ ,kÊÂ ÌÈÁ‡ e‰eÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È‰  kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡  kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ ÚBz‰ B˙B‡ ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL „a ˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב  את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח  הוא, בעדותו נוגע  שני  עד אומרים ואין שם.
(סמ "ע  פרי  ויעשו דבריו שייאמנו כדי  עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף  כח , סימן משפט  התובע .9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע  ונמצא

.‚ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz ÚBz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È‰  kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ ÚBz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï  c‰ ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
BÈkÊ‰L ‡e‰ ˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È‰ 12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי  ב . עמוד שם
מפרש, שם רש"י  אבל התובע . אל מוסב  שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע . שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי  שהכול יד, סעיף  כח , סימן משפט 
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי  את מצטט 
תלמיד  הוא שאם הנתבע , אל מוסב  שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף  זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני  שהקילו א הלכה ג פרק  לעיל שמצינו
לווין. בפני  דלת תנעל שלא כדי  וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב  לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני  אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב , מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי  ואתו מכתבא דחזי  "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי  ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף  שם ידובר הכתב  מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡e ,ÔÈc ˙ÈÏ ‡ˆiL ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ˙k :eÓ‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈLÁk Ô‰ È‰Â ,ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï  BÏ ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï  Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú ekÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ˙k ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó  »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈÓB‡L Ô‰Ècƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
ÏhÏ È„k  ÔÈÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :eÓ‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a eÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :eÓ‡ el‡Îe .ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L  eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙BËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È‰Ï ÔÈÎÈˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  d˙B‡ ÌÈÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :eÓ‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆
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קטז               
         

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב  על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב  שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט , פרק  לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי  דעת בני  ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי  התימנים: יד ובכתב  י "א. הלכה
עד. שורש בסוף  המהרי "ק  נוסח  וכן כחרס . אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע  אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב  כלשון לשמאלית,
שאין  מי  "ויש חולק : והראב "ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי  על "אף  א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי  ידו, כתב 
חבירו, יד כתב  ועל ידו כתב  על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי שניהם, כתב ֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף  או
על  מעידים אינם שהרי  עדים, שני  חתימה כל על שתהא
י ). סעיף  מו, משפט  (חושן ידיהם כתב  על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי מסכמת ודעתם גאון, יהודאי  מר על החולקים בתראי 

כאן. רבינו ב ֿג.16)כדברי  הלכה ו, פרק  לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק  לעיל בתראי18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ˙Îa BÒ˜Ùa e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ  kÊÂ ÌÈÁ‡ e‰eÈkÊ‰21eÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני  כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב  שהסתכל אחרי  א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב 
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף  עד" מפי  "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י "ז, פרק  ולקמן א כט , בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ "ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי  לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב  אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ  דרך משה הודיע  אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי  מן דבר שומע  אדם
ד, פרק  תענית ובירושלמי  רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

    
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני  עשרה

נכפה. וחולי 

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»

,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È‰  Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈLÁ‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰ÂÌÈÚL‰Â ,ÔÈÈeÊa‰Â ,Â ,ÔÈBw‰, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â‰OÚ el‡ È‰ .. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק  לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח  או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"ב ֿד. פ "י , לקמן כמבואר בחמס , שאינם 4)שלו
ה"ה. פי "א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי "ד ה"א, פי "ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט "ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי  והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט "ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.Èt ÏÚ :Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,ÎÊ ÔBLÏ  ÌÈ„Ú ÌÈL. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב  - בעדים יז) יט , (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני , כאן ...נאמר רש"י ), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני  (=עלֿפי  שני  טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ . אות שם ב 'ספרי ' וכן בעדים". כאן

ידוע . אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂÒBÈ‚Bc‡‰ÂÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ ÏeÒt ˜ÙÒ Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚÂÈt ÏÚÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ‰Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ "ב ,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ "ד: פ "ב , ביכורים  תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט , לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י 
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע "פ  כלֿשכן לא הגוף  עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ "א: כתב  יד, סעיף  לה, סי ' חו"מ  ובשו"ע  הכסף ֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙Èa Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡LÔa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙ÈaÌÈÎBk È„BÚÏ ÓÁÂ Ï˜ .,ÌÈ„Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈÎBk È„BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL!? ∆≈

(שם 16) ככתוב  בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב 
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי  "אלה סט ) כח ,

ישראל". בני  במצוות 17)את אלא חייב  אינו והעבד
את  אביא אני  "אף  א): פח , (בבאֿקמא חייבות שהנשים

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



קיז                
         

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע  ב )19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני  חורין בני  עדים "ועלֿפי 
נכרים. למעט  - ברית בני  עבדים; למעט  - חורין בני  א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב  כג, בגיטין רש"י  ולדעת
לעברך  מימיך, שואב  עד עציך "מחוטב  י ֿיא) כט , (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח ). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓÏeÒt . ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ "ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי , שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח , ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.ÂÁzLpL ÈÓ ÏkeÁL Ëb qÁÓ ‡e‰ È‰Â »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck Á‡Â ,˙È. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח  עבד או ב , לח , בגיטין כמבואר

א. עמ ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט  תימן: ובכת"י 
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי "ב . פי "ג, ביאה בירושלמי26)איסורי  הדברים, ומקור
הרי שפחתה, בולד ולדה שנתערב  כהנת ה"ה: פי "א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק  - כהן ספק  הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט  כמעוכבי  דינם הללו והרי  עדות,
ומכאן  שמח ). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב  מב , בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק  כשר ספק  שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.ÊÓ‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ  ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜‡e‰ È‰  ÌÎÁÂ ÔB ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙BÚO ÈzL ‡ÈiL „Ú ,ÏeÒt‰OÚ LÏL Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈOÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙BeÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
ÒeÒ ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙BÚO ÈzLÈ‰  ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈÒ ‰Ê„Ú „ÈÚÈ ‡Ï  Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ÂÈ˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב .27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י ). פ "ב , אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי , ששערו

הי "ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי  ואין מחליק ,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי  הביא לא ולפיכך

הי "א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי  שני  שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום

(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי  י ) צ , (תהלים ככתוב 
ב ). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ "ב ,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e‚a‰˜È„a CÈˆ BÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰OÚ LÏL Ôe . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙BÚO ÈzL ‡È‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ÈËa,˙BÚ˜˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡  ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È‰L ,ÌÈca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó  ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚. »

השחי .33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "אי ֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ "ב , אישות להל' בפירושנו וראה א). מח , (נדה התחתון"

ע . כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח  ועדות ב . קנה, בבאֿבתרא
(רדב "ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק  צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע  הי "ב ֿיג, פכ"ט ,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני  בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי  דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓÌÈÏk aLÓe ÌÚ Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰ÙËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÌÈ‡ ˜BÊÂ,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈc‰ ÔÓ „a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈc ‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎe ,ÏeÒt ‰Ê È‰ ‰tÎp‰ .: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

Lk  ‡Èa ‡e‰L ˙Úe ,ÏeÒt  B˙iÙk ˙Úa. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe˜,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡Èa ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa MÈ˙‰Ï CÈˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙ÙhÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a‰. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי אמרו: א קכח , ובבבאֿבתרא ב . ב , בחגיגה כמבואר
פ "ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע  או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע  שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי  וכדעת ב  ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב : לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע  חולי  מחמת השנה 44)בהכרח  ראש

א. בריא.45)כח , כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי  כמו
לראות  רש"י  ומפרש אותו". בודקין "נשתתק ... ב ) סז, (גיטין
יח ). ס "ק  לה, סי ' לחו"מ  הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ˙BqL ÌÈc ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ,˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡‡L ÔÈÈnL C„k c‰ ÈÈÚ eÈÈ ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»
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ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰Ó‰ ÔÎÂ ,ı‡‰ ÌÚ «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
˙BÈa ÌÈÚbzLn‰ÂÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È‰ . ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê „Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰.˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי  בין ההבדל זה
בשום  לגמרי  מטורף  אינו והפתי  מהדברים, בדבר לגמרי 
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע  אבל דבר,
בעוד  אדם. בני  שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ "ע  אדם בני  כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס "ק  שם, הענין 48)לחו"מ  לסוף  לרדת מבינים אינם
המעשה. ב )49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסף ֿמשנה). ק  אות ב "העיטור" הובאה הרי "ף , בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י 

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk  LÁ‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â a„Ó LÁ „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

a„Ó BÈ‡Â‰lÚÓ ‰i‡ B˙i‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙Èa „ÈÚ‰Ï CÈˆ  ‰BÎ BzÚ„ÂB‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡ ‰È‰iLÚÓLÏ Èe‡ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰˜zzL Ì‡ ÔÎÂ ., ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL Cca ˜cpL Èt ÏÚ Û‡ ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
 B„È ˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע  שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב ) ב , (חגיגה
שאינו  רש"י : ומפרש מדבר", ואינו שומע  שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי  ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי  ו) יז, (דברים

(55- בכתב  עדותו שלח  פיקח  שאם משמע , זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי  שהרי  כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב , לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי מצטט  לה, סימן חו"מ  ה'טור' אבל לב . אות פ "ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי 
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב  עדותו שולח  אדם שאין טו) יט , (דברים רש"י 

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב . פי "ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ "ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע  בניגוד חולי , מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט "ז. פ "ב , גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב  עד, מפי  עד שאפילו
הכ"ט . פי "ג, הט "ו. פי "ב , גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.ÈÏBw‰ ÔÈÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿

ÌÈL‡‰‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È‰ :Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«
‡e‰  ˙B‡Ï Èe‡ ‡e‰L ÈÓ .‰‡ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿

„ÈÚnL„ÈÚ‰Ï Lk  ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי  את הם מכירים
א.64) קכח , ה"ו:65)בבאֿבתרא פ "ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י  דברי  והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט , או דכתיב  פסול, עיניו בשתי  "אבל :

הי "א.66) פי "א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

    
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע  לעדות להצטרף 

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע 

.‡Ï‡ :Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ„Ú ÚL ˙Lz Ï‡ :Ú„BiL Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
 BÚL ÔÈÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL ‡e‰L BÁa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ ÛËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL‰„Ú ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,BÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ eÒ‡L ,˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL ÌÚ E„È. »¿ƒ»»

  

    

פענח " ב "צפנת חקירה  ישנה  רשע , עד  של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד  רשעותו  שמפני  הוא  הפסול  הא
שהוא  אלא  נאמנות  ע קשור זה  שאי או  ,נאמ אינו  ולכ

לעדות. פסלתו  שהתורה  עצמי  פסול
 מכיו אלא  נאמנות מצד  הפסול שאי החקירה  לפשוט ויש 

לדבר: ראיות ושלוש  תורה , שפסלתו 
 שחייבי עבירה  שעבר כל רשע , הוא  זה  "אי  הוא  הדי א :

מלקות" ה "ב )עליה  פ"י עדות שנחשד(הל' שמי  מצינו  והרי  ,
יחשד מדוע  וא "כ  אחר, עניי על חשוד  אינו  אחד  דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה  עבירה  כשעבר שקר עדות על

נאמנות.
לו  אסור רשע ... שהוא  בחברו  שיודע  כשר עד  "אפילו  ב :

אמת" עדות שהוא  אע "פ עמו  מהל'להעיד  פ"י ריש  " רמב)

לו עדות) אסור  שקר עדות של חשש  כא שאי  והג ,
רשע ".  ע יד תשת "אל  משו להעיד 

(קידושי (כעדי   קיו בעדי   ג הוא  רשע  עד  של הפסול ג:
של   שנוכחות אלא  למציאות בנוגע  ספק   ש שאי
וא "כ פסול, זאת ובכל הדבר חלות את פועלת  העדי
עצמי פסול שהוא  אלא  הנאמנות מצד  פסול שאינו  משמע 

התורה . שפסלתו 
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קיט                
         

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב : שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב "ספר כעד. לקבלו לא - רשע 
והוא  עד", חומס  תשת אל עד, רשע  תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק  משפטים פ ' ב 4)ב "מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע "פ  הדין לפסוק  שגורם

שם). את 5)(רש"י  ברמותו הוא רשע  זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף  הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס , עד

א. ס "ק  לד סי ' לחו"מ  בסמ "ע 

.‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰Ú ÚL Ïk ?ÚL e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓÏeÒÙe ,ÚL e‰Ê ‰‡˜ ‰Bz‰ È‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :Ó‡pL ,ÚL ˙e˜ÏÓ iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ iÁÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÚL‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL ‡e‰  »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי "ח  סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב ) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב  הוא שאם הרי  - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚ ‰Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰Ú Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰ÈcÓ ÏeÒt ‰Ê È‰  Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ ÏÎ‡L B‡ ,ÏÁa ‰Ó‰a OaÌÈˆ˜Le ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂÒÈÚÎ‰Ï ÔÈaÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL LlL B‡ ,ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeLÈeÂË B‡Êe B‡ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È‰  «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,ÏÁa ÛBÚ Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ .‰Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL BË ÌBÈÓˆ „‚a LlL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „‡L‡e‰ È‰  Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰ÈcÓ ÏeÒteÈÓ Îe .ÔÈiÁL ‰Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈc ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ‡a˙ Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈeÒ‡L.Ì‰ÈcÓ ÔÈeÒ‡L ÌÈ„e ‰Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי8) בשחיטתה פיסול שאירע  או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ "ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי  מוציא "שאין הי "ח : פ "ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ  יא): יא, (ויקרא הכתוב  כלשון באכילה,
מ "ב . פ "ג, למכות יו"ט  בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי  וזה הטהורים,

חמס ". "עד זה והרי  שקר, להעיד הוא חשוד אע "פ 11)-
הוא, "רשע " זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע  תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי . מצמר ומעורב  במסרק , וסרוק  חלק ,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב 

פ "ט , כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי  אריגה
ונוז". טווי  שוע  שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ "ח :
ירושלמי בתרגום וכן ונוז. טווי  שוע  נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי ) ועזיל דשיע  "בכסו יא) כב , (דברים

וראה  נוז". או טווי  או שוע  "או ב ) סא, (נדה אשי  רב 
של  ערבי  נוסח  המצטט  ה"ב , פ "י  כלאים להל' ברדב "ז
אצלי "וזה לרבינו: מ "ח ) פ "ט , (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי , בלתי  מאמר

מתי15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק  אותו שעושים
ישראל. בארץ  החודש של 16)נקבע  אחד חוט  בו שארוג

שהוא  בוודאי  ידוע  שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב ), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק  שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ "י  כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי  התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי 
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי "א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק  ובסוף  פי "ט , סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י 

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L ÈtÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt  ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈpb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â˙e„ÚÏ ÏeÒt  ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ bL ˙ÚÓÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰LÔÓ ÏeÒt ‰Ê È‰  ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰Bz‰˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú,˙Èaa ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL  ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa Ì‡,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰  eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa ˜‡ Ì‡Â.Ì‰ÈcÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰  eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È‰  Ì‰Èc ÏL ÏÊb ÏÚ BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆa ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰ÈcÓ ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpLÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB „Á‡ ,ÌÈÚB‰‰Ó‰a ÈÚB „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰  ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚÏ ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈÒcÙe «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒtÏ‡OÈ ı‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe . »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒtÔÈLk  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;Ïc‚Ï zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰aÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÓ˙Ò  ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï eˆw‰ cÓ ˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
ÔÓˆÚÏ ˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„aÈ‡ab Ï‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈

CÏn‰ ˙ÓÔÓ˙Ò eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈLk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿
È‰  ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡‰ ÔÓ ˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈

ÔÈÏeÒt el‡;ÔÈÏeÒt  eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌpÁa ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»

,ÌÈÏËa ÔÈLBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈL ÈÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ
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˙BÙa ÔzÏÂ ‡OÏ˙Bt ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈
‰BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈL‡Èe˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»

È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ÌÏBÚ ÏL BeMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈

ÏÊb ˜‡ ‡e‰L ,‡Èew‰ ÔÓ,„Ïa ‡Èe˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«
ÌÈBn ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

eÓ‡ „Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ
B‡ ,BÁ ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ  BÁ ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È‰  ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰ÈcÓ. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי "ח , סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב  ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב ) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף 

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע "פ  בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב  כה, שבסנהדרין להעיר, ויש  בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסף ֿמשנה  החליט  ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח : תימן בכת"י  ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס 

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע  שישוב  ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי "ב , לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף  החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי  ב ) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב "ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי "ח , לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי  - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי 
ובוודאי ה"ד, פי "ב  לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסף ֿמשנה). בתשובה שישוב  עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע  שהרי  נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע  תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי 
לדיני כשר - ממונות בדיני  "הוזם שם: האומר יוסי , כרבי 
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע  - שהעיד שמשעה
וכאביי ). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי  דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח  אינו שהלווה ואע "פ  שם). (רש"י  חמס " כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב 
השטר  את הכותב  והסופר והעדים הערב  אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע "פ 
אינם  שהרי  לעדות, נפסלים אינם - ה"ב  פ "ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסף ֿמשנה). חמס  כעידי  שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע  אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק  לשכר קרוב  בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח , מן חלקי  לי  תתן רווח  יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק  זה הרי  לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח ). ופ "ה הי "ד, פ "ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי "א: פ "א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי  מביא והחימוד חימוד, לידי  מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע "פ  למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי  כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס  שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק  לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב ), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב : בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאי ֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ  אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע "י  תחרב  שלא ישראל, ארץ  ישוב  משום
פ "ה, ממון נזקי  הל' והשווה ב . עט , בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב . תזיק , שלא לשמרה שאפשר בא"י , אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב  מאד דרושה היא
היא  שהרי  אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק . שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס  את גובה והוא לשנה, קצוב  בסכום

(כסף ֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי 
וארנונא 42) גולגולת מס  לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב  בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי . יותר לד 44)לוקחים סי ' לחו"מ  ובסמ "ע  שם.
הסחורה  לפי  למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס "ק 
ליטול  יוכל לכל, ידוע  שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי  או
- גבאי  פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי , יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי  או הגולגולת לפי  שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי 
- לעצמו היתר לוקח  שהוא שנודע  כל הכסף ֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי 
למי יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני כדין, שלא אחרים ממון לוקח  "שהרי  ה"ז: פ "ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח 
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב , ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי  - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק  שאם לכך, לחוש אין במדבר
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ששנינו  כמו יונים, משם להפריח  לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב ) עט , (בבאֿקמא
שלשים  הישוב  מן רחוק  היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח . שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס ". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ  שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב , בע "ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס , כרשעי  הם הרי  - תורה דברי 
פ "ג, שם ובירושלמי  וברש"י ). ב  כד, (סנהדרין הבצע  אחרי 
שני כל ובטל שיושב  זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט  התחיל שביעית שבאה כיון שבוע ,
אינם  אם אבל רבינו. דברי  והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי  השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסף ֿמשנה). שביעית בפירות עסק  להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי  בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ "ג): פ "ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי  כספים, שמשימין תנאי  על ידוע ...
השחוק ". באותו שמסכימים כפי  אותם שיקח  יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב ). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק  לו אין שהאדם התורה, "מיסודי  שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי  בתורה או דברים: משני  באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט  שראוי  אלא
ה"י ֿיא, פ "ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק  בעסק  ממעט 
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב 
ביניהם, תנאי  ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח  שחוק , באותו חבירו את הנוצח  שכל

הבע  שברצון חבירו אע "פ  ממון ולקח  הואיל לקח , לים
בקוביא  והמשחק  גוזל... זה הרי  והיתול שחוק  דרך בחינם
בדברים  עוסק  איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי  עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע "פ 
שממרים 53)וברש"י ). אלו - יונים "מפריחי  שם,

היונים". את רש"י ) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי  בדפוסי  וכן תימן, ובכ"י 

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי  ה"י . פ "ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ 
כמה  יודעים שאינם מפני  להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח 
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ‡ekaL ˙Bt‰ ÔÓ ËÚeÓ c Á˜lL »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
ÈLz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈaÛ‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

p‚ BÈ‡  ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ LÎÂÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח  בתנאי  אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף .58) בציר זמן - תשרי  קציר; זמן - ניסן

לו 59) מותר - במלאכה שעוסק  כיון לעצמו, היתר שמורה
שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט , דבר ליקח 

ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב ,60)היתר, כו, סנהדרין
כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס  ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי "ף 

שם. ברש"י  וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס  והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט . הפירות,דבר בגוף  חולק  שאינו

הריהו  - מועט  דבר לקח  אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע "פ  (כסף ֿמשנה לעדות ופסול כגנב 

ה'תשע"ח  אלול ו ' שישי יום 

    
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ  מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי  על העדות אחרים. כלפי 

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰ÈcÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ  Ck „Ú „iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡BiL ˙BÚ‰  ÏÚ BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י ). משנה א, פרק  לקידושין (רע "ב  הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני  חבורת - ארץ  "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב .4)טובה מ , רש"י5)קידושין כפירוש
היישוב " מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.ÔÈÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈

ÌÈLÈ‰ ÈÎ„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó  ı‡ C„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב ). מט , (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף : שם בפסחים והרי "ף  נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב , (חגיגה שאמרו זהו

שרבי כלומר, יוסי , כרבי  - הארץ  מעם עדות היום מקבלים כמי 
שאנו  שנאה, הארץ  עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי 
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי "ף  ארץ  בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,Lk ˙˜ÊÁa  ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa  «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈLÈ‰ ÈÎ„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י , פרק  לעיל המנויים גזל באיסורי  או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב  מט , בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ ,
בכולן. אינו על 13)הארץ  - א כב , בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי  כמה טועים ובזה הרדב "ז: וכתב  יוסי , רבי  פי 
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
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קכב               
         

בחזקת  שהם פי  על שאף  אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי  הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL ÌË ı‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡BiL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È‰  ı‡ C„e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿»ƒ

ראוי14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב  מ , ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב " מן אינו ארץ  בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב  בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰ÈcÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈnÚ ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,ÏÎk ÔÈeLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰Ùa ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈfÓ ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰ÈcÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

  

    

שכתב מה  על־פי  יוב ,הבזויי של הפסול לסיבת ההסבר
כח   אות ומודיעי"  העדי את  שמזהירי ה "ב  בפי "ז
הבא ",  ובעול הזה   בעול בה  המעיד  ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו  דוגמתה  מצינו  שלא  אזהרה 
של  תוכנו  כל הוא : והביאור .בית־די מיתות ארבע   עליה
הטובה  הנהגתו  על־ידי  כי  הקב "ה , על עדות הוא  יהודי 
הקב "ה  של ו "היושר" ה "טוב " על מעיד  הוא  והישרה 

על  נאמר שהרי  עדי "כביכול,  את" ישראל  מג ,ע (ישעיהו 

כל י.) את הסותר מעשה  זה  הרי  שקר עדות כשמעיד  ,לכ .
שקר  יעיד   שא אותו   מזהירי כ  ומשו ותכנו , עניינו 
כמו  ממש  תוכנו  כל את מאבד  כי  כו ' הזה   בעול לו  בושת
אלא  ממשי  בדבר ניזק  שאינו  אותו ,  שמביישי  אד

תוכנו . ער את ממנו  נוטל שהמביישו 
 כיו , מדבריה הבזויי את פסלו  מדוע   ג יוב ובזה 
הקב "ה , של ה "טוב " על עד  להיות הוא  יהודי  של שתוכנו 
תוכנו  כל את נוגד  הוא  כי  בזוי  איש  להיות יכול לא  ולכ
 הקב "ה  על להעיד  יכול אינו   וא עדי ",  את"  ועניינו 

לעדות. ופסול עד  גדר ממנו  מופקע 
       

  

     

ב .)בגמרא  כו , אחר (סנהדרי דבר אוכלי  ,נחמ רב  "אמר
כו '". לא  בצנעא  אבל בפרהסיא  מילי  הני  לעדות,  פסולי

אפ  אי   כל וא ופירשו  בפרהסיא ".  א מותר לי ' שר
." " מעכו צדקה  לוקחי  היינו  אחר, דבר ש "אוכלי   המפרשי
,ממו מחמת ה ' "חילול שהוא  רש "י  כתב  האיסור  ובטע
כתב כא  " הרמב אבל ."ממו מחמת חמס  עד  לי ' והוי 
בכלל   ה בפרהסיא   גויי של צדקה  שהאוכלי , הטע

לעדות.  שפסולי הבזויי
כי הי "ד , בספר  " לרמב רש "י  בי החילוק  סיבת לומר ויש 
פ"א   בסו הוא  לעדות  פסולי שהבזויי הדי מקור

הישוב , מ שאינו  למי  בנוגע  ,דקידושי  שפסול
פני בושת לו  ואי עצמו  על מקפיד  שאינו  כיו לעדות

וליפסל. בעצמו  לזלזל בוש  ואינו 
כה 'יש  רק  ולא  דכו "ע , אליבא  פירש  בסנהדרי רש "י 
וממילא  לעדות, פסול בשוק  האוכל שדווקא  ' אומרי
עלמא , לכולי  לפסול נחשב  לא   " העכו מ צדקה  הלוקח 
מצד אסור  " מעכו צדקה  שלקיחת לפרש  הוצר ולכ

ה '. חילול
ה 'יש  של דהלכתא  אליבא  פירש  הי "ד  בספר  " הרמב אבל
ש "מכלל  כתב  ולכ לעדות", "פסול בשוק  שאוכל ' אומרי
את  מבזי כו ' בפרהסיא   " עכו של צדקה   האוכלי אלו 

."חוששי ואינ עצמ
    

אינו 15) העם כל בפני  שלא בשוק  האוכל אבל ב . מ , קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי  משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב ) הלכה ג, פרק  (מעשרות בירושלמי  שאמרו
הב "ח  ולדעת משנה). (כסף  בשוק " אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט  לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני  בשוק  כשאוכל
לתלמיד  גנאי  משום אלא בו אין אחד במקום יושב  כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני  ומתועב  משוקץ  לך "שאין
ב ). סג, (יבמות ערום" בשוק  שמהלך ממי  "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי  רבי  והבורסקי ... והבלן דם) (=מקיז
ט "ז). פרק  זוטא אליהו דבי  (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י  וכדברי  ב  מ ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי19)בוש ב  כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי  רש"י : ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי  הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט : הלכה ח , פרק  עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי  מן

.Â‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú  „ÈÚ‰L ‰Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èza ÂÈÏÚ eÊÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ
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˙BL„Ó Èze21CÈˆ  Ì‰ÈcÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰ÊÎ‰22eÊÈÎ‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰ÈcÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י , פרק  לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י ). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע 

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע  שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק  מפני  הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט  לחושן יוסף  (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב "ן).

.ÊÔÈeq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰Úa ÚL È‰L .˙Bi„Ú ‡LÏ26 ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡  c ÏÚ „eLÁ‰ Ï‡28Ï‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈÁ‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי  לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב ). ב , (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק  בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי  שם: רש"י  וכדברי  איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב ". הגיד
כח ) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב ,
איסור  להחזיק  נאמן אחד שעד וודאי  איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע  טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט "ז, ופסול 26)פרק  עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב  ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי  לא אחד לדבר

י "דֿט "ו. הלכה ד, פרק  דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי  לבוא הראוי  במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ  c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈÁ‡ e‰iL30:ÓBÏ ı‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙BtÌ‰ ÌÈw˙31kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

BÎa Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ÎBnL ‰Ê Oa :ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈeq‡‰ ‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL‰ ÏÚ ÌÈeq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב ): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו

לו". חשוד 31)ולא הארץ  שעם פי  על ואף  הם, מעושרים
אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י "ז. הלכה י "ב , פרק  אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק  נמכר
י "ב . הלכה א, פרק  מזבח  איסורי  בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי  על אף  תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי  ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס  ו) משנה ד, פרק  (דמאי  המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי  נאמן, כאן מי  אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי  נאמן, פלוני  איש נאמן, איני  אני  אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב  עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב "ד ולדעת א. עח , ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק  (בכורות משנה סתם כדברי  אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י )
שם  שמעון רבן עם החולק  היא, מאיר רבי  פי  על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי  שסתם וידוע , ד, משנה ה, פרק 
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב  לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח , פרק  שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי  מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י "ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב : כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח  כי  ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני  (=לומר

.ËÏ‡OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï 36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚBÊ ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ  ÏB„b Ô‰k Ï‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿

e‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי  בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב . כג, מלכיםֿב  ראה יהודה, מלכי  הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי  בדפוסי 
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי  ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק  לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק  תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי  והסנהדרין המלך בינאי  שאירע  כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט , בסנהדרין כמסופר שטח ,
מתבאר  דינם יהודה למלכי  ובנוגע  ה. הלכה ב , פרק  סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח , לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק 

.ÈÔÈÒBn‰41ÔÈÒBB˜Èt‡‰Â42ÌÈÓen‰Â43‡Ï  «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡OÈ ÈÚL ‡l‡ eÓ44ÔÈ„Bn‰ el‡ Ï‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„BÚ‰L .ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt  ÔÈÙBk‰«¿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



קכד               
         

ÔÈÏÚÓ ‡Ï  ÌÈÎBk45ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„ÈBÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי  ביד חבירו המוסר
י "ב . הלכה ג, פרק  תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע  הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי  כל האפיקורסין ובכלל ח ). הלכה (שם, אדם בני 
ב , הלכה י "א, פרק  גזילה בהלכות כמבואר להכעיס , עבירה
אכל  "אפילו י : הלכה ד, פרק  רוצח  בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס ". זה הרי  להכעיס  שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי  החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק  לי  בצע  "מה ויאמר: בהם ויידבק 
תקיפה" שידם באלו שאדבק  לי  טוב  ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח  ט ). הלכה ג, פרק  תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי "א  ווינציאה רומי  שנוסח  להעיר וראוי  ב . כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק  רוצח  הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י "ב . הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י , פרק  זרה עבודה והלכות י "א, הלכה שם, רוצח  הלכות

א. נח .47)הלכה בני  מצוות שבע  ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י "א הלכה ח , פרק  מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני 
ירקב " רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס  כצדוק  ה', מאחרי 
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י , פרק  זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק  תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי 

    
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי  של תשובתם עצמו. פי  על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי  ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú ‰OÚL, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È‰L‰˜BÏ BÈ‡˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È‰ ‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈc ÏÚ ÚLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰Ú Ô‰L Ï‡OÈaB‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ BwL c ÏÚ BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï.ÏÒtÈ Ck Á‡Â ,BÈ‰Ê‰Ï ÔÈÎÈˆ  ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

LB˜ e‰e‡ ?„ˆÈkÔÈÎÈˆ  ˙aLa ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈˆ  BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡Èe˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpLÔÈÎÈˆ  ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê „ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈc ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ L‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰ÊaÌÈ‡Ó ÌÈc‰L ‰Ú Ïk :c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ÚÂ ÚL ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È‰  Ba e˙‰ ‡lL. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי .3)שלא כתוב : היה אין 4)כאילו כי 
ה"ד, פט "ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב . פי "ב , שם עבירה 5)וראה וזוהי  הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב  פ "י , לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס "ק  לד סי ' וידוע .6)לחו"מ  והתורה 7)נפוץ 
לשקר". בשמי  תשבעו "ולא יב ) יט , (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק  בו שאין ידוע , דבר על שנשבע 
ה"ה), פ "א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע 
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי  עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב ), פי "ח  סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ "י , לעיל כמבואר חמס ", "עדי  והם בחמס ,

עבירה.10) שזוהי  יודע  והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הס ּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ "י , בדין לו שקצוב  מה על יתר
ה"ד. פ "י , לעיל רבינו ֿ 13)כלשון (בבא שאמרו כמו

בעוד  כסף , בלא לאנשים משמע  - תחמוד לא ב ): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף  יתן אפילו הדין שלפי 
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ  לחמוס 
(ביאור  עבירה שזוהי  יודע  שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס "ק  לד סי ' לחו"מ  (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב  מת הקוברים אלה ב ) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב  שמחללים רשעים, שהם אע "פ 
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי 
התרו  שלא אע "פ  רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי  - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסף ֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב , הם טועים כי 

.‰Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ bL Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‡aL È‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaaBÈ‡  ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ‰eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï ÏÎ‡L Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ ≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ôe‡ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èaa ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ôe‡ È‰  ˙Èaa¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èaa ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È‰L Èt ÏÚÌÈOÓ BÈ‡  «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ôe‡ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚBÚ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .BÒ‡a ÔÈa , «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙËˆÓ Á‡Â ‡e‰  BBˆa ÔÈa Úa ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ
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B‚‰ÏÔÈÙËˆÓ Á‡Â ‡e‰  ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚‰Ï ‡Ï Ï‡ ,B‚‰Ï‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚‰Ï ÔÈÙËˆÓ Á‡Â ‡e‰  ÈBL ˙‡ Ú ÈBÏt; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י  שהודאת
ב . ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב  שאדם

וברש"י ). ב  ט , (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ "י , לעיל (ראה רשע  הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי ולא המלוה, לגבי  אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י . פי "ג, גירושין הל' והשווה א, י , שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב  שלדבריו,26)על אע "פ 
כך  משום נפסל אינו רשע , זה הרי  - "ברצונו" שנרבע 
הוא  נאמן ולפיכך רשע , עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני לו ומאמינים עצמו, כלפי  נאמן ואינו חבירו כלפי 
שם). וב 'תוספות' ב  ט , (סנהדרין אותו רבע  ולא  רבע ,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב  לפי 
י , (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב .28)א). פ "ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע  שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי  דיבורו", "חולקים בזה : אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי  עצמו, ע "פ 

רש"י ). וכפירוש שם,

.‚‰Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙BÚ‰ el‡Ó‰eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ÊÁÂLk ‰Ê È‰ e‡a Ì‡ Ï‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰Ú ‰OÚ ‡Ï :eÓ‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÏÒÙÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÔe„È ‡ÏÂ ,Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ "שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב , כתובות
ה"ז. פ "ו, זה 34)לעיל הרי  - הם שנים  נגד ששנים מאחר

רש"י ). וכפירוש (שם, כשר ספק  פסול, ואין 35)ספק 
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי "ף  זו מסופקת בעדות המוחזק  מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב "ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב  כד, בסנהדרין רש"י  פירש וכן ב . מט , בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט "ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני 

.„‰eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ iÁ˙pL ÈÓ ÏkÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙eLÎÏ ÊBÁ  ÔÈc ˙Èa ‰˜lL‡L Ï‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰eLz ÔÈÎÈˆ  eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbLÈ‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú‰ ÔkcÓ Ô‰a eÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסף ֿמשנה). פי "ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע "פ  אחיך", הוא הרי 
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב  ה"י , פ "ב  ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע  שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסף ֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי "כל הוא: כך כאן, הנוסח  תימן שבכת"י  להעיר וראוי 
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב 
לאוין  בסמ "ג הנוסח  וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע  הוא הרי  גזל, או שחמס  כיון
לשמים  גם שישוב  עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב "ז). משמע  ה"ז, פ "ו לעיל רבינו י 
אלא  להעיד כשרים אינם חמס  מחמת עדות פסולי  וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסף ֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס "ק  שם (ש"ך כ"ו סעיף  מ "ו סימן חו"מ  משו"ע  נראה

.‰eÚ˜iMÓ ?˙Èaa ÌÈÂÏÓ ˙ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙BËL‡lL ‰eÓ‚ ‰ÊÁ Ô‰a eÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

ÎBk È„BÚÏ elÙ‡ ˙Èaa eÂÏÈÌÈ. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב  השטרות
עג). ס "ק  לד, סי ' לחו"מ  (סמ "ע  בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי  בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב , פ "ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח  כדי  בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י ). ב  כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ eaLiMÓ ?‡Èe˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒteOÚÈ ‡lL ‰eÓ‚ ‰ÊÁ Ô‰a eÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י  משחקם, אבני 
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ "י , לעיל

הרימונים". וקליפי  אגוזים שם.44)בקליפי 

.Ê˙‡ eaLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈÙÓ ˙ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰‰eÓ‚ ‰ÊÁ Ô‰a eÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

a„na elÙ‡LeOÚÈ ‡Ï. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ "י , לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ "א 47)שאין וכתב  שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף  לד סי ' בחו"מ 

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,
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קכו               
         

.Á?˙ÈÚÈL ÈÁBÒ ˙ÊÁ È˙ÓÈ‡ÓÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈL„Ïa ÌÈc ˙ÊÁ ‡ÏÂ .‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

˙BkÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È‰Â ,˙ÈÚÈL ˙BtÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ "י , לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע 
וכן  שם). (רש"י  לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב . סעיף  שם, בשו"ע  הנוסח 
אחרת  שמיטה שתגיע  "עד ה"ב : פ "ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק ",

רש"י :50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף  לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב ,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני  אני  אומר: שם: בגמרא

(סמ "ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט ). ס "ק  לד סי ' לחו"מ 

.Ë?‰ÚeLa ÏÚBn‰ ˙ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó‡BiMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡ÚM‰Ï ‰ˆÈ ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ˜„Ba ‰È‰L˙‡ˆÈÂ ,ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰ÙË‰ÙË ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È‰L , ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È‰  ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈÁL LaÏÈÂ .B˙Ú ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡iL, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
eLÁ ÔBÓÓa ‰„‡ ÈÊÁÈÂ‰ÙË ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

eLÁ „a B„È ˙ÁzÓ. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע  ואיני53)החשוד
לא  ממילא שהרי  חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע , כשר
שם  לחו"מ  (סמ "ע  חשוד שהוא אותו מכירים כי  ישביעוהו,

פ ). גדול.54)ס "ק  בירושלמי55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב "מראה וראה ה"ד, פ "ז שוחט .56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק 
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסף ֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י  דברי  א מ , קידושין השווה שבאדם, הרע  היצר
לבבו  ירך אולי  בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב 'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי  חשוב , בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי  ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י ). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט 
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס : שם הרי "ף  וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח  ומשלו". חשוב 
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף ': ה'נמוקי  וכתב  וכו'. שחורים

אותו  העבירו שהרי  לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח  מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב  מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ,B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È‰  ‰ˆ ‡ÏÂ ,˜La „ÈÚ‰Ï eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙eLÎÏ ÊÁÂ ,‰eLz ‰OÚ ‰Ê‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע  שקר שהעיד
ה"א. פי "ח , הנזכר 64)לקמן טבח , של מהדין נלמד זה

(כסף ֿמשנה). הקודמת בהלכה

     
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי 

עדות. לעניין

.‡:Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈBw‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B‡ e˙ÓeÈ ‡Ï,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂÌÈB˜ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈB˜ ‡l‡ ‰Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„ÏaÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰Èe ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰Ì‡‰ ÔÓ ÌÈBw‰ ‡L Ï‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ CcÓ B‡Ì‰ÈcÓ ÔÈÏeÒt Ôlk . ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב . פ "א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי  שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי  אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב ). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב , אחי  בני  שהם האבות, בני  כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני  שני  והם
וראה  א. כח , שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב , גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט "ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני 

ליורשו",6) הראוי  "וכל שם במשנה עקיבא רבי  כדברי 
אינם  האם קרובי  אבל האב , קרובי  שהם רש"י : ומפרש
"ואחי א): קח , (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע "י8)בכת "י  לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע "פ 

פעמים, שתי  "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח , בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי  ענין תנהו האב , לקרובי  ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט  צריך (=שהעבד עקיבא רבי  דברי  "נראים ב ) כד,
ואע "פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף  להם אין וכלל, ופרט  בכלל שדרשום
יב ). ס "ק  לג סי ' לחו"מ  הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי  לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
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קכז                
         

לבני ראובן בני  כגון האב , מצד מוצאה קריבתם שתחילת
תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,

הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי  יעקב  מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי  אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב , מן ולא מאם אחים שני  כגון בלבד,
חכמים  מדברי  אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק  ובהם בלבד,

.ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈBw‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈb‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡zib˙pL b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ  eib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k . ¿»»∆«»

ובוודאי10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע "פ 
א). צח , (יבמות הם אחד לזה,11)מאב  זה זרים הם והרי 

עדות  כי  ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע , וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי "אֿיב . פי "ד, ביאה איסורי  הל' והשווה א), כב , (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח , אשת משום כרת הם חייבים שהרי  לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי  הי "ד, שם ביאה איסורי 

ז). ס "ק  לג סי ' לחו"מ  (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰ »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL  ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰Èe .ÔBL‡a ÔBL‡ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ

ÈLÈÏLa ÈLÈÏL  ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È Èe .ÈLa. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני  האב . מן אחיו "תנא, ב  כח , סנהדרין
א.13)האם". עמ ' שם

.„ÔBL‡a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏeLk CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ÓBÏÈLa ÈL Ï‡ .CÈˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡a ÈL ÓBÏÌÈÏeÒt Ì‰ÈL . «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי14) שמעון אחי  לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
ֿ 15)אביו. רבינו ולדעת רבא. וכדעת א קכח , בבאֿבתרא

שם, רב  כדעת פסול, בראשון שלישי  א כח , בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ "ג שם בירושלמי  משמע  וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס " באשת מותר שיהא
משמע  פינחס , לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי  שראשון הרי  - הוא פסול עצמו שלפינחס 
הירושלמי נגד בבבאֿבתרא הבבלי  כסוגיית מכריע  ורבינו

בן 16)(רדב "ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי  הפוסל רב  שאפילו ראובן, אחי  שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני , שלישי  בני17)מכשיר שני 
לזה. זה אביו.18)אחים אחי  לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב . כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני  ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני  -
קוראם: הכתוב  היה לא ובנו שבאב  מדבר, הכתוב  -
לשני הכוונה ובוודאי  לבניו, הוא אחד אב  שהרי  "אבות",
אחיהם, לבני  הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני  שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני  ולא להם, אחיהם בני  ולא

שם). (רש"י  להעיד שפסולים בשני , ושני  בשני , לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡a ÔBL‡k  Ba ÌÚ ‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÏeÒt  Ba Ôa ÌÚ ‡‰‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆
ÔBL‡a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,Lk  epnÓ ÈÚÈ. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ

Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B˜a Cc‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡ Ì‰ È‰  Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL  ˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL  Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡ ÌÈÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B˜a ‰BÓ ‰z‡. «»∆ƒ¿≈

  

    

אביו , אבי  אבי  את לכבד  הני על חיוב  אי אב , כיבוד  לעניי
בהלכה  שמצינו  סכ"ד )וכל ר "מ  סי' לכבד(שו "ע שחייב  הוא 

אביו , אבי 
אביו  לאלקי   זבחי "ויזבח  הפסוק  על ברש "י  הוא  ומקורו 

א.)יצחק  מו , אביו (ויגש מאבי  יותר אביו  בכבוד   אד "חייב 
פחות), שהוא  אלא  אביו , אבי  על חיוב   ג שיש  (והיינו  כו '"

כשר. בנו  ב ב  ע  ולכ
משלושה  יותר  וא אב  לכיבוד  ראיה  מצינו  שלא   והג

חז"ל ממאמר לכ רמז יש  ב .)דורות, צא, בתרא על (בבא
ומדבר  בשלמה  האמור ,"המל  לא כסא   ויש" הפסוק 
הלכה , ולעניי בעלמא . רמז אלא  זה  אי ומ "מ  ברות,

בנו . ב עד  ובעדות אביו , אבי  עד  הוא   וא אב  בכיבוד 
     

בשני .20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי "ף 
אשי . רב  בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ ÏkÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚÏ¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏdÏÚk ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או  אחותך אביך.24)כגון אחי  כגון
יח ,25) (ויקרא דכתיב  כבעלה, שהאשה "מנין ב  כח , שם

דודתך  תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי  ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי "ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚaÔBL‡ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡aÔÈ‡  ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי  בנות פעמים 27)כגון שתי  אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני ", כ"שני 
בכל  מצינו לא וכן (רדב "ז). ב  כח , בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני ", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ ' שם ומבואר בשני " ב "שני  כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי  לפסול, נשנה
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קכח               
         

(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי  תנן, – בראשון "שני 
יד). ס "ק  לג סי ' לחו"מ  בראשון,28)הגר"א ראשון והן

ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ "ג שם בירושלמי  כמבואר
חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt  ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡a ÔBL‡. ƒ¿ƒ

רש"י :30) ומפרש ב , כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ ÔÏ „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ˙a ÏÚÏ ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡˙BÁ‡ ÏÚa ÔÏ ‡e‰ „ÈÚÓ Ï‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני .31) ראשון זה רא 32)שהרי  לו בשני ,שהוא שון
כאשתו. מי33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי 

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי  וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי  ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי  אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי "ף 

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙B˜ÔB‚k ,ÂÈB˜ ‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È‰  ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

BaÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
EB˜ ˙L‡ ‡È‰L‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È‰  ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰ÈB˜. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח " "אחי  מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסף ֿמשנה). הי "ב 

.‡ÈÔ˙Á È‡Â ‰lk È‡‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ . ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי  לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב . כח , סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב 
אכלא  "כי  אלא לזה זה קרובים אינם כי  לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡È‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ  ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ôe‡ enÓ ‰„ÏÈÂ˙Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È‰  ‰„e‰È epnÓ. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב .40) מצד אח  מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב . מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי  הוא - מאמו יהודה אחי  שראובן אלא
ומכאן  האח ". באחי  הכשיר חסדא, "רב  שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י , לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡a ÔBL‡  BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
dÏ ‡Ï „ÈÚÓda ˙L‡Ï ‡ÏÂ‡ÏÂ dzÏ ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚÏ‰È‡Ï ‡ÏÂ ,dn‡Ï ‡ÏÂÏÚÏ ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡‰È‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני .43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי  שאשה
ראשון 45) זה שהרי  כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב ) כז, (שם שנינו וכן בשלישי ,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע "פ  וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני , ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי , ראשון בנה בן לגבי 
לחו"מ  (סמ "ע  לו שלישי  הוא לאשתו והשני  אחד, גוף  ואינם

טו). ס "ק  לג וחמיו.46)סי ' שם: שנינו שכן
א 47) כח , שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי  שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע "פ 
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע "פ  כבעלה, שהאשה

שלישי אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי  או אביה לאבי 
"שני נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע "פ  בראשון,
(סמ "ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס "ק  שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe‡ BzL‡ ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È‰ ÌÈc ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe‡a [?ÌÈeÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe‡ ÈB˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dze„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה  לא  שהרי51)שעדיין ב  כח , סנהדרין
אליה. דעתו שי "א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס  העדות.

אותו. תימן: בכת"י  דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי  לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי 
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי "ף 
וכתב  עדות). קבלת ק  אות ב "העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט : סעיף  לג סי ' בחו"מ  הרמ "א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע  שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï  ÌÈBw‰ ˙e„Ú ‰Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙ÚÏ ‡ÏÂ B˙BËÏ ‡Ï‡e‰ e˙k‰ ˙Ê‚ ‡l‡ ,. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ Lk  ‡BO‰Â ‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰LÏÚ ‡l‡ ‰Bz ‰Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈBw‰. «¿ƒ

זו 54) והרי  וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב : כדברי 
לאב . רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט , בבאֿבתרא

אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב : רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני  "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני  שנזכר
דבריו... ע "פ  ונעשה כך על חשוד הקרוב  אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב  עדות אפילו ביותר...
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כלל". טעם לה שאין הכתוב  גזירת וזוהי  - נקבל לא מיתה,
שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב 'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי 
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם אי ֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי  זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני ויבואו שעה, לפי  חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב  עצמו שיחנוק 

ישרים". השם דרכי 

ה'תשע"ח  אלול ז' ש "ק יום 

      
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק  קרוב  דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי  שני  בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙B˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

LÎÂ ˜Á˙ ‰Ê È‰  ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י "ג, פרק  לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק  לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי  אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב  כז,
בפירוש  ומקורו ח  קטן סעיף  לג משפט  לחושן (ש"ך נתרחק 

שם). לרבינו המשנה

.‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

LÁ˙ Ck Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰ÈˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È‰ 12Ï‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ÊÁÂ ,LÁ˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .Lk  Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;Lk  ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eLÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt  ˙eLÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡  ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע .4) פקוחות שומע ,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי  "ויהיה י "א: הלכה ט , פרק  לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח . א): קכח , בתרא (בבא התלמוד ונוסח  ורואות,

ט ,7) פרק  לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י "ב  הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב "ם גבולם משיגי  מידי  להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע  מיושב  יצא 11)חכם,

הלכה  ט , פרק  לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט . (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי 

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב "ם זו לעדות ראוי  יהיה המעשה ראיית
ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי17)בכתב 

אדם  אין "אבל א) כח , (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני  היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈc LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰Èc ÏL ÌÈc Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈc‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ˙k ‰Ê :ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰ÈcÓ ˙BËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰ÈcÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Òt‰ ˙Èa24Ì‰ÈcÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰ÈcÓ „Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈
Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29ÚÏ B˙Óe˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆

‰Óez enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»
˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ

‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï  ÌÈc‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰Èc ÏL ‰Óe˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט  תימן יד בכתב 
וכו'. הדברים" הם ב ֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי  - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י ), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף  ושם ב , הלכה ז, פרק  לעיל
פי על והוא גדול" כשהוא ידם כתב  שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני  כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע ... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט "ז, פרק  אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י ). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי  שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י ,

אמה,24) מאה הפרס " "בית עושה זה הרי  הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב , אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני 
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לומר  זה נאמן טומאה, בספק  כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ  שהוא מה וכל הוא הפרס  בית הזה" "המקום
בתוספות  ב  עמוד שם וראה ובר"ן), א כח , (כתובות טהור
מקום  - הפרס  בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס  מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע "ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י "ז, פרק  לאהלות

א. הלכה ט ,25)י , פרק  מת טומאת בהלכות רבינו כדברי 
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע  "דבר י "ב : הלכה
מי אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי  ספק ,

וודאי ". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי27) א הלכה כ"ז, פרק  שבת בהלכות רבינו כדברי 

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ  אדם יצא שלא סופרים
"מורחב " תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב  התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי " ביום ממקומו איש יצא "אל כט )
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ 

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ  ע 

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב , (ויקרא ככתוב 
תרומה 31)הקדשים". מחלק  השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב ). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע  או תרומה כגון,
ג. יח , בדברים ככתוב  אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק  לא שמא לא, אחר ידי  על אבל המתנות, שולח 
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי  לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב  בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב  בית על ולא הוא, פלוני  אב 
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב  בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב  כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני  באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע  אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני  אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב  שמא אנו ומתייראים
וזוהי בזרעינו" זרעו יתערב  שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס  ממשפחתו פלוני  שנקצץ  קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק  קידושין ירושלמי  והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני  נקצץ  ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני  חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי37) תרומת או לארץ , חוץ  תרומת לדגן כגון, מחוץ  רות,
וברש"י ). ב  כח , (כתובות ויצהר פי38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי  הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי  על ואף  רבינו). דברי  בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:

הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב 
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט "ז, פרק 

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ„ ‰‡Lk „Ú B‡ ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡  ÁzLÂ ib˙pL Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב ). כח , (כתובות הצורך כל דקדק  לא אז כי  בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa BÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰  ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙Èa ‰Ê ËLaL B„È ˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41Lk ËL ‰Ê È‰ 42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ 44ÌÈÁ‡ Ï‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙Èa ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .Lk ‰Ê È‰  B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰Úa45„eLÁ ‰Úa ÏeÒt‰L ,‰È˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף  שהוא לחוש יש כי  חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני תאריך בו לכתוב  והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט , בתרא בבא

שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר
להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב  וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני  הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב ", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי  לזייף ,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי 
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י "ג, פרק  לעיל והשווה וברשב "ם). שם בתרא (בבא וכתב 

ט "ו. הלכה

.Â„Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ËL47ÌÈB˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ÒnL49ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈÙa ËM‰50‡e‰ È‰  ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÒÁk51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי  עדים, הרבה בו חתמו אילו כי 
ו. הלכה ה, פרק  לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם  שניים

הירושלמי48) כדברי  לאחרים, להעיד פסולים הם והרי 
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט ) הלכה ג, פרק  (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע  לזה? זה
שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי  חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב , עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי  נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי  זה א.וכעין או 49)ח , ללוקח  המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני  שנתנו אלא כלל,
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קלי                
         

מסירה, עדי  ימותו שמא העולם, תיקון מפני  אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב 
והשווה  וברש"י ) ב  ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט "ו. הלכה א, פרק  גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י : מפרש ב  י , ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י "ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁe ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈB˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ËM‰ È‰  ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
ˆÁ Ôe‡Ï Èz˙pL :„Á‡ ËLa ˙k Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê  ‰fÓ ÌÈ˜BÁe ‰ÊÏ ÌÈB˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ôe‡Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ËLa ˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È‰ 58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני  חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי  כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי  א הלכה א, פרק  בגיטין וכן ז הלכה א, פרק 
הרי ולפלוני , לפלוני  נתונים נכסי  כל וכתב : שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני  אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק , עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני  נפרדים מעשים שני  אלו הרי 
לשני55) המעידות נפרדות, עדים כיתי  כשתי  הם והרי 

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי  תימן: יד שהם 57)בכתב 

נא, משפט  חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי  על "אף  ו: אמרו 58)סעיף  וכן

ש"בשתי  א) קכט , בתרא אדם"(בבא בני  ושני  שדות
והשווה  בחבירו. תלוי  דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט  שהביא "עבד ב : הלכה ז, פרק  עבדים הלכות
בן  הוא והרי  קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי  עצמך בו: וכתוב 
בחותמיו  הגט  שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט  להביא נאמן שהוא מפני 
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים  אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני  הם
לומר  יוצדק  ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף  שהעבד פי  על ואף  הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי  וכשישתחרר הואיל גופים, כשני 
פלוני משחרר הריני  כאומר: זה והרי  לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף  פלוני  לאיש מתנה נכסיי  נותן והריני  עבדי ,

      
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני  בעדותו, הנוגע  דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס  של עדותם
הלווה. נכסי  על המערער נגד

.‡BÈ‡  ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡BzL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓÈa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁÓa Ì‰ÈÏÚ ÚÚÏ ÚÚÓ ‡aL ÈÚ‰B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
ÈÚ ÏL BÁa„ÈÚÓ ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡  ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê „aBÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ,eÓb ÔÈ˜a ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck Á‡Â. ¿««»»ƒ»ƒ

סי '2) לחו"מ  ובסמ "ע  א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב  שאדם מנמק : ספר" וב "קרית א). ס "ק  לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפי ֿזה ה"ב , פי "ב  לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב , גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט "ו. שלהם.3)פי "ג שאינו לומר לכולם, המשותף 
יז)4) יג, (דברים הכתוב  מלשון ידים, רחב  ציבורי  מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ  שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ "ב ) עירו,5)פ "ג, בני  לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי 
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ  על לי  אין ודברים דין שיכתוב :

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי  לשאר
מועיל.7) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בקבלת

.ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰Bz ÙÒ ‚pL ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂÙ‡ È‡LBÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

ש"סילוק "8) שם נתפרש שלא ואע "פ  שם. בבאֿבתרא
לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי  אלא מועיל
עדות  שכל ה"ב ) (פי "ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב "ז). עדות
שסופה  אע "פ  בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי  כשאר - בגוף  תלוי  פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק  אין מאיר, ורבי  ד"ה
לז  סי ' חו"מ  השו"ע  ודעת בפסול. תחילתו שהרי  להעיד,

רבינו. כדעת יח  בימי9)סעיף  בו שקוראים מה לשמוע 
בשמיעתו.10)הקריאה. ויוצא בו נהנה את 11)שהרי 

אחרת. טענה שום או בדמים, לקחתיו הטוען: הגנב 

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡  ÈÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â ,ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,ÌÈL eÓ‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ eˆw‰ c Ôz e‡ :ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈

Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
el‡ ÌÈiÚ eMÚ˙iLÈa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈

ÈÚ‰.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

עירם,12) של ספר שזה מעידים או גונב , שראוהו המעידים
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שם). (בבאֿבתרא בעדותם ונוגעים בו שותפים שכולם
ספר  להם יש אם להעיד, מכשיר יב  סעיף  ז סימן ובחו"מ 
לקרוא  להם מותר עצמם הדיינים אפילו ואז אחר, תורה
קוראים  רצו ואם הואיל להם, הנאה זו שאין הספר, באותו
ס "ק  שם (סמ "ע  כנסת בית באותו הנמצא אחר, מספר הם

העיר.13)כח ). אנשי  בעדותם,14)על נוגעים נמצאו
והעדים  הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן אם שהרי 

משלהם. להם ושנה.15)לתת שנה בכל ולא 16)לתת
הבאות. בשנים עוד להם לתת יצטרכו

.„ÔÈaL Ú˜˜d‡ÈˆB‰Ï ÚÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ ; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏBlL BÁ ÏÚa ‡a„iÓ dÙËe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ BÏ „ÈÚÓ Ck Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ. »∆»¿≈…«≈»∆

סמוכים 17) שאינם עניים הרדב "ז: וכתב  שם. בבאֿבתרא
מתפרנסים  הם שאין כיום, בירושלים, כגון העיר, בני  על
נראה  לארץ , חוץ  קהילות להם ששולחים ממה אלא

ולהעיד. לדון יועיל סעיף 18)שה"סילוק " לז סימן בחו"מ 
שותפים. שני  של הנוסח : להם 19)א, שמכרה שזה לומר,

ממנו. חלקו 20)גזלה על ואפילו המערער, עדי  לפסול
יטול  אם ביניהם, חלקו שלא זמן שכל יעיד, לא השותף  של
מעיד  זה ונמצא שניהם יפסידו השדה, מן כלום המערער

וברשב "ם). א מג, (בבאֿבתרא דין 21)לעצמו לו: שכתב 
שלך. שהכל זו, שדה על לי  אין גם 22)ודברים כלומר,

זה. תנאי  עצמו על קודם 23)יקבל ממנו שלוה המלוה,
חלקו. את לשותפו חציה 24)שהקנה שהרי  מידו, יקחנה

השותף  מידי  חובו כנגד לטרוף  ודינו חוב , לבעל משועבדת
ירצה 25)הקונה. שאם בדבר, נוגע  אינו שעכשיו

"לווה  יהיה שלא חובו, בעל מפני  השותף  אצל להעמידה
ישאר  ממילא הרי  ה"ג), פט "ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע 
דמיה  לשלם עליו שקיבל השותף  כלפי  רשע " "לווה
אחריות  שום עליו קיבל שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא
בידו, היתה גזולה ויטעון מערער איזה יבוא שאם אחרת,
נוגע  זה נותן הרי  כן, לא שאם לו, אחראי  זה נותן אין
כשיקחוה  לפצותו יצטרך שלא השותף , לטובת בעדותו

(שם). ממנו

.‰‰„O‰ ÏÚ BÚ‰ÔÈ‡  ˙Bt da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ‡‰ÒÈ‡‰ ‰ˆB È‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙Bta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â„ÈÚÓ ÎBO‰ Ï‡ .Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙eÈÎO‰ Á˜Ï‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙eÈÎO‰ Ô˙ k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È‰  ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡  ‰„O‰ ÏÚÏ¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da LiL ÌÈM‰ Ïk ÎO BÏ ÔzÏ iÁ  ÚÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

בלבד,26) השותף  חלק  על אלא טוען המערער אין אם אבל
שאז  תנאי , שום בלא לו להעיד זה יכול השותף , לו שמכרה

א). סעיף  לז סי ' (חו"מ  בעדותו נוגע  שטוען 27)אינו
ממני . גזלתיה חבירו 28)למחזיק : שדה לעבד היורד

מנהג  כפי  בפירות, מסויים חלק  בשכרו לו שיתן עלֿמנת
עם 29)המדינה. השדה יטול המערער, יזכה שאם

נגזל. כל כדין זו 30)פירותיה בשנה בה טרח  לא וגם
אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב  יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע 

וברשב "ם). ב  מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו את 31)אם
השדה  שכירות דמי  שמשלם אלא שלו, הפירות וכל השדה,

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי 
מידי השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע "פ  א. כט ,
(רמב "ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח  לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי  והשווה שם),
המשכיר  לקח  "אם פסק : יב , סעיף  לז, סי ' חו"מ  ובשו"ע 
בדין  שיזכה למי  שיתנם כדי  לשוכר, והחזירם השכירות דמי 

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי  -

.ÂÚ Ôe‡ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL‰„e‰È ‡e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ÚÚÏ, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡BÁ‰ „‚k ˙Á‡ ‰„O ÔBÚÓLÈ‰  ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ Ú‰ Ôe‡‡È‰L Ú˜˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»
BBÁ ÏÚa ‰pnÓ ÚtiL ˙Á‡ ‰„O È‰ ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈

‰fL ÂÈÁ‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆
BlL ‰„O‰ÔÈBÁ Ôa ‰„O ÎBnÏ LiL ‡e‰Â . «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ

Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡‰ Á˜BÏ  ÛË elÙ‡L‡e‰ ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
ÊBÁ‰pnÓ ‰a‚iL ˙Á‡ ‰„O BÏ LÈ È‰Â ,. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע  למלוה אחראי 
שהיא.35)לשלם. טענה  סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב . שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי  הלווה, ביד להעמידה לערב  הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה

שם. כמבואר שדות 39)החוב , שתי  שקנו ויהודה לוי  כגון
ובא  באייר, - והשני  בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח  ללוי  לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף  לז סי ' בחו"מ 
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח :

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב  של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח  יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף  ללוי  והלך המערער, בה שזכה מפני  כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע  אינו
את  השני  ללוקח  להעמיד הראשון ללוקח  הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף  ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי  שדהו,
גובה  בעלֿחוב  אין הדין: ע "פ  השני , הלוקח  אצל ידחנו
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ה"ה, פי "ט  מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח  מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי  לטורף : אומר הקודם הלוקח  "שהרי 
בעדותו  הוא נוגע  שהרי  לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא

     
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ôe‡¿≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
ÚÚÂÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :Ó‡Â Ôe‡ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡  ‡È‰BÊ ÔÈ‡L Ôe‡Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰È‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ôe‡BÏ eÈÊÁiL È„k ,„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡‰ ‰È‰zL LÙ‡ È‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L LÙ‡ ,Ôe‡ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ôe‡ ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ÚÚÏ ‰„e‰È ‡e ,ÈÂÏÏ dLÈB‰ B‡ÔÈ‡  ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע  כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י 

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח "כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני הנוסח : יז, סעיף  לז סי ' חו"מ  ובשו"ע  ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח  שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע  שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט "ו, הראוי8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי , להוציאה לו נוח  כלומר,

א). ומד, ב . מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי  מלהוציאה
לי , נוח  "השני  א): קט , (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.ÎÓ‰„e‰È ‡e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
ÚÚÏ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL  Ôe‡ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡ÈaÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eLÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ôe‡ ˙Ó Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓcÔBÚÓL ÔÈ‡  Ìi˜ Ôe‡ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ôe‡L ‰È‡ ‡ÈiL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓcÔe‡ ÈLBÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ÊÁÏ LBi‰ „Èa.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש

פ "ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי  יאוש היא:
ה"ג. פ "ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח  שאפילו

הם  חוב  הגזילה שדמי  לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב , משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח 

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע  שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל  מעיד.
אינה  שקרקע  - הלוקח " קנה - רשות ושינוי  "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע  הוא והרי  מת,
תמיד  כי  מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב "ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי18)שאינה

רשות, שינוי  נקראת ואינה לוקח ", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע  ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי  טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈÁ‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ÎnL Ôe‡, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ÚÚÏ ‰„e‰È ‡e˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ôe‡ ÔÈ‡  B„ÈÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB ‡e‰ È‰  ˙eÈÁ‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ôe‡ ÏL BÁ ÏÚa ‡BiL È„k,BBÁa ‰pÙËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי  שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב  אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי  אחריות, בו הזכיר ולא סתמי  מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי "ט , מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי21)לומר או יהודה, עידי  לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק 
ויקרא  לבעלֿחובו חייב  ישאר יהודה, לידי  תעבור שאם
כי לו, איכפת לא הלוקח  את שהפסיד מה אבל "רשע ",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי  מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח , טורף  החוב 
הלוקח , ביד השדה בהעמדת רווח  שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰t ÎnL Ôe‡¿≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ÚÚÏBÏ „ÈÚÓ Ôe‡  ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ ÛBË Ôe‡ ÏL BBÁ ÏÚa ÔÈ‡  ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈc ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ÎBn‰ Ôe‡ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ôe‡ ÔÈ‡  ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
 ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
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„ ÈÏ zÎÓ :BÏ Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»
ElL BÈ‡LÏL Ô‰L eÓ‡Â ÌÈ„Ú e‡a È‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆

‰„e‰È„a‡Ï Ôe‡ „ÈÚiL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈
e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ôe‡L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡  CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜˜ b‡ BBÁ ÏÚÏ Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ˙ÎÂhÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜˜ b‡ ÔÈÏËÏ, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰t‰ Û‡ ÛBË BBÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB È‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙËÈÂ BBÁ ÏÚa ‡BiL È„k‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ„e .el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ wÚ ÔÈiL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,Á‡ „Ï ÌBb‰ c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁda „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È‰ C„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê „a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ‡L ÔÎÂ .„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי  לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף  בעלֿחוב  אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב  בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח 

וברשב "ם). ב  מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב  שייחדם
"אפה  - אפותיקי  פלוני . זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי " תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע  ראובן הרי  סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ  ב 'טור' וכן טליתו, דמי  ממנו לתבוע  עליו
שלא  לך זביני  "להכי  שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי  בידך גזולה שהיתה
שהרי29) כלום, לו חייב  המוכר אין זה במקרה שגם ואע "פ 

בהל' רבינו וכדברי  אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי  "שכל ה"ח : פי "ט , מכירה
דין  בפני  לעמוד המוכר לראובן לו נוח  שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ  (ב "ח  כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב 
הרי מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני  נכסים
מן  אף  טורף  בעלֿחוב  ואז מהם, להפרע  לך משועבדים הם
שבממון  תנאי  שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע  ה"ב ). פי "ח , מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף  לז סי '
משום  שמכר" ממטלטלין טורף  אינו קרקע , אגב  מטלטלין
מחבירו, חפץ  קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק , תקנת

א. סעיף  ס  סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע "פ  הרגיל, מגדר יוצאת

רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב 
מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל

בשם  (כסף ֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת
שלא 36)הראב "ד). "ומנין ה"ט : פ "ג, סנהדרין ירושלמי 

עדים, ע "פ  הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף  לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע "פ  הרוג
"כל  ב  מט , בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאי ֿאפשר הרי  - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏeÌÈBw‰ ÌÈL ÔÈ„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê‰pË˜ È„‰Òa ÔÈa ,È„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚aÚÏ ‰ÚL „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈCÎa ÔÈ‡  ÌÈB˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי "ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ "א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני  הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסף ֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"ט ֿי .42)להוסיף  פ "ד,
ה"ז. פ "ה, סנהדרין הל' ֿ 43)והשווה ה'לחם בנוסח 

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב ) י , (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני  תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק  כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף  שבע , - ובשלישי 
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי  - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע "פ  וגומרים השנה, את לע ּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï Lk  Ôe„Ï Lk‰ ÏkLk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ‰B‡‰ .Ôe„Ï Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ïb‰Â , ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

ÁLÓ‰ÂÔ˜f‰ ÔÎÂ ,‡ÓeÒÂ ,ÊÓn‰Â ,ÒÈq‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈLk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈLk  ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב .45) מט , פי "ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב  לדון, ופסולים הט "ו,
א. כט , (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב ), קה, וכתובות

פ "ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי "א. ופי "א מעבדותו,48)ה"ט , שנשתחרר כנעני  עבד

אבל  א. פח , בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ "ט , לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא  העבד
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אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני 
לדון. הם כשרים ממונות לדיני  ואילו בלבד, נפשות דיני 

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ "ב , סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח  שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני  סריס , ולא
פי "א  ושם וברש"י ). ב  לו, (סנהדרין סריס  וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב  הי "א,

אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני  אבל ממונות. דיני  לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב  לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק , מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי , יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט . פ "ב , סנהדרין הל'



      

ה'תשע"ח  אלול א' ראשון  יום 


 

   1 
ותשלומי1) ממון חיוב  בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע  שותפים לשני  ממון החייב  קנס ,

.‡BÁËe BÁ ÏL BBL Bb‰2BÎÓ B‡3BÚz , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,zÎÓ B‡ zÁËÂ ÈBL zb :BÏ Ó‡Â BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èzb :ÓB‡ ‡e‰Â4,ÈzÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁË ‡Ï Ï‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰ 6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï  ÎÓ B‡ ÁhL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰b ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙ÚeLa9,ÁË ‡lL ˜L ÏÚ ÚaL È‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.ÁË ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב 
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב  לתשלומי  ובנוגע 

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ , רומי  בדפוס 

כאן  שאין א. טעמים: שני  כאן יש כאילו "ומפני ", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי  חיוב 
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס , מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי  אלא חמשה תשלומי  עוד שאין המכירה,
תשלומי אמרה: והתורה חמשה), תשלומי  בכלל (הכפל
שתשלומי ב . עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס  הם - עצמם חמשה
וצ "ל: מוטעת, נוסחה שזוהי  רוקח " ה"מעשה החליט 
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י  וכן וא"ו. בלא "מפני "
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס . הם חמשה שתשלומי 
ואח "כ  כפל, לי  לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי 
חייב  שגנב , עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי  כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל  כדין,

שמח ). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ "א,

וראה  קנס . זה הרי  - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק , ממה
ובביאורנו. ה"ב  פ "ז, רב .9)לעיל כדעת מט : שבועות

ה"ג. פ "א, לעיל מפורשים ביטוי  שבועת וחיובי 

.ÈcÚ ˙‡ EBL ˙ÈÓ‰ :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„Ú‰Â ;ÚaLÂ ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :Ó‡Â Ba ÚzL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï  ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס ,10) מדין לב ) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב 
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י  בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני . לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב 

אחד  אבר שבגלל קנס , מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב ). פ "ז, (לעיל עצמו ע "פ  קנס  נשבע 15)משלם שהרי 

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL „a BÁ ˙‡ ÚBz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
c19.ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ Ó‡Â BÚz ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
iÁ  ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23ÈBL zb :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ ,Èz‚ ‡Ï ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ôw‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב .17)ע "פ  פ "ז, חלק 18)לעיל
קנס . ואינו ממון דין לו יש בכת"י19)מהתביעה

הדבר. רומי : בדפוס  וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף ), של שקלים (חמשים קנס 
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כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס  ה"ו), פ "ב , נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב ). (שם ופגם" צער ובושת קנס  אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי  "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק  כשאר הם והרי  שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע  ובודאי  לשלם,
אין  כי  ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס  התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע  בו יודה שאם דבר מלתבוע  מניח  אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע  לשלם,

לח :). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב 
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס  מדין - כפל שתשלומי 

פטור. בשבועת 26)בקנס  וחייב  ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰eaÁ Èa ˙ÈOÚ :BÁÏ ÓB‡‰27ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
ÈBL ˙‡ EBL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי , צער, נזק , לו לשלם חייב  בחברו והחובל
דין  - וכולם מ "א. פ "ח , קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב  שורי . דמי  לי 
כי ממון, מתורת שלם נזק  לשלם שחייב  כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק  חצי  רק  משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ "ב , ממון נזקי  בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס 
וכל  ממון, זה הרי  שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח 
הרי נזק , חצי  או כפל תשלומי  כגון פחות, או יתר המשלם

קנס ". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ÓBLÏ BBL Ô˙30BÚz , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L ÈBL ÔÎÈ‰ :BÏ Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„‡ B‡ ‚Â31˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰  ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk c‰ Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï  «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ ‡e‰ iÁ Ï‡34ÚaL È‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי  בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט .33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב . עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב  כגון

מפני מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈBL ÔÎÈ‰ :BÏ Ó‡Â BÚ˙e ,BÁÏ BBL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó BM‰ È‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

eËt ‰Ê È‰  ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„‡ B‡ ‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»

ÔÓ BÓˆÚ Ët ‡Ï È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈

‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „‡ B‡ ‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆
Ï‡BL38BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ iÁ Ï‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»

Ïk ÔÎÂ .˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeL ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…
‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב  ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב  ה"ב  פ "א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב , (שמות בשואל כתוב 

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב  כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי  - ונשבע 

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

ÙÎÂ ÚBz‰ BÚÈaL‰L42˙ÚeLa iÁ ‰Ê È‰  ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰ÚeL44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי  ונשבע  קפץ  אלא התובע  השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי  לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני  וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע , שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ "ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ˙e ,BÁ BL Bb‰45,z‚ ÈBL :BÏ Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
BÈh ‰Ó .Èz‚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
BM‰ ÈÓc ÌlLÏ iÁ ‰È‰  BbL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48Ët È‰  ‡e‰ ÔB„wt Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
‚ Ì‡L ,‰„‡‰ ÔÓe ‰b‰ ÔÓ BÊ ‰ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
eËt ‰È‰  BÊ ‰‡„B‰ Á‡ „‡ B‡ BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע  שחייב  לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב  מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב  עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע  אלא להשבע , חייב 
לשבועות  יו"ט  (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ "ב ). או 48)פ "ה, השור ומת אונס , כשאירע  אפילו
באונסין. חייב  שגנב  שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס  על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËBÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50ÚeLa iÁ  ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰eM‰ ÔÓ BÓˆÚ Ët È‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ 52ÔÓ BÓˆÚ Ët È‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»
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קלז                
         

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב  ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ "א) פ "ח , (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע , (שלא הכל על נשבע  חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ  הכל את משלם והשואל
(מקרי השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס )
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי  יפטר ואילך משבועה
(ע "פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב  והגנב  גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י  התימנים: ובכת"י  ה"א, פ "א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï‡ ,Èz‚ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ BÓLÏ ÈzÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
eËt ‰Ê È‰  ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ EBL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
Ët ‡ÏÂ ,Ôwa ‰„B‰ È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני55) הוא הפקדון בשבועת שחייב  הטעם וכל הואיל
רש"י (לשון ממון" כפירת לידי  לבוא זו שבועה "שסוף 

ואין 56)שם). הבזיון, מפני  גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆz Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆz Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ Cca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È‰Â ,ı È˙t Á‡ :Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
eËt  el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ Ët ‡Ï È‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLa iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב ) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.È„Á‡ BÚ˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ Ba ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ Ùk È‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚz .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,BcÏ ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ61Ët ‡Ï È‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני  לשותף  שמודה ואעפ "י 
ה"א  פ "ה, שבועות בירושלמי  אולם שם. כמבואר לו, המגיע 
השותפים. מן באחד למכחש פרט  - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי  שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי  לא

ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ "ה. לשבועות ברי "ף  זה ירושלמי  הובא וכן
ירושלמי שדברי  שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי  מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב  לשקר, ונשבע  השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי  וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט  - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚ÈËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
ËMa È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜w‰ „aÚzL64Ú˜˜a ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e‡a66˙ÚeMÓ eËt  Ú˜˜a ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLa iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב  שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי  לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי 

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ "ז,66)התובע  לעיל
על 67)ה"ב ֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב , ה, ויקרא תמימה" וב "תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב  שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי  ביטוי , שבועת משום שחייב  פעם כל
בשבועת  וחייב  ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי  משום רק  וחייב  הפקדון
פ "א, לעיל (ראה במזיד ביטוי  שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי  ה"ג)
ובין  קנס  משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור  חלקי 
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע , משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי  לא כשאומר ובין הט "ז), פ "ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב  המקרים בכל הי "ב ), (לעיל

(רדב "ז). מט : בשבועות הש"ס  דברי  ע "פ  ביטוי ,

.„È„Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙ÈÙÎa BÓˆÚ Ët È‰L ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡BiLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
 B˙ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡BÈ ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡BÈ72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע "י  או שביניהם, קרבה ע "י 

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר
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קלח               
         

ה'תשע"ח  אלול ב' שני יום 

   1 
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס , עדי  השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú ÚBz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dcÏ Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê ÚB˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa eÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙Èa eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈiÁ el‡ È‰  ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È‰L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeL7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
ÚBz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba eÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙ÚeL Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
eÙkL11ÔÈiÁ el‡ È‰ 12‡e‰Â .13˙Èa ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב "עדותם 2) מתחייב  הנתבע  שאין קנס , עדי  למשביע  פרט 
שהרי אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס  יודה אם
כתי שתי  המשביע  להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט "ו. פ "י , לקמן רבינו בדברי  כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ "ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט 
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי5)פרט 

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב . בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב  אני  משביע  להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני  ביד לי  שיש ותעידוני  שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי 

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ "ב , שבועת  בקרבן

כי ונפש הכתוב : משמעות וכן הי "ב . פ "א, לעיל כמפורש
מפי שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי  ואין עדות, לך יודע  איני  ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי14)ובלבד.13)חייב  הנשבע  אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע  מפי  שהושבעו
 ֿ בבית היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי  בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף  (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ  תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי "ז, פ "י  לקמן וראה בה"י ). ולקמן כאן, (רדב "ז

ביהודה'. ה'נודע  בשם שם

.etÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙Èa Ô˙e„Úa15˙Èa ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰ÈÙk‰Â17„Ïa ÔÈc ˙Èa18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó  BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי  אחר אמן בכת"י17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט "ז.20) פ "י , לקמן וראה א. לב , שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚzÔBÓÓ ˙iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜˜22 eÚaLÂ eÙÎÂ ,˙BËL B‡ ÌÈ„Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰Lta e˙k‰ ÔËtL ‰„‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ  ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי . או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב  שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ "י 
ונאמר  ידע ), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק ), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף  בפסוק )

לתובע .22) קרקע  להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי  כאן נאמר הפקדון, משבועת ב 'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי  (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס ' אע "פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט 
פ "ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני  הם הרי  "וקרקעות הנתבע .
יוחנן, רבי  כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי  פטור. - קרקע  עדי  שהמשביע 
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי  "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב , שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב , -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע  עדי  כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈeËt  eÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ËtÈ  Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê eiÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dcÏ¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï  ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈeËt  eÚaLÂ d eÙk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח  שפלוני  לו שיעידו
ה"א, פ "ח  לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס  שחייב 
לא  ואמר: בתי , על רע  שם הוציא שפלוני  לי , שתעידו או
ראה  קנס , שקלים מאה לשלם וחייב  בתולים, לבתך מצאתי 

ב . לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי 
פטור. - עדים באו ואח "כ התימנים:28)בקנס  ובכת"י 

לנתבע . והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני  בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב  בעצמו
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הדורש:30) עקיבא, רבי  פי  על יוחנן כרבי  א. לד, שבועות
שהכוונה  כב ) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי  א לג, שם וראה קנס . לעדי 

מספק . קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ôw‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  eÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  eÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב  חפץ , איזה ממני  שגנב 
ג). כב , מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני  שגנב 

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי  חייב  נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב  בו מודה הנתבע  היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב  שהיה נמצא חייב , והרי34)היה
חמשים  של הקנס  על נוסף  ופגם, בושת לו לתת חייב  הוא

ה"ג,35)שקלים. פ "ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב  הנתבע  שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף  - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב . פ "ח , לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב . פ "ח , לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.ÂetÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈz Á‡ eÚMÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈeËt  ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈

אחרי38) הנתבע , מידי  הכסף  את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ "ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע  שליח  אבל בהרשאה", "בבא ב :
את  להשביע  יכול אינו הנתבע  מידי  הכסף  לקבלת מורשה
פ "ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי  הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי  "לפי  מ "ז)
מבואר  והטעם, רוקח '). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ eÓ‡ ,Ô‰ÈÁ‡ CÏB‰ ÚBz‰ e‡ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL ?eÈÁ‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰ 39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,ÚBz‰ ÔÚz¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ ÚBzL41 eÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
ÚBz‰42e‡BiL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L  eÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ÚBz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈeËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰ÚeL ‰Ó„˜44˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰  »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«

„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :Ó‡pL ;˙e„Ú‰45 »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈
.˙e„ÚÏ ‰ÚeL ‰Ó„wL ‡Ï ,‰ÚeLÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב .39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט . אות להלן וראה אותי .41)ספר'). התימנים: ובכת"י 
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע ) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי ולמדנו ואל"ף , בוי "ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני  על לעורר שזה  השמועה
יגיד  לא אם לנתבע  אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע  הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי  ב . לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב "ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י ). לה. (שבועות אח "כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ eÓ‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡BzL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈeËt el‡ È‰  Ba eÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚMÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ ÚBz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :Ó‡Â ˙Òk‰ ˙Èa¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡BiL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È‰  Ba eÙÎÂ ÂÈ„Ú Úz Ck Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰ÚeLa49È‡ ÚÈaLÓ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡BiL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È‰  eÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈÁ‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È‰L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי  לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע  עד משמע  עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי  יודעים אתם אם עליכם אני 
שאינו  מי  ביניהם שיש הוא, יודע  שהרי  כולם, את משביע 
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע 

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי  הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע 
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע  אם מספק , חבירו את להשביע  אדם שיכול
אע "פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע  שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
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˙Òk‰ ˙Èa „ÓÚ Ck Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆
ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡BÈ ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…

ÔÚz È‰L ,ÔÈiÁ el‡ È‰  e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»
‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙Èa ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»

ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»
˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  ÔÓ‡54Ô˙e„Úa etÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»

ÔÈc ˙Èa55ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע  עדיף  וזה אותם, וייחד
בפני מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב "ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי  נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי  אמן ענו ולא
שאי ֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני  ויכפרו
בפני תהיה כפירתם) (זוהי  וקבלתה בחוץ , תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ  אפילו מועילה עצמם מפי  והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב . ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע "י  אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני  וקבלתה בחוץ  תהיה שהשבועה בדין אינו
 ֿ בבית תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב "ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי "ז. פ "י , לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰ÚeLa ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
 ‰ÚeLa È‡ ÌÎÒB‡ ,‰ÚeLa ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈiÁ el‡ È‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ותעידוני57) תבואו לא אם עליכם אני  משביע  שאומר:
א.58)וכו'. לה, שם מן 59)משנה, השם בהזכרת

כלשון  צבאות, שדי , אלקים, ה', כגון המיוחדים, השמות
שם. למשנה בפירושו "רחום"60)רבינו או "חנון" כגון

אפים". "ארך ששמו במי  ושם 61)או ה"ב . פ "ב , לעיל
הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו: מוסיף  ה"ד
מביא  ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע  בדבר אסור זה
או  המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה עד . . . קרבן

כינוי ".

.ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י ) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ "ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ ‰OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

ÚBz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

ÚBz‰ ÔÚzL Á‡ etÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰ÚeL ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙Èa etÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰ÚeMÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈz‰ ˙Úa B‡ ‰ÚeM‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰ÚeM‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

  

        
       



על  נאמר :כ זו  הלכה  לבאר יש  , הענייני פנימיות על־פי 
להיות  הוא  ישראל של  תפקיד כי  עדי ",  את" ישראל  ע

הוי '.  ש על עדות
כל, מעי  הנעל דבר על רק  שיי העדות עניי כל
נפעלת  זו  עדות הזה .  בעול אלוקות מציאות ובעניינינו 
בדוגמת  שהיא  מציאות  בעול כא שיש  על־ידי ־זה 
. אד  קרויי  את  " אד "נעשה   שלמעלה  המציאות

מכל  "המעט  ה שישראל  שא  רואי  הגויי כאשר והנה 
ועומדי  וקיימי  חיי  נשארי זאת ולמרות ," העמי

ה   ומצוותיה  תורה  היהדות, ענייני  על  ההוכחה בתוק זו  רי 
היא  זו  ועדות הקב "ה , של מציאותו  על ביותר הטובה 
 שבכוח הדברות עשרת על  המרמזי  דברי עשרה  על־פי 
 העניי והנה  . עדי ולהיות  תפקיד  לקיי ישראל  יכולי
לימוד כי  אותה ",  מכירי שה בלשו "שתהיה  הוא  העשירי 
 לשו" בגדר אינו  וספרי  וספרא  וירושלמי  בבבלי  התורה 
השקו "ט  ריבוי  מפני  ישראל כל אצל אותה "  מכירי שה
רחבה  דעת כ  לש שצרי ובפרט וכו ' חלוקות מדרשות
 הדר  מה יודע  אחר־כ ורק  ,ארו וזמ חכמה  ונפש 
בספר  אבל כו '.  והמותרי  האסורי  בדברי הנכוחה 
 ודר ברורה  בלשו שהוא  המעלה  ישנה  תורה ' 'משנה 
בלא  הכל בפי  סדורה  כולה  תושבע "פ שתהא  עד  קצרה 
מיוחדת  מעלה  שישנה  ונמצא  כו '. פירוק .. ובלא  קושיא 
את"  ישראל של  לתפקיד ביחס   " הרמב בלימוד 

אותה ".  מכירי שה" בלשו הוא  זה  ספר שכ עדי ",
      

פלוני63) ביד לפלוני  יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט 
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע  זה שאין ממון,

פ "י64) לקמן לוי , או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט 
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט 

ה"ג. לעיל לעדי66)ממון, פרט  לבדה, התימנים: ובכת"י 
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע  כפירת עם שעדותם קנס ,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט 
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע "פ 

תחילה". תבעם "שהרי  ה"י ,

.„È˙ÚeMÓ eËt  eËt eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È‰L ,Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁÓ‰ Ï‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ
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קמי                
         

BÈ‡  „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
iÁ73Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ74˙ÚeL ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙ÚeL ‡ÈˆB‰ e˙k‰ È‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
iÁÏ Èeha ˙ÚeL ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï‡78˙Á‡Ï :Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
iÁÓ ‰z‡ ˙BÚeL ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa  ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa BiÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙ÚeL ÔÈ„e ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב . מט , שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי , בשבועת שחייבים
ובכת"י ה"ב ֿג. פ "ז, לעיל והשווה (כסף ֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח : התימנים,

וכו'. שנשבע " הוא ביטוי , בשבועת חייב  שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי  הושבעו אם אבל

לא  שהרי  ביטוי , בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי "ז. בסוף  פ "י  לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ "א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע  שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב : לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב  - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף  במזיד, ביטוי  שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי  כה:). (שבועות באחד

ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי  לב :)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי  משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב  שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י  ה).
שהם  יודע  מי  כי  ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב 'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע  שאי ֿאפשר משום

יט . אות פ "ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡Bz ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰ÚeL ,‰„‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡ 83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  ‰„‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי  עצמה,

הי "ב . פ "ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡Bz ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈiÁ ÌÈ‡  ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈiÁ  ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ "ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני  על מין

הי "ג. פ "ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:eÓ‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa Ô˙B‡ eÚz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚeLa e‡aL C„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי "ד. פ "ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי "ו בלי  לך , לא
כי הפסוק : על ויקרא, פרשת כהנים' ב 'תורת רבינו דברי 
א: לח , בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי  חייא, רבי  "תני 
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L BÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,eËt ‰Ê È‰  ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙ÚeML ÈtÓ .Èeha ˙ÚeL ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL „a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰ÚeL :Ó‡91‰Ê ÔÈ‡  …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙ÚeL ‡l‡ Èeha ˙ÚeL92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙ÚeL dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙ÚeL BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב ", או "להרע  ד) ה, (ויקרא ככתוב 
ב . אות שם ובביאורנו ה"א, פ "ה, לעיל וכמבואר

יודע .91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא  שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ  בה להתחייב  ביטוי  שבועת
להעיד, וראוי  בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י ). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע  שאינו שנשבע  זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע . מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L BÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ea c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È‰  „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê96˙ÚeL Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע "פ  ולאו, בהן ישנה שהרי  שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע  יכול אינו שהרי  בעתיד), = ) בלהבא
פ "ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי  ידע  אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי  בשבועת מקפידים אנו אין - הט "ו
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קמב               
         

שם. בשבועות רב  וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני . שתבואו עליכם משביעני  בלהבא : אלא

ה'תשע"ח  אלול ג' שלישי יום 

   1 
שיש 1) דבר על ממון, חיוב  בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב  מתי  אחד עד מיתה, וחיוב  ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2B˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰Èc ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈiÁÓ eÈ‰ ‡Ï  e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי 

להעיד. ופסול פסול 3)רשע  וקרוב  לנתבע , או לתובע ,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי 
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק  הוא שבה שהחיוב  עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני  טוב  יום חילל או בחלב 
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי  או בקובייא
עדי שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי 

-5)חמס . מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני  לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי  נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי  שכתב : ז, הלכה ג, פרק 
כאמור, כי  כתב , לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי  זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי  פי  על ואף  מדבר. הכתוב  להגדה
לא  יעידו אם וסוף ֿסוף  הואיל - להעיד, התורה מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
 eÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ iÁ˙È ‡Ï  ‰Ê „a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב  יום התוספות וכתב  בי , חוזרני  לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב  המבטיח  אין עני  הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב  עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚz¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Leb9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי  לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי  לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba ÏÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚz12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò‡Ó‰14˙ÚeMÓ ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ iÁ˙È  BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק .12) מיתת הבן וחייב  חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב  המאורסה נערה על דמי15)והבא
או  באונס  ופגם ובושת קנס  או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב  בשבת, חברו בו
את  פלוני  "שאנס  במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני ) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני , של בתו את פלוני 
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי  התובע , הוא שאין זולתו,
התובע , זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני  ביד לפלוני 

עצמו". דין בעל

.‰˙ÚeMÓ eËt  BÚÈaL‰Â ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי  על ואף  בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע  לשלם יתחייב  הנתבע  יישבע  לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני 
ישלם. ולא הנתבע  שיישבע  אפשר שהרי  כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Úz»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ el‡ È‰  eÚaLÂ eÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰  e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa eÙk È‰Â ,ÔÚzL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Úz19‰È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ eÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
eiÁ ÔÈ‡  e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt ¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙ÓB‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ ÌBbL c  ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL LÙ‡22aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני .19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי  ואין אשתו" את "וקנא הכתוב  מלשון - קינוי 

התראה. שאסר 20)לשון פלוני , אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי  עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק  המרים טמאה 21)מי  איני  אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני 

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא
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קמג                
         

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡BiL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰È˙q‰Â Èepw‰ Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ  ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰  BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ËÙk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ iÁ  ÙÎÂ ÔÈc ˙Èa BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â ÚBz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰ÚeM‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡BiL „Á‡25ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ »»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע 
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי  פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב  שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב ,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע  התובע  הרי  חשוד, היה אם
לה, למחוייב  שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע  יכול שאינו ומתוך הנתבע , שהוא

אחד,27) עד בפני  מחבירו כסף  לשון שחטף  באחד מעשה,
זה  הרי  אבא: ר' ואמר חטפתי , שלי  אבל חטפתי  כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע  יכול ואינו להישבע  מחוייב 
חוטף , פלוני  שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע 
שבועת  משום ויתחייב  בעדותו, ממון המחייב  עד זה הרי 

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
 „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ  ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי  בעלה. מיורשי 
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי 

בעלה. במיתת היודע  אחד עד פי  על כשנישאת

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰  ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e‡aL BÓk ,ÔÈeËt ¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי  מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי אין הבעל, בחיי  תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע .32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני  כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL eÙÎÂ ÔÈc ˙Èa ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL Bea„ È„k CB˙a tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ Ì‰ÈL  BÁ¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡ÈÓ „Á‡Â34,ÔBL‡‰ Ùk .B˙ÚeL ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
 Ùk Ck Á‡Â ea„ È„kÓ ˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ ÔBL‡‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï  ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי35)קרבן על ואף 
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע  את מחייב  אחד שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„ÈÙkL ÔÈa ,iÁ ÙBk‰  „Á‡ ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL eÙk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È‰  ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
eËt37˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ B˙ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע  מחייב  היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי  לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי  חייב . הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי  בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי  לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע ,
חייב .

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰Ùk Ck Á‡Â ‰BL‡ ˙k ‰ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ‰eËt ‰BL‡‰  ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dcÏ eÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ ÚBzÏ ÔÈB˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È‰Â ,42‰BL‡‰ Û‡  ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡‰ ˙ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È‰L ;˙iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡43‰Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙ÚeLa ÔÈiÁ  Ô‰È˙BL e˙nL ÈÁ‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב  גוסס , ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני  למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב 

תמות  מהן אחת רק  ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס  זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק 
שהעדים  מפרש, שם שרש"י  להעיר, וראוי  דבר. לכל כחי 
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע  לתובע  קרובים
ולפיכך  לנתבע , ואחד לתובע  אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק  אם כי  גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת

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



קמד               
         

עד  ואין קרוב , השני  העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב  אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע , מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח . בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËeÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÚBz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È‰  e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙ÈÏ e‡aLÎe ,ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  Ô˙ÈÙÎ e„ÓÚÂ ÔÈc ˙ÈÏ e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁL ˙BÚeM‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי 

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב ". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי  מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na50Ì‡ Ï‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk ÏÚ eÙk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰ÚeL e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

etÎÈÂ ÔÈc ˙Èa ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈeËt el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ  שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק  והראב "ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי 
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב "נודע  דין. לבית חוץ  אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף  חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח , עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע  איני  בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני  ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ  השביעו ואם
שמא  משיב , הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ  כך השיבו אם ואף  כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי  כלום, אינה דין לבית שמחוץ  תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי  אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע  שאם מעצמו, כנשבע 
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני 

דין. לבית

.ÁÈeÙÎÂ ÔÈc ˙Èa ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««

ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÚt Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡  e„B‰Â eÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa eÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב  דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ  כשכפרו
דין  לבית שמחוץ  ההגדה כי  עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈÁ‡ eÚaLpL ˙BÚeM‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙ÈÙk ÏÚ Ô‰  ÔÈc ˙Èa eÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈeËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙ÚeLa ÔÈiÁÂ57.e‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי 

ה'תשע"ח  אלול ד' רביעי יום 

   1 
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב  שישבע  מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי  שתקנוה שבועה מהי , הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע  על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ˜LÂ ‡ÂL ˙ÚeML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ ÚMiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ  ÚMz BÓLe :Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„BÚ‰ ÈÎcÓ  LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰ÚeM‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ec‰Â ,‡È‰BÓLa ÚM‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח .2) פ "א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה 
ה"ח ֿט .4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע  שם: רש"י  ומפרש תשבע ", ואל השבע 
לשקר. בשמי  תשבעו ולא - תשבע  אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי  להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי . והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב "ן בהשגת וראה תשבע ".
(ולא  להשבע  רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע  ואם בשמו, להשבע  חייב  שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע ". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי  מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי  נשבע , ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ Á‡ „a ÚM‰Ï eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
 ‰ÚeLa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌL ÌÚ Á‡ c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Cea „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „Bk9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»
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לבדו".7) לה' בלתי  יט ) כב , (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב  הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ "א, התורה יסודי  הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי  ה' חי  הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב  מצינו
עם  שמו לשתף  - הנביא בחיי  זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב "ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי  אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף  יט , כב , לשמות תמימה" וב "תורה
ומפרש, נפשך". וחי  ה' "חי  לאליהו אמר שאלישע  ד, ב ,
אילו  כי  השיתוף . פירוד על מורה חי , חי  הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף  זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי  אמר:
שתי הן הרי  נפשך, וחי  ה' חי  כשפרט  אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי  להשבע  ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב "ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע  הצד זה  "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י : ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח . ביצה
ששלחו". במי  או באדון נשבע  הנשבע  כאילו נשתבע ) משה

ה"ג. פי "ב , לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ ÚM‰Ï Ì„‡Ï zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ ÊÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ‰Ó12ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי "א 12) פ "ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי "ח . כשרים שאפילו הרי  ח . נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי  בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע  אדם שיהא מצוה אומר: י . בחגיגה ורש"י 

מצוה.

.„iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰ÚeL¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰ ,‰ÚeL14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰Bz‰ ÔÓ BÊ ‰ÚeLa iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט  מ "א). פ "ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע , הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי 

שם). ישראל, (תפארת נשבע  הוא מדברי15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ "י  היסת, משבועת חוץ  חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע , אותו

ה"ז.

.‰,‰Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈiÁL Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ BÁ17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚeL ÈzL el‡ È‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20c „‡L ÔÚBhL ÓBL ÔÎÂ .‰ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈

˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆
,‰Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .˜L B‡ ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»

Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙ÚeL :Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי , נכסי 
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט  למקום.
כלים  או כסף  רעהו אל איש יתן "כי  ט ) כב , (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט  - לשמור"
עליהם  נשבע  אבל ה"א). פ "ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי  תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ "ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי 
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע  שהודה מה משלם
זה" הוא כי  יאמר "אשר ח ) כב , (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי 
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט :),

מ :). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני  ששנים מקום

מ .). (שם שבועה" התובע .20)מחייבו על 21)של
התובע . של ספק . שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע '. מ ' ש' אלו:
רוקח ). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰ÚeL Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚeL ÈÈÓel23ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰ È‰ 24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚeL Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚeL Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ÈL Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

ÈÎO ˙ÚeL ÔB‚k ,‰ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
BËL27˙ÚËa ˙BÚeL Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk eiÁ ‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚeM‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ "א. חייב 24)פ "ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי 

המשנה  שחכמי  המשנה שבועת לחייב  התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי  המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע  שכיר פעל

זה  הרי  נטלתי , לא אומר והשכיר נתתי  אומר הלה עבודתו,
מ "א). פ "ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע 

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע  השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע  שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ "ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי  טענת טוען התובע  שאין
משלי .29) עכבת שמא חברו, את תובע  שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס  בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע . לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי 
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח :). דף  שם ובגמרא מ "ח , (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰ÚeL ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡Ób‰32˙q‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ
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קמו               
         

˙‡˜ dÈ‡  [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙ÚeL34. ¿«««»ƒ

בימי32) וניתקנה התלמוד. חכמי  קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ :). (שבועות נחמן רב  בימי  האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט ) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ :). לשבועות רש"י  (לשון בי " הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע  ואומר בכל, הכופר נתבע  לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע , הוא פטור התורה שמן כלום, בידי 
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע  אדם אין "חזקה ישבע 
(שבועות  ויפטר התובע  של דעתו להפיס  זה ישבע  לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י : מפרש ה. מציעא ובבבא מ :).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי "ף  ש"י 
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי "ת, היסט  פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי "ט . הי "ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙ÚeLe¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈÙBÒ Ècƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚBÊa ‰Bz ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰ÚeLa , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba eB‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙ÚeL ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח : שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע  מאברהם
ירכי " תחת ידך נא "שים ב ) כד, (בראשית הכתוב  כלשון
של  חפץ  בידו שיטול צריך "שהנשבע  שם: רש "י  ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע "י  לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי  דיבורֿהמתחיל לח : שבועות בתוספות וראה

הקב "ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי  לואי  שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב . פ "ב , לעיל וראה לו. לרבי40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב "ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי  יוסף 
רבותי " "והורו תיבות תימן, ובכת"י  שם. בר"ן וכן ו פרק 

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי "ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ‰ :Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ e‡ B‡ ,'‰Ï e‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע 

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ eÓ‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï e‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‰ :eÓ‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙ÚeL ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ "ב , לעיל כמפורש

חייב ". - אמן ואמר אני  אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע "י  העולם יחרב  שלא כדי  בכינוי ,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי  בשופרות עליו

לח :). לשבועות ברש"י  זה ומעין (הראב "ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È‰  B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰Bz ÙÒÂ ÚaLÂ ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ÊBÁ BÈ‡  e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰Bz ÊÁ‡ È‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ÊBÁ BÈ‡  MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח  לעיל ראה כמי46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע "ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב  זה הרי  זה, דין השמיע  שם).ורב  (רש"י  נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט ) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי , בדפוס 

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב  נשבע  חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע  חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ  (ביתֿיוסף 

.ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ  «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
MÈÓ50,‰Bz ÙÒ ÏhÏ CÈˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד  התימנים: כבודו.50)ובכת"י  מפני 
שם.51) ה"ח .52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙ÚeLÏ ˙q‰ ˙ÚeL ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙ÚeL ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰ÚeLaƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰Bz ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ Îe .ÔÈic‰ ˙ÚeL¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙ÚeL55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ "ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח . לכתובות רי "ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב  אמת. שישבע  אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע , ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף  לשקר, חברו את המשביע  כך מכלום.

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



קמז                
         

ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי  והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב  ובחידושי  שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי 

קמב . סימן ליפסיאה הוצ ' הרמב "ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È‰  ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ eB‰ ÔÎÂ .57Ï‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

eB‰ eÈ˙Ba58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

ÚM‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈˆ63ÔBLÏ ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰ÚeM‰64ÔB„wt‰ ˙ÚeL ‡È‰ ÔÈic‰ ˙ÚeML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙ÚeL Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף  הדיינים, "שבועת ח :

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט .
גאון, האי  (רב  לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס  רבינו דעת וכן שבועות). משפטי  בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי  יוסף  לרבי  הכוונה
לח . אות בביאורנו לעיל וראה חב , ערך סוף  בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח : בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ "א פ "ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי הרב  טעה "וכאן אומר: שם והרמב "ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע .61)ז"ל" התימנים: כדי62)בכת"י 
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב "ז). הארץ  עם על הקודש לשון
משנה). (כסף  אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע .63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע  ותכנה,
נשבע . הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי 

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע  שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי  הפקדון", שבועת משום חייב 
רבינו  פסק  וכבר ה"ח ). פ "א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב  שאינו ה"ז, פ "ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט .67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙ÚeL iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰ÈÙÎe69ÔÈa ‰Bz ÈcÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰ÈcÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó 71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰Bz‰73Ì‰ÈcÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈˆ BÈ‡ 75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי .68) טענת טוען הנתבע .69)שהתובע  ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע  אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע . לט . בשבועות ומקורו הט "ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב  שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע  השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי  אם יודע 
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי  הי "ט  להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק  טענת על שבועה שאין
פח . אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Cea LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a Ó‡ ‰BzaL ˙BÚ ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙BÚ Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚÙ  ‰BzaL80epnÓ81epnÓ  Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Út‰Ï ÌB‚84Ï‡OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈÚ85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :Ó‡pL .87ÁˆÂ LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı‡‰ Ï‡z Ôk ÏÚ :ÂÈÁ‡ e˙ÎÂ ;ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da LBÈ Ïk88ÔÈÏBz  ‰BzaL ˙BÚ Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙BB„ ‰LÏLe ÌÈL90 Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚÙ91˙B‡ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ  ‰È˙‡ˆB‰92Bb‰ ‰Ê  pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ BÁ ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bia‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93 ˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈc  ÂÈ‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ˜L ˙ÚeL , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע  זו תיבה התימנים, בכת"י 
הקב "ה  "שאמר כתוב  זו הלכה כל מקור לט . ובשבועות
"שאמר  הנוסח : שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני ,

בסיני ". למשה לד,78)הקב "ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי 
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב ). עמ ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב 
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח , (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי 
כט . סוכה ראה עליהם, קללה להביע  שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל
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קמח               
         

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי88)נשבעים י ) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי  הארץ ", (נחרבה) אבלה אלה מפני 
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט ) לג, (איוב  לדבר רמז
שם). יעקב , (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב . בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב "
לדורותיו  ולא גופו, הגנב  אל - משמעו הגנב " "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק  שהרי  הט "ו), (לעיל ספק  טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע  ודאי , טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי  לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ "ד) פ "ג
שבסוטה  מפני  לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע  שאינו ודאי  בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב  שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע  אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע  ודאי  בטענת חברו

שמח ). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט .

.ÊÈÔÈÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa  Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ÊÁÈÂ ÌÈca eÈiL È„k ,Ì‰Ï ÌÈÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈËBt  ÚaL ÈÈ‡ :Ó‡ .ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .BÁ BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

BËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ 99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י ), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע ,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי 

אעפ "י ,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי  לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי "א. פ "ה, מכירה בהלכות

.ÁÈÓ‡100ÚBz BÁÂ ,ÚaL ÈÈ‰ :101 »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ eeÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈÓB‡Â .ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע .100) או נשבע 102)שישבע  אם כי 
ביד  ממונו למסור דקדק  שלא המשביע , גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע  ואם השם. חילול לידי  ובא נאמן,
יפה  דקדק  שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע ,
"שבועת  ב ) (עמ ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב "ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ "י  כלומר, תובע ", "וחברו רבינו שדקדק  וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע , מוכן שחברו
לפיכך  שישבע , תובע  אלא ידו, על לשקר להשבע  לחברו
סא). ס "ק  פז, משפט  לחושן (סמ "ע  רשע  נקרא הוא אף 

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח : לט . בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע  יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע  את שחייב  רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע  הלך למלוה, חובו את פרע  שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף  את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע  מקלו, לו שיחזיק  מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף  עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף  ונתפזר רוגז, מרוב  המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי  ועוד. כט .
כפי ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י ), לט . (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט "ז פ "ב ,

.ËÈ˙ÚeLa ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙ÚeLa ‡ÏÂ ,107 «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈˆ108eÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰ÚeL ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט "ו.106) כל 107)לעיל כי  והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע  על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע  בעלֿכרחו וישלם מלהשבע  יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע  - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע  לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב  ואינו להשבע 
יורדים  אין כי  לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע , ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק  שנתחייב  מי  לנכסי 
התובע , יפסיד כן ואם דיינים, ע "י  הגזלן מידי  מוציאים אנו

מאיימי אין ישלם לכן ולא ישבע  שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח ). סז.(אור אות פז, לחו"מ  בסמ "ע  וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתי ֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי  (רדב "ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ "י 
לשקר  שנשבע  בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע 
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע , לכל... כאשר "הכל ב ) ט , (קהלת הפסוק  דברי  לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע  זה - הנשבע  הכתוב : כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע  ירא כי  עיקר כל נשבע  שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי  הכל ועושה שקר, שבועת לידי 
שהשכיר  פ "ז): ראש (שבועות לשונו במתק  הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי  ממונו יעזוב  (הפועל)
של  דרכם כן כי  - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ ). סימן חו"מ  סופר (חתם כלל להשבע 
תהיו  לא לישראל, הקב "ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי  להשבע  לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני  לו שהיו המלך בינאי 

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙ÚeL ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ea c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL  ˜La ˙q‰ ˙ÚeL111˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«
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קמט                
         

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e‡a˙ kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ôw‰ ÚÈ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa˜ ‡ÈÓe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב .111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י  זה שהרי 
ה"ח ֿט ). פ "א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק  וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י 
שם.115)אעפ "י . ובביאורנו ה"ח  פ "ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ "ה, שני  מעשר והל' הכ"ו, פ "י , בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט . פ "א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי  אבל התלמוד, מדין זה
(ראב "ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי  או בשם

ה'תשע"ח  אלול ה' חמישי יום 

   1 
או 1) בשמים הנשבע  לשקר, או לשוא הנשבע  עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי  ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב  ויודעים
צורך  מפני  אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡ÈÓ ÔB„wt‰ ˙ÚeL B‡ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa˜3;Blk ‰ÚeM‰ ÔBÚ Ô‰Ï tk˙Ó ÔÈ‡  »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡  '‰ ‰wÈ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Út˙iL „Ú4:Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙BÚ‰ ÏkÓ ˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ "א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח  ינקם.4)שם שיפרע . תימן: בכת"י 

(5- לשקר" בשמי  תשבעו "ולא נאמר: הפסוק  ובהתחלת
יסודי הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי 
אחת  על אונס  בלא מדעתו העובר "כל ה"י : פ "ה, התורה
מחלל  זה הרי  להכעיס  . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני  אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי  לו כל 7)מתכפר הראב "ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי  לגמרי , העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי  אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב "ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב 'כסף  הובא הבתים' ב 'ספר כתב  וכן (רדב "ז). ממנו

אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט , ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י  וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי ראיה מביא איתן' וב 'יד שם. ובביאורנו הט "ז, פי "א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב "ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי  שנאמר בעולם,

.˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‡e‰ ˙BeÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע "פ  ושקר שוא "ושבועת ה"ב : פ "א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי 

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע  תשובה שעשה "אע "פ 
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני  ונגלה יד): כב , (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓMe ı‡e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡  Ì‡aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰ÚeL10˙Îa B‡ ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ ‡Èa ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡  ‰Ê ˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰ÚeL13ÔÈÓi‡Ó  ˙BÚeL el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰ÚeL BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי  הראב "ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב  שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב , עמ ' שם רבא וכדברי  דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי  - באדם

(רדב "ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב  ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע  מדין זה דין רבינו ולמד  תורה.
אימה.14)(כסף ֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי  הראב "ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י , פ "ו לעיל כמבואר חרטה, פתח 
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע 
אמר  אם עמך, אחיך וחי  על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע  הייתי  לא זה יודע  הייתי  אילו

(18. . פתח  להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי  אותם ומלמדים .

הי "ב . פ "ב , נדרים הל' לקמן והשווה
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קנ               
         

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19;L„w‰ È˙k ‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰Bza ÚaLp‰ Ï‡20da e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙BkÊ‰‰ ÏÚ BzÚc 22BzÚc  Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰ÚeL Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
eÒ‡Â ,da e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È‰  da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח  תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע  הנני  ואמר:

בה.21)פלוני . שכתוב  במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ "ב ,22) לעיל כמבואר חייב , בהם שהנשבע  הקב "ה, שמות

בו.23)ה"ב . כתובה שהתורה הקלף , שלא 24)הוא
אין  הראב "ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע 
שכולם  בתורה, לנשבע  הקודש כתבי  שאר בין לחלק 
שציווה  במי  כמשקר ומשקר, בהם והנשבע  הם קדושים
בנודר  עוסקת ב  יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע . ולא הכ"ז), פ "א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק  נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי  בנשבע , ובין בנודר בין
עד  חייב  שאינו בנשבע , רק  יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח , פ "ב  לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי  הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסף ֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי  בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי  האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב  ב "מה
קדושה  בהן ויש הקב "ה, מפי  בסיני  נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב  שהרי  לשם יתירה, האזכרות לכתוב 
בה, שכתוב  במה בתורה, כשנשבע  ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי  בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע  מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי  באזכרותיהם, בפירוש ישבע  אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי  שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני  בשבת הקודש

לשון 25)(רדב "ז). מורה חפץ  נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף ' ('נמוקי  קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי  ריב , סי ' יו"ד ל'טור' יוסף ' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ , עמי  בעיני  התורה
הט "ז  מזהיר ולפיכך להרע . הם חכמים עליהם: אני וקורא
בתורה  ישבע  לא שבועה, שנתחייב  מי  שכל ב , ס "ק  שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח  אלאֿאםֿכן

יא. ס "ק  רלז, סי ' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ BÈ‡ 28 ‡e‰ ı‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚeLa29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע  בין לחלק  שיודע 

כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע  שאינו
יוסף '). וב 'נמוקי  יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע  סתם נשבע 

הי "ב . ופ "ב  הכ"ז, פ "א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈˆ Ba ÔÈ‡  ÚaLpL „Ú30‡e‰ È‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚeMa Ó‡Â ,B˙ÚeL ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„Ú ‡ˆÈ ,B˙eLa BLÙpL ÈÓ  BLÙ ÏÚ q‡ Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈÁ‡ ˙eLa ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף  השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי "ז. פ "ב , נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב 

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב . סב , נזיר
כדברי לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע "פ  שמח ' וה'אור מ "א. פ "ט , נזיר יו"ט ' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב "ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי  לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע  אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב  חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב " או להרע  . . . תשבע  "כי 
לאחרים  להרע  יצא רשות. הרעה אף  רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע  היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע  אבל
הראב "ד). דברי  בהבנת שמח ' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי  בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע  אלא זה אין החפץ  על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי  ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע  זה הרי  שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח '. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט ' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי "ח , פ "ב 

.ÊÌÈpË˜35‰ÚeM‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk  ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚeLa L‡ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ÚB‚Â Ba B‡ ÂÈ‡ B˙B‡ ‰kÓ  ‰aÓ ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

z‰L BÏ ÔÈ‡Óe40ÏÈ‚ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙ÚeL «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚeLa L‡ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

(35 ֿ משתים פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י . ה"א פ "ב , אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני  לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י40)על
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שהותרה. (רדב "ז).41)התימנים: הגאונים מדברי  זה כל
ה"א. פי "א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈc ÌBLÏ „nÏÏe ‰a‰ ÌÈpËwa ‰f‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
ÚM‰Ï ÌÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÚeL ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰BÁ BÓk c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ  וכתב  (רדב "ז). הגאונים מדברי  זה גם
מדברי רבינו דברי  שמקור - ב  מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק  אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט , (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ BÁ ÈtÓ ÌM‰ ˙kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Îa CaL B‡ ,˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk45iÁ ‰Ê È‰  ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰  e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ Èz‰Ï CÈˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈÁ‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È‰L ,50e‰ecpL51Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ  ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰ÚeLe ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ "ב , לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני  אלו הט "ו. פ "א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי  השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי "ב ). (נמוקי  הי "א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני  לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק  לשון - נידוי  ה"ב ). פ "ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע 

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי  זה הרי  ב  ז, נדרים
חמור  ושותק  השומע  שאין מאליו, בנידוי  אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי  שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ "ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי  לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי  בין "אין הי "ג: שם תורה
ומקורו  למוטב ". המנודה כשיחזור אחד ברגע  ומתירים

ב . ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב  עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט , (ירמיה הכתוב 
ולסלף . לעקם - העוה

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„ÈÊÓ ‰ÏhÏ CÓ‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
eÒ‡L :ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ iÁ BÈ‡  eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55BÈ‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.ÊÁÈ ‡lL Ba ‰˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע  (ויקרא 55)שחייב  ככתוב  מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני  את אתן "ואני  ג) כ,
והרי מוטה". ולא שוגג ולא אנוס , לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי 

מיתה. שם - השומע .56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰eÒ‡L ‡È‰ „Ïa ‡ÂMÏ ‰ÚeL ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ÈkÊ‰Ï elÙ‡57 ‰ÏhÏ ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ e˙k‰ È‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎe ,‡Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡ÈÏ :ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰ÏhÏ BÈkÊÈ ‡lL B˙‡È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ‰ÓÈ  ‰ÏhÏ ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰ÏhÏ ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ c‰ÈÂ ‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Cea :ÓB‡  '‰ Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰ÏhÏ¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף  הנכתב  או ה"א יו"ד הנכתב 
ה"ב , פ "ו התורה יסודי  (הל' צבאות שדי , אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב "ם הוצ ' ב .58)ע "פ  ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ "ו, ברכות 'ירושלמי '

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י , פ "ד ברכות הל' והשווה

.È‰ÚeM‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡  ‰Ê64Èe‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê „a ‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ „66ÏB„b Cˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk ÚMÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68 ÚaLÂ Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙ÚeLa „ÓÚÈÂ ÚËˆiL69Ú‰Ï ÚaL :Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈÁ‡ e˙ÎÂ ,ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי  הנשבע , את שחוקר החכם, ע "י 
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ "ו, ספק 62)לעיל

ומהסס .63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני  רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב . שם, לעיל, כמבואר חכם, ע "י  לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני , יהנה שלא שנשבע  כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני 

ה"ט ). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע 
שבועת 68)ה"י ). לידי  לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח  של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב  דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני , ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי . לי  הבי 
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי  אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע  כך, לאמת) (קרוב  באמת שנשבע  מי  מה אמרו:

(כסף ֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
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פעם  נשבע  אם אחריו שבדקו לוי , בן יהושע  ברבי  שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב "ד: וכתב 
שהרי להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב .) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב 
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי "ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי  נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני  הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט "ז, פי "א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי  ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב , לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב  ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚeL ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  אלול ו ' שישי יום 


 

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ÓLiL (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .Bc ÏÁÈ ‡lL ( .„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ„ ˙Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰ÚeM‰ B‡ „p‰ ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.˙ÎaL ‰Bza LÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
בדבר 1) הקדש; ונדרי  איסור נדרי  מושגים: שני  כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי  האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ „p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈzn‰ ÌÈc BÓˆÚ ÏÚ Ò‡iL2:Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙Bt≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙Bt B‡ ÌÏBÚ‰ ˙BtÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈeÒ‡3Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a Ò‡ ‰Ê È‰  ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰ÚeL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ q‡ Ò‡Ï :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈzn‰ ÌÈc BÓˆÚ ÏÚ Ò‡iL 7:Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  q‡ ÈÏÚ Ô‰ È‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
q‡ È„ B˙B‡ ‡B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי 
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי  ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי  כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי 

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי  אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי8)אסר "איש הכתוב  שם על

במורה  רבינו וכתב  נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור

מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ "ח : פרק  ג חלק  נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.BÈ‡L Ôa˜a BÓˆÚ iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡iL ÔB‚k ,Ba iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È‰Ï ÈÏÚ È‰9BÊ ‰Ó‰a È‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡˜p‰ ‡e‰  ÈÏÚ [È‰] ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰„p‰Â .‰„ ‡˜p‰ ‡e‰  BÊ È‰ ÓB‡‰Â ,„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈiÁ ÌÈ„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ „p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈÁ‡a10Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡ ˙B„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙„Â cz L‡ EÈ„e :‰Bza Ó‡12.ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È„ B˙B‡ ‡B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב  שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים  כדי  לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח . במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק  כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב 
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק  שלא וכל המזבח ,

באחריותו". חייב  אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב  אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב  לטובת אותם שנדב  או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי  - הראשון שבחלק  בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי  בהם,

.‚ÌÈ‡Ó e‡L Ì‰  BÈÚÂ ÔBL‡‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
 Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È„ ÈÈc Ï‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙ÚeL Ì„‡ Ìi˜iL ‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È„pÓ ‰È‰L ÔÈa q‡ È„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
L‡k ˙ÈOÚÂ ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי  הקדש לנדרי  עשה מצוות הרי 
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק  המצוה

.‰:Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈeÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

Bc ÏÁÈ ‡Ï :Ó‡pL17eÚL ÌÈ„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
cÓ „Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk LÙÓk ‰Ê È‰ 20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙BtÓ ‰ÏÈÎ‡ :Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡  el‡ ˙BtÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב  שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
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אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו
עלי . אסורה וכלל 21)פלוני  אכילה. שם והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ „a ÔÈa ,ÌÈÚ‰22ÌÈ„ ÈLa ÔÈa23È‰  »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי .22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי  אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני  לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני  שם:
עלי , מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי , מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק  הכתוב  בהן
כי "והיה שנאמר: חטאות, שני  חייב  ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי  בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב  אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי  מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק  מעילה בהלכות רבינו דברי  והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י : הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa˜ ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰25È‰ :Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÁÏ Ó‡L B‡ ,Ôa˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa˜ ÈÏÚ Ô‰ È‰ B‡ ,Ôa˜k B‡ ,Ôa˜ ÈÏÚ26È‰  »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa˜ Ì„‡ ciL LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

Ò‡˙Â Ôa˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי  על ואף  דמו, זריקת לפני  ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף 
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„BÚk B‡ ÈÊÁ Ok ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
 el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙËe ˙BÏk B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL LÙ‡ È‡L ;„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈzÓ el‡ È‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

ÈÊÁ Ok ÈÊÁ Oa BÈ‡L „28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי 
"דבר  נקראים ואינם הכתוב , גזירת פי  על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי  איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ„k ÌÈzn‰ ÌÈc ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈeÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ eÒ‡‰ „ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
„a31.ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי30)שמתפיס  על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰„e34‡È‰Ï „BÏ LÙ‡ ,BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

ÈÊa „Bp‰L .B„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡ÈÓ  »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡ÈÓ  «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È‰  ÌL‡ Ô‰ È‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È‰ :Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈeÒ‡ el‡38Ô‰ È‰ :ÓB‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L  ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈeÒ‡39‰„e „a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב  להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי  טומאת

ואשם,38) חטאת אני  "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס  בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰ Ï‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe˙k42ÔÈzÓ el‡ È‰ 43Cc ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰„e „a el‡ ‡È‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי  על אף 
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה  אלא

תבואתו  כל הרי  יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני  הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.È˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË Ok ,47el‡ È‰  ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa˜ Ok Ô‡OÚ È‰L ;ÔÈeÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב 

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ  או לזמנו חוץ  הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי  על אף 

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÓB‡‰49el‡ È‰  »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈeÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
BÎk51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
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Ì„‡52„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…
B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי50)שאדם פי  על ואף 
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי  אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי  בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי  תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓÁk ÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡55el‡ È‰  »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓL ÈÓÁL ;ÔÈeÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈÈck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡L ÔB‚k64˙B˜Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLeÈk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈc ÏkL ;Ôa˜ ÌL ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa˜ ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי  ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף 

צבור. קרבנות קניית לצרכי  המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף  שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב .
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי  כשני 
המזבח . שעל המערכה אש גבי  על עורך הכהן

המזבח .61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח . למזבח .63)גבי  בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח  דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח  על נקטרים כשהם הקרבנות אברי 
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק 

.ÂËÌÈÓÏL Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈÊÏ zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡70È‰ :Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰Ê Ok ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
BwÚa ‡l‡71eÒ‡ ‰È‰L72Oa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ÈÙÏ Ì‡ :BÎa73Ì‡Â ;eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.zÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני72)ביסודו,

להחמיר. - תורה וספק  נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב : ג פרק  לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס " הוא שב "עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס  שסוגיית פי  על ואף  כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק . הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰  Á‡ „a c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ Á‡75.Ôa˜k  Ôa˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÓB‡‰76el‡ È‰  ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È‰  CÁ ,ÛÁ ,˜Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
ÌÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«

ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי .75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי  הם 77)אסורים הרי  אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי  לבדק  מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי  קרבן לשון במשמעותה ויש  משובשת
אדם", בני  לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי  שהוא מי  ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È‰  ÔÈÈepÎa81,ÔÈzÓ  ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È„a ÔÈa q‡ È„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק  נכסיו שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי  כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי  לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :BÁÏ ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰  B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È‰  Ïebt B‡ ˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י : בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ "ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי  על אף 
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa˜86Ôa˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôaw‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»
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eÒ‡ ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡L Ôa˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôaw‰ :ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈzÓ el‡ Ïk  CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈc ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡  Ôa˜a ÚaLp‰Â ,93„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי  על אף 

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי  קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע  שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע  עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע  הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק  לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע  כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי  על אף 
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק 

הן". שומע  אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי  אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע  אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי  הנשבע  אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי 

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.zÓ ‰Ê È‰  ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע  שאפשר פי  על ואף 
הן". שומע  אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;eÒ‡  CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L c :c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי  לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי  לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
eÒ‡  CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;zÓ  CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו

שבועה,97) לשון זו הרי  שלילה בלשון שמסיים מכיוון
כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע  ואישים עצים כגון

וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ cÓ :BÁÏ ÓB‡‰99ÚÓLÓ  »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ a„È ‡lL ‰Ê c100 EnÓ È‡ LÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜ÁÓ . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa‡a LÈ ‡lL BÚÓLÓ 102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ „ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜ÁÓ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ LÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ  ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
Bc ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי 
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע  ישב  לא זה הרי 
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק , כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק  נידוי  לשון הזכיר 105)- שלא פי  על ואף 
בכל  ב "קרבן", נדרו התפיס  לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי  כנדר, זה הרי  זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי , יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי  עמו, הכלי  כל מטלטל ביד והאוחז הכלי 

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי  עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡  CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡  ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי  משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע 
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי  מודים החכמים גם שבזה
הוסיף : ולא לך אני  מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי  לך, אוכל שאיני 
ופסק  אמותיו, מארבע  להתרחק  אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי  כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני  "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע  להתרחק  אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק , לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי  לוקה, ואינו מספק ,

אמותיו. בארבע  שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע  לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני  מתנודד
בו, להסתפק  שאין בהנאתו, אסור זה הרי  לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע  לישב  שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי  נידוי , לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם
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קנו               
         

.‰ÎÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :BÁÏ ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰ÚeLe Ôa˜Â ÈÊ Ì‰È„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa iÁ 113˙B„k ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈLk114ÈÊ Ì˙B„pnL ,115Ôa˜Â116‰Ê È‰  ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע  לידור שרגילים
רשע , נקרא שמקיימו פי  על אף  הנודר "כל מאמרם: פי  על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי  שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי  זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי  של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף  נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב  נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא  נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע  שהרי  ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח  אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי  יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף  יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈLk ˙B„k B‡ ÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118eÒ‡ ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

Lt ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï  ÌÈLk È„k :Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
eq‡ C„a ÌÈ„B ÌÈLk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121BÚ ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ‰ ÌÈÚL È„k :Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙eÈÊa iÁ  ÂÈÙÏ122iÁ  ÈÏÚ ÌÈÚL È„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL È„k .124iÁ  »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰ÚeLa125. ƒ¿»

נדרי118) כקרבן עלי  אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי  על שאף  כנדרים.

גמור. נדר זה הרי  לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב 
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי  כלום, אמר לא עלי  רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי  על אף 
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי  אשתה, שלא רשעים כנדרי  הריני 

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי  הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי , שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙Bt :Ó‡L ÔB‚k ,‰Bza „Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï 126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»

ı‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«
.ÌÈ„a L‡…ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני 
הנדור. בדבר אלא נתפס  הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי128) שכתוב  במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ‰L ;eÒ‡ ‰Ê È‰  da e˙kL ‰Óa „»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
„Â q‡ da e˙k129È‰  da „Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da e˙kL ‰Óa „pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע  ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ  ˜t ‰LÂ ÌÈkL :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï„ BÓk ‰fL ;˙B˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי  "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב "ה שהקדים הרי  עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי 
יחל  ב "בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי ", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב  לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע  ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע  הדבר על עצמו

החפץ . מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ 

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È‰ :BzL‡Ï ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰ÏÚk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ìk‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È‰  «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;ÈÊÁ Ok el‡ È‰ :˙Bt‰ ÏÚ ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï zÓ ‡e‰L137zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ cÓ ÈÈ‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È‰  ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡140‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי  אסורה שהיא כאמי , עלי  אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני  מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס  אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי  על ואף 

עונתה. לגרוע  שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.
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קנז                
         

ה'תשע"ח  אלול ז' ש "ק יום 

    
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני  מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי 
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ „Bp‰ „Á‡2BÁ BÈc‰L B‡3Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL „ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈc¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני . כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע  הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני  מ "א) פ "ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט :): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ "ד) פ "ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר  אני  מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני  לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב ) ס "ק  רט , ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ "ב , שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט ). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.„Ú BÓˆÚ ÏÚ Ò‡L ca Ò‡ „Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚeLa6ÈÊa cÏ Ôek˙n‰ Ï‡ .7Ôa˜a „Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰ÚeLa ,ÈÊa „Â Ôa˜a9cÏ Ôek˙pL B‡ ,„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È‰  ÌÈÚ Ó‡Â ÌÈ‡z ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה "י ֿיב , פ "ב ,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע .9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ "ה פ "ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי  גירסת (לפי  בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈÁ‡ ˙Úc ÏÚ „Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È‰  «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈÁ‡ ˙Úc12ea„ È„k CB˙a Ba ÊÁÂ „Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ea„ È„k CB˙a15‰Ê È‰  ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
zÓ16ÔÈ„k ÌÈ„a ÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚeLa17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני  שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע , אני  דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע  שלא בלבי , היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב , שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ "ב , שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי "13)הט "ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי 
שם). בביאורנו וראה הי "ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי .15)חזור חזרתי  או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי תוך כל "והילכתא קכט :) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי "ח  פ "ב , שבועות הל' לעיל וראה דמי ". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב  שהרי 
שבועה" השבע  או לה' נדר ידור כי  "איש ג) ל, (במדבר

משנה). (סוף 

.„c‡L „ Ïk :Ó‡Â ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È‰ B‡ Ô‰a ÊBÁ ÈÈ‰ ÌÈL OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :„ Ck Á‡Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È‰L ,Ìi˜ B„ È‰  „pL ‰ÚLa È‡z‰ ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê „a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,„pL Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa „p‰ È‰ ¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ k ,ÂÈÙa ‰ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â „pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :ÓB‡Â ÈÓÁ‰Ï ‰BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
ea„ È„k CB˙a „pL Á‡ È‡z‰ kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס "מ ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי ודפוסי  הנדר. יתבטל וממילא התנאי , בקיום הוא
התנאי . וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי , היא

את 23)שידור. ששכח  בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי  לאחר אבל
בתוספות  הר"י  דעת היא זו התנאי . זכירת ע "י  שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי  את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי  זוכר אינו
התנאי זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי  ולדבריו
שהרי דיבור, כדי  תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי  בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25Á‡Â ,OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL „pL ‰ÚLa kÊÂ ,„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ „ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡ ˙Úc ÏÚ :Ó‡28B„ ÔÈ‡  »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

„29‰BL‡ ˙Úc ÏÚ :Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
ÎÊ È‰L ,„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha k  ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL „p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי  שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית  או פת אכילת על דברים 27)אם  על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי  באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי , מה על זכור אהיה שאם
התנאי . (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
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שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא
(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚeLa ‡Ï ,„Ïa ÌÈ„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚeM‰Â ÌÈ„p‰ ÔÈcL ,‰BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
B˙ÚeLÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆

ÌÈ„a eÓ‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי  שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב , פי "ב , שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי  ה"א): פ "ג, (נדרים הירושלמי  על דבריהם

בשבועות". תניי  שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ "ג, לקמן שהרי  רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב  (רדב "ז).
או  שהשביעו מי  אבל תנאי , מועיל לעצמו ונדר שנשבע 
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע  הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע 
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי  נדרי " "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח  בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני  בטל". יהא לידור, עתיד שאני  נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף  הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ , ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב  דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי  בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי " "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ ' לנדרים הגאונים" וב "אוצר
שום  בו שאין לפי  נדרי , כל לומר מוחין הגאונים "רוב 
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי  רב  נוסחת זולתי  רע , רק  תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף  התפילות" ב "סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ "א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי " "כל נוסח 
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף  ריא

גדול. לצורך אם כי  לחכם, שאלה

.ÊÈÓÁ‰Ï  ÌÈ„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ  ÔLeÙe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ Ok36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈÓB‡  CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa˜ ÏL ÁÈÏÓ Ok :Ó‡Â Lt Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»

‰Ê È‰  ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆
eÒ‡38˙˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È‰  ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈
zÓ ‰Ê41Ì˙Ò „ Ì‡Â .42.eÒ‡ ‰Ê È‰  ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי  עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח .36)לשתוק . יג) ב , (ויקרא בו שנאמר

מלח ". תקריב  קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס  שהרי 
יח :). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב . פ "ז, ע "ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור

בהנאה. הוא האסור 41)אף  בדבר אלא זה התפיס  שלא
דבריו  פירש ואפילו ה"ח ֿט . פ "א, לעיל וראה במשנה) (שם

((רדב "ז). מותר זה הרי  מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר
נתכוונתי . למה יודע  איני  ואמר:

.ÁÌ‡ :ÌÁ ÈÏÚ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL ÌÁk43eÒ‡ 44ÈÓÁk Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,zÓ  «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
eq‡46eÒ‡  Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי  מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס 

יד):45) יח , (במדבר ככתוב  לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ "י 

משמעם, כהנים חרמי  סתם - כהנים לידי  שיבואו עד בהנאה
יח :). לנדרים (רא"ש כהן לידי  באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,eÒ‡  ‰Ó‰a OÚÓk Ì‡ :OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa˜ ‡e‰L ÈtÓ48e‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c OÚÓk Ì‡Â50zÓ 51eÒ‡  Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב  שבטו, עליו העביר העשירי , כשיצא
כמבואר 49)לב . הנדור, דבר זה והרי  הי "ג, פ "א, לעיל

שם. ללוי .50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי  שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח :). לנדרים שם.52)(ריטב "א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe˙Ï Ì‡ :‰Óe˙k ÈÏÚ Ô‰ È‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
eÒ‡ ‰Ê È‰  Ôek˙54Ôb‰ ˙Óe˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

zÓ 56eÒ‡  Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח , קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף  ונפרשים

שם. ובביאורנו הי "ד פ "א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף , הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי "א 56)לכהן. פ "א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï‡ ;ÔkcL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÌÁ ÌÈ‡B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„Ïa60‰Ê È‰  ÌÁ ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÌL Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
eÒ‡61Ì˙Ò ÌÁ ÌÈ‡B˜ ÔÈ‡L Ôk„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓÁÏ ‡l‡62zÓ ‰Ê È‰ 63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ Á‡ ‡l‡ ÌÈ„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי , לזה ואמר פירש שני59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי  בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי61)הבית, יאמר אם אפילו
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משנה). (כסף  נתכוונתי  שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי  וקוראים לרוב , שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח  שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט : תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי  שאין מותר, זה הרי  בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,

ה"א.65) פ "ט , לקמן השווה

.ÈÌÁa „Bp‰66Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓÁ68:Ó‡Â ,Ôa˜a „ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:BÁÏ Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa BÒ‡Ï71C„ Ba „B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L „ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzLbL ‰BL‡ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈc‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈˆ ÔÈ‡Â ,zÓ ‰Ê È‰  «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡Ó  ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,eÒ‡ ‡e‰LÂ „75Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈe .BÏ ÔÈÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈÚBb 77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ„a78.Ïez‰Â ˜BÁO Cc ÔÈ„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי .66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק  הכתוב  כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני  גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי  בתיבתי  שהצנעתי 
חברי . על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק  שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח :). לנדרים

כ.). שם (רש"י  בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח  ע "י  אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ "ד ולקמן ה"ה, פ "ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי  במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב  שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È‰ :BzL‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
„ Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈÊÁ Ok ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e‡aL BÓk79BÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ80CÈˆ  ı‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈeÒ‡ ˙Bt‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B„ BÏ ÔÈÈzÓe ,Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ "א, ואין 80)לעיל האסור" ב "דבר נדר שהרי 
ה"ח ֿט . שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ  אין כי  זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח , בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע "י  אלא היתר
באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ , חכם תלמיד בין זה שחילוק 
המשנה  לשון מסתימת משמע  וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ "ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ "א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי "ב . פ "ג, ולקמן

.„È„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È‰  «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ÊÁÏ BÏ eÒ‡L „84‡e‰ ?˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜  Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc  È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜  Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס "ק  רעג חו"מ  לשו"ע  (סמ "ע  צ . נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ "ו, (פאה ובירושלמי  מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף  לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב "קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס "ק  רעג, עשירים.85)חו"מ  לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי  הפקר, בתורת בו וזכה  וחזר כרמו את
פ "ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡  ÌÈÈLÚÏ ‡Ï Ï‡ ÌÈiÚÏ È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ È˜ÙiL „Ú ,˜Ù‰88ÂÈ„Ú È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜  ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk  «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי  וראה מ "א). פ "ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי 
וכתב  וברש"י ). לט . (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע  עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב "ז:
וכן  שחרור, גט  לו לכתוב  רבו את וכופים לידו, שחרור
לח :. בגיטין הסוגיא ע "פ  הי "ג פ "ח , עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט . גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜w‰ ˙‡ È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk  Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È‰  »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙BOÚn‰ ÔÓ ËÙÂ ,˜Ù‰94‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
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BÓB˜Óa95„Ú ˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«
Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ96‰ÊÂ ˜Ù‰ ‰Ê È‰ :ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆
˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È‰ 97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆

ÈM‰ ÒÈt˙‰ È‰  ‰Ê Ì‚Â :Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆
È‡cÂ ˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק  התימנים: ובכת"י  כה. ובעירובין מב . בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי  אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב  בהל'
ובירושלמי הכ"ז. פ "ה, עניים מתנות ובהל' הי "א, פ "ב ,
ונחלה  חלק  לו אין כי  הלוי  "ובא אמרו: ה"ו פ "ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט ), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
עליו  מעיד מי  מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו

וברש"י ). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני  ז. שם
אמר  שלא זה כי  לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני , על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ "א, לעיל (ראה לכלי  יד"

מת  ובהל' ה"ב ). פ "ד "המפריש אישות ה"ב  פ "ח , עניים נות
הרי "וזו", ואמר: שניה סלע  ולקח  צדקה, זו הרי  ואמר סלע 
אם  בהפקר, הספק  ומקור פירש". שלא אעפ "י  צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק  שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי  בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ  ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ 101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È‰  »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב  שהפקרתי , ממה בי  חוזר אני  לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב  בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני  היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי  בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי  הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי  להערים
הפקר  זה הרי  לאחרים ביחס  כי  מהפקירו, שחזר לפני  ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך  אפילו

בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי  שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי "ד). לעיל (רדב "ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתב ֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב  ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי  במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙˜ÙÓ BÊ ‰„O :ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»
˙Á‡104ÚeLÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»

Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106ÊÁÏ ÏBÎÈ  «∆…»»»«≈»«¬…
Ba107ÏBÎÈ BÈ‡  Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»

Ba ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿
Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»

eˆ˜ ÔÓÊÏ È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע  של מחזור והיא שמיטה,
שלי תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי  אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי  הרמאים", "מפני  חשש כאן ואין
כיון  לגמרי , יפקירה קצוב , לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי  אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע , הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי  אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ "י  הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס "ק  רעג, לחו"מ  בסמ "ע  וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,BÓLe „Á‡ ‡aL ˜Ùn‰ c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï  Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח .110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י 
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע  כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי 
שהזוכה  ודאי  מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ "ג ה"ג פ "א, מכירה בהל'
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קסי         
  

     

ה'תשע"ח  אלול א' ראשון  יום 

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"את לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
 .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא  יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

  אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" ׁשקר מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, את ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

 מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, וׁשם  ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר  אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
ּבסתם.  ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. זקנים  ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
    ואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". ּבית נׂשיא" : ְְִִֵָָ
  ;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל זה   עם ִִֵֶֶַַָ

להזה זה לאו ׁשענין לפי ,ׁשּיׁשהּמל ֿ מי ּכל מּלקּלל יר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשע"ח  אלול ב' שני יום 

שיז. תעשה לא מצות
קעח. עשה מצות
יוםראשוןֿ שניא'ֿ ב'אלול
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם  ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מתעֹוררת  צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבּדמיֹון הּנקּבע הּנזק    ְְִִֶֶַַַָ
הּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה    ְְְִִִֵַַַַַָָָ
   מּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיהלכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון חרׁש". ,חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

   ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא ּבחּיים".    לא" : ְְִִַַַָֹ

 ֿ ּומה ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אםּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

    "בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
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קסב        
  

לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים

מדּב יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. עליוּבפני וחּיב אחד ּדבר ר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ֿ נׂשיא ּבן ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, ּומׁשּום . ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה לּדּינים  ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

  עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היאעונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים הּתנאים     ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו      ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ח  אלול ג' שלישי יום 

קעט. עשה מצות
יוםשלישיֿ שבתֿ קודשג'ֿ ז'אלול
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
  ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ח  אלול ד' רביעי יום 

רצא. תעשה לא מצות
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעידהרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד  וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

  ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשע"ח  אלול ה' חמישי יום 

רפח. תעשה לא מצות
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון לכל  אמרּו : ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו ֿ עון "לכל   ְְֲִֵָָָָָָֹ

        ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו

נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

ה'תשע"ח  אלול ו ' שישי יום 

רפו. תעשה לא מצות
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת "אל יתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

 הּפרּוׁש ּבא  ּתׁשת ֿ "אל : ֵֶַַָָ
ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת אל עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע

     ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְִֵֶֶַַָואת
ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ּפסּולין ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

     זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ח  אלול ז' ש "ק יום 

רפז. תעשה לא מצות
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים,   , ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

ֿ אבֹות" על יּומתּו  ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ
   ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ

אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
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()  לרחם תאוותי אלי שבים הייתם אם

חופתך  כלילת ואהבת נעוריך  חסד  זכרתי כי עליכם
נוצי"ש  כלולותיך  הוא, הכנסה ול ' לחופה שהכללתיך 
משה  שלוחי אחר  לכתך  נעוריך  חסד  הוא ומה בלעז ,
כי  לדרך  צדה ואין  למדבר  יצאתם נושבת מארץ ואהרן 

בי: (‚)האמנתם :כתרומה
 באכילה שאסור  העומר  לפני קציר  כראשית

ת"י: כן  יאשמו  אוכליו  כל  כן  מתחייב (Â)והאוכלו 

  :'אחרי אלהים אחרי נלך  כי
בלעז : בלעז :פלנור "א אינפוושיא"ה נטויה

: בלעז חושך :דישגאט "ה (Ê)לשון 
 ,ככרמלא מנצבא דהות דישראל  לארעא .

כיער : נטועה (Á)פירש : סנהדרין
:המלכים : הבעל (Ë)בשם

 ע"י עוד  עמכם אתווכח  רעה עליכם אביא טרם
רבים: ימים כבר  עמכם שרבתי אע"פי נביאי

 
().ÌÈÏ˘ÂÈ ÈÊ‡:ירושלים יושבי ÍÏ.באזני È˙ÎÊזוכר

בחרתי בעת נעוריך בימי עמך עשיתי  אשר החסד  את לך אני
בעיני: חן  מצאת  כי לעם  לי ÍÈ˙ÏÂÏÎ.אותך  ˙‰‡ האהבה

הר במעמד וזהו  חופתה בזמן  ככלה  היית בעת עליך  לי שהיה
התורה: לקבל שהאמנת Í˙ÎÏ.סיני  ההאמנה לפני זכור ר"ל

מה  ואין  זרוע זרע  בה שאין בארץ  במדבר  אחרי  שהלכת  בי 
Ï‡˘È.(‚)לאכול: ˘„Â˜:'לה קדש  הוא  הוא È˘‡˙.ולזה

האומות: תבואתו שבכל ‡ÂÈÏÎÂ.המיטב  ÏÎ הגוזלים כל
אף ר "ל אליהם תבוא והרעה  אשמים יהיו ישראל את ומכלים 
אהיה  עכ"ז חטאם בעבור האומות  ביד  נמסרים יהיו  שישראל

להם : שהרעו על האומות מן  בסוף  ‰'.נפרע  ÌÂ‡:'ה מאמר  ÂÎÂ'.(‰)זהו  Â‡ˆÓ ‰Ó בעבורם אשר  בי מצאו עולה  דבר מה
מעלי : ממש :‰‰Ï.רחקו  בו  ואין הבל שהוא עכומ "ז  נשפל ÂÏ‰ÈÂ.זהו  כי  ממש  מבלי  הבל המה גם נעשו זה ובעבור 

ארץ: עדי ‡ÂÓ.(Â)ממשלתם ‡ÏÂ:מצרים מארץ  אותנו  העלה אשר  ה' את לעבוד נשוב  ר"ל ה ' איה לומר מדרכם חזרו לא
.'ÂÎÂ ÍÈÏÂÓ‰: דבר חסרנו  ולא בדרך תעינו  ולא  ÂÎÂ'.ר "ל ı‡:המליצה וכדרך  הענין  להפלגת רבות  פעמים  במ "ש  הדבר  כפל

.Ú ‡Ï:העברה ˘È.בדרך ‡ÏÂ:מקום שדות È‡Â‡.(Ê)בקביעות מקום  ר "ל  הכרמל ארץ  אל משם אתכם הבאתי  הלא
לעכו "ם:Â‡ÓË˙Â.וכרמים: בה שעבדתם לפני :È˙ÏÁÂ.במה מתועב להיות שמתם נחלתי שהיא ישראל ‰ÌÈ‰Î.(Á)ארץ 

כי כמ "ש  ה' דרכי להורות עליהם מפיהו אשר יבקשו  ותורה דעת ישמרו כהן  ב)שפתי ‰'.:(מלאכי  ‰È‡ ÂÓ‡ ‡Ï הזהירו לא
אותו: תעזבו  למה ה' איה לומר  ‰˙Â‰.לעם È˘ÙÂ˙Â:התורה משפטי עליהם אשר  הסנהדרין  ÈÂÚ„È.הם ‡Ï לדעת רצו  לא 

רוממותי: גודל  בי:ÌÈÚÂ‰Â.ולהכיר מרדו  ישראל  מלכי הבעל :ÌÈ‡È‰Â.המה בשם מתנבאים השקר ÂÏÈÚÂÈנביאי ‡Ï ÈÁ‡Â
.ÂÎÏ‰: ממש בהם שאין  הפסילים והם  תועלת בהם שאין דברים אחר  ‡˙ÌÎ.(Ë)הולכים È‡ „ÂÚ ÔÎÏשהוכחתי מה  מלבד 

אחר דור  לבנים  מהאבות תלך הזאת  האשמה כי  אריב  בניכם בני את שגם וידעתי אתכם  אריב  עוד הנה  רשעם על אבותיכם את
ומריבה: לתוכחה ראוים וכולם דור 

 
().ÍÈ˙ÂÏÂÏÎהיופי עילוי  ענין שהוא  כן  ותקרא כלה מל'

יופי כלילת ב)כמו  בכל (איכה כלולה היא חופתה  בימי  והכלה
וקישוט : יופי  ראשית È˘‡˙.(‚)מיני  כמו  מיטב ענין

מט)גבורתם אשם :ÂÓ˘‡È.:(לקמן  כמו Ú‰.(Â)מל' הוא
עשו ÁÂ˘Â‰.מדבר : בשחת כמו ובורות גומות (תהלים מקום

שממון :ˆÈ‰.:ט) חשכת ÂÓÏˆÂ˙.ענין  ר"ל מות  של צלו
בשן ‰ÏÓÎ.(Ê)הקבר: ונוער  וכן  וכרמים שדות  מקום ענין 
לג)וכרמל אישÈ˘Ù˙Â.(Á):(ישעיה יתפוש  כי כמו  אחיזה ענין 
ג)באחיו  הגילולים:ÏÚ.:(ישעיה תועלת:ÂÏÈÚÂÈ.שם מלשון 
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()  לרחם תאוותי אלי שבים הייתם אם

חופתך  כלילת ואהבת נעוריך  חסד  זכרתי כי עליכם
נוצי"ש  כלולותיך  הוא, הכנסה ול ' לחופה שהכללתיך 
משה  שלוחי אחר  לכתך  נעוריך  חסד  הוא ומה בלעז ,
כי  לדרך  צדה ואין  למדבר  יצאתם נושבת מארץ ואהרן 

בי: (‚)האמנתם :כתרומה
 באכילה שאסור  העומר  לפני קציר  כראשית

ת"י: כן  יאשמו  אוכליו  כל  כן  מתחייב (Â)והאוכלו 

  :'אחרי אלהים אחרי נלך  כי
בלעז : בלעז :פלנור "א אינפוושיא"ה נטויה

: בלעז חושך :דישגאט "ה (Ê)לשון 
 ,ככרמלא מנצבא דהות דישראל  לארעא .

כיער : נטועה (Á)פירש : סנהדרין
:המלכים : הבעל (Ë)בשם

 ע"י עוד  עמכם אתווכח  רעה עליכם אביא טרם
רבים: ימים כבר  עמכם שרבתי אע"פי נביאי

 
().ÌÈÏ˘ÂÈ ÈÊ‡:ירושלים יושבי ÍÏ.באזני È˙ÎÊזוכר

בחרתי בעת נעוריך בימי עמך עשיתי  אשר החסד  את לך אני
בעיני: חן  מצאת  כי לעם  לי ÍÈ˙ÏÂÏÎ.אותך  ˙‰‡ האהבה

הר במעמד וזהו  חופתה בזמן  ככלה  היית בעת עליך  לי שהיה
התורה: לקבל שהאמנת Í˙ÎÏ.סיני  ההאמנה לפני זכור ר"ל

מה  ואין  זרוע זרע  בה שאין בארץ  במדבר  אחרי  שהלכת  בי 
Ï‡˘È.(‚)לאכול: ˘„Â˜:'לה קדש  הוא  הוא È˘‡˙.ולזה

האומות: תבואתו שבכל ‡ÂÈÏÎÂ.המיטב  ÏÎ הגוזלים כל
אף ר "ל אליהם תבוא והרעה  אשמים יהיו ישראל את ומכלים 
אהיה  עכ"ז חטאם בעבור האומות  ביד  נמסרים יהיו  שישראל

להם : שהרעו על האומות מן  בסוף  ‰'.נפרע  ÌÂ‡:'ה מאמר  ÂÎÂ'.(‰)זהו  Â‡ˆÓ ‰Ó בעבורם אשר  בי מצאו עולה  דבר מה
מעלי : ממש :‰‰Ï.רחקו  בו  ואין הבל שהוא עכומ "ז  נשפל ÂÏ‰ÈÂ.זהו  כי  ממש  מבלי  הבל המה גם נעשו זה ובעבור 

ארץ: עדי ‡ÂÓ.(Â)ממשלתם ‡ÏÂ:מצרים מארץ  אותנו  העלה אשר  ה' את לעבוד נשוב  ר"ל ה ' איה לומר מדרכם חזרו לא
.'ÂÎÂ ÍÈÏÂÓ‰: דבר חסרנו  ולא בדרך תעינו  ולא  ÂÎÂ'.ר "ל ı‡:המליצה וכדרך  הענין  להפלגת רבות  פעמים  במ "ש  הדבר  כפל

.Ú ‡Ï:העברה ˘È.בדרך ‡ÏÂ:מקום שדות È‡Â‡.(Ê)בקביעות מקום  ר "ל  הכרמל ארץ  אל משם אתכם הבאתי  הלא
לעכו "ם:Â‡ÓË˙Â.וכרמים: בה שעבדתם לפני :È˙ÏÁÂ.במה מתועב להיות שמתם נחלתי שהיא ישראל ‰ÌÈ‰Î.(Á)ארץ 

כי כמ "ש  ה' דרכי להורות עליהם מפיהו אשר יבקשו  ותורה דעת ישמרו כהן  ב)שפתי ‰'.:(מלאכי  ‰È‡ ÂÓ‡ ‡Ï הזהירו לא
אותו: תעזבו  למה ה' איה לומר  ‰˙Â‰.לעם È˘ÙÂ˙Â:התורה משפטי עליהם אשר  הסנהדרין  ÈÂÚ„È.הם ‡Ï לדעת רצו  לא 

רוממותי: גודל  בי:ÌÈÚÂ‰Â.ולהכיר מרדו  ישראל  מלכי הבעל :ÌÈ‡È‰Â.המה בשם מתנבאים השקר ÂÏÈÚÂÈנביאי ‡Ï ÈÁ‡Â
.ÂÎÏ‰: ממש בהם שאין  הפסילים והם  תועלת בהם שאין דברים אחר  ‡˙ÌÎ.(Ë)הולכים È‡ „ÂÚ ÔÎÏשהוכחתי מה  מלבד 

אחר דור  לבנים  מהאבות תלך הזאת  האשמה כי  אריב  בניכם בני את שגם וידעתי אתכם  אריב  עוד הנה  רשעם על אבותיכם את
ומריבה: לתוכחה ראוים וכולם דור 

 
().ÍÈ˙ÂÏÂÏÎהיופי עילוי  ענין שהוא  כן  ותקרא כלה מל'

יופי כלילת ב)כמו  בכל (איכה כלולה היא חופתה  בימי  והכלה
וקישוט : יופי  ראשית È˘‡˙.(‚)מיני  כמו  מיטב ענין

מט)גבורתם אשם :ÂÓ˘‡È.:(לקמן  כמו Ú‰.(Â)מל' הוא
עשו ÁÂ˘Â‰.מדבר : בשחת כמו ובורות גומות (תהלים מקום

שממון :ˆÈ‰.:ט) חשכת ÂÓÏˆÂ˙.ענין  ר"ל מות  של צלו
בשן ‰ÏÓÎ.(Ê)הקבר: ונוער  וכן  וכרמים שדות  מקום ענין 
לג)וכרמל אישÈ˘Ù˙Â.(Á):(ישעיה יתפוש  כי כמו  אחיזה ענין 
ג)באחיו  הגילולים:ÏÚ.:(ישעיה תועלת:ÂÏÈÚÂÈ.שם מלשון 
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(‡È):מתוק :תורה טעמי
 ציצית בשלמותיך , הנוהגות הגונות מצות

שעטנז : איסור  כהונה בגדי (È)תכלת  על
בעריות: פורצות שאין  ישראל  בנות צניעות שם

 גולות טו ) (יהושע כמו  מעין  לשון  לפרשו  יש
בתלמוד  ארמי ל ' והיא שער  לשון  לפרשו  ויש עליות

גלי: בית (È‚)טרוקו  קרויה יבשה ארץ
ל  וצריך  יפה השלחין  הבעל  בית ושדה תמיד  השקותה

טוב  כל  מלאין  הן  הרי שלחיך  יבש קילס וכאן  הימנה
מרטיבים  שבישראל  קטנים שם על  וזה רמונים כפרדס

רמונים: כפרדס טובים מעשים   מיני

הם: (ÂË)בשמים , שלחיך על  מוסב זה כל 
שם  על  והדוגמא אותן  המשקה כמעין  ומקלסן 

טובלות: ישראל  שבנות טוהר  טבילות  
טיט : עכירת באין  נקיות (ÊË)ממקום  

 מצוה אני משכנותיך  ונוי ריחך  עלי שערב אחר 
ריחך  לצאת בגנך  להפיח  ותימן  צפון  הרוחות את
מתקבצות  שהגליות שם על  והדוגמא למרחוק, הטוב
ובימי  לירושלים, מנחה אותם מביאים הגוים ומכל 
ולרגלים  למועדים שם נקבצים ישראל  יהיו  הבנין 
הכל  שם אתה אם לגנו  דודי יבא משיבין  וישראל 

שם:

 
(‡È).‰ÙÂË˙ ˙Ù כאילו וערבים מתוקים שפתיך אמרי

ויזלו  וחלב  דבש  לשונך  תחת וכאילו צופים . הזלת מטיפים
עסק על הוא  והנמשל שונות. במלות ענין  כפל והוא  מפיך .

התורה: חכמת ˘ÍÈ˙ÂÓÏ.למוד ÁÈÂ משלמותיך הנודף  הריח 
עשבים  הרבה  בו הנמצא הלבנון, יער  כריח  הוא המוגמר מן
התלויות  המצות  על הוא והנמשל טוב . ריח  המעלים וסממנים

שעטנז : ואיסור ציצית  כמצות ÏÂÚ.(È)בבגדים , Ô‚ עתה
הנעול  כגן  את הרי יאמר  וכה הצניעות, בדבר  לשבחה  חוזר 
תעזוב לא כ"כ  כי הגן , בעל  אם  כי בו  לבוא יוכל  מי שאין 

אליך: לגשת מי ÏÂÚ.את Ï‚ לא כי  הנעול, כמעין  נעול את 
נעול: את והרי  הבתולים ולשבור  לקלקל בך  מי  ÔÈÚÓהערה

.ÌÂ˙Á ההרחקה על הוא והנמשל  שונות במלות  הדבר כפל
ומזלות: כוכבים עובדי מעשיך ˘ÍÈÁÏ.(È‚)מן  לפי הנה 

פרדס שלחיך שיהיו  בך  מובטחני הצניעות  ושמירת  ההגונים
יהיו  ממך ונשלחים המתפשטים בטנך  פרי לומר  רוצה רמונים,

גרגרים : לה המלאה כרמון חכמות, ÌÈ„‚Ó.מלאי ÈÙ ÌÚ גם
וכדומה: וביופי בטעם שבח  מיני בהרבה ומעולה  משובח  כפרי  טובות, מדות בני  ÌÈ„.יהיו  ÌÚ ÌÈÙÎ נתפשט שמותם פרסום

המשל : עם לאחדים הוא והנמשל  למרחוק. ונודף  ערב ריח  מעלה ההיא שההרכבה  נרדים, עם כפרים  כריח  „(È„)למרחוק 
.ÌÎÎÂ,ואהלות מור  לבונה עצי  מין  כל עם וכו '. נרד כריח  רב ממרחק  להתפשט  והולך מוסיף יהיה שבחם פרסום לומר  רוצה

הוא  והנמשל למרחוק . עד וערב  טובה ריח  העלאת בדבר  ממנה  למעלה אין כזאת  גדולה שהרכבה בשמים, מיני מיטב  כל  עם
המשל: עם  ‚ÌÈ.(ÂË)לאחדים ÔÈÚÓ הגנים את  המשקה המעין  כי וכו ', רמונים  פרדס  השליחות שיהיו הוא בדין  לומר  רוצה

הלבנון , מהר  ונובעים נוזלים  ההם המים וגם  ועפרורית. אבק  בו  לשיבא  מגולה ולא מחיצות , מוקף  חיים  מים  של באר הוא
מלאים  בניך שיהיו הוא  בדין  לומר רוצה וכו ', רימונים  פרדס  להיות השליחות שיצליחו מהראוי ולזה ביותר. מתוקים המה ולכן
מחצבת  שמקום לפי לומר  הוא והנמשל כאלה. תולדות להוליד  את  והגונה  מחצבם, מקור  הוא שאת לפי טובות , ומדות חכמות

ל  התולדות ראויים וצדיקים, כשרים ואמהות מאבות היא ישראל האבות:כנסת אל ˆÔÂÙ.(ÊË)התדמות ÈÂÚנשמע כאשר
והפיחי הנה  בואי  תימן רוח  ואתה לנשב , התעוררי הצפוני  רוח  אתה אמרה מקלסה, שהחשוק  מה הקילוס  מרבית  החשוקה  לאוזן 
הגן  אל  מהר  קל  חיש  דודי יבוא למרחוק  נודף  יהיה אשר  הריח  ולמרבית והמיץ , השרף  את בשמיו  ויטיפו יזלו  למען  גני , אל
כנסת  תאמר  כאילו  הוא  והנמשל  עמדי. לשבת יתמיד למען לו, זמנתי  אשר  החשובים הפירות יאכל  ושם בו, לטייל  לו שהכנתי 

ברצון : קרבנותי  שם ויקבל לשבתו , המכון בבית  שכינתו בי ישרה ימהר  נא יחיש  בעיניו  חן  אמצא כי  אלה  כל עם ישראל

 
(‡È).˙ÙÂ,(יא יט  (שם צופים ונופת כמו והתכה. הזלה ענין 

כהזלת  לומר  שרוצה מעצמו  מובן  והוא צופים מלת ותחסר 
הדבש : טיפין :˙ÙË‰.חלות בגדיך:˘ÍÈ˙ÂÓÏ.תרד

(È).ÏÂÚ:( יח יג (ש "ב  הדלת  ונעל וכן  כמו ‚Ï.סגור . מעין.
יט ): טו  (יהושע  מים חתום ÌÂ˙Á.גולות כי  כמו  סגירה. ענין

יא): כט  (ישעיה הסעיפים ˘ÍÈÁÏ.(È‚)הוא יקראו  כן
ח ): טז  (שם נטשו  שלחותיה  כמו  ויוצאים. Ò„Ù.המתפשטים

ה): ב (קהלת ופרדסים  גנות וכן מאכל, מעצי גן  יקרא כן
.ÌÈ„‚Ó נתן ומגדנות כמו ומעולה. משובח  דבר יקרא כן

נג ): כד  (בראשית  ÌÈ„.לאחיה ÌÈÙÎ: בושם „(È„)מיני 
.'Â‚Â ÌÎÎÂ:הם בושם מיני שמות  מיטבÈ˘‡.כולם ענין 

ו ): ו  (עמוס שמנים  וראשית כמו נובעים.ÌÈÈÁ.(ÂË)ומובחר.
ה): יד (ויקרא חיים מים על הזלה ÌÈÏÊÂÂ.כמו מלשון 

התעוררות:ÈÂÚ.(ÊË)ונטיפה: הפחה ‰ÈÁÈÙ.מלשון  מלשון
ונשיבה:

g dpyn oey`x wxt dheq zkqn

Âíéðáìa äqkúî äúéä–íéøBçLa dqëî;úBéìè÷å áäæ éìk äéìò eéä,úBòaèå íéîæð–äpnî íéøéáòî, ¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¤¨§¥¨¨§©§¨§¨¦§©¨©£¦¦¦¤¨
éãkdìeðì.BøLB÷å éøöî ìáç àéáî Ck øçàåäéccî äìòîì.úBàøì àa úBàøì äöBøä ìëå,äéãáòî õeç §¥§©§¨§©©¨¥¦¤¤¦§¦§§§©§¨¦©¤¨§¨¨¤¦§¨¦§¥£¨¤¨

äéúBçôLå,ïäa ñb dalL éðtî.dúBàøì úBøzî íéLpä ìëå,øîàpL(çî ,âë ìà÷æçé):àGå íéLpä-ìk eøqeðå" §¦§¤¨¦§¥¤¦¨©¨¤§¨©¨¦ª¨¦§¨¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§
"äðëúnæk äðéNòú. ©£¤¨§¦©§¤¨

ÊããBî íãàL äcîa,Bì ïéããBî da.äøáòì dîöò úà äèM÷ àéä–ð íB÷nädìe.dîöò úà äúlb àéä §¦¨¤¨¨¥¨§¦¦¦§¨¤©§¨©£¥¨©¨¦§¨¦¦§¨¤©§¨
äøáòì–äéìò älb íB÷nä.äøáòa äìéçúä Cøiaälçz,ïèaä Ck øçàå–älçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì, ©£¥¨©¨¦¨¨¤¨©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤§¦¨¦§¤©¨¥§¦¨

ïèaä Ck øçàå.èìt àG óebä ìk øàLe. §©©¨©¤¤§¨¨©¨¥
Áåéðéò øçà Cìä ïBLîL–ìt eøwð Cëéôìåéðéò úà íézL,øîàpL(àë ,æè íéèôåù):ìô eäeæçàiå"eøwðéå íézL ¦§¨©©©¥¨§¦¨¦§§¦§¦¤¥¨¤¤¡©©Ÿ£§¦§¦©§©§

eeee.mixegya dqkn mipala dqekn dzid:íéøòåëî íéãâáá äñëî ,äì ïéôé íéøåçù åéä íàå.zeilhwäùàäù éðôîå .øàåöä áéáñ íéîéùîù íé÷ðò
:úåéìè÷ íéàø÷ð øùá úìòá äàøúù éãë íäá äîöò ú÷ðåç.dpnn mixiarn zerahe minfpøçà úåòáèäå íéîæðä äì åçéðéù àîéú àìã àøîâá ùøôî

:àìã ì"î÷ ,óçé êìéìî åéìâøá íéìòðîá êìéù íåøò íãàì øúåé éàðâù åîë ,äì éàðâ øúåé äæù äáéì úà åìâå äéãâá åòø÷ù.ixvn lagéîìùåøéá ùøôî
:íéìáç øàù àéáî éøöî ìáç ïéà íàå .íéøöî äùòî äúùòù éôì.diccn dlrnl exyewe:äîåøò øàùúå äéãâá åìôé àìù`a ze`xl dvexd lke

.ze`xl:íéùðä ìë åøñåðå áéúëãë ,úåàøìå àáì íù úåéåöîä íéùðä ìë ìò äáåç ,íéùðá ìáà .äáåç åðéàå úåùø íéùðàá à÷åãåzexzen miypd lke
.dze`xl:àøîâá äì ùøôî éëä .äúåàøì ïéáééç

ffff.dleeip mewnd:äéãâá úà òøå÷å äøòù úà øúåñå äùàø úà ïäë äìâîù.dnvr z` dzlib `id:óàåðì äîöò äúìéâå íéëøã úùøôá äáùémewnd
.dilr dlib:ìëì äðåì÷ äàøîå øåð÷ð øòù ìò äãéîòî ïäëù.dlgz dxiara dligzd jxia:øùá áåøé÷á äìçú äðäð êøéä ùéîùú êøãálk x`ye

.hlt `l sebd:êøéå ïèá àìà àø÷îá åøëæåä àìù ô"òàå ,éìåçä ïî íéèìô íðéà äôåâ éøáà øàù
gggg.ze`iapel:úåúéðç.eia` alåéáà ìù åîúåç äàøî äéäå .åì áúë ,ìàøùé ìëî øçáàù ùéà íéðù éîò åëìéù éì áåúë ,åéáàì íåìùáà åì øîà

`xephxa yexit
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במקדש. הכהן ידי על  הסוטה השקאת בסדר ממשיכה משנתנו

qkúî äúéäíéðáìa ä,לבנים בגדים לבושה היתה הסוטה אם – ÈÀÈÄÀÇÈÄÀÈÄ
íéøBçLa dqëîכדי שחורים, בגדים אותה מלבישים כלומר – ÀÇÈÄÀÄ

מכסים  לה, נאים שחורים היו  "אם ברייתא: מובאת בגמרא לכערה.

מכוערים"; בגדים áäæאותה éìk äéìò eéä,זהב של תכשיטים – ÈÈÆÈÀÅÈÈ
úBéìè÷å, הצואר שעל (שרשרות) ענקים או  –íéîæð האף שעל – ÀÇÀÈÀÈÄ
האצבעות,úBòaèåוהאזניים, שעל  –äpnî íéøéáòî מסירים – ÀÇÈÇÂÄÄÄÆÈ

מעליה, dìeðìאותם éãk.אותה לכער –ìáç àéáî Ck øçàå ÀÅÀÇÀÈÀÇÇÈÅÄÆÆ
éøöîנצרים העשוי חבל –(mitpr)חבל מפרשים, ויש דקל; של  ÄÀÄ

משום  ממצרים, חבל  הירושלמי ולפי הדקל ; סביב הגדל מסיב העשוי 

עריות פרשת בתחילת נאמר שכן מצרים, מעשה יח יח יח יח ,,,,שעשתה ((((ויקראויקראויקראויקרא

מצרי,גגגג):):):): חבל  אין אם ואמנם תעשו "; לא מצרים... ארץ "כמעשה

אחר, חבל  äéccîמביא äìòîì BøLB÷å יישמטו שלא כדי  – ÀÀÀÇÀÈÄÇÆÈ
הקודמת). במשנה ששנינו (כפי  נקרעו שהרי מעליה, ìëåÀÈבגדיה

úBàøì äöBøä,בניוולה הסוטה את –úBàøì àa לבוא יכול – ÈÆÄÀÈÄÀ
äéúBçôLåולראותה, äéãáòî õeç,לראותה להם שאסור  –éðtî ÅÂÈÆÈÀÄÀÆÈÄÀÅ

ïäa ñb dalL דעתה תתחזק אותם וכשתראה בהן, היא שרגילה – ÆÄÈÇÈÆ
תודה. dúBàøìולא úBøzî íéLpä ìëå שהנשים מבואר, בגמרא – ÀÈÇÈÄËÈÄÀÈ

z e a i i g:מפרשים יש  ומכאן  "התראה",zexzenלראותה, מלשון 

שבאים  בשעה בניוולה, הסוטה את לראות מוזהרות שהנשים כלומר
המאררים, המים את íéLpä-ìkלהשקותה eøqeðå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÇÀÈÇÈÄ

"äðëúnæk äðéNòú àGå ויקחו לדבר , לבן  את הנשים שיתנו  – ÀÇÂÆÈÀÄÇÀÆÈ
זימה. של  חשד  לידי  עצמן יביאו  שלא מוסר 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

(חייבות) מותרות הנשים ש "כל בהלכה, הקודמת המשנה את שסיימנו לאחר 
ובדיקתה, הסוטה השקאת סדר  את משנתנו מפסיקה מוסר, שיקחו  כדי לראותה",

הסוטה. מענין  ללמוד שיש מוסר , דברי ומביאה

Bì ïéããBî da ,ããBî íãàL äcîa,נוהג שאדם כפי  כלומר  – ÀÄÈÆÈÈÅÈÀÄ
מידה  מעשיו בעד לו שמשלמים והיינו  השמים, מן  בו נוהגים כך

בסוטה: מוצאים אנו שכן מידה, dîöòכנגד úà äèM÷ àéäÄÄÀÈÆÇÀÈ

äøáòì,אחר איש  עם להיסתר  בלכתה –dìeð íB÷näהקדוש – ÇÂÅÈÇÈÄÀÈ
מכוערים, בגדים להלבישה ראשה, לפרוע לנוולה, ציוה הוא ברוך 

הקודמות. במשניות ששנינו כמו בזה, וכיוצא מעליה, קישוטיה להסיר 
äøáòì dîöò úà äúlb àéä,בעצמה צניעות נהגה שלא – ÄÄÀÈÆÇÀÈÇÂÅÈ

זנות, לשם עצמה את והראתה האנשים לבין älbוהלכה íB÷näÇÈÄÈ
äéìò,ברבים קלונה ולגלות ניקנור  שער  בפתח להעמידה שציוה – ÈÆÈ

לראות". בא לראות הרוצה "וכל הקודמת: במשנה ששנינו CøiaÇÈÅכמו
ïèaä Ck øçàå ,älçz äøáòa äìéçúäהאיש עם כשזינתה – ÄÀÄÈÇÂÅÈÀÄÈÀÇÇÈÇÆÆ

עמו , ïèaäשנסתרה Ck øçàå ,älçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì– ÀÄÈÄÀÆÇÈÅÀÄÈÀÇÇÈÇÆÆ
לה ואומר  מקללה כא כא כא כא ):):):):שהכוהן  ה ה ה ה ,,,, לאלה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אותך ה' "יתן

את ה' בתת עמך , בתוך  jולשבועה k x iואת jנופלת p h a."צבה
כך ואחר הירך  תחילה בקללה, הסדר אמנם שכך מבואר , בגמרא

אותה  בודקים המים שכן  הפוך, הוא הסדר המים בבדיקת אבל  הבטן,
שנאמר  הירך, כך ואחר  הבטן תחילה לגוף, כניסתם כז כז כז כז ):):):):דרך  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

ירכה", ונפלה בטנה èìt"וצבתה àG óebä ìk øàLeשכל – ÀÈÈÇÈÅ
אף  לוקים, הם שאף המים, מבדיקת נמלטים אינם גופה אברי שאר

שנאמר ממה דרשו שכן בתורה; בפירוש הוזכרו  כז כז כז כז ):):):):שלא שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

אבריה  בכל  מתחלחלים שהמים למרים", המאררים המים בה "ובאו

גורסים:((((ספריספריספריספרי)))) ויש .`l sebd lk x`yeh x t,,הכתוב פרט לא כלומר 
בכולו לוקה היא כך גופה, בכל  שנהנתה כשם והרי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אבל  ;

לו . מודדין בה מודד , שהאדם שבמידה מכאן ,

i p y m e i
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ששנינו המוסרי  הכלל  על  אחרים ממקומות דוגמאות להביא מוסיפה משנתנו

לו ". מודדין  בה מודד , שאדם "במידה הקודמת: במשנה

åéðéò øçà Cìä ïBLîLשנאמר גגגג):):):):– ידידידיד,,,, שמשון ((((שופטים שופטים שופטים שופטים  "ויאמר ÄÀÈÇÇÇÅÈ
ישרה היא כי לי, קח אותה אביו, iאל p i r a,"íézLìt eøwð CëéôìÀÄÈÄÀÀÄÀÄ

"åéðéò úà eøwðéå íézLìô eäeæçàiå" :øîàpL ,åéðéò úàÆÅÈÆÆÁÇÇÙÂÀÄÀÄÇÀÇÀÆÅÈ
מידה. כנגד  מידה –BøòNa äàbúð íBìLáàשנאמר ((((שמואל שמואל שמואל שמואל – ÇÀÈÄÀÈÈÄÀÈ

כהכהכהכה----כוכוכוכו):):):): ידידידיד,,,, מאד,בבבב להלל  ישראל  בכל יפה איש  היה לא "וכאבשלום

מקץ  והיה ראשו, את ובגלחו מום. בו  היה לא קדקדו  ועד רגלו  מכף
ראשו  שער את ושקל וגלחו , עליו כבד כי יגלח, אשר  לימים ימים

izdw - zex`ean zeipyn
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(‡È):מתוק :תורה טעמי
 ציצית בשלמותיך , הנוהגות הגונות מצות

שעטנז : איסור  כהונה בגדי (È)תכלת  על
בעריות: פורצות שאין  ישראל  בנות צניעות שם

 גולות טו ) (יהושע כמו  מעין  לשון  לפרשו  יש
בתלמוד  ארמי ל ' והיא שער  לשון  לפרשו  ויש עליות

גלי: בית (È‚)טרוקו  קרויה יבשה ארץ
ל  וצריך  יפה השלחין  הבעל  בית ושדה תמיד  השקותה

טוב  כל  מלאין  הן  הרי שלחיך  יבש קילס וכאן  הימנה
מרטיבים  שבישראל  קטנים שם על  וזה רמונים כפרדס

רמונים: כפרדס טובים מעשים   מיני

הם: (ÂË)בשמים , שלחיך על  מוסב זה כל 
שם  על  והדוגמא אותן  המשקה כמעין  ומקלסן 

טובלות: ישראל  שבנות טוהר  טבילות  
טיט : עכירת באין  נקיות (ÊË)ממקום  

 מצוה אני משכנותיך  ונוי ריחך  עלי שערב אחר 
ריחך  לצאת בגנך  להפיח  ותימן  צפון  הרוחות את
מתקבצות  שהגליות שם על  והדוגמא למרחוק, הטוב
ובימי  לירושלים, מנחה אותם מביאים הגוים ומכל 
ולרגלים  למועדים שם נקבצים ישראל  יהיו  הבנין 
הכל  שם אתה אם לגנו  דודי יבא משיבין  וישראל 

שם:

 
(‡È).‰ÙÂË˙ ˙Ù כאילו וערבים מתוקים שפתיך אמרי

ויזלו  וחלב  דבש  לשונך  תחת וכאילו צופים . הזלת מטיפים
עסק על הוא  והנמשל שונות. במלות ענין  כפל והוא  מפיך .

התורה: חכמת ˘ÍÈ˙ÂÓÏ.למוד ÁÈÂ משלמותיך הנודף  הריח 
עשבים  הרבה  בו הנמצא הלבנון, יער  כריח  הוא המוגמר מן
התלויות  המצות  על הוא והנמשל טוב . ריח  המעלים וסממנים

שעטנז : ואיסור ציצית  כמצות ÏÂÚ.(È)בבגדים , Ô‚ עתה
הנעול  כגן  את הרי יאמר  וכה הצניעות, בדבר  לשבחה  חוזר 
תעזוב לא כ"כ  כי הגן , בעל  אם  כי בו  לבוא יוכל  מי שאין 

אליך: לגשת מי ÏÂÚ.את Ï‚ לא כי  הנעול, כמעין  נעול את 
נעול: את והרי  הבתולים ולשבור  לקלקל בך  מי  ÔÈÚÓהערה

.ÌÂ˙Á ההרחקה על הוא והנמשל  שונות במלות  הדבר כפל
ומזלות: כוכבים עובדי מעשיך ˘ÍÈÁÏ.(È‚)מן  לפי הנה 

פרדס שלחיך שיהיו  בך  מובטחני הצניעות  ושמירת  ההגונים
יהיו  ממך ונשלחים המתפשטים בטנך  פרי לומר  רוצה רמונים,

גרגרים : לה המלאה כרמון חכמות, ÌÈ„‚Ó.מלאי ÈÙ ÌÚ גם
וכדומה: וביופי בטעם שבח  מיני בהרבה ומעולה  משובח  כפרי  טובות, מדות בני  ÌÈ„.יהיו  ÌÚ ÌÈÙÎ נתפשט שמותם פרסום

המשל : עם לאחדים הוא והנמשל  למרחוק. ונודף  ערב ריח  מעלה ההיא שההרכבה  נרדים, עם כפרים  כריח  „(È„)למרחוק 
.ÌÎÎÂ,ואהלות מור  לבונה עצי  מין  כל עם וכו '. נרד כריח  רב ממרחק  להתפשט  והולך מוסיף יהיה שבחם פרסום לומר  רוצה

הוא  והנמשל למרחוק . עד וערב  טובה ריח  העלאת בדבר  ממנה  למעלה אין כזאת  גדולה שהרכבה בשמים, מיני מיטב  כל  עם
המשל: עם  ‚ÌÈ.(ÂË)לאחדים ÔÈÚÓ הגנים את  המשקה המעין  כי וכו ', רמונים  פרדס  השליחות שיהיו הוא בדין  לומר  רוצה

הלבנון , מהר  ונובעים נוזלים  ההם המים וגם  ועפרורית. אבק  בו  לשיבא  מגולה ולא מחיצות , מוקף  חיים  מים  של באר הוא
מלאים  בניך שיהיו הוא  בדין  לומר רוצה וכו ', רימונים  פרדס  להיות השליחות שיצליחו מהראוי ולזה ביותר. מתוקים המה ולכן
מחצבת  שמקום לפי לומר  הוא והנמשל כאלה. תולדות להוליד  את  והגונה  מחצבם, מקור  הוא שאת לפי טובות , ומדות חכמות

ל  התולדות ראויים וצדיקים, כשרים ואמהות מאבות היא ישראל האבות:כנסת אל ˆÔÂÙ.(ÊË)התדמות ÈÂÚנשמע כאשר
והפיחי הנה  בואי  תימן רוח  ואתה לנשב , התעוררי הצפוני  רוח  אתה אמרה מקלסה, שהחשוק  מה הקילוס  מרבית  החשוקה  לאוזן 
הגן  אל  מהר  קל  חיש  דודי יבוא למרחוק  נודף  יהיה אשר  הריח  ולמרבית והמיץ , השרף  את בשמיו  ויטיפו יזלו  למען  גני , אל
כנסת  תאמר  כאילו  הוא  והנמשל  עמדי. לשבת יתמיד למען לו, זמנתי  אשר  החשובים הפירות יאכל  ושם בו, לטייל  לו שהכנתי 

ברצון : קרבנותי  שם ויקבל לשבתו , המכון בבית  שכינתו בי ישרה ימהר  נא יחיש  בעיניו  חן  אמצא כי  אלה  כל עם ישראל

 
(‡È).˙ÙÂ,(יא יט  (שם צופים ונופת כמו והתכה. הזלה ענין 

כהזלת  לומר  שרוצה מעצמו  מובן  והוא צופים מלת ותחסר 
הדבש : טיפין :˙ÙË‰.חלות בגדיך:˘ÍÈ˙ÂÓÏ.תרד

(È).ÏÂÚ:( יח יג (ש "ב  הדלת  ונעל וכן  כמו ‚Ï.סגור . מעין.
יט ): טו  (יהושע  מים חתום ÌÂ˙Á.גולות כי  כמו  סגירה. ענין

יא): כט  (ישעיה הסעיפים ˘ÍÈÁÏ.(È‚)הוא יקראו  כן
ח ): טז  (שם נטשו  שלחותיה  כמו  ויוצאים. Ò„Ù.המתפשטים

ה): ב (קהלת ופרדסים  גנות וכן מאכל, מעצי גן  יקרא כן
.ÌÈ„‚Ó נתן ומגדנות כמו ומעולה. משובח  דבר יקרא כן

נג ): כד  (בראשית  ÌÈ„.לאחיה ÌÈÙÎ: בושם „(È„)מיני 
.'Â‚Â ÌÎÎÂ:הם בושם מיני שמות  מיטבÈ˘‡.כולם ענין 

ו ): ו  (עמוס שמנים  וראשית כמו נובעים.ÌÈÈÁ.(ÂË)ומובחר.
ה): יד (ויקרא חיים מים על הזלה ÌÈÏÊÂÂ.כמו מלשון 

התעוררות:ÈÂÚ.(ÊË)ונטיפה: הפחה ‰ÈÁÈÙ.מלשון  מלשון
ונשיבה:
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Âíéðáìa äqkúî äúéä–íéøBçLa dqëî;úBéìè÷å áäæ éìk äéìò eéä,úBòaèå íéîæð–äpnî íéøéáòî, ¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¤¨§¥¨¨§©§¨§¨¦§©¨©£¦¦¦¤¨
éãkdìeðì.BøLB÷å éøöî ìáç àéáî Ck øçàåäéccî äìòîì.úBàøì àa úBàøì äöBøä ìëå,äéãáòî õeç §¥§©§¨§©©¨¥¦¤¤¦§¦§§§©§¨¦©¤¨§¨¨¤¦§¨¦§¥£¨¤¨

äéúBçôLå,ïäa ñb dalL éðtî.dúBàøì úBøzî íéLpä ìëå,øîàpL(çî ,âë ìà÷æçé):àGå íéLpä-ìk eøqeðå" §¦§¤¨¦§¥¤¦¨©¨¤§¨©¨¦ª¨¦§¨¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§
"äðëúnæk äðéNòú. ©£¤¨§¦©§¤¨

ÊããBî íãàL äcîa,Bì ïéããBî da.äøáòì dîöò úà äèM÷ àéä–ð íB÷nädìe.dîöò úà äúlb àéä §¦¨¤¨¨¥¨§¦¦¦§¨¤©§¨©£¥¨©¨¦§¨¦¦§¨¤©§¨
äøáòì–äéìò älb íB÷nä.äøáòa äìéçúä Cøiaälçz,ïèaä Ck øçàå–älçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì, ©£¥¨©¨¦¨¨¤¨©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤§¦¨¦§¤©¨¥§¦¨

ïèaä Ck øçàå.èìt àG óebä ìk øàLe. §©©¨©¤¤§¨¨©¨¥
Áåéðéò øçà Cìä ïBLîL–ìt eøwð Cëéôìåéðéò úà íézL,øîàpL(àë ,æè íéèôåù):ìô eäeæçàiå"eøwðéå íézL ¦§¨©©©¥¨§¦¨¦§§¦§¦¤¥¨¤¤¡©©Ÿ£§¦§¦©§©§

eeee.mixegya dqkn mipala dqekn dzid:íéøòåëî íéãâáá äñëî ,äì ïéôé íéøåçù åéä íàå.zeilhwäùàäù éðôîå .øàåöä áéáñ íéîéùîù íé÷ðò
:úåéìè÷ íéàø÷ð øùá úìòá äàøúù éãë íäá äîöò ú÷ðåç.dpnn mixiarn zerahe minfpøçà úåòáèäå íéîæðä äì åçéðéù àîéú àìã àøîâá ùøôî

:àìã ì"î÷ ,óçé êìéìî åéìâøá íéìòðîá êìéù íåøò íãàì øúåé éàðâù åîë ,äì éàðâ øúåé äæù äáéì úà åìâå äéãâá åòø÷ù.ixvn lagéîìùåøéá ùøôî
:íéìáç øàù àéáî éøöî ìáç ïéà íàå .íéøöî äùòî äúùòù éôì.diccn dlrnl exyewe:äîåøò øàùúå äéãâá åìôé àìù`a ze`xl dvexd lke

.ze`xl:íéùðä ìë åøñåðå áéúëãë ,úåàøìå àáì íù úåéåöîä íéùðä ìë ìò äáåç ,íéùðá ìáà .äáåç åðéàå úåùø íéùðàá à÷åãåzexzen miypd lke
.dze`xl:àøîâá äì ùøôî éëä .äúåàøì ïéáééç

ffff.dleeip mewnd:äéãâá úà òøå÷å äøòù úà øúåñå äùàø úà ïäë äìâîù.dnvr z` dzlib `id:óàåðì äîöò äúìéâå íéëøã úùøôá äáùémewnd
.dilr dlib:ìëì äðåì÷ äàøîå øåð÷ð øòù ìò äãéîòî ïäëù.dlgz dxiara dligzd jxia:øùá áåøé÷á äìçú äðäð êøéä ùéîùú êøãálk x`ye

.hlt `l sebd:êøéå ïèá àìà àø÷îá åøëæåä àìù ô"òàå ,éìåçä ïî íéèìô íðéà äôåâ éøáà øàù
gggg.ze`iapel:úåúéðç.eia` alåéáà ìù åîúåç äàøî äéäå .åì áúë ,ìàøùé ìëî øçáàù ùéà íéðù éîò åëìéù éì áåúë ,åéáàì íåìùáà åì øîà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. הכהן ידי על  הסוטה השקאת בסדר ממשיכה משנתנו

qkúî äúéäíéðáìa ä,לבנים בגדים לבושה היתה הסוטה אם – ÈÀÈÄÀÇÈÄÀÈÄ
íéøBçLa dqëîכדי שחורים, בגדים אותה מלבישים כלומר – ÀÇÈÄÀÄ

מכסים  לה, נאים שחורים היו  "אם ברייתא: מובאת בגמרא לכערה.

מכוערים"; בגדים áäæאותה éìk äéìò eéä,זהב של תכשיטים – ÈÈÆÈÀÅÈÈ
úBéìè÷å, הצואר שעל (שרשרות) ענקים או  –íéîæð האף שעל – ÀÇÀÈÀÈÄ
האצבעות,úBòaèåוהאזניים, שעל  –äpnî íéøéáòî מסירים – ÀÇÈÇÂÄÄÄÆÈ

מעליה, dìeðìאותם éãk.אותה לכער –ìáç àéáî Ck øçàå ÀÅÀÇÀÈÀÇÇÈÅÄÆÆ
éøöîנצרים העשוי חבל –(mitpr)חבל מפרשים, ויש דקל; של  ÄÀÄ

משום  ממצרים, חבל  הירושלמי ולפי הדקל ; סביב הגדל מסיב העשוי 

עריות פרשת בתחילת נאמר שכן מצרים, מעשה יח יח יח יח ,,,,שעשתה ((((ויקראויקראויקראויקרא

מצרי,גגגג):):):): חבל  אין אם ואמנם תעשו "; לא מצרים... ארץ "כמעשה

אחר, חבל  äéccîמביא äìòîì BøLB÷å יישמטו שלא כדי  – ÀÀÀÇÀÈÄÇÆÈ
הקודמת). במשנה ששנינו (כפי  נקרעו שהרי מעליה, ìëåÀÈבגדיה

úBàøì äöBøä,בניוולה הסוטה את –úBàøì àa לבוא יכול – ÈÆÄÀÈÄÀ
äéúBçôLåולראותה, äéãáòî õeç,לראותה להם שאסור  –éðtî ÅÂÈÆÈÀÄÀÆÈÄÀÅ

ïäa ñb dalL דעתה תתחזק אותם וכשתראה בהן, היא שרגילה – ÆÄÈÇÈÆ
תודה. dúBàøìולא úBøzî íéLpä ìëå שהנשים מבואר, בגמרא – ÀÈÇÈÄËÈÄÀÈ

z e a i i g:מפרשים יש  ומכאן  "התראה",zexzenלראותה, מלשון 

שבאים  בשעה בניוולה, הסוטה את לראות מוזהרות שהנשים כלומר
המאררים, המים את íéLpä-ìkלהשקותה eøqeðå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÇÀÈÇÈÄ

"äðëúnæk äðéNòú àGå ויקחו לדבר , לבן  את הנשים שיתנו  – ÀÇÂÆÈÀÄÇÀÆÈ
זימה. של  חשד  לידי  עצמן יביאו  שלא מוסר 
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(חייבות) מותרות הנשים ש "כל בהלכה, הקודמת המשנה את שסיימנו לאחר 
ובדיקתה, הסוטה השקאת סדר  את משנתנו מפסיקה מוסר, שיקחו  כדי לראותה",

הסוטה. מענין  ללמוד שיש מוסר , דברי ומביאה

Bì ïéããBî da ,ããBî íãàL äcîa,נוהג שאדם כפי  כלומר  – ÀÄÈÆÈÈÅÈÀÄ
מידה  מעשיו בעד לו שמשלמים והיינו  השמים, מן  בו נוהגים כך

בסוטה: מוצאים אנו שכן מידה, dîöòכנגד úà äèM÷ àéäÄÄÀÈÆÇÀÈ

äøáòì,אחר איש  עם להיסתר  בלכתה –dìeð íB÷näהקדוש – ÇÂÅÈÇÈÄÀÈ
מכוערים, בגדים להלבישה ראשה, לפרוע לנוולה, ציוה הוא ברוך 

הקודמות. במשניות ששנינו כמו בזה, וכיוצא מעליה, קישוטיה להסיר 
äøáòì dîöò úà äúlb àéä,בעצמה צניעות נהגה שלא – ÄÄÀÈÆÇÀÈÇÂÅÈ

זנות, לשם עצמה את והראתה האנשים לבין älbוהלכה íB÷näÇÈÄÈ
äéìò,ברבים קלונה ולגלות ניקנור  שער  בפתח להעמידה שציוה – ÈÆÈ

לראות". בא לראות הרוצה "וכל הקודמת: במשנה ששנינו CøiaÇÈÅכמו
ïèaä Ck øçàå ,älçz äøáòa äìéçúäהאיש עם כשזינתה – ÄÀÄÈÇÂÅÈÀÄÈÀÇÇÈÇÆÆ

עמו , ïèaäשנסתרה Ck øçàå ,älçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì– ÀÄÈÄÀÆÇÈÅÀÄÈÀÇÇÈÇÆÆ
לה ואומר  מקללה כא כא כא כא ):):):):שהכוהן  ה ה ה ה ,,,, לאלה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אותך ה' "יתן

את ה' בתת עמך , בתוך  jולשבועה k x iואת jנופלת p h a."צבה
כך ואחר הירך  תחילה בקללה, הסדר אמנם שכך מבואר , בגמרא

אותה  בודקים המים שכן  הפוך, הוא הסדר המים בבדיקת אבל  הבטן,
שנאמר  הירך, כך ואחר  הבטן תחילה לגוף, כניסתם כז כז כז כז ):):):):דרך  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

ירכה", ונפלה בטנה èìt"וצבתה àG óebä ìk øàLeשכל – ÀÈÈÇÈÅ
אף  לוקים, הם שאף המים, מבדיקת נמלטים אינם גופה אברי שאר

שנאמר ממה דרשו שכן בתורה; בפירוש הוזכרו  כז כז כז כז ):):):):שלא שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

אבריה  בכל  מתחלחלים שהמים למרים", המאררים המים בה "ובאו

גורסים:((((ספריספריספריספרי)))) ויש .`l sebd lk x`yeh x t,,הכתוב פרט לא כלומר 
בכולו לוקה היא כך גופה, בכל  שנהנתה כשם והרי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אבל  ;

לו . מודדין בה מודד , שהאדם שבמידה מכאן ,

i p y m e i
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ששנינו המוסרי  הכלל  על  אחרים ממקומות דוגמאות להביא מוסיפה משנתנו

לו ". מודדין  בה מודד , שאדם "במידה הקודמת: במשנה

åéðéò øçà Cìä ïBLîLשנאמר גגגג):):):):– ידידידיד,,,, שמשון ((((שופטים שופטים שופטים שופטים  "ויאמר ÄÀÈÇÇÇÅÈ
ישרה היא כי לי, קח אותה אביו, iאל p i r a,"íézLìt eøwð CëéôìÀÄÈÄÀÀÄÀÄ

"åéðéò úà eøwðéå íézLìô eäeæçàiå" :øîàpL ,åéðéò úàÆÅÈÆÆÁÇÇÙÂÀÄÀÄÇÀÇÀÆÅÈ
מידה. כנגד  מידה –BøòNa äàbúð íBìLáàשנאמר ((((שמואל שמואל שמואל שמואל – ÇÀÈÄÀÈÈÄÀÈ

כהכהכהכה----כוכוכוכו):):):): ידידידיד,,,, מאד,בבבב להלל  ישראל  בכל יפה איש  היה לא "וכאבשלום

מקץ  והיה ראשו, את ובגלחו מום. בו  היה לא קדקדו  ועד רגלו  מכף
ראשו  שער את ושקל וגלחו , עליו כבד כי יגלח, אשר  לימים ימים

izdw - zex`ean zeipyn
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"åéðéò úà.BøòNa äàbúð íBìLáà–BøòNa äìúð Cëéôì;åéáà éLâìét øNò ìò àaL éôìe–eðzð Cëéôì ¤¥¨©§¨¦§¨¨¦§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¦¤¨©¤¤¦©§¥¨¦§¦¨¦§
úBiáðBì øNò Ba,øîàpL(åè ,çé á ìàåîù):"áàBé éìk éàNð íéLðà äøNò eañiå";GL áðbL éôìeúBááì äL, ¤¤§¦¤¤¡©©¨Ÿ£¨¨£¨¦Ÿ§¥§¥¨§¦¤¨©§¨§¨

ìàøNé áìå ïéc úéa áìå åéáà áì,øîàpL(å ,åè íù):"ìàøNé éLðà áì-úà íBìLáà ápâéå"–eò÷úð Cëéôì ¥¨¦§¥¥¦§¥¦§¨¥¤¤¡©©§©¥©§¨¤¥©§¥¦§¨¥§¦¨¦§§
GL BaíéèáL äL,øîàpL(ãé ,çé íù):GL çwiå"Btëa íéèáL äL"íBìLáà áìa íò÷úiå. §¨§¨¦¤¤¡©©¦©§¨§¨¦§©©¦§¨¥§¥©§¨
ËäáBhä ïéðòì ïëå:îì äðézîä íéøîúçà äòL äL,øîàpL(ã ,á úåîù):"÷Bçøî Búçà ávúzå"–Cëéôì §¥§¦§©©¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ¤¨¨©©¤¤¡©©¥©©£Ÿ¥¨§¦¨

øaãna íéîé äòáL ìàøNé dì eákòúð,øîàpL(åè ,áé øáãîá):"íéøî óñàä-ãò òñð àG íòäå".äëæ óñBé ¦§©§¨¦§¨¥¦§¨¨¦©¦§¨¤¤¡©§¨¨¨©©¥¨¥¦§¨¥¨¨
epnî ìBãb åéçàa ïéàå åéáà úà øBa÷ì,øîàpL(è ;æ ,ð úéùàøá):åéáà-úà øåa÷ì óñBé ìòiå"...áëø-íb Bnò ìòiå ¦§¤¨¦§¥§¤¨¨¦¤¤¤¡©©©©¥¦§Ÿ¤¨¦©©©¦©¤¤

"íéLøt-íb–óñBiî ìBãb eðì éî,î àlà Ba ÷qòúð àHLäL.îóñBé úBîöòa äëæ äL,ìBãb ìàøNéa ïéàå ©¨¨¦¦¨¨¦¥¤¦§©©¤¨Ÿ¤Ÿ¤¨¨§©§¥§¥§¦§¨¥¨
epnî,øîàpL(èé ,âé úåîù):î çwiå"à äL"Bnò óñBé úBîöò-ú–nî ìBãb éîäL,àlà Ba ÷qòúð àHL ¦¤¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦¨¦Ÿ¤¤¦§©©¤¨

íB÷nä,øîàpL(å ,ãì íéøáã):"ébá BúBà øa÷iå".î ìò àGeøîà ãáìa äL,íé÷écvä ìk ìò àlà,øîàpL ©¨¤¤¡©©¦§Ÿ©©©Ÿ¤¦§©¨§¤¨©¨©©¦¦¤¤¡©
(ç ,çð äéòùé):éðôì Cìäå""Eôñàé 'ä ãBák E÷ãö E. §¨©§¨¤¦§¤§©©§¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéøöî äôéôk CBúa dúçðî úà àéáî äéä,dòbéì éãk äéãé ìò dðúBðå.éìëa ïôBñå ïúlçz úBçðnä ìk ¨¨¥¦¤¦§¨¨§§¦¨¦§¦§§¨©¨¤¨§¥§©§¨¨©§¨§¦¨¨§¨¦§¥

áéúëã ,ìàøùé ìë áìå .ã"á áìå åéáà áì áðâù éøä .úåàøãäðñ éùàø ïìåë ,ùéà íéúàî ñðéëù ãò ,åéøçà íéëìåäå íéøçà íéðùì ,åéøçà íéëìåäå ,íéðùì
:ìàøùé éùðà áì úà íåìùáà áåðâéå

hhhh.daehd oiprl oke:úåðòøåô úãîî ïéîåìùúá äáåøî äáåè äãîã íìúùî äùòù äîî øúåé åäéîå .äùòù äáåèä ïéòî øëù íãàì åì íéðúåð
a`̀̀̀.`ian did:ìòáä.dzgpn z`áéúëãë(ä øáãîá):äðáø÷ úà àéáäå.zixvn dtitkaúåáéáñ íéìãâä [íéãøæ] (êøä) ïî ì÷ãä éøåöî éåùò ìñ

`xephxa yexit

נזיר היה שאבשלום למדים, מכאן  המלך". באבן  שקלים מאתיים

שוקל היה גילוחו ולאחר  חודש, עשר  לשנים אחת מגלח והיה עולם,
בו, מתגאה שהיה מתוך שערו BøòNaאת äìúð Cëéôìשנאמר – ÀÄÈÄÀÈÄÀÈ

ט ט ט ט ):):):): יח יח יח יח ,,,, הפרד,((((שםשםשםשם על רוכב ואבשלום דוד , עבדי לפני אבשלום "ויקרא
בין  ויותן  באלה, ראשו  ויחזק הגדולה, האלה שובך תחת הפרד  ויבוא

עבר ". תחתיו  אשר והפרד הארץ, ובין  øNòהשמים ìò àaL éôìeÀÄÆÈÇÆÆ
åéáà éLâìét שנאמר אחיתופל , עצת פי על  כבכבכבכב):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ויבוא ((((שם שם שם שם  ÄÇÀÅÈÄ

ישראל ", כל  לעיני אביו  פילגשי אל  øNòאבשלום Ba eðzð CëéôìÀÄÈÄÀÆÆ
úBiáðBì:גורסים ויש –zeikpel,חניתות ופירושו: יווני, לשון  והוא , ÀÄ

íéLðà äøNò eañiå" :øîàpL:במקרא)mixrp dxyr(éàNð ÆÆÁÇÇÈÙÂÈÈÂÈÄÙÀÅ
"áàBé éìk:הכתוב וסוף –"edezinie melya` z` ekie".éôìe ÀÅÈÀÄ
GL áðbLà áì ,úBááì äLåéáשנאמר ז ז ז ז ----יייי):):):):– טוטוטוטו,,,, "ויאמר((((שם שם שם שם  ÆÈÇÀÈÀÈÅÈÄ

לה' נדרתי  אשר נדרי  את ואשלם נא אלכה המלך, אל  אבשלום
כשמעכם  לאמר, ישראל שבטי בכל מרגלים אבשלום וישלח בחברון...

בחברון ", אבשלום מלך ואמרתם השופר, קול  ïécאת úéa áìå– ÀÅÅÄ
יא יא יא יא ):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, מירושלים ((((שם שם שם שם  איש מאתים הלכו אבשלום "ואת

בירושלמי: ומובא דבר", כל ידעו ולא לתומם, והולכים mi`exwקרואים
לאביו ): (אבשלום לו  אמר  עמו; הלכו דוד מצוות ידי  שעל  מדוד ,

חותמו  מראה והיה לו , וכתב שאבחר , שניים עמי  שילכו  לי, כתוב
מאתיים, שכינס עד  אחרים, לשניים וכן אחריו , והלכו  לשניים, דוד של

ze`xcdpq iy`x oleke((((רש רש רש רש """"יייי)))) לב וגם אביו לב גם בזה שגנב והרי ,
דין , éLðàבית áì-úà íBìLáà ápâéå" :øîàpL ,ìàøNé áìåÀÅÄÀÈÅÆÆÁÇÇÀÇÅÇÀÈÆÅÇÀÅ

"ìàøNé ושלח לו , להשתחוות איש בקרב "והיה כן: לפני ונאמר – ÄÀÈÅ
לו" ונשק לו  והחזיק ידו ה ה ה ה ),),),),את טוטוטוטו,,,, GL((((שם שם שם שם  Ba eò÷úð CëéôìäL ÀÄÈÄÀÀÀÈ

íéèáL,תלוי בהיותו בלבו  יואב שתקעם –çwiå" :øîàpL ÀÈÄÆÆÁÇÇÄÇ
GL"íBìLáà áìa íò÷úiå Btëa íéèáL äL, ומכאן – ÀÈÀÈÄÀÇÇÄÀÈÅÀÅÇÀÈ

מידה. כנגד  מידה הרעים מעשיו  בעד  השמים מן  לאדם שמשלמים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïëå,מידה כנגד  מידה לאדם מודדים –äáBhä ïéðòì מעשיו בעד  – ÀÅÀÄÀÇÇÈ
ברם, zeprxet"הטובים; zcinn daexn daeh dcin mlerl",(,(,(,( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

שבע  מכפיכלומר יותר  מרובה במידה לאדם משלמים טובים מעשים ד 

ze`nbec:שעשה, dnk ixdeîì äðézîä íéøîúçà äòL äL– ÄÀÈÄÀÄÈÀÙÆÈÈÇÇ
בתיבת  אותו  שמו  פרעה גזירת ומחמת ירחים, שלושה בן  כשהיה

היאור , שפת על Bçøî÷גומא Búçà ávúzå" :øîàpLdrcl ÆÆÁÇÇÅÇÇÂÙÅÈ
,"el dyrii dnøaãna íéîé äòáL ìàøNé dì eákòúð CëéôìÀÄÈÄÀÇÀÈÄÀÈÅÄÀÈÈÄÇÄÀÈ

ימים, שבעת למחנה מחוץ ונסגרה בצרעת לקתה כשהיא –:øîàpLÆÆÁÇ
"íéøî óñàä-ãò òñð àG íòäå":הכתוב ותחילת –xbqze" ÀÈÈÈÇÇÅÈÅÄÀÈ

"mini zray dpgnl uegn mixn.åéáà úà øBa÷ì äëæ óñBé– ÅÈÈÄÀÆÈÄ
epnîיעקב, ìBãb åéçàa ïéàå,למלך משנה שהיה ממנו, חשוב – ÀÅÀÆÈÈÄÆ

אביו , בקבורת התעסק øåa÷ìוהוא óñBé ìòiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÇÅÄÀÙ
"íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå...åéáà-úàשמדד זו ובמידה – ÆÈÄÇÇÇÄÇÆÆÇÈÈÄ

שהרי לו , גם מדדו  óñBiîלאביו , ìBãb eðì éîלהיקבר זכה מי  – ÄÈÈÄÅ
מיוסף, גדול îבכבוד àlà Ba ÷qòúð àHLäL שבקבורת – ÆÄÀÇÇÆÈÙÆ

רבנו. משה אלא נתעסק לא îäëæעצמותיו äLלהתעסקúBîöòa ÙÆÈÈÀÇÀ
epnî ìBãb ìàøNéa ïéàå ,óñBé, רבנו ממשה –:øîàpL ÅÀÅÀÄÀÈÅÈÄÆÆÆÁÇ

î çwiå","Bnò óñBé úBîöò-úà äLלפיכךnî ìBãb éîäL ÇÄÇÙÆÆÇÀÅÄÄÈÄÙÆ
רבנו, ממשה גדול  לכבוד זכה מי –,íB÷nä àlà Ba ÷qòúð àHLÆÄÀÇÇÆÈÇÈ
"ébá BúBà øa÷iå" :øîàpL ובעצמו בכבודו  הוא ברוך  הקדוש – ÆÆÁÇÇÄÀÙÇÇ

רבנו. משה של  בקבורתו îהתעסק ìò àGeøîà ãáìa äL– ÇÙÆÄÀÇÈÀ
בו, נתעסק שהמקום øîàpL:במקרא, ,íé÷écvä ìk ìò àlàÆÈÇÈÇÇÄÄÆÆÁÇ

"Eôñàé 'ä ãBák E÷ãö Eéðôì Cìäå" מאסף שהקב"ה ומכאן – ÀÈÇÀÈÆÄÀÆÀÇÇÀÆ
אלא  נתעסק לא שעמו רבנו, משה עדיף מקום "ומכל הצדיקים. את

כל ועם יאספהו, ה' שכבוד  הצדיקים, בשאר  כן שאין  מה הקב"ה,
הארץ" כל כדרך אדם בני  בו מתעסקים טובטובטובטוב").").").").זאת יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

i y i l y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

של המנחה קרבן  דיני ללמד  באה והיא הסוטה, השקאת לענין  חוזרת משנתנו
הכהן, אל  אשתו את האיש "והביא טו ): ה, (במדבר  שנאמר  `zהסוטה, `iade

ik ,dpeal eilr ozi `le ony eilr wevi `l ,mixery gnw dti`d zixiyr ,dilr dpaxw
."oer zxkfn oexkf zgpn ,`ed ze`pw zgpn

àéáî äéä, הבעל –dúçðî úàכמפורש הסוטה, אשתו  של – ÈÈÅÄÆÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt dheq zkqn

úøL,Bæå,úøL éìëa dôBñå úéøöî äôéôëa dúlçz.äðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìk,àG äðeòè dðéà Bæå ¨¥§§¦¨¨¦§¦¨¦§¦§¨¦§¥¨¥¨©§¨§¤¤§¨§¥¨§¨
äðBáì àGå ïîL.ïéhçä ïî úBàa úBçðnä ìk,ïéøBòOä ïî äàa Bæå.îøîòä úçð,ïî äàaL ét ìò óà ¤¤§§¨¨©§¨¨¦©¦¦§¨¨¦©§¦¦§©¨Ÿ¤©©¦¤¨¨¦

ïéøBòOä,Nøb äàa äúéä àéä;çî÷ äàa Bæå.ìàéìîb ïaøøîBà:äîäá äNòî äéNònL íLk,dðaø÷ Ck ©§¦¦¨§¨¨¨¤¤§¨¨¤©©¨©§¦¥¥§¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨
äîäa ìëàî. ©£©§¥¨

·äLãç ñøç ìL éìét àéáî äéä,øBikä ïî íéî âG éöç dëBúì ïúBðå;äãeäé éaøøîBà:úéòéáø;íLk ¨¨¥¦§¨¦¤¤¤£¨¨§¥§¨£¦©¦¦©¦©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînL,íéna èòîî Ck.Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð,änà ìò änà íL äéä íB÷îe,LéL ìL àìáèå ¤§©¥©§¨¨§©¥©©¦¦§©©¥¨¨¨¦¦¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦

da äòeá÷ äúéä úòaèå;däéaâî àeäLëe,ïúBðå äézçzî øôò ìèBð,iL éãkíénä ìò äàø;øîàpLøáãîá) §©©©¨§¨§¨¨§¤©§¦¨¥¨¨¦©§¤¨§¥§¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
(æé ,ä:ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä-ïîe""íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé. ¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

:ì÷ãä.drbil ickéãë äòâéî ,íùä ÷çîðù ô"òà ,äúçðî àéáî ë"çàå äúåà ä÷ùî äéä äìçúáù øîàã ïàîìå .íéîä ìò íùä äçîé àìå äãåúù
:äúåù äðéà éðà äàîè äøîà íà äìéâîä ä÷çîðù ô"òàù ,úìååðî äúéî úåîú àìå äãåúùka oteqe ozlgz.zxy il,øîà÷ ùîî úøù éìëá åàì

:úøù éìëì íéåàø íäù áäæ ìùå óñë ìù úåúì÷á àìà ,úøù éìëá åúéá êåúî åúçðî àéáî íãà ïéàù.zixvn dtitka efeäðîî úåùòì éåàø ïéàù
êúçôì àð åäáéø÷äì éîãã ,úøù éìë(à éëàìî):.dpeale ony zeperh zegpnd lkäá áéúëã àèåç úçðî àëéà àäå ,êéøô àøîâá(ä àø÷éå)íéùé àì

àúìéî éðúéú àì àøîâá õøúîå .íéøåòùä ïî äàá øîåòä úçðî àäã ,äù÷ ,íéèç úåàá úåçðîä ìë ïðéðúã àä ïëå .äðåáì äéìò ïúé àìå ïîù äéìò
àèåç úçðî .úìåñ úåàáå ïéèéçä ïî úåàá äðåáìå ïîù úåðåòè íðéàù ïúåàå äðåáìå ïîù úåðåòè úåçðîä ìë ,øîà÷ éëäå éðúå êåøë àìà äéùôð éôðàá

:äðåáìå ïîù äðåòè ïéøåòùä ïî äàáù ô"òà øîåòä úçðî .úìåñ äàáå ïéèéç äàá äðåáìå ïîù äðåòè äðéàù ô"òà.yxb d`aeïîù äðåòè äðéà åæå
:çî÷ äàáå íéøåòùä ïî äàáå äðåáìå.yxb:íéèçá úìåñ ïéòë äôð äøùò ùìùá äôåðîå øøåáî.gnw:ïçèðù åîë áøåòî ìëä

aaaa.`ian did:ïäëä.iliit:éðåé ïåùìá ñåë.xeikd onáéúëã('ä øáãîá):éìëá åùã÷úðù àìà íéùåã÷ ïéàå ,íéùåã÷ íéî.hrnny mykáúëá äãåäé 'ø
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéîá ïàë èòîî êë ,ïéúéðúîá ïî÷ì ,äìéâîä.my did mewn:ìëéää úôöø øàù êåúî øëéð.da dreaw zraheäæçåàì

åë àéäù äôöøä øàùî ääéáâäìå äúòáèá:ùéù éðáàá äì.d`xiy ick:íéîä éðô ìò øëéðå äàøð àäéù øåòéù äá ïúéù êéøö.mind l` ozpeàìãî
:ïëåúá òìáð àäé àìù òîùî ,íéîä ìà àìà ,íéîá ïúðå áéúë
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לעיל, שהבאנו  úéøöîבפסוק äôéôk CBúa נצרים העשוי סל – ÀÀÄÈÄÀÄ
(mitpr) מהסיב היינו הדקל , מצורי העשוי סל מפרשים: ויש דקל; של 

הדקל סביב ixvn)הגדל  lag oipra ± e ,` lirl oiir),dðúBðå את – ÀÀÈ
המנחה, עם äéãéהכפיפה ìò שנאמר כמו  אשתו , של ה ה ה ה ,,,,– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÇÈÆÈ

oexkfd"יח יח יח יח ):):):): zgpn z` ditk lr ozpe",dòbéì éãk נתונה שכן – ÀÅÀÇÀÈ
זו  יגיעה מחמת אולי  השקאתה, לאחר עד  ידיה על  המנחה היתה

תשתה. ולא שנטמאה, סוף סוף zegpnnתודה dheqd zgpn `id dpeye
oky ,zexg`úøL éìëa ïôBñå ïúlçz úBçðnä ìk בגמרא – ÈÇÀÈÀÄÈÈÀÈÄÀÅÈÅ

oמבואר : z l i g zלכלי הראויים בכלים לעזרה מנחתו מביא שאדם –
וזהב, כסף בכלי היינו oשרת, t e q e ונותנה המנחה את לוקח שהכוהן –

שרת, הסוטה,Bæåבכלי מנחת –dôBñå úéøöî äôéôëa dúlçz ÀÀÄÈÈÄÀÄÈÄÀÄÀÈ
úøL éìëaתחילתה אבל  שרת, בכלי סופה אמנם הבעל– מביאה ÄÀÅÈÅ

לעיל. ששנינו  כמו מצרית, ïîLבכפיפה úBðeòè úBçðnä ìkÈÇÀÈÀÆÆ
äðBáìe–א א א א ):):):):שנאמר בבבב,,,, לה',((((ויקראויקראויקראויקרא מנחה קרבן תקריב כי "ונפש  ÀÈ

קרבנו , יהיה dpeal"סולת dilr ozpe ,ony dilr wvie,Bæå מנחת – À
äðBáìסוטה, àGå ïîL àG äðeòè dðéà בתורה כמפורש – ÅÈÀÈÆÆÀÀÈ

טוטוטוטו):):):): ה ה ה ה ,,,, dpeal".((((במדברבמדברבמדברבמדבר eilr ozi `le ony eilr wevi `l"úBçðnä ìkÈÇÀÈ
ïéhçä ïî úBàa שנאמר א א א א ):):):):– בבבב,,,, epaxw"((((ויקראויקראויקראויקרא didi zleq",Bæå ÈÄÇÄÄÀ

סוטה, מנחת –ïéøBòOä ïî äàa–."mixery gnw dti`d zixiyr" ÈÈÄÇÀÄ
אינה  חוטא מנחת גם שאמנם חוטא, ממנחת אף בזה היא ושונה

שנאמר לבונה, ולא שמן לא יא יא יא יא ):):):):טעונה הההה,,,, dilr((((ויקראויקראויקראויקרא miyi `l"
"`id z`hg ik dpeal dilr ozi `le ony,החיטים מן היא באה אבל ,

dti`d((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  zixiyr `hg xy` epaxw z` `iade"z l e q
"z`hgl מן ובאה ולבונה, שמן  טעונה אינה סוטה מנחת ואילו ,

øîòäהשעורים. úçðîלהתיר בניסן עשר בששה שמקריבים – ÄÀÇÈÙÆ
החדשה, ïéøBòOäהתבואה ïî äàaL ét ìò óàשנאמר – ÇÇÄÆÈÈÄÇÀÄ

ידידידיד):):):): בבבב,,,, גרש((((ויקראויקראויקראויקרא באש  קלוי  אביב לה', בכורים מנחת תקריב "ואם

"במנחת  הקבלה: מפי חכמים ופירשו בכוריך", מנחת את תקריב כרמל 
השעורים" מן  באה? היא ומהיכן  מדבר ; הכתוב מנחות מנחות מנחות מנחות העומר ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ),),),), פדפדפדפד,,,, בבבב;;;; dpealeסח סח סח סח ,,,, ony `id dperh mewn lknשנאמר טוטוטוטו):):):):, שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

ועוד: לבונה"; עליה ושמת שמן, עליה äàa"ונתת äúéä àéäÄÈÀÈÈÈ

Nøbאלא קמח באה אינה העומר  מנחת –"lnxk yxb" ומנופה מבורר  , ÆÆ
בחיטים, סולת כעין  שעשוי עד  נפה, עשרה מנחת Bæåבשלוש  – À

÷çîסוטה, äàa.שנטחן כמו  הפסולת, עם מעורב –ìàéìîb ïaø ÈÈÆÇÇÈÇÀÄÅ
äîäá äNòî äéNònL íLk :øîBà לבן מתייחדת שאינה – ÅÀÅÆÇÂÆÈÇÂÅÀÅÈ

אחד äîäa,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))זוג ìëàî dðaø÷ Ck באה שמנחתה – ÈÈÀÈÈÇÂÇÀÅÈ
m i x e r y g n w.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המים  התקנת בענין ללמד באה והיא הסוטה, השקאת בדיני ממשיכה משנתנו
המאררים.

àéáî äéä, הכהן –äLãç ñøç ìL éìét–iliit,יווני לשון ÈÈÅÄÀÈÄÆÆÆÂÈÈ
ספל, או כוס øBikäומובנו: ïî íéî âG éöç dëBúì ïúBðå– ÀÅÀÈÂÄÇÄÄÇÄ
סוטה בפרשת יז יז יז יז ):):):):שנאמר ה ה ה ה ,,,, ilka((((במדבר במדבר במדבר במדבר  miyecw min odkd gwle"

"yxg שנתקדשו מים היינו  בכלי, שנתקדשו  אלא "קדושים" ואין ,

úéòéáøבכיור . :øîBà äãeäé éaø רביעית אלא לתוכה נותן אינו  – ÇÄÀÈÅÀÄÄ
מים xhild)הלוג zipinyk).èòînL íLk,יהודה רבי –áúka ÀÅÆÀÇÅÇÀÈ

הבאה, במשנה כלהלן  המגילה, שעל –íéna èòîî Ck שאין – ÈÀÇÅÇÇÄ
הלוג; רביעית אלא לוג חצי  dcediליטול iaxk dkld oi`e.ñðëð– ÄÀÇ

– Bðéîéìהכהן  äðôe ,ìëéäì שאתה פינות "כל  חכמים: שאמרו – ÇÅÈÈÈÄÄ
ימין " דרך  אלא יהו  לא íL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),פונה äéä íB÷îe,בהיכל – ÈÈÈÈ

änà ìò änà רצפת שאר מתוך  ניכרת שהיתה מרובעת, אמה – ÇÈÇÇÈ
LéLההיכל, ìL àìáèå מחוברת היתה שלא זה, במקום היתה – ÀÇÀÈÆÇÄ

הרצפה, אבני daלשאר äòeá÷ äúéä úòaèå לאחוז כדי  – ÀÇÇÇÈÀÈÀÈÈ
הטבלא; את בה ולהרים däéaâîבטבעת àeäLëe כשהיה כלומר – ÀÆÇÀÄÈ

הטבלא, את ומגביה להיכל נכנס didäézçzîהכהן  øôò ìèBðÅÈÈÄÇÀÆÈ
לטבלא, שמתחת מהאדמה –ïúBðå, שבפיילי המים אל  –éãk ÀÅÀÅ

iLíénä ìò äàøכדי הוא בהם שנותן העפר  ששיעור  כלומר  – ÆÅÈÆÇÇÇÄ
המים, פני  על  וניכר  נראה øîàpLäéäé:שיהא øLà øôòä-ïîe" ÆÆÁÇÄÆÈÈÂÆÄÀÆ

"íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a ו נאמר– שלא כיון  ÀÇÀÇÇÄÀÈÄÇÇÙÅÀÈÇÆÇÈÄ
ozpe"m i n a"אלאozpe"m i n d l נבלע "` העפר יהא שלא משמע ,

המים. פני על ניכר  יהא אלא בתוכם,

izdw - zex`ean zeipyn
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"åéðéò úà.BøòNa äàbúð íBìLáà–BøòNa äìúð Cëéôì;åéáà éLâìét øNò ìò àaL éôìe–eðzð Cëéôì ¤¥¨©§¨¦§¨¨¦§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¦¤¨©¤¤¦©§¥¨¦§¦¨¦§
úBiáðBì øNò Ba,øîàpL(åè ,çé á ìàåîù):"áàBé éìk éàNð íéLðà äøNò eañiå";GL áðbL éôìeúBááì äL, ¤¤§¦¤¤¡©©¨Ÿ£¨¨£¨¦Ÿ§¥§¥¨§¦¤¨©§¨§¨

ìàøNé áìå ïéc úéa áìå åéáà áì,øîàpL(å ,åè íù):"ìàøNé éLðà áì-úà íBìLáà ápâéå"–eò÷úð Cëéôì ¥¨¦§¥¥¦§¥¦§¨¥¤¤¡©©§©¥©§¨¤¥©§¥¦§¨¥§¦¨¦§§
GL BaíéèáL äL,øîàpL(ãé ,çé íù):GL çwiå"Btëa íéèáL äL"íBìLáà áìa íò÷úiå. §¨§¨¦¤¤¡©©¦©§¨§¨¦§©©¦§¨¥§¥©§¨
ËäáBhä ïéðòì ïëå:îì äðézîä íéøîúçà äòL äL,øîàpL(ã ,á úåîù):"÷Bçøî Búçà ávúzå"–Cëéôì §¥§¦§©©¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ¤¨¨©©¤¤¡©©¥©©£Ÿ¥¨§¦¨

øaãna íéîé äòáL ìàøNé dì eákòúð,øîàpL(åè ,áé øáãîá):"íéøî óñàä-ãò òñð àG íòäå".äëæ óñBé ¦§©§¨¦§¨¥¦§¨¨¦©¦§¨¤¤¡©§¨¨¨©©¥¨¥¦§¨¥¨¨
epnî ìBãb åéçàa ïéàå åéáà úà øBa÷ì,øîàpL(è ;æ ,ð úéùàøá):åéáà-úà øåa÷ì óñBé ìòiå"...áëø-íb Bnò ìòiå ¦§¤¨¦§¥§¤¨¨¦¤¤¤¡©©©©¥¦§Ÿ¤¨¦©©©¦©¤¤

"íéLøt-íb–óñBiî ìBãb eðì éî,î àlà Ba ÷qòúð àHLäL.îóñBé úBîöòa äëæ äL,ìBãb ìàøNéa ïéàå ©¨¨¦¦¨¨¦¥¤¦§©©¤¨Ÿ¤Ÿ¤¨¨§©§¥§¥§¦§¨¥¨
epnî,øîàpL(èé ,âé úåîù):î çwiå"à äL"Bnò óñBé úBîöò-ú–nî ìBãb éîäL,àlà Ba ÷qòúð àHL ¦¤¤¤¡©©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦¨¦Ÿ¤¤¦§©©¤¨

íB÷nä,øîàpL(å ,ãì íéøáã):"ébá BúBà øa÷iå".î ìò àGeøîà ãáìa äL,íé÷écvä ìk ìò àlà,øîàpL ©¨¤¤¡©©¦§Ÿ©©©Ÿ¤¦§©¨§¤¨©¨©©¦¦¤¤¡©
(ç ,çð äéòùé):éðôì Cìäå""Eôñàé 'ä ãBák E÷ãö E. §¨©§¨¤¦§¤§©©§¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéøöî äôéôk CBúa dúçðî úà àéáî äéä,dòbéì éãk äéãé ìò dðúBðå.éìëa ïôBñå ïúlçz úBçðnä ìk ¨¨¥¦¤¦§¨¨§§¦¨¦§¦§§¨©¨¤¨§¥§©§¨¨©§¨§¦¨¨§¨¦§¥

áéúëã ,ìàøùé ìë áìå .ã"á áìå åéáà áì áðâù éøä .úåàøãäðñ éùàø ïìåë ,ùéà íéúàî ñðéëù ãò ,åéøçà íéëìåäå íéøçà íéðùì ,åéøçà íéëìåäå ,íéðùì
:ìàøùé éùðà áì úà íåìùáà áåðâéå

hhhh.daehd oiprl oke:úåðòøåô úãîî ïéîåìùúá äáåøî äáåè äãîã íìúùî äùòù äîî øúåé åäéîå .äùòù äáåèä ïéòî øëù íãàì åì íéðúåð
a`̀̀̀.`ian did:ìòáä.dzgpn z`áéúëãë(ä øáãîá):äðáø÷ úà àéáäå.zixvn dtitkaúåáéáñ íéìãâä [íéãøæ] (êøä) ïî ì÷ãä éøåöî éåùò ìñ

`xephxa yexit

נזיר היה שאבשלום למדים, מכאן  המלך". באבן  שקלים מאתיים

שוקל היה גילוחו ולאחר  חודש, עשר  לשנים אחת מגלח והיה עולם,
בו, מתגאה שהיה מתוך שערו BøòNaאת äìúð Cëéôìשנאמר – ÀÄÈÄÀÈÄÀÈ

ט ט ט ט ):):):): יח יח יח יח ,,,, הפרד,((((שםשםשםשם על רוכב ואבשלום דוד , עבדי לפני אבשלום "ויקרא
בין  ויותן  באלה, ראשו  ויחזק הגדולה, האלה שובך תחת הפרד  ויבוא

עבר ". תחתיו  אשר והפרד הארץ, ובין  øNòהשמים ìò àaL éôìeÀÄÆÈÇÆÆ
åéáà éLâìét שנאמר אחיתופל , עצת פי על  כבכבכבכב):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ויבוא ((((שם שם שם שם  ÄÇÀÅÈÄ

ישראל ", כל  לעיני אביו  פילגשי אל  øNòאבשלום Ba eðzð CëéôìÀÄÈÄÀÆÆ
úBiáðBì:גורסים ויש –zeikpel,חניתות ופירושו: יווני, לשון  והוא , ÀÄ

íéLðà äøNò eañiå" :øîàpL:במקרא)mixrp dxyr(éàNð ÆÆÁÇÇÈÙÂÈÈÂÈÄÙÀÅ
"áàBé éìk:הכתוב וסוף –"edezinie melya` z` ekie".éôìe ÀÅÈÀÄ
GL áðbLà áì ,úBááì äLåéáשנאמר ז ז ז ז ----יייי):):):):– טוטוטוטו,,,, "ויאמר((((שם שם שם שם  ÆÈÇÀÈÀÈÅÈÄ

לה' נדרתי  אשר נדרי  את ואשלם נא אלכה המלך, אל  אבשלום
כשמעכם  לאמר, ישראל שבטי בכל מרגלים אבשלום וישלח בחברון...

בחברון ", אבשלום מלך ואמרתם השופר, קול  ïécאת úéa áìå– ÀÅÅÄ
יא יא יא יא ):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, מירושלים ((((שם שם שם שם  איש מאתים הלכו אבשלום "ואת

בירושלמי: ומובא דבר", כל ידעו ולא לתומם, והולכים mi`exwקרואים
לאביו ): (אבשלום לו  אמר  עמו; הלכו דוד מצוות ידי  שעל  מדוד ,

חותמו  מראה והיה לו , וכתב שאבחר , שניים עמי  שילכו  לי, כתוב
מאתיים, שכינס עד  אחרים, לשניים וכן אחריו , והלכו  לשניים, דוד של

ze`xcdpq iy`x oleke((((רש רש רש רש """"יייי)))) לב וגם אביו לב גם בזה שגנב והרי ,
דין , éLðàבית áì-úà íBìLáà ápâéå" :øîàpL ,ìàøNé áìåÀÅÄÀÈÅÆÆÁÇÇÀÇÅÇÀÈÆÅÇÀÅ

"ìàøNé ושלח לו , להשתחוות איש בקרב "והיה כן: לפני ונאמר – ÄÀÈÅ
לו" ונשק לו  והחזיק ידו ה ה ה ה ),),),),את טוטוטוטו,,,, GL((((שם שם שם שם  Ba eò÷úð CëéôìäL ÀÄÈÄÀÀÀÈ

íéèáL,תלוי בהיותו בלבו  יואב שתקעם –çwiå" :øîàpL ÀÈÄÆÆÁÇÇÄÇ
GL"íBìLáà áìa íò÷úiå Btëa íéèáL äL, ומכאן – ÀÈÀÈÄÀÇÇÄÀÈÅÀÅÇÀÈ

מידה. כנגד  מידה הרעים מעשיו  בעד  השמים מן  לאדם שמשלמים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïëå,מידה כנגד  מידה לאדם מודדים –äáBhä ïéðòì מעשיו בעד  – ÀÅÀÄÀÇÇÈ
ברם, zeprxet"הטובים; zcinn daexn daeh dcin mlerl",(,(,(,( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

שבע  מכפיכלומר יותר  מרובה במידה לאדם משלמים טובים מעשים ד 

ze`nbec:שעשה, dnk ixdeîì äðézîä íéøîúçà äòL äL– ÄÀÈÄÀÄÈÀÙÆÈÈÇÇ
בתיבת  אותו  שמו  פרעה גזירת ומחמת ירחים, שלושה בן  כשהיה

היאור , שפת על Bçøî÷גומא Búçà ávúzå" :øîàpLdrcl ÆÆÁÇÇÅÇÇÂÙÅÈ
,"el dyrii dnøaãna íéîé äòáL ìàøNé dì eákòúð CëéôìÀÄÈÄÀÇÀÈÄÀÈÅÄÀÈÈÄÇÄÀÈ

ימים, שבעת למחנה מחוץ ונסגרה בצרעת לקתה כשהיא –:øîàpLÆÆÁÇ
"íéøî óñàä-ãò òñð àG íòäå":הכתוב ותחילת –xbqze" ÀÈÈÈÇÇÅÈÅÄÀÈ

"mini zray dpgnl uegn mixn.åéáà úà øBa÷ì äëæ óñBé– ÅÈÈÄÀÆÈÄ
epnîיעקב, ìBãb åéçàa ïéàå,למלך משנה שהיה ממנו, חשוב – ÀÅÀÆÈÈÄÆ

אביו , בקבורת התעסק øåa÷ìוהוא óñBé ìòiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÇÅÄÀÙ
"íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå...åéáà-úàשמדד זו ובמידה – ÆÈÄÇÇÇÄÇÆÆÇÈÈÄ

שהרי לו , גם מדדו  óñBiîלאביו , ìBãb eðì éîלהיקבר זכה מי  – ÄÈÈÄÅ
מיוסף, גדול îבכבוד àlà Ba ÷qòúð àHLäL שבקבורת – ÆÄÀÇÇÆÈÙÆ

רבנו. משה אלא נתעסק לא îäëæעצמותיו äLלהתעסקúBîöòa ÙÆÈÈÀÇÀ
epnî ìBãb ìàøNéa ïéàå ,óñBé, רבנו ממשה –:øîàpL ÅÀÅÀÄÀÈÅÈÄÆÆÆÁÇ

î çwiå","Bnò óñBé úBîöò-úà äLלפיכךnî ìBãb éîäL ÇÄÇÙÆÆÇÀÅÄÄÈÄÙÆ
רבנו, ממשה גדול  לכבוד זכה מי –,íB÷nä àlà Ba ÷qòúð àHLÆÄÀÇÇÆÈÇÈ
"ébá BúBà øa÷iå" :øîàpL ובעצמו בכבודו  הוא ברוך  הקדוש – ÆÆÁÇÇÄÀÙÇÇ

רבנו. משה של  בקבורתו îהתעסק ìò àGeøîà ãáìa äL– ÇÙÆÄÀÇÈÀ
בו, נתעסק שהמקום øîàpL:במקרא, ,íé÷écvä ìk ìò àlàÆÈÇÈÇÇÄÄÆÆÁÇ

"Eôñàé 'ä ãBák E÷ãö Eéðôì Cìäå" מאסף שהקב"ה ומכאן – ÀÈÇÀÈÆÄÀÆÀÇÇÀÆ
אלא  נתעסק לא שעמו רבנו, משה עדיף מקום "ומכל הצדיקים. את

כל ועם יאספהו, ה' שכבוד  הצדיקים, בשאר  כן שאין  מה הקב"ה,
הארץ" כל כדרך אדם בני  בו מתעסקים טובטובטובטוב").").").").זאת יוםיוםיוםיום ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

i y i l y m e i
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של המנחה קרבן  דיני ללמד  באה והיא הסוטה, השקאת לענין  חוזרת משנתנו
הכהן, אל  אשתו את האיש "והביא טו ): ה, (במדבר  שנאמר  `zהסוטה, `iade

ik ,dpeal eilr ozi `le ony eilr wevi `l ,mixery gnw dti`d zixiyr ,dilr dpaxw
."oer zxkfn oexkf zgpn ,`ed ze`pw zgpn

àéáî äéä, הבעל –dúçðî úàכמפורש הסוטה, אשתו  של – ÈÈÅÄÆÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úøL,Bæå,úøL éìëa dôBñå úéøöî äôéôëa dúlçz.äðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìk,àG äðeòè dðéà Bæå ¨¥§§¦¨¨¦§¦¨¦§¦§¨¦§¥¨¥¨©§¨§¤¤§¨§¥¨§¨
äðBáì àGå ïîL.ïéhçä ïî úBàa úBçðnä ìk,ïéøBòOä ïî äàa Bæå.îøîòä úçð,ïî äàaL ét ìò óà ¤¤§§¨¨©§¨¨¦©¦¦§¨¨¦©§¦¦§©¨Ÿ¤©©¦¤¨¨¦

ïéøBòOä,Nøb äàa äúéä àéä;çî÷ äàa Bæå.ìàéìîb ïaøøîBà:äîäá äNòî äéNònL íLk,dðaø÷ Ck ©§¦¦¨§¨¨¨¤¤§¨¨¤©©¨©§¦¥¥§¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨
äîäa ìëàî. ©£©§¥¨

·äLãç ñøç ìL éìét àéáî äéä,øBikä ïî íéî âG éöç dëBúì ïúBðå;äãeäé éaøøîBà:úéòéáø;íLk ¨¨¥¦§¨¦¤¤¤£¨¨§¥§¨£¦©¦¦©¦©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînL,íéna èòîî Ck.Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð,änà ìò änà íL äéä íB÷îe,LéL ìL àìáèå ¤§©¥©§¨¨§©¥©©¦¦§©©¥¨¨¨¦¦¨¨¨¨©¨©©¨§©§¨¤©¦

da äòeá÷ äúéä úòaèå;däéaâî àeäLëe,ïúBðå äézçzî øôò ìèBð,iL éãkíénä ìò äàø;øîàpLøáãîá) §©©©¨§¨§¨¨§¤©§¦¨¥¨¨¦©§¤¨§¥§¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
(æé ,ä:ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä-ïîe""íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé. ¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

:ì÷ãä.drbil ickéãë äòâéî ,íùä ÷çîðù ô"òà ,äúçðî àéáî ë"çàå äúåà ä÷ùî äéä äìçúáù øîàã ïàîìå .íéîä ìò íùä äçîé àìå äãåúù
:äúåù äðéà éðà äàîè äøîà íà äìéâîä ä÷çîðù ô"òàù ,úìååðî äúéî úåîú àìå äãåúùka oteqe ozlgz.zxy il,øîà÷ ùîî úøù éìëá åàì

:úøù éìëì íéåàø íäù áäæ ìùå óñë ìù úåúì÷á àìà ,úøù éìëá åúéá êåúî åúçðî àéáî íãà ïéàù.zixvn dtitka efeäðîî úåùòì éåàø ïéàù
êúçôì àð åäáéø÷äì éîãã ,úøù éìë(à éëàìî):.dpeale ony zeperh zegpnd lkäá áéúëã àèåç úçðî àëéà àäå ,êéøô àøîâá(ä àø÷éå)íéùé àì

àúìéî éðúéú àì àøîâá õøúîå .íéøåòùä ïî äàá øîåòä úçðî àäã ,äù÷ ,íéèç úåàá úåçðîä ìë ïðéðúã àä ïëå .äðåáì äéìò ïúé àìå ïîù äéìò
àèåç úçðî .úìåñ úåàáå ïéèéçä ïî úåàá äðåáìå ïîù úåðåòè íðéàù ïúåàå äðåáìå ïîù úåðåòè úåçðîä ìë ,øîà÷ éëäå éðúå êåøë àìà äéùôð éôðàá

:äðåáìå ïîù äðåòè ïéøåòùä ïî äàáù ô"òà øîåòä úçðî .úìåñ äàáå ïéèéç äàá äðåáìå ïîù äðåòè äðéàù ô"òà.yxb d`aeïîù äðåòè äðéà åæå
:çî÷ äàáå íéøåòùä ïî äàáå äðåáìå.yxb:íéèçá úìåñ ïéòë äôð äøùò ùìùá äôåðîå øøåáî.gnw:ïçèðù åîë áøåòî ìëä

aaaa.`ian did:ïäëä.iliit:éðåé ïåùìá ñåë.xeikd onáéúëã('ä øáãîá):éìëá åùã÷úðù àìà íéùåã÷ ïéàå ,íéùåã÷ íéî.hrnny mykáúëá äãåäé 'ø
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéîá ïàë èòîî êë ,ïéúéðúîá ïî÷ì ,äìéâîä.my did mewn:ìëéää úôöø øàù êåúî øëéð.da dreaw zraheäæçåàì

åë àéäù äôöøä øàùî ääéáâäìå äúòáèá:ùéù éðáàá äì.d`xiy ick:íéîä éðô ìò øëéðå äàøð àäéù øåòéù äá ïúéù êéøö.mind l` ozpeàìãî
:ïëåúá òìáð àäé àìù òîùî ,íéîä ìà àìà ,íéîá ïúðå áéúë

`xephxa yexit

לעיל, שהבאנו  úéøöîבפסוק äôéôk CBúa נצרים העשוי סל – ÀÀÄÈÄÀÄ
(mitpr) מהסיב היינו הדקל , מצורי העשוי סל מפרשים: ויש דקל; של 

הדקל סביב ixvn)הגדל  lag oipra ± e ,` lirl oiir),dðúBðå את – ÀÀÈ
המנחה, עם äéãéהכפיפה ìò שנאמר כמו  אשתו , של ה ה ה ה ,,,,– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÇÈÆÈ

oexkfd"יח יח יח יח ):):):): zgpn z` ditk lr ozpe",dòbéì éãk נתונה שכן – ÀÅÀÇÀÈ
זו  יגיעה מחמת אולי  השקאתה, לאחר עד  ידיה על  המנחה היתה

תשתה. ולא שנטמאה, סוף סוף zegpnnתודה dheqd zgpn `id dpeye
oky ,zexg`úøL éìëa ïôBñå ïúlçz úBçðnä ìk בגמרא – ÈÇÀÈÀÄÈÈÀÈÄÀÅÈÅ

oמבואר : z l i g zלכלי הראויים בכלים לעזרה מנחתו מביא שאדם –
וזהב, כסף בכלי היינו oשרת, t e q e ונותנה המנחה את לוקח שהכוהן –

שרת, הסוטה,Bæåבכלי מנחת –dôBñå úéøöî äôéôëa dúlçz ÀÀÄÈÈÄÀÄÈÄÀÄÀÈ
úøL éìëaתחילתה אבל  שרת, בכלי סופה אמנם הבעל– מביאה ÄÀÅÈÅ

לעיל. ששנינו  כמו מצרית, ïîLבכפיפה úBðeòè úBçðnä ìkÈÇÀÈÀÆÆ
äðBáìe–א א א א ):):):):שנאמר בבבב,,,, לה',((((ויקראויקראויקראויקרא מנחה קרבן תקריב כי "ונפש  ÀÈ

קרבנו , יהיה dpeal"סולת dilr ozpe ,ony dilr wvie,Bæå מנחת – À
äðBáìסוטה, àGå ïîL àG äðeòè dðéà בתורה כמפורש – ÅÈÀÈÆÆÀÀÈ

טוטוטוטו):):):): ה ה ה ה ,,,, dpeal".((((במדברבמדברבמדברבמדבר eilr ozi `le ony eilr wevi `l"úBçðnä ìkÈÇÀÈ
ïéhçä ïî úBàa שנאמר א א א א ):):):):– בבבב,,,, epaxw"((((ויקראויקראויקראויקרא didi zleq",Bæå ÈÄÇÄÄÀ

סוטה, מנחת –ïéøBòOä ïî äàa–."mixery gnw dti`d zixiyr" ÈÈÄÇÀÄ
אינה  חוטא מנחת גם שאמנם חוטא, ממנחת אף בזה היא ושונה

שנאמר לבונה, ולא שמן לא יא יא יא יא ):):):):טעונה הההה,,,, dilr((((ויקראויקראויקראויקרא miyi `l"
"`id z`hg ik dpeal dilr ozi `le ony,החיטים מן היא באה אבל ,

dti`d((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  zixiyr `hg xy` epaxw z` `iade"z l e q
"z`hgl מן ובאה ולבונה, שמן  טעונה אינה סוטה מנחת ואילו ,

øîòäהשעורים. úçðîלהתיר בניסן עשר בששה שמקריבים – ÄÀÇÈÙÆ
החדשה, ïéøBòOäהתבואה ïî äàaL ét ìò óàשנאמר – ÇÇÄÆÈÈÄÇÀÄ

ידידידיד):):):): בבבב,,,, גרש((((ויקראויקראויקראויקרא באש  קלוי  אביב לה', בכורים מנחת תקריב "ואם

"במנחת  הקבלה: מפי חכמים ופירשו בכוריך", מנחת את תקריב כרמל 
השעורים" מן  באה? היא ומהיכן  מדבר ; הכתוב מנחות מנחות מנחות מנחות העומר ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ),),),), פדפדפדפד,,,, בבבב;;;; dpealeסח סח סח סח ,,,, ony `id dperh mewn lknשנאמר טוטוטוטו):):):):, שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

ועוד: לבונה"; עליה ושמת שמן, עליה äàa"ונתת äúéä àéäÄÈÀÈÈÈ

Nøbאלא קמח באה אינה העומר  מנחת –"lnxk yxb" ומנופה מבורר  , ÆÆ
בחיטים, סולת כעין  שעשוי עד  נפה, עשרה מנחת Bæåבשלוש  – À

÷çîסוטה, äàa.שנטחן כמו  הפסולת, עם מעורב –ìàéìîb ïaø ÈÈÆÇÇÈÇÀÄÅ
äîäá äNòî äéNònL íLk :øîBà לבן מתייחדת שאינה – ÅÀÅÆÇÂÆÈÇÂÅÀÅÈ

אחד äîäa,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))זוג ìëàî dðaø÷ Ck באה שמנחתה – ÈÈÀÈÈÇÂÇÀÅÈ
m i x e r y g n w.
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המים  התקנת בענין ללמד באה והיא הסוטה, השקאת בדיני ממשיכה משנתנו
המאררים.

àéáî äéä, הכהן –äLãç ñøç ìL éìét–iliit,יווני לשון ÈÈÅÄÀÈÄÆÆÆÂÈÈ
ספל, או כוס øBikäומובנו: ïî íéî âG éöç dëBúì ïúBðå– ÀÅÀÈÂÄÇÄÄÇÄ
סוטה בפרשת יז יז יז יז ):):):):שנאמר ה ה ה ה ,,,, ilka((((במדבר במדבר במדבר במדבר  miyecw min odkd gwle"

"yxg שנתקדשו מים היינו  בכלי, שנתקדשו  אלא "קדושים" ואין ,

úéòéáøבכיור . :øîBà äãeäé éaø רביעית אלא לתוכה נותן אינו  – ÇÄÀÈÅÀÄÄ
מים xhild)הלוג zipinyk).èòînL íLk,יהודה רבי –áúka ÀÅÆÀÇÅÇÀÈ

הבאה, במשנה כלהלן  המגילה, שעל –íéna èòîî Ck שאין – ÈÀÇÅÇÇÄ
הלוג; רביעית אלא לוג חצי  dcediליטול iaxk dkld oi`e.ñðëð– ÄÀÇ

– Bðéîéìהכהן  äðôe ,ìëéäì שאתה פינות "כל  חכמים: שאמרו – ÇÅÈÈÈÄÄ
ימין " דרך  אלא יהו  לא íL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),פונה äéä íB÷îe,בהיכל – ÈÈÈÈ

änà ìò änà רצפת שאר מתוך  ניכרת שהיתה מרובעת, אמה – ÇÈÇÇÈ
LéLההיכל, ìL àìáèå מחוברת היתה שלא זה, במקום היתה – ÀÇÀÈÆÇÄ

הרצפה, אבני daלשאר äòeá÷ äúéä úòaèå לאחוז כדי  – ÀÇÇÇÈÀÈÀÈÈ
הטבלא; את בה ולהרים däéaâîבטבעת àeäLëe כשהיה כלומר – ÀÆÇÀÄÈ

הטבלא, את ומגביה להיכל נכנס didäézçzîהכהן  øôò ìèBðÅÈÈÄÇÀÆÈ
לטבלא, שמתחת מהאדמה –ïúBðå, שבפיילי המים אל  –éãk ÀÅÀÅ

iLíénä ìò äàøכדי הוא בהם שנותן העפר  ששיעור  כלומר  – ÆÅÈÆÇÇÇÄ
המים, פני  על  וניכר  נראה øîàpLäéäé:שיהא øLà øôòä-ïîe" ÆÆÁÇÄÆÈÈÂÆÄÀÆ

"íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a ו נאמר– שלא כיון  ÀÇÀÇÇÄÀÈÄÇÇÙÅÀÈÇÆÇÈÄ
ozpe"m i n a"אלאozpe"m i n d l נבלע "` העפר יהא שלא משמע ,

המים. פני על ניכר  יהא אלא בתוכם,

izdw - zex`ean zeipyn
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‚älânä úà áBzëì Bì àa;áúBk àeä íB÷î äæéàî?î'Bâå "Léà áëL àG-íà","CLéà úçz úéèN ék zàå" ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤¨¥¥¦¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥
(ë¯èé ,ä øáãîá);áúBk Bðéàå:"äMàä-úà ïäkä òéaLäå"(àë ,íù íù);áúBëå:ìå äìàì CúBà 'ä ïzé""äòáL §¥¥§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§¥¦¥¨§¨¨§¦§ª¨

(íù),éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe"C"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì(áë ,íù íù);áúBk Bðéàå:äMàä äøîàå" ¨©©¦©§¨§¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥§¥¥§¨§¨¨¦¨
"ïîà ïîà(íù).éñBé éaøøîBà:÷éñôî äéä àG.äãeäé éaøøîBà:àlà áúBk Bðéà Bîöò ìk:CúBà 'ä ïzé" ¨¥¨¥©¦¥¥¨¨©§¦©¦§¨¥¨©§¥¥¤¨¦¥¨
ìå äìàì'Bâå "äòáL,éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe"'Bâå "C;áúBk Bðéàå:"ïîà ïîà äMàä äøîàå". §¨¨§¦§ª¨§¨©©¦©§¨§¦¨¥¤§¥©¦§§¥¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥

„øépä ìò àGå çelä ìò àG áúBk Bðéààøzôcä ìò àGå,älânä ìò àlà,øîàpL(âë ,ä øáãîá):"øôqa". ¥¥©©©§©©§¨§©©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤
íBzð÷ðwa àGå ñBîBwa àG áúBk BðéàåíLBøL øác ìëa àGå,Béca àlà,øîàpL(íù):"äçîe"–ìBëiL áúk §¥¥©§©©§©§§§¨¨¨¤¥¤¨©§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

÷çnäì. §¦¨¥
‰úøîBà àéä äî ìò:"ïîà ïîà"?"ïîà"äìàä ìò,"ïîà"äòeáMä ìò;"ïîà"äæ Léàî,"ïîà"Léàî ©©¦¤¤¨¥¨¥¨¥©¨¨¨¨¥©©§¨¨¥¥¦¤¨¥¥¦

bbbb.'ebe jze` yi` aky `l m`n:é÷ðú àì áëù íà àä òîùîã ,úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ ïäù .é÷ðä.'ebe dy`d z` odkd riayde azek epi`e
:äòéáùäì ïäëä ìò äåöî àìà äæ ïéàù.on` on` dy`d dxn`e azek did `leéìéå .úåìàä äéìò úìá÷î äùàäù äìá÷ àìà åðéàùáéúëãî äì ó

:úåìá÷å úåàååö éèåòîì ,äìàä .úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ úåáøì úåìàä .äìàä úåìàä.wiqtn epi` xne` iqei 'xùéà áëù àì íà ìéçúäùî
:úåìá÷å úåàååö úåáøì ,úà ùéøãã ,ïîà ïîà äùàä äøîàåã úåìá÷å äùàä úà ïäëä òéáùäåã úåàååö áúåëå .ïîà ïîà ãò êúåàxne` dcedi iax

.azek epi` envr lkúåìàä ùéøãã .úåìá÷ àìå ,úåàååö àìå ,úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ àìå ,ãáìá úåìà àìà áåúëì àìù åîöòá øéäæ äéä øîåìë
:úåìá÷å úåàååö éèåòîì ,äìàä .úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ àìå

cccc.gel:õò ìù.xiip:øåò ïéîë íéùåòå íúåà íéùúåëù íéáùò ìù.`xztcéî÷å çéìîã ,åëøö ìë ãáåòî åðéàù øåò:õéôò àìå ç.xtqa:óì÷á.qenew
:íéîá åëéúîå ïìéàä óøù.mezpwpw:åì"åàéøãå æ"òìáå .è"ðîøéà.myex `edy xac lka `leéãáò íåúð÷ð÷å ñåîå÷ã úåçîì ìåëé åðéàå óì÷á òìáðå

:íùåø

`xephxa yexit

i r i a x m e i
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בפרשת  כג):נאמר ה, (במדבר  `lסוטה dgne xtqa odkd dl`d zel`d z` azke"
"mixnd inבהם שהשביע הדברים, את כתב שהכוהן  למדים, אנו  זה מפסוק .iptl)

(ok,במשנתנו תנאים ונחלקו הבאה. במשנה כמבואר  קלף, של  מגילה על  הסוטה, את
הן  d"מה l ` d z e l ` d"?סוטה במגילת כותב שהכוהן

Bì àa, הכהן –älânä úà áBzëì למחותה כדי  סוטה, מגילת – ÈÄÀÆÇÀÄÈ
המים; áúBkאל àeä íB÷î äæéàî פרשת מתוך  פסוקים איזה – ÅÅÆÈÅ

במגילה? הכהן כותב Bâå'סוטה "Léà áëL àG-íà"îמתחיל – ÅÄÈÇÄÀ
לסוטה: שאמר  d`nehמהדברים zihy `l m`e ,jze` yi` aky `l m`"

"dl`d mixx`nd mixnd inn iwpd ,jyi` zgz:וממשיך ,ék zàå"ÀÇÀÄ
CLéà úçz úéèNicrlan ezaky z` ja yi` ozie ,z`nhp ike ÈÄÇÇÄÅ

."jyi`äMàä-úà ïäkä òéaLäå" :áúBk Bðéàådl`d zreaya ÀÅÅÀÄÀÄÇÇÙÅÆÈÄÈ
"dy`l odkd xn`e אלא שאינו  הזה, הכתוב על  שמדלג כלומר –

ממשיך  והוא הסוטה; את שישביע לכהן, (ציווי) áúBëåÀÅ:"צוואה"
äòáLìå äìàì CúBà 'ä ïzé"zltep jkxi z` 'd zza ,jnr jeza ÄÅÈÀÈÈÀÄÀËÈ

,dav jpha z`eúBaöì Céòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeÈÇÇÄÇÀÈÀÄÈÅÆÀÅÇÄÇÀ
"Cøé ìtðìå ïèa.מסיים הוא וכאן –áúBk Bðéàå סוף את – ÆÆÀÇÀÄÈÅÀÅÅ

ïîà"הפסוק: ïîà äMàä äøîàå","קבלה" אלא זה שאין – ÀÈÀÈÈÄÈÈÅÈÅ
האלה. ואת השבועה את עליה מקבלת øîBà:שהסוטה éñBé éaøÇÄÅÅ

÷éñôî äéä àG,"אמן "אמן  עד  איש" שכב לא מ"אם כותב אלא – ÈÈÇÀÄ
ה"צוואה" את ואף בתורה, שכתוב כמו `zהכל  odkd riayde")

("dy`d"ה"קבלה `on")ואת on` dy`d dxn`e").:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
áúBk Bðéà Bîöò ìk– סוטה במגילת כותב אינו בכלל  כלומר – ÈÇÀÅÅ

äòáLìå äìàì CúBà 'ä ïzé" :àlàz` 'd zza ,jnr jeza ÆÈÄÅÈÀÈÈÀÄÀËÈ
.dav jpha z`e zltep jkxiCéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeÈÇÇÄÇÀÈÀÄÈÅÆÀÅÇÄ

"jxi litple oha zeavl.ïîà äMàä äøîàå" :áúBk BðéàåÀÅÅÀÈÀÈÈÄÈÈÅ
"ïîà: שנאמר –z` azked l ` d z e l ` d שכוונת יהודה, רבי  וסובר , ÈÅ

ש סובר, קמא תנא אבל  בלבד . האלה לשבועת כוללות "zel`d"התורה
דורש: יוסי ורבי הסוטה. את בהם השביע שהכוהן  הדברים, "`zכל 

"zel`dוקבלות צוואות לרבות nw`((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– `pzk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ח ח ח ח ).).).). גגגג,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה הל הל הל הל ''''
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כותב  ובמה מה על ללמד , באה והיא סוטה, מגילת בדיני ממשיכה הכהןמשנתנו 

המגילה. את

áúBk Bðéà,סוטה מגילת כותב הכהן  אין  –çelä ìò àGשל – ÅÅÇÇÇ
øépäעץ, ìò àGåעור כמין מעשבים העשוי  עשוי((((רש רש רש רש """"יייי))))– או , ÀÇÇÀÈ

בגדים של àøzôcä,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))מבלאות ìò àGåמעובד שאינו  עור – ÀÇÇÄÀÀÈ
צרכו , älânäכל  ìò àlà שהוא כראוי, מעובד קלף על כלומר – ÆÈÇÇÀÄÈ

תורה, ספר לכתיבת "øôqa"כשר  :øîàpL–zel`d z` azke" ÆÆÁÇÇÅÆ
odkd dl`dx t q a,".אותו שגוללים קלף אלא "ספר " áúBkואין  BðéàåÀÅÅ

המגילה, את –ñBîBwa àGאילן שרף –,(ineb oin)íBzð÷ðwa àGå ÇÀÇÇÀÇÀ
נחושת חומרי  בהם שיש ממים הנעשה צבע –(le`ixhie),ìëa àGåÀÀÈ

íLBøL øác ואינו בקלף שנבלע היינו המתקיים, רושם שעושה – ÈÈÆÅ
השמנים Bécaכותבàlàנמחק, ומעשן הגפנים מפחם הנעשה – ÆÈÇÀ

(m"anx),להימחק שניתן ,"äçîe" :øîàpL–"d g n e"mixnd in l`, ÆÆÁÇÈÈ
להיות שצריך  çnäì÷ומכאן  ìBëiL áúk הכהן אין  ולכן  במים; – ÀÈÆÈÀÄÈÅ

להימחק. יכולים שאינם בחמרים סוטה מגילת כותב

i y i n g m e i
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הסדר  לפי  אבל  סוטה. של  המגילה כתיבת בדיני  עסקנו  הקודמות המשניות בשתי

כמו המגילה, את שכותב קודם הסוטה את משביע הכהן סוטה, בפרשת האמור 

הסוטה, ידי  על השבועה בקבלת דנה משנתנו – ג' משנה בבאור כבר שהזכרנו

שמואל : "אמר ומכאן אמן", אמן האשה "ואמרה כב): ה, (במדבר שכתוב כמו

כט, שבועות (גמרא מפיו" שבועה כמוציא זה הרי  שבועה, אחר  אמן העונה כל

חנינא: ברבי יוסי רבי  "אמר  וכן o"ב); n בו"` דברים, קבלת בו  שבועה, בו –

אמן ", "אמן שבאמרה ללמד , באה משנתנו  א). לו, שבועות (גמרא דברים" האמנת

עליו בעלה לה שקינא איש אותו  לגבי  רק לא שבועה, עליה מקבלת הסוטה הרי

– אלא עמו, dונסתרה r e a y l e b l b i c i l r אי ֿפעם אם אחר , איש  כל לגבי גם –

ומכאן  עליו. ונאסרה בעלה תחת dreayזינתה leblbl שאגב היינו התורה, מן 

עליהם  לו  שאין דברים, לגבי גם שבועה עליו  מגלגלים בה, נתחייב שאדם שבועה

שבועה. חיוב

"ïîà ïîà" :úøîBà àéä äî ìò,הסוטה נשבעת מה על  – ÇÇÄÆÆÈÅÈÅ
אמן"? "אמן אומרת כשהיא עליה, מקבלת היא ìòומה "ïîà"ÈÅÇ

äìàä ולשבועה לאלה אותך  ה' "יתן הכהן : לה שאמר מה על  – ÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øçà,"ïîà"äàeNðe äñeøà éúéèN àHL,äñeðëe íáé úøîBLå;"ïîà"éúàîèð àHL,éa eàáé éúàîèð íàå. ©¥¨¥¤¨¦¦£¨§¨§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦¦§¥¦¨Ÿ¦
øéàî éaøøîBà:"ïîà"éúàîèð àHL,"ïîà"àîhà àHL. ©¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦¨¥¤¤¨¥

Âdnò äðúî BðéàL ïéåL ìkäñøàúzL íã÷ ìò àG,LøbúzL øçàî ìò àGå.øçàå úàîèðå øçàì äøzñð ©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨©Ÿ¤¤¦§¨¥§©¥©©¤¦§¨¥¦§§¨§©¥§¦§¥§©©
døéæçä Ck–dnò äðúî äéä àG.ììkä äæ:Bì äøeñà äúéä àGå ìòazL ìk–dnò äðúî äéä àG. ¨¤¡¦¨¨¨©§¤¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§¨§¨£¨¨¨©§¤¦¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéøöî äôéôk CBzî dúçðî úà ìèBð äéäúøL éìk CBúì dðúBðå,dãé ìò dðúBðå,äézçzî Bãé çépî ïäëå ¨¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨¦§¦§§¨§§¦¨¥§§¨©¨¨§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨

dôéðîe. §¦¨

dddd.d`eype dqex` izihy `ly on`äòåáù ìåâìâì ïàëîå .äøéúñå éåð÷á åá äéä àìù ô"ò óàå ïéñåøà ìù úåðæ äéìò ìâìâî àåä äòåáù ìåâìâ é"ò
:äøåúä ïî.dqepke mai zxneyàáé÷ò éáø ïéúéðúîå .íáé úøîåù àéäùë äàîèðù äàîåè äéìò ìâìâî ,äøúñðå äì àð÷å ,äñðëå åúîáé äúéä íàå

:íáé úøîåù äúðæ íà äéìò äðúî åðéà êëéôì .íáéì úøúåî äúðæù íáé úøîåù àìà .äëìä äðéàå .äåøò íáé úøîåù øîàã àéäiz`nhp `ly on`
.'ekeéðà òéáùî ïäëä äòéáùäù äòåáùä ìò ïîà àåä éúàîèð àìù ïîà ,øîà÷ éëäå .ìéòì ïðéðúã äòåáùä ìò ïîà ,äìàä ìò ïîàì ùøôî÷ éùåøéô

:úàîèð àìù êéìò.ia e`eai iz`nhp m`e:åììä úåìì÷ä ìë êéá åàáé úàîèð íàå ïäëä äì øîàù ,äìà úìá÷ åðééä.`nh` `ly on`àîèéú íàù
:î"øë äëìä ïéàå .äúåà íéøòøòî íéî ïîæ øçàì

eeee.dyxbzpyn `leøåæçì úøúåî äúðæù äùåøâã ,ïéùåøéâ øçàìù úåðæ ìò íé÷ãåá íéîä ïéà ,äøúñðå äì àðé÷å äøéæçäå øæçå äùøéâù øçàì äúðæ íàù
áéúëã ,äàéáá àì øåñéàä àðîçø äìú ïéùåã÷áã ,äìòáì(ãë íéøáã)àìù ô"òà ,øçà ùéàì äùã÷úð ,êëéôì .øçà ùéàì äúéäå äëìäå åúéáî äàöéå

:äìòáì øåæçì úøúåî ,ïéùåã÷ àìá äìòáð íàå .äìòáì øåæçì äøåñà ,äìòáð
b`̀̀̀.lhep didéìë éùåã÷ ìáà .çáæîì áø÷ øæ ïéàù àéä äöéî÷ úìéçú éîð äùâäå .êìéàå äöéî÷î àìà úåçðîá äðåäë úåöî ïéàù ,äçðîä úà äìòá

`xephxa yexit

וגו' נופלת" ירכך  את ה' בתת עמך , ak-`k)בתוך  miweqt),"ïîà"ÈÅ
äòeáMä ìòאותך איש שכב לא "אם הכהן : לה שאמר  מה על – ÇÇÀÈ

וגו' המרים" ממי הנקי אישך , תחת טומאה שטית לא hi)ואם weqt),

äæ Léàî "ïîà", עליו לה קינא שבעלה זה מאיש  נטמאה אם – ÈÅÅÄÆ
øçà Léàî "ïîà" שמגלגלים והיינו אחר , מאיש נטמאה אם – ÈÅÅÄÇÅ

גלגול ידי  על נשבעת היא וכן  אחר ; איש לגבי אף שבועה עליה
äñeøàשבועה: éúéèN àHL "ïîà" קודם ארוסתך , כשהייתי  – ÈÅÆÈÄÄÂÈ

הנישואין,äàeNðeהנישואין, לאחר  שטיתי  שלא אמן  –úøîBLå ÀÈÀÆÆ
äñeðëe íáé,שייבמה היינו וכינסה, יבמתו  זו היתה שאם כלומר, – ÈÈÀÈ

כשהייתי שטיתי שלא אמן אומרת: היא הרי ונסתרה, לה קינא כך  ואחר
כשהיתה הייבום, קודם היינו  יבם, אמן zpznnשומרת שייבמנה, לו

ששומרת  הסובר , עקיבא כרבי היא משנתנו  הייבום. לאחר שטיתי  שלא
אין  אבל  מתייבמת; ולא וחולצת ליבם, היא אסורה שזינתה, יבם

שלא  שבועה עליה מגלגל אינו שכינסה, יבמתו זו  ואם כן, הלכה
לו  מותרת היא הרי אז , זינתה אם שאף יבם, שומרת כשהיתה זינתה

יז יז יז יז );););); ד ד ד ד ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם éúàîèð((((עיין עיין עיין עיין  íàå ,éúàîèð àHL "ïîà"ÈÅÆÄÀÅÄÀÄÄÀÅÄ
éa eàáé ששנינו למה פירוש היא זו שפיסקה מפרשים, יש  האלות; – ÈÙÄ

dreayd,לעיל : lr on` ,dl`d lr on`"נטמאתי שלא "אמן  היינו :

האלות  קבלת זוהי  בי " יבואו  נטמאתי  "ואם השבועה, על  אמן  הוא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) היתה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הכל , על  שהשביעה שלאחר  מפרשים, ויש ;

אותם  יהיו נטמאה שאם בדבריה, ומסיימת הכל, על "אמן " אומרת
שהשביעה הדרך על אותה בודקים øîBà:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).המים øéàî éaøÇÄÅÄÅ

àîhà àHL "ïîà" ,éúàîèð àHL "ïîà",מוסיף מאיר רבי – ÈÅÆÄÀÅÄÈÅÆÆÈÅ
עכשיו  תימצא שאם כלומר בלהבא, גם שבועה עליה שמגלגלים

ואם  לעולם; תיטמא שלא נשבעת היא הרי לבעלה, ותחזור  טהורה
אותה בודקים יהיו הללו  המים יח יח יח יח ,,,,תיטמא, סוטהסוטהסוטהסוטה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ((((עייןעייןעייןעיין

יז יז יז יז ).).).). ד ד ד ד ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;;
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לפני נטמאה שלא שבועה הסוטה על שמגלגלים הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לגלגל שאין ללמד , משנתנו  באה הנישואין , לאחר  ולא ארוסה, כשהיתה הנישואין,

בעלה. על  אותה אסרו  שלא בעילות לגבי  שבועה עליה

ïéåL ìkä,בדעותיהם שווים מאיר  ורבי חכמים –äðúî BðéàL ÇÙÈÄÆÅÇÀÆ
dnò,שבועה עליה לגלגל  הסוטה, אשתו  עם מתנה הבעל שאין – ÄÈ

ñøàúzL íã÷ ìò àG,לו שנתארסה קודם זינתה שלא –àGå ÇÙÆÆÄÀÈÅÀ
LøbúzL øçàî ìò:גורסים ויש שנתגרשה; אחר  על ולא כלומר  – ÇÅÇÇÆÄÀÈÅ

dyxbzpyn `le(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))),זו פיסקה לפרש המשנה ומוסיפה ;m`y
dyxbzpynúàîèðå øçàì äøzñð ונטמאה שנסתרה כלומר  – ÄÀÀÈÀÇÅÀÄÀÅ

שנתגרשה, døéæçäלאחר Ck øçàå,ונסתרה לה וקינא בעלה, – ÀÇÇÈÆÁÄÈ
סוטה, שבועת אותה dnòומשביעים äðúî äéä àGלגלגל – ÈÈÇÀÆÄÈ

שבועה, שהחזירה,עליה קודם ממנו , מגורשת כשהיתה זינתה שלא

תורה  שאמרה ומה עליו . נאסרה לא זו זנות בעילת ידי  שעל  לפי
בבבב----דדדד):):):): כד כד כד כד ,,,, dlra((((דבריםדבריםדבריםדברים lkei `l ...xg` yi`l dzide dklde ezian d`vie"

"dy`l el zeidl dzgwl aeyl dgly xy` oey`xd דווקא היינו  ,
d y c w z p y k שנתגרשה לאחר  היא, אסורה שאז  אחר , לאיש  הגרושה

אלא  נתקדשה, לא אם אבל  הראשון ; לבעלה לחזור  השני , מבעלה
לבעלה. לחזור מותרת היא הרי  זנות, בעילת ììkä:שנבעלה äæÆÇÀÈ

Bì äøeñà äúéä àGå ìòazL ìk אסורה אינה זינתה אם שאף – ÈÆÄÈÅÀÈÀÈÂÈ
לעיל, ששנינו כמו  הגירושין , לאחר  או  האירוסין  לפני כגון  בעלה, על 

dnò äðúî äéä àG;שבועה עליה לגלגל כזאת בעילה על  – ÈÈÇÀÆÄÈ
מדייקים: dilrבגמרא lblbn edixd ,el dxeq` dzide lraizy lk la`

dreayמגלגל הריהו  סוטה, ונעשתה יבמתו  את שכינס יבם ומכאן , ;
אם  שהרי המת), בעלה (היינו אחיו תחת זינתה שלא שבועה עליה

ב): א, (לעיל  ששנינו  כמו  לו, אסורה היא הרי  אחיו , תחת "m`eזינתה
zn,(ששתתה קודם בנים, בלא הסוטה, של  le`(בעלה zvleg

"znaiizn עליה מגלגל  סוטה, ונעשתה גרושתו, שהחזיר  מי וכן .

אז , זינתה אם שהרי  הראשונים, בנישואים תחתיו זינתה שלא שבועה
לעולם. עליו  נאסרה

i y y m e i
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שנזכרו הדברים כל שנעשו  לאחר הסוטה, של המנחה הקרבת בסדר דנה משנתנו

טעונה סוטה שמנחת ללמד , המשנה ובאה הקודם; dבפרק t e p z הגשתה קודם

כא): ה, (במדבר  סוטה בפרשת שנאמר  כמו `zלמזבח, dy`d cin odkd gwle"
,ze`pwd zgpns i p d e` dze` aixwde ,'d iptl dgpnd z`"gafnd l?תנופה ומהי  .

"מוליך שהוא היינו  המזבח, של המזרחי בצד ומרימה בידו  המנחה את נוטל הכהן

טעונה  שהיא תנופה, כל כדין הסוטה, במנחת זו, תנופה דין ומוריד ". מעלה ומביא,

בשלמים  שנאמר משלמים, שווה גזירה חכמים למדו  שכן  כהן, ויד  בעלים יד

ל): ז, e(ויקרא i c i,ep`iai dfgd lr algd z` ,'d iy` z` dp`iazs i p d l d f g d z `
' d i p t l d t e p z e z e כה):"` ה, (במדבר בסוטה ונאמר ,d y ` d c i n o d k d g w l e "

' d i p t l d g p n d z ` s i p d e z e ` p w d z g p n z ידו"` מניח כהן בשלמים מה –

מניח  כהן  סוטה במנחת כך  ב), סא, מנחות גמרא (עיין ומניף הבעלים יד  תחת

ומניף. האשה יד תחת ידו

izdw - zex`ean zeipyn
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‚älânä úà áBzëì Bì àa;áúBk àeä íB÷î äæéàî?î'Bâå "Léà áëL àG-íà","CLéà úçz úéèN ék zàå" ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤¨¥¥¦¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥
(ë¯èé ,ä øáãîá);áúBk Bðéàå:"äMàä-úà ïäkä òéaLäå"(àë ,íù íù);áúBëå:ìå äìàì CúBà 'ä ïzé""äòáL §¥¥§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§¥¦¥¨§¨¨§¦§ª¨

(íù),éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe"C"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì(áë ,íù íù);áúBk Bðéàå:äMàä äøîàå" ¨©©¦©§¨§¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥§¥¥§¨§¨¨¦¨
"ïîà ïîà(íù).éñBé éaøøîBà:÷éñôî äéä àG.äãeäé éaøøîBà:àlà áúBk Bðéà Bîöò ìk:CúBà 'ä ïzé" ¨¥¨¥©¦¥¥¨¨©§¦©¦§¨¥¨©§¥¥¤¨¦¥¨
ìå äìàì'Bâå "äòáL,éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe"'Bâå "C;áúBk Bðéàå:"ïîà ïîà äMàä äøîàå". §¨¨§¦§ª¨§¨©©¦©§¨§¦¨¥¤§¥©¦§§¥¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥

„øépä ìò àGå çelä ìò àG áúBk Bðéààøzôcä ìò àGå,älânä ìò àlà,øîàpL(âë ,ä øáãîá):"øôqa". ¥¥©©©§©©§¨§©©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤
íBzð÷ðwa àGå ñBîBwa àG áúBk BðéàåíLBøL øác ìëa àGå,Béca àlà,øîàpL(íù):"äçîe"–ìBëiL áúk §¥¥©§©©§©§§§¨¨¨¤¥¤¨©§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

÷çnäì. §¦¨¥
‰úøîBà àéä äî ìò:"ïîà ïîà"?"ïîà"äìàä ìò,"ïîà"äòeáMä ìò;"ïîà"äæ Léàî,"ïîà"Léàî ©©¦¤¤¨¥¨¥¨¥©¨¨¨¨¥©©§¨¨¥¥¦¤¨¥¥¦

bbbb.'ebe jze` yi` aky `l m`n:é÷ðú àì áëù íà àä òîùîã ,úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ ïäù .é÷ðä.'ebe dy`d z` odkd riayde azek epi`e
:äòéáùäì ïäëä ìò äåöî àìà äæ ïéàù.on` on` dy`d dxn`e azek did `leéìéå .úåìàä äéìò úìá÷î äùàäù äìá÷ àìà åðéàùáéúëãî äì ó

:úåìá÷å úåàååö éèåòîì ,äìàä .úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ úåáøì úåìàä .äìàä úåìàä.wiqtn epi` xne` iqei 'xùéà áëù àì íà ìéçúäùî
:úåìá÷å úåàååö úåáøì ,úà ùéøãã ,ïîà ïîà äùàä äøîàåã úåìá÷å äùàä úà ïäëä òéáùäåã úåàååö áúåëå .ïîà ïîà ãò êúåàxne` dcedi iax

.azek epi` envr lkúåìàä ùéøãã .úåìá÷ àìå ,úåàååö àìå ,úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ àìå ,ãáìá úåìà àìà áåúëì àìù åîöòá øéäæ äéä øîåìë
:úåìá÷å úåàååö éèåòîì ,äìàä .úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷ àìå

cccc.gel:õò ìù.xiip:øåò ïéîë íéùåòå íúåà íéùúåëù íéáùò ìù.`xztcéî÷å çéìîã ,åëøö ìë ãáåòî åðéàù øåò:õéôò àìå ç.xtqa:óì÷á.qenew
:íéîá åëéúîå ïìéàä óøù.mezpwpw:åì"åàéøãå æ"òìáå .è"ðîøéà.myex `edy xac lka `leéãáò íåúð÷ð÷å ñåîå÷ã úåçîì ìåëé åðéàå óì÷á òìáðå

:íùåø

`xephxa yexit
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בפרשת  כג):נאמר ה, (במדבר  `lסוטה dgne xtqa odkd dl`d zel`d z` azke"
"mixnd inבהם שהשביע הדברים, את כתב שהכוהן  למדים, אנו  זה מפסוק .iptl)

(ok,במשנתנו תנאים ונחלקו הבאה. במשנה כמבואר  קלף, של  מגילה על  הסוטה, את
הן  d"מה l ` d z e l ` d"?סוטה במגילת כותב שהכוהן

Bì àa, הכהן –älânä úà áBzëì למחותה כדי  סוטה, מגילת – ÈÄÀÆÇÀÄÈ
המים; áúBkאל àeä íB÷î äæéàî פרשת מתוך  פסוקים איזה – ÅÅÆÈÅ

במגילה? הכהן כותב Bâå'סוטה "Léà áëL àG-íà"îמתחיל – ÅÄÈÇÄÀ
לסוטה: שאמר  d`nehמהדברים zihy `l m`e ,jze` yi` aky `l m`"

"dl`d mixx`nd mixnd inn iwpd ,jyi` zgz:וממשיך ,ék zàå"ÀÇÀÄ
CLéà úçz úéèNicrlan ezaky z` ja yi` ozie ,z`nhp ike ÈÄÇÇÄÅ

."jyi`äMàä-úà ïäkä òéaLäå" :áúBk Bðéàådl`d zreaya ÀÅÅÀÄÀÄÇÇÙÅÆÈÄÈ
"dy`l odkd xn`e אלא שאינו  הזה, הכתוב על  שמדלג כלומר –

ממשיך  והוא הסוטה; את שישביע לכהן, (ציווי) áúBëåÀÅ:"צוואה"
äòáLìå äìàì CúBà 'ä ïzé"zltep jkxi z` 'd zza ,jnr jeza ÄÅÈÀÈÈÀÄÀËÈ

,dav jpha z`eúBaöì Céòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeÈÇÇÄÇÀÈÀÄÈÅÆÀÅÇÄÇÀ
"Cøé ìtðìå ïèa.מסיים הוא וכאן –áúBk Bðéàå סוף את – ÆÆÀÇÀÄÈÅÀÅÅ

ïîà"הפסוק: ïîà äMàä äøîàå","קבלה" אלא זה שאין – ÀÈÀÈÈÄÈÈÅÈÅ
האלה. ואת השבועה את עליה מקבלת øîBà:שהסוטה éñBé éaøÇÄÅÅ

÷éñôî äéä àG,"אמן "אמן  עד  איש" שכב לא מ"אם כותב אלא – ÈÈÇÀÄ
ה"צוואה" את ואף בתורה, שכתוב כמו `zהכל  odkd riayde")

("dy`d"ה"קבלה `on")ואת on` dy`d dxn`e").:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
áúBk Bðéà Bîöò ìk– סוטה במגילת כותב אינו בכלל  כלומר – ÈÇÀÅÅ

äòáLìå äìàì CúBà 'ä ïzé" :àlàz` 'd zza ,jnr jeza ÆÈÄÅÈÀÈÈÀÄÀËÈ
.dav jpha z`e zltep jkxiCéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeÈÇÇÄÇÀÈÀÄÈÅÆÀÅÇÄ

"jxi litple oha zeavl.ïîà äMàä äøîàå" :áúBk BðéàåÀÅÅÀÈÀÈÈÄÈÈÅ
"ïîà: שנאמר –z` azked l ` d z e l ` d שכוונת יהודה, רבי  וסובר , ÈÅ

ש סובר, קמא תנא אבל  בלבד . האלה לשבועת כוללות "zel`d"התורה
דורש: יוסי ורבי הסוטה. את בהם השביע שהכוהן  הדברים, "`zכל 

"zel`dוקבלות צוואות לרבות nw`((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– `pzk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ח ח ח ח ).).).). גגגג,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה הל הל הל הל ''''
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כותב  ובמה מה על ללמד , באה והיא סוטה, מגילת בדיני ממשיכה הכהןמשנתנו 

המגילה. את

áúBk Bðéà,סוטה מגילת כותב הכהן  אין  –çelä ìò àGשל – ÅÅÇÇÇ
øépäעץ, ìò àGåעור כמין מעשבים העשוי  עשוי((((רש רש רש רש """"יייי))))– או , ÀÇÇÀÈ

בגדים של àøzôcä,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))מבלאות ìò àGåמעובד שאינו  עור – ÀÇÇÄÀÀÈ
צרכו , älânäכל  ìò àlà שהוא כראוי, מעובד קלף על כלומר – ÆÈÇÇÀÄÈ

תורה, ספר לכתיבת "øôqa"כשר  :øîàpL–zel`d z` azke" ÆÆÁÇÇÅÆ
odkd dl`dx t q a,".אותו שגוללים קלף אלא "ספר " áúBkואין  BðéàåÀÅÅ

המגילה, את –ñBîBwa àGאילן שרף –,(ineb oin)íBzð÷ðwa àGå ÇÀÇÇÀÇÀ
נחושת חומרי  בהם שיש ממים הנעשה צבע –(le`ixhie),ìëa àGåÀÀÈ

íLBøL øác ואינו בקלף שנבלע היינו המתקיים, רושם שעושה – ÈÈÆÅ
השמנים Bécaכותבàlàנמחק, ומעשן הגפנים מפחם הנעשה – ÆÈÇÀ

(m"anx),להימחק שניתן ,"äçîe" :øîàpL–"d g n e"mixnd in l`, ÆÆÁÇÈÈ
להיות שצריך  çnäì÷ומכאן  ìBëiL áúk הכהן אין  ולכן  במים; – ÀÈÆÈÀÄÈÅ

להימחק. יכולים שאינם בחמרים סוטה מגילת כותב

i y i n g m e i
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הסדר  לפי  אבל  סוטה. של  המגילה כתיבת בדיני  עסקנו  הקודמות המשניות בשתי

כמו המגילה, את שכותב קודם הסוטה את משביע הכהן סוטה, בפרשת האמור 

הסוטה, ידי  על השבועה בקבלת דנה משנתנו – ג' משנה בבאור כבר שהזכרנו

שמואל : "אמר ומכאן אמן", אמן האשה "ואמרה כב): ה, (במדבר שכתוב כמו

כט, שבועות (גמרא מפיו" שבועה כמוציא זה הרי  שבועה, אחר  אמן העונה כל

חנינא: ברבי יוסי רבי  "אמר  וכן o"ב); n בו"` דברים, קבלת בו  שבועה, בו –

אמן ", "אמן שבאמרה ללמד , באה משנתנו  א). לו, שבועות (גמרא דברים" האמנת

עליו בעלה לה שקינא איש אותו  לגבי  רק לא שבועה, עליה מקבלת הסוטה הרי

– אלא עמו, dונסתרה r e a y l e b l b i c i l r אי ֿפעם אם אחר , איש  כל לגבי גם –

ומכאן  עליו. ונאסרה בעלה תחת dreayזינתה leblbl שאגב היינו התורה, מן 

עליהם  לו  שאין דברים, לגבי גם שבועה עליו  מגלגלים בה, נתחייב שאדם שבועה

שבועה. חיוב

"ïîà ïîà" :úøîBà àéä äî ìò,הסוטה נשבעת מה על  – ÇÇÄÆÆÈÅÈÅ
אמן"? "אמן אומרת כשהיא עליה, מקבלת היא ìòומה "ïîà"ÈÅÇ

äìàä ולשבועה לאלה אותך  ה' "יתן הכהן : לה שאמר מה על  – ÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt dheq zkqn

øçà,"ïîà"äàeNðe äñeøà éúéèN àHL,äñeðëe íáé úøîBLå;"ïîà"éúàîèð àHL,éa eàáé éúàîèð íàå. ©¥¨¥¤¨¦¦£¨§¨§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦¦§¥¦¨Ÿ¦
øéàî éaøøîBà:"ïîà"éúàîèð àHL,"ïîà"àîhà àHL. ©¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦¨¥¤¤¨¥

Âdnò äðúî BðéàL ïéåL ìkäñøàúzL íã÷ ìò àG,LøbúzL øçàî ìò àGå.øçàå úàîèðå øçàì äøzñð ©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨©Ÿ¤¤¦§¨¥§©¥©©¤¦§¨¥¦§§¨§©¥§¦§¥§©©
døéæçä Ck–dnò äðúî äéä àG.ììkä äæ:Bì äøeñà äúéä àGå ìòazL ìk–dnò äðúî äéä àG. ¨¤¡¦¨¨¨©§¤¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§¨§¨£¨¨¨©§¤¦¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéøöî äôéôk CBzî dúçðî úà ìèBð äéäúøL éìk CBúì dðúBðå,dãé ìò dðúBðå,äézçzî Bãé çépî ïäëå ¨¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨¦§¦§§¨§§¦¨¥§§¨©¨¨§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨

dôéðîe. §¦¨

dddd.d`eype dqex` izihy `ly on`äòåáù ìåâìâì ïàëîå .äøéúñå éåð÷á åá äéä àìù ô"ò óàå ïéñåøà ìù úåðæ äéìò ìâìâî àåä äòåáù ìåâìâ é"ò
:äøåúä ïî.dqepke mai zxneyàáé÷ò éáø ïéúéðúîå .íáé úøîåù àéäùë äàîèðù äàîåè äéìò ìâìâî ,äøúñðå äì àð÷å ,äñðëå åúîáé äúéä íàå

:íáé úøîåù äúðæ íà äéìò äðúî åðéà êëéôì .íáéì úøúåî äúðæù íáé úøîåù àìà .äëìä äðéàå .äåøò íáé úøîåù øîàã àéäiz`nhp `ly on`
.'ekeéðà òéáùî ïäëä äòéáùäù äòåáùä ìò ïîà àåä éúàîèð àìù ïîà ,øîà÷ éëäå .ìéòì ïðéðúã äòåáùä ìò ïîà ,äìàä ìò ïîàì ùøôî÷ éùåøéô

:úàîèð àìù êéìò.ia e`eai iz`nhp m`e:åììä úåìì÷ä ìë êéá åàáé úàîèð íàå ïäëä äì øîàù ,äìà úìá÷ åðééä.`nh` `ly on`àîèéú íàù
:î"øë äëìä ïéàå .äúåà íéøòøòî íéî ïîæ øçàì

eeee.dyxbzpyn `leøåæçì úøúåî äúðæù äùåøâã ,ïéùåøéâ øçàìù úåðæ ìò íé÷ãåá íéîä ïéà ,äøúñðå äì àðé÷å äøéæçäå øæçå äùøéâù øçàì äúðæ íàù
áéúëã ,äàéáá àì øåñéàä àðîçø äìú ïéùåã÷áã ,äìòáì(ãë íéøáã)àìù ô"òà ,øçà ùéàì äùã÷úð ,êëéôì .øçà ùéàì äúéäå äëìäå åúéáî äàöéå

:äìòáì øåæçì úøúåî ,ïéùåã÷ àìá äìòáð íàå .äìòáì øåæçì äøåñà ,äìòáð
b`̀̀̀.lhep didéìë éùåã÷ ìáà .çáæîì áø÷ øæ ïéàù àéä äöéî÷ úìéçú éîð äùâäå .êìéàå äöéî÷î àìà úåçðîá äðåäë úåöî ïéàù ,äçðîä úà äìòá

`xephxa yexit

וגו' נופלת" ירכך  את ה' בתת עמך , ak-`k)בתוך  miweqt),"ïîà"ÈÅ
äòeáMä ìòאותך איש שכב לא "אם הכהן : לה שאמר  מה על – ÇÇÀÈ

וגו' המרים" ממי הנקי אישך , תחת טומאה שטית לא hi)ואם weqt),

äæ Léàî "ïîà", עליו לה קינא שבעלה זה מאיש  נטמאה אם – ÈÅÅÄÆ
øçà Léàî "ïîà" שמגלגלים והיינו אחר , מאיש נטמאה אם – ÈÅÅÄÇÅ

גלגול ידי  על נשבעת היא וכן  אחר ; איש לגבי אף שבועה עליה
äñeøàשבועה: éúéèN àHL "ïîà" קודם ארוסתך , כשהייתי  – ÈÅÆÈÄÄÂÈ

הנישואין,äàeNðeהנישואין, לאחר  שטיתי  שלא אמן  –úøîBLå ÀÈÀÆÆ
äñeðëe íáé,שייבמה היינו וכינסה, יבמתו  זו היתה שאם כלומר, – ÈÈÀÈ

כשהייתי שטיתי שלא אמן אומרת: היא הרי ונסתרה, לה קינא כך  ואחר
כשהיתה הייבום, קודם היינו  יבם, אמן zpznnשומרת שייבמנה, לו

ששומרת  הסובר , עקיבא כרבי היא משנתנו  הייבום. לאחר שטיתי  שלא
אין  אבל  מתייבמת; ולא וחולצת ליבם, היא אסורה שזינתה, יבם

שלא  שבועה עליה מגלגל אינו שכינסה, יבמתו זו  ואם כן, הלכה
לו  מותרת היא הרי אז , זינתה אם שאף יבם, שומרת כשהיתה זינתה

יז יז יז יז );););); ד ד ד ד ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם éúàîèð((((עיין עיין עיין עיין  íàå ,éúàîèð àHL "ïîà"ÈÅÆÄÀÅÄÀÄÄÀÅÄ
éa eàáé ששנינו למה פירוש היא זו שפיסקה מפרשים, יש  האלות; – ÈÙÄ

dreayd,לעיל : lr on` ,dl`d lr on`"נטמאתי שלא "אמן  היינו :

האלות  קבלת זוהי  בי " יבואו  נטמאתי  "ואם השבועה, על  אמן  הוא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) היתה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הכל , על  שהשביעה שלאחר  מפרשים, ויש ;

אותם  יהיו נטמאה שאם בדבריה, ומסיימת הכל, על "אמן " אומרת
שהשביעה הדרך על אותה בודקים øîBà:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).המים øéàî éaøÇÄÅÄÅ

àîhà àHL "ïîà" ,éúàîèð àHL "ïîà",מוסיף מאיר רבי – ÈÅÆÄÀÅÄÈÅÆÆÈÅ
עכשיו  תימצא שאם כלומר בלהבא, גם שבועה עליה שמגלגלים

ואם  לעולם; תיטמא שלא נשבעת היא הרי לבעלה, ותחזור  טהורה
אותה בודקים יהיו הללו  המים יח יח יח יח ,,,,תיטמא, סוטהסוטהסוטהסוטה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ((((עייןעייןעייןעיין

יז יז יז יז ).).).). ד ד ד ד ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;;
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לפני נטמאה שלא שבועה הסוטה על שמגלגלים הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
לגלגל שאין ללמד , משנתנו  באה הנישואין , לאחר  ולא ארוסה, כשהיתה הנישואין,

בעלה. על  אותה אסרו  שלא בעילות לגבי  שבועה עליה

ïéåL ìkä,בדעותיהם שווים מאיר  ורבי חכמים –äðúî BðéàL ÇÙÈÄÆÅÇÀÆ
dnò,שבועה עליה לגלגל  הסוטה, אשתו  עם מתנה הבעל שאין – ÄÈ

ñøàúzL íã÷ ìò àG,לו שנתארסה קודם זינתה שלא –àGå ÇÙÆÆÄÀÈÅÀ
LøbúzL øçàî ìò:גורסים ויש שנתגרשה; אחר  על ולא כלומר  – ÇÅÇÇÆÄÀÈÅ

dyxbzpyn `le(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))),זו פיסקה לפרש המשנה ומוסיפה ;m`y
dyxbzpynúàîèðå øçàì äøzñð ונטמאה שנסתרה כלומר  – ÄÀÀÈÀÇÅÀÄÀÅ

שנתגרשה, døéæçäלאחר Ck øçàå,ונסתרה לה וקינא בעלה, – ÀÇÇÈÆÁÄÈ
סוטה, שבועת אותה dnòומשביעים äðúî äéä àGלגלגל – ÈÈÇÀÆÄÈ

שבועה, שהחזירה,עליה קודם ממנו , מגורשת כשהיתה זינתה שלא

תורה  שאמרה ומה עליו . נאסרה לא זו זנות בעילת ידי  שעל  לפי
בבבב----דדדד):):):): כד כד כד כד ,,,, dlra((((דבריםדבריםדבריםדברים lkei `l ...xg` yi`l dzide dklde ezian d`vie"

"dy`l el zeidl dzgwl aeyl dgly xy` oey`xd דווקא היינו  ,
d y c w z p y k שנתגרשה לאחר  היא, אסורה שאז  אחר , לאיש  הגרושה

אלא  נתקדשה, לא אם אבל  הראשון ; לבעלה לחזור  השני , מבעלה
לבעלה. לחזור מותרת היא הרי  זנות, בעילת ììkä:שנבעלה äæÆÇÀÈ

Bì äøeñà äúéä àGå ìòazL ìk אסורה אינה זינתה אם שאף – ÈÆÄÈÅÀÈÀÈÂÈ
לעיל, ששנינו כמו  הגירושין , לאחר  או  האירוסין  לפני כגון  בעלה, על 

dnò äðúî äéä àG;שבועה עליה לגלגל כזאת בעילה על  – ÈÈÇÀÆÄÈ
מדייקים: dilrבגמרא lblbn edixd ,el dxeq` dzide lraizy lk la`

dreayמגלגל הריהו  סוטה, ונעשתה יבמתו  את שכינס יבם ומכאן , ;
אם  שהרי המת), בעלה (היינו אחיו תחת זינתה שלא שבועה עליה

ב): א, (לעיל  ששנינו  כמו  לו, אסורה היא הרי  אחיו , תחת "m`eזינתה
zn,(ששתתה קודם בנים, בלא הסוטה, של  le`(בעלה zvleg

"znaiizn עליה מגלגל  סוטה, ונעשתה גרושתו, שהחזיר  מי וכן .

אז , זינתה אם שהרי  הראשונים, בנישואים תחתיו זינתה שלא שבועה
לעולם. עליו  נאסרה

i y y m e i
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שנזכרו הדברים כל שנעשו  לאחר הסוטה, של המנחה הקרבת בסדר דנה משנתנו

טעונה סוטה שמנחת ללמד , המשנה ובאה הקודם; dבפרק t e p z הגשתה קודם

כא): ה, (במדבר  סוטה בפרשת שנאמר  כמו `zלמזבח, dy`d cin odkd gwle"
,ze`pwd zgpns i p d e` dze` aixwde ,'d iptl dgpnd z`"gafnd l?תנופה ומהי  .

"מוליך שהוא היינו  המזבח, של המזרחי בצד ומרימה בידו  המנחה את נוטל הכהן

טעונה  שהיא תנופה, כל כדין הסוטה, במנחת זו, תנופה דין ומוריד ". מעלה ומביא,

בשלמים  שנאמר משלמים, שווה גזירה חכמים למדו  שכן  כהן, ויד  בעלים יד

ל): ז, e(ויקרא i c i,ep`iai dfgd lr algd z` ,'d iy` z` dp`iazs i p d l d f g d z `
' d i p t l d t e p z e z e כה):"` ה, (במדבר בסוטה ונאמר ,d y ` d c i n o d k d g w l e "

' d i p t l d g p n d z ` s i p d e z e ` p w d z g p n z ידו"` מניח כהן בשלמים מה –

מניח  כהן  סוטה במנחת כך  ב), סא, מנחות גמרא (עיין ומניף הבעלים יד  תחת

ומניף. האשה יד תחת ידו

izdw - zex`ean zeipyn
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·éðäLébäå ó,øéè÷äå õî÷,íéðäkì ìëàð øàMäå.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä.øïBòîL éa ¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨©¦¦§
øîBà:d÷Lî äéä Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î,øîàpL(åë ,ä øáãîá):"íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå". ¥©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤¤¨¦¨¤©©¦

dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íà–äøLk. ¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
‚äøîà älânä ä÷çîð àHL ãò:äúBL éðéà–úæðâð dúlâî,ïLcä ìò úøftúî dúçðîe;dúlâî ïéàå ©¤¦§£¨©§¦¨¨§¨¥¦¨§¦¨¨¦§¤¤¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤§¥§¦¨¨

úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLk.äøîàå älânä ä÷çîð:éðà äàîè–ìò úøftúî dúçðîe ïéëtLð íénä §¥¨§©§¨¨©¤¤¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦¦§¨¦¦§¨¨¦§©¤¤©

:øæá øùë ,ïîù úåðåòèä úåçðîá ,äìéìáå ä÷éöéå.dci lr dpzepeéðäì:ó.dizgz eci gipn odkeíéîìùá øîàðù(æ àø÷éå)úçðîá øîàðå ,äðàéáú åéãé
äèåñ(ä øáãîá)éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî ïäë íéîìùá äî ,äùàä ãéî ïäëä ç÷ìåéðîå äùàä ãé úçú åãé çéðî ïäë äèåñ úçðîá êë ,ó:ó
aaaa.yibde:úéîåøã úéáøòî ïø÷ì.mipdkl lk`p x`yde:íéìëàð ïäéøééù úåöî÷ðä ìëù.dzgpn z` aixwn jk xg`e dwyn did.éáéúë éàø÷ àúìú

,à÷åã òîùîã â"òà ,ä÷ùé øçàå .äçðîä úøè÷ä íãå÷ äìéâîä ä÷çîðù øçà ä÷ùîù ,äéôåâì ,àî÷ ä÷ùäå .àøúá ä÷ùäå ,ä÷ùé øçàå ,àî÷ ä÷ùäå
íãå÷à äçðîä úøè÷ä øçà áúëðù ô"òà ä÷ùé øçàå êëìä ,ùøãéì åðúéð åéøçà úåøåîàä úåøéúé úåàø÷îå ,åôåâì ùøãð ïåùàø øåîàä àø÷î êéçøë ìò
íàù ïðéòåîùàì ,àøúá ä÷ùäå .äð÷ùé àì øëéð úåéúåà ìù ïîåùéø ïééãòå äôé ä÷çîð àì íàã øîà÷å ,éà÷ äìòîì äáåúëä ä÷éçîàå ,éà÷ äøè÷ä

:äçøë ìòá äúåà ïé÷ùîå äúåà ïéøòøòî ,äúåù éðéà äøîàå äìéâîä ä÷çîð.dwyn jk xg`e dzgpn z` aixwn xne` oerny iaxøçàå êçøë ìò
äìéâîä ä÷çîð íàù ,àøúá ä÷ùäå .äøùë ,äúçðî áéø÷ä êë øçàå ä÷ùä ãáòéãá íàù ,àî÷ ä÷ùäå .äøè÷ä øçàì äéáúë à÷åãå àåä à÷åã ä÷ùé

àå .äçøë ìòá äúåà ïé÷ùîå äúåà ïéøòøòî ,äúåù éðéà äøîàå:ù"øë äëìä ïé
bbbb.zfpbp dzlibn:ìëéää ãöá.oycd lr zxftzn dzgpneäùã÷å ìéàåäã ,íéùã÷ éùã÷ éìåñô íù íéôøåùù äøæòá äéäù ïùãä úéá ìò úôøùðå

:äøæòá äôéøù äðåòè úøù éìëá.zxg` dheq [da] zewydl dxyk dzlibn oi`eáéúëã ,äîùì äáéúë ïðéòáã(íù)äúééùò ìë ,ïäëä äì äùòå

`xephxa yexit

dúçðî úà ìèBð äéä,הסוטה של הקנאות" "מנחת את –CBzî ÈÈÅÆÄÀÈÈÄ
úéøöî äôéôk:(א ב, (לעיל  ששנינו כמו  הסוטה, בידי  שהיתה – ÀÄÈÄÀÄ

"drbiil ick dici lr dpzepe ,zixvn dtitk jeza dzgpn z` `ian did";

מתוך המנחה את נוטל היה הכהן מפרשים: יש  נוטל ? היה ומי
úøLהכפיפה, éìk CBúì dðúBðå המנחה היתה כלי " וב"קידוש  – ÀÀÈÀÀÄÈÅ

לגבוה ישראלישראלישראלישראל")")")")מתקדשת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  """"המאיריהמאיריהמאיריהמאירי";";";"; ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ";";";"; ;
lמפרשים: r a d מצוות שאין  שרת, לכלי ונותנה מנחתה את נוטל  היה

קמיצה, תחילת למזבח הגשה ואף ואילך , מקמיצה אלא במנחות כהונה
הדין  והוא בזר , אף כשר  כלי" "קידוש אבל למזבח, קרב זר שאין

בזר שכשרות שמן , הטעונות במנחות ובלילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יציקה ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

שנאמר : ממה למדו בירושלמי  o"ברם, d k d g w l e"dy`d cin שמצוה ,

אף  נוטלה, היה שהכוהן ומאחר הסוטה, מיד המנחה שיטול בכהן 
שרת כלי לתוך נותנה היה dãé;("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות")")")")הוא ìò dðúBðå– ÀÀÈÇÈÈ

הסוטה, של ידה על  שוב נותנה שרת, בכלי המנחה שנתקדשה ולאחר 

äézçzî Bãé çépî ïäëå,האשה יד תחת –dôéðîe והכהן – ÀÙÅÇÄÇÈÄÇÀÆÈÀÄÈ
שהרי עמו , מניפה הסוטה ואף לעיל, שבארנו  כמו  המנחה, את מניף

המנחה. ובין  הכהן של  ידו בין  נתונה ידה

נקטה שמשנתנו מבואר, eci"בירושלמי  gipn odke"סתם eci"ולא gipne"כלשון
בכהן. שתנופה להשמיענו , כדי  המשנה, כל 

ומשיבים: ידה? תחת ידו הכהן  שיתן  מכוער הדבר  אין  וכי  בירושלמי : ושואלים
ומשיבים: חוצץ? אינו  וכי  שוב: ושואלים לידה. ידו  בין  ומניחה מפה מביא
יצר אין  בחור , כהן תאמר ואפילו זקן; כהן שמביאים אלא מפה, בלא לעולם

לשעה מצוי dninz").הרע dxez" oiire ;zetqez)
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המנחה  הקרבת אם תנאים, בה ונחלקו  המנחה; הקרבת בסדר  ממשיכה משנתנו
קודמת. ההשקאה או  הסוטה להשקאת קודמת

Lébäå óéðä במשנה ששנינו כמו הסוטה, מנחת את הניף הכהן  – ÅÄÀÄÄ
לקרן  אותה והגיש  הסוטה מיד  המנחה את לקח כך ואחר  הקודמת,

המזבח, של דרומית ההגשה;÷õîמערבית לאחר המנחה, מן  – ÈÇ
dvinwe אצבעותיו שלוש וחופה המנחה לתוך  ידו  הכהן שנותן היינו

ידו פס מהמנחה,על "קומץ" בידו  ונמצא את øéè÷äåוקומצן , – ÀÄÀÄ
המזבח, על הקמיצה,øàMäåהקומץ לאחר המנחה מן שנשתייר מה – ÀÇÀÈ
íéðäkì ìëàð ודינם לכהנים, שייריהן  הנקמצות המנחות שכל – ÆÁÈÇÙÂÄ

לכהנים, אלא נאכלים שאינם קדשים הקלעים.כקדשי מן  lkלפנים
:minkg mixaeq oky ,dheqd z`wyd xg`l zeyrp eid zexen`d zeceard

dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä המקראות כסדר – ÈÈÇÀÈÀÇÇÈÇÀÄÆÄÀÈÈ
סוטה כדכדכדכד----כוכוכוכו):):):):שבפרשת הההה,,,, inתחילה((((במדברבמדברבמדברבמדבר z` dy`d z` dwyde"

"mixx`nd mixnd כך ואחר  ,ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle"
dgpnd on odkd unwe .gafnd l` dze` aixwde 'd iptl dgpnd z` sipde

"dgafnd xihwde dzxkf` z` המנחה הקרבת לאחר שכתוב ומה .

כוכוכוכו):):):): פסוקפסוקפסוקפסוק mind"((((בהמשך בהמשך בהמשך בהמשך  z` dy`d z` dwyi xg`e"וכן כז כז כז כז ):):):):, ((((פסוקפסוקפסוקפסוק

"mind z` dwyde":באים הם לדרשה אלה פסוקים –"dwyi xg`e"–

שרישומו  זמן וכל יפה, המגילה שתימחק לאחר אלא אותה משקה שאינו 
ישקנה; לא ניכר הכתב mind"של  z` dwyde",המגילה נמחקה שאם –

כורחה. בעל  אותה ומשקים אותה מערערין שותה, איני éaøÇÄואמרה:
d÷Lî äéä Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîBà ïBòîL– ÄÀÅÇÀÄÆÄÀÈÈÀÇÇÈÈÈÇÀÈ

מנחתה, הקרבת לאחר היתה הסוטה סדרøîàpLהשקאת לאחר  – ÆÆÁÇ
המנחה: íénä-úà"הקרבת äMàä-úà ä÷Lé øçàå" וכתוב – ÀÇÇÇÀÆÆÈÄÈÆÇÇÄ

המנחה  הקרבת לפני  שנאמר ומה שמעון; רבי  לדעת הוא דווקא זה

"dy`d z` dwyde", ללמדנו אלא בא זה caricayd÷Läאין íàÄÄÀÈ
äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàåהסדר אבל המנחה; – ÀÇÇÈÄÀÄÆÄÀÈÈÀÅÈ

הוא: `zלכתחילה sipde ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle"
z` dy`d z` dwyi xg`e ...gafnd l` dze` aixwde 'd iptl dgpnd

"mindהפסוק ברם, ."mind z` dwyde", שמעון רבי לדעת אף בא,
איני ואמרה: המגילה נמחקה שאם קמא, תנא שדורש  דרשה לאותה

כורחה. בעל אותה שמשקים שותה,

y c e w z a y
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שרת, בכלי  מנחתה שנתקדשה לאחר להשקאתה, שסמוך  בסוטה, דנה משנתנו
אני ". "טמאה או: שותה" "איני אמרה:

älânä ä÷çîð àHL ãò,במים המגילה שנמחקה קודם אם – ÇÆÄÀÂÈÇÀÄÈ
äøîà:הסוטה –äúBL éðéà טמאה" אומרת שאינה פי על  אף – ÈÀÈÅÄÈ

המגילה, נמחקה שלא כל  zezylאני", dze` mitek oi` עושים ומה .
מנחתה? ובקרבן úæðâðבמגילתה dúlâîבצד שהיתה בגניזה – ÀÄÈÈÄÀÆÆ

נגנזים, בהם לקרות ראויים שאינם הקודש  כתבי  שכל  שבמקדש , ההיכל 
יתבזו נגנזת ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא שהיא הירושלמי), פי (על מפרשים ויש  ;

x i v a,ההיכל של dwgyl"הדלת liaya" הכתוב שיימחה כדי  היינו ,
úøftúîבה; dúçðîe,נשרפת היינו –ïLcä ìòהואיל – ÄÀÈÈÄÀÇÆÆÇÇÆÆ

הדשן  בבית שריפה טעונה היא הרי  שרת, בכלי  נתקדשה כבר  והמנחה
קדשים. קדשי  פסולי  שם ששורפים äøLkשבעזרה, dúlâî ïéàåÀÅÀÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïLcä.äøîàå älânä ä÷çîð:äúBL éðéà–dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà íéøòøòî. ©¤¤¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨
„ì ú÷tñî dðéàúBzL,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãòïéãéb úàlîúî àéäå,íéøîBà íäå:äeàéöBä, ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§§¦¦§©¥¦¦§¥§¦¦¨

!äeàéöBääøæòä úà ànèz àHL.úeëæ dì Lé íà–dì äìBz äúéä.úçà äðL äìBz úeëæ Lé,úeëæ Lé ¦¨¤§©¥¤¨£¨¨¦¤¨§¨§¨¨¨¥§¨¨¨©©¥§
íéðL ézL äìBz,GL äìBz úeëæ LéíéðL L.øîBà ïàkîéàfò ïa:äøBz Bza úà ãnìì íãà áiç,äzLz íàL ¨§¥¨¦¥§¨¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨§©¥¤¦¨¤¦¦§¤

–dì äìBz úeëfäL òãz.øæòéìà éaøøîBà:äøBz Bza úà ãnìîä ìk,úeìôz dãnìî elàk.òLBäé éaø ¥©¤©§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§¦§©§¨¦§©¦§ª©

:äîùì.miktyp mind:÷ôñä úà íäá øøáì àìà åðúð àì íéøîä íéîå .àéä úãîåòå ä÷åãá ,éðà äàîè äøîàã ïåéëã.dze` mixrxrnäøåäè àîìãã
:äøîà÷ àúåúéòá úîçîå ,àéä

cccc.'eke zezyl zwtqn dpi`äúçðî äáø÷ àìã äîëã ,äúåà ä÷ùî ë"çàå äúçðî áéø÷î øîàã ù"øë øáñã àéä àáé÷ò 'ø ïéúéðúîã çéëåî àøîâá
áéúëã ,àéî äì é÷ãá àì(ä øáãîá):ïåò úøëæî ïåøëæ úçðî.micib z`lnzn:íéãéâ äàìîë úéàøð çåôð äøùáù êåúî.dxfrd z` `nhz `lyàì

øúåî åîöò úîä ìáà .úéáä øäá ñåðëì ïéøåñà äáæå äãðù ,íù êøã àöúù íéùð úøæòå øåð÷ð øòù àîèúå äãð ñåøôú àìù àìà ,øîà÷ úî úàîåèî
:äøæòä úùåã÷á åùã÷úð àìù øåð÷ð øòùìå úéáä øäì åñéðëäì.'eke zekf dl yiúéáì äéðá äëéìåäù äì äìåúã àåä äøåúã úåëæã ùøôî àøîâá

:äøåúá ÷åñòì øéòì õåç àöéù äìòáì äðéúîäå øôñä.zeltz dcnln eli`käéøáã äùåòå úåîéîøò äðéáî àéä äøåúä êåúîù .íéùðà áëùî øåáç
áéúëãë .òðöäá('ç éìùî)úðëù äîëç éðà:äîøò é.awa dy` dvex:äì éåöî ùéîùú àäéå ,íéèòåî úåðåæî ïåæéì.zeyixte oiaw dryznïî ùåøôì

`xephxa yexit

úøçà äèBñ da úB÷Läì לשמה לכתוב צריכים סוטה שמגילת – ÀÇÀÈÈÇÆÆ
סוטה בפרשת שנאמר סוטה, אותה לללל):):):):של ה ה ה ה ,,,, d"ועשה((((במדברבמדברבמדברבמדבר l הכהן
חכמים: ודרשו  הזאת", התורה כל  dאת n y l ± d l שנינו זה ומטעם .

zfpbp.לעיל : dzlibnéðà äàîè :äøîàå älânä ä÷çîð אם – ÄÀÂÈÇÀÄÈÀÈÀÈÀÅÈÂÄ
והרי שנטמאה, הסוטה הודתה המרים במים המגילה שנמחקה לאחר

המים, את שותה ואינה פיה, הודאת פי על  בעלה על  נאסרת שהיא
את  לברר אלא ניתנו  לא המרים ומים היא, ועומדת "בדוקה שכן

ïéëtLð,((((רש רש רש רש """"יייי))))הספק" íénä המגילה שנמחקה פי על  שאף – ÇÇÄÄÀÈÄ
קדושה בהם אין ïLcä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לתוכם, ìò úøftúî dúçðîeÄÀÈÈÄÀÇÆÆÇÇÆÆ

לעיל. שבארנו  כמו –äúBL éðéà :äøîàå älânä ä÷çîð– ÄÀÂÈÇÀÄÈÀÈÀÈÅÄÈ
אלא  שנטמאה, הודתה לא במים המגילה שנמחקה לאחר  אם אבל 
מבדיקת  היא שחוששת אומרים, אין המים, את לשתות רצתה שלא

טהורה המי שמא אומרים: אלא תשתה, לא ולכן  טמאה, שהיא מפני ם,
ושתקה  והואיל שותה", "איני ואמרה נרתעה בעתה מחמת ורק היא,

המים, על  שיימחה הקדוש לשם וגרמה כה, dúBàעד  íéøòøòîÀÇÀÂÄÈ
אותה מהממים מפרשים: יש –(lala ± "xrxr" oeyln) שפותחים ,

פיה, לתוך המים את מגרגרים מפרשים: ויש בכוח; ïé÷LîeÇÀÄפיה
dçøk ìòa dúBà למדו זה שדין הקודמת, במשנה הבאנו וכבר  – ÈÀÇÈÀÈ

פעמים: שתי "והשקה", "והשקה", סוטה: בפרשת שנאמר `.ממה
"d w y d e"mixnd in z` dy`d z`;(;(;(;( כד כד כד כד הההה,,,, "((((במדבר במדבר במדבר במדבר  .ad w y d e"mind z`

כז כז כז כז ),),),), שםשםשםשם,,,, נמחקה ((((שם שם שם שם  שאם ללמדנו , בא שני שפסוק חכמים, ודרשו
"ומכל כורחה; בעל אותה משקים שותה", "איני ואמרה: המגילה,

הדבר שאם ולהודיעה, ברצון, לשתותם תחילה עמה משתדלים מקום
אלא  דומים המים שאין המים, מן  תתיירא לא טהורה, שהיא לה ברור 

ואם  ויורד; מחלחל  מכה, שם יש שאם חי, בשר על המונח יבש לסם
כלום" עושה אינו מכה, שם ועיין ועיין ועיין ועיין אין  ב ב ב ב ;;;; ז ז ז ז ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  הגמראהגמראהגמראהגמרא עפעפעפעפ""""י י י י  ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ,,,,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המים בודקים כיצד  לבאר, באה זו dמשנה ` n h p y d h e q d z `.

úBzLì ú÷tñî dðéà שתיית את לגמור מספיקה הסוטה אין  – ÅÈÇÀÆÆÄÀ
úB÷éøBîהמים, äéðtL ãò ירוק ונעשה משתנה פניה צבע ומיד  – ÇÆÈÆÈÄ

צהוב), ïéãéb(כלומר úàlîúî àéäå úBèìBa äéðéòåמתוך – ÀÅÆÈÀÀÄÄÀÇÅÄÄ
גידים, כמלאה כולה נראית מתנפח, íéøîBàשבשרה íäå העומדים – ÀÅÀÄ

אומרים: הם גידין, מתמלאת והיא מוריקות פניה כשרואים שם,

äeàéöBä ,äeàéöBä!הסוטה את הוציאו  –úà ànèz àHL ÄÈÄÈÆÀÇÅÆ
äøæòä והנידה נידה, תפרוס שמא שחוששים מבואר , בגמרא – ÈÂÈÈ

הבית, הר ומכל  העזרה מן  אותה מוציאים הלכך  נשים, עזרת מטמאה
כך ח). א, (כלים לשם" נכנסים ויולדות נידות וזבות, זבים "שאין 

אדרבא, טהורה, היא אם אבל שנטמאה; הסוטה את המים בודקים

מתחזקת הריהי  חולנית, היתה ואם מזהירות, הלהלהלהל''''פניה רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

כב כב כב כב )))) גגגג,,,, úeëæ.סוטה סוטה סוטה סוטה  dì Lé íà שטרחה כגון  מבואר, בגמרא – ÄÆÈÀ
שהמתינה  או משנה, ולשנות מקרא לקרוא הספר , לבית בניה את להביא

תורה, ללמוד  אחרת לעיר כשיצא efלבעלה, zekfdì äìBz äúéäÈÀÈÈÈ
תלוי שיהא עונשה, את לה דוחה היתה כלומר שנטמאה, לסוטה –
חולק  ה) (במשנה להלן זמן. לאחר אלא ממנה ייפרעו ולא ועומד ,

סובר : והוא משנתנו , על שמעון  mixndרבי mina dlez zekf oi`.

שמעון  כרבי הסובר היא, עקיבא רבי שמשנתנו בגמרא, מבואר ומכאן
ב): משנה dwyn,(לעיל did jk xg`e dzgpn z` aixwn בענין ואילו 

הסוברים  חכמים, לדעת אבל  שמעון. לרבי מודה אינו תולה" "זכות
dzgpn(שם): aixwn jk xg`e dwyn did אלא נבדקת הסוטה אין  הרי ,

מנחה, בלא המים בדיקת אין  הכל לדברי שכן המנחה, הקרבת לאחר
סוטה בפרשת שנאמר טוטוטוטו):):):):כמו  הההה,,,, oeer"((((במדברבמדברבמדברבמדבר zxkfn oexkf zgpn".

úçà äðL äìBz úeëæ Lé,אחת לשנה פורענותה דוחה –Lé ÅÀÈÈÈÇÇÅ
GL äìBz úeëæ Lé ,íéðL ézL äìBz úeëæíéðL Lהכל – ÀÈÀÅÈÄÅÀÈÈÈÄ

שבארנו  כמו  ובעלה, בניה של  תורה בתלמוד וטירחתה השתדלותה לפי
ג, (אבות ששנינו כמו מעט, לעושה הרבה עושה דומה שאינה לעיל ,

itlטו ): lkd"d y r n d a e x".íãà áiç :éàfò ïa øîBà ïàkîÄÈÅÆÇÇÇÈÈÈ
äøBz Bza úà ãnììתורה ללמדה לו  ראוי  כלומר  ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ÀÇÅÆÄÈ

äzLz íàL,שנטמאה פי על אף המים, יבדקוה ולא –òãz ÆÄÄÀÆÅÇ
dì äìBz úeëfäL,ממש בהם שאין  המים, על לעז תוציא ולא – ÆÇÀÈÈ

שנאמר  ממה חכמים בה שדרשו סוטה, בפרשת תלמד ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שכן

כח כח כח כח ):):):): rxf"ה ה ה ה ,,,, drxfpe dzwpe"–"dzwpe","זרע "ונזרעה כדי זכות ידי  על 

מזה  למעלה אחרים, ולדעת חדשים, תשעה לה תולה שזכות כלומר
elàk.((((רש רש רש רש """"יייי)))) ,äøBz Bza úà ãnìîä ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÀÇÅÆÄÈÀÄ

úeìôz dãnìî היא התורה שמתוך פריצות; תפלים, דברים – ÀÇÀÈÄÀ
בהצנע דבריה ועושה ערמימות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מבינה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש ;

שכלה  ואין מעט, ערמימות קונה היא מגדרה ביתר  הבנתה "שמתוך

חכמתה  את ומראה שהשיגה, סבורה והיא הראויה, להבנה מספיק
שכר,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לכול" לה יש תורה, שלמדה "אשה כותב: והרמב"ם .

לה  שיש פי על  ואף נצטווית... שלא מפני האיש, כשכר  אינו אבל 
תורה, בתו את אדם ילמד שלא חכמים, ציוו  miypdשכר , aexy iptn

i`ad ixacl dxez ixac ze`iven od `l` ,cnlzdl zpeekn ozrc oi`
dcnil eli`k ,dxez eza z` cnlnd lk :minkg exn` ;ozrc zeipr itl

.zeltz,שבכתב תורה אבל  פה, שבעל בתורה אמורים? דברים במה
תפלות" כמלמדה אינו  לימדה, ואם לכתחילה; אותה ילמד ((((הלהלהלהל''''לא

יג יג יג יג )))) אאאא,,,, תורהתורהתורהתורה úeìôúå.תלמודתלמודתלמודתלמוד á÷a äMà äöBø :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÈÄÈÀÇÀÄÀ
אצלה, מצוי  בעלה ושיהא מועטים, במזונות יותר  אשה רוצה כלומר –

izdw - zex`ean zeipyn
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·éðäLébäå ó,øéè÷äå õî÷,íéðäkì ìëàð øàMäå.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä.øïBòîL éa ¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨©¦¦§
øîBà:d÷Lî äéä Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î,øîàpL(åë ,ä øáãîá):"íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå". ¥©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤¤¨¦¨¤©©¦

dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íà–äøLk. ¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
‚äøîà älânä ä÷çîð àHL ãò:äúBL éðéà–úæðâð dúlâî,ïLcä ìò úøftúî dúçðîe;dúlâî ïéàå ©¤¦§£¨©§¦¨¨§¨¥¦¨§¦¨¨¦§¤¤¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤§¥§¦¨¨

úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLk.äøîàå älânä ä÷çîð:éðà äàîè–ìò úøftúî dúçðîe ïéëtLð íénä §¥¨§©§¨¨©¤¤¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦¦§¨¦¦§¨¨¦§©¤¤©

:øæá øùë ,ïîù úåðåòèä úåçðîá ,äìéìáå ä÷éöéå.dci lr dpzepeéðäì:ó.dizgz eci gipn odkeíéîìùá øîàðù(æ àø÷éå)úçðîá øîàðå ,äðàéáú åéãé
äèåñ(ä øáãîá)éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî ïäë íéîìùá äî ,äùàä ãéî ïäëä ç÷ìåéðîå äùàä ãé úçú åãé çéðî ïäë äèåñ úçðîá êë ,ó:ó
aaaa.yibde:úéîåøã úéáøòî ïø÷ì.mipdkl lk`p x`yde:íéìëàð ïäéøééù úåöî÷ðä ìëù.dzgpn z` aixwn jk xg`e dwyn did.éáéúë éàø÷ àúìú

,à÷åã òîùîã â"òà ,ä÷ùé øçàå .äçðîä úøè÷ä íãå÷ äìéâîä ä÷çîðù øçà ä÷ùîù ,äéôåâì ,àî÷ ä÷ùäå .àøúá ä÷ùäå ,ä÷ùé øçàå ,àî÷ ä÷ùäå
íãå÷à äçðîä úøè÷ä øçà áúëðù ô"òà ä÷ùé øçàå êëìä ,ùøãéì åðúéð åéøçà úåøåîàä úåøéúé úåàø÷îå ,åôåâì ùøãð ïåùàø øåîàä àø÷î êéçøë ìò
íàù ïðéòåîùàì ,àøúá ä÷ùäå .äð÷ùé àì øëéð úåéúåà ìù ïîåùéø ïééãòå äôé ä÷çîð àì íàã øîà÷å ,éà÷ äìòîì äáåúëä ä÷éçîàå ,éà÷ äøè÷ä

:äçøë ìòá äúåà ïé÷ùîå äúåà ïéøòøòî ,äúåù éðéà äøîàå äìéâîä ä÷çîð.dwyn jk xg`e dzgpn z` aixwn xne` oerny iaxøçàå êçøë ìò
äìéâîä ä÷çîð íàù ,àøúá ä÷ùäå .äøùë ,äúçðî áéø÷ä êë øçàå ä÷ùä ãáòéãá íàù ,àî÷ ä÷ùäå .äøè÷ä øçàì äéáúë à÷åãå àåä à÷åã ä÷ùé

àå .äçøë ìòá äúåà ïé÷ùîå äúåà ïéøòøòî ,äúåù éðéà äøîàå:ù"øë äëìä ïé
bbbb.zfpbp dzlibn:ìëéää ãöá.oycd lr zxftzn dzgpneäùã÷å ìéàåäã ,íéùã÷ éùã÷ éìåñô íù íéôøåùù äøæòá äéäù ïùãä úéá ìò úôøùðå

:äøæòá äôéøù äðåòè úøù éìëá.zxg` dheq [da] zewydl dxyk dzlibn oi`eáéúëã ,äîùì äáéúë ïðéòáã(íù)äúééùò ìë ,ïäëä äì äùòå

`xephxa yexit

dúçðî úà ìèBð äéä,הסוטה של הקנאות" "מנחת את –CBzî ÈÈÅÆÄÀÈÈÄ
úéøöî äôéôk:(א ב, (לעיל  ששנינו כמו  הסוטה, בידי  שהיתה – ÀÄÈÄÀÄ

"drbiil ick dici lr dpzepe ,zixvn dtitk jeza dzgpn z` `ian did";

מתוך המנחה את נוטל היה הכהן מפרשים: יש  נוטל ? היה ומי
úøLהכפיפה, éìk CBúì dðúBðå המנחה היתה כלי " וב"קידוש  – ÀÀÈÀÀÄÈÅ

לגבוה ישראלישראלישראלישראל")")")")מתקדשת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  """"המאיריהמאיריהמאיריהמאירי";";";"; ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ";";";"; ;
lמפרשים: r a d מצוות שאין  שרת, לכלי ונותנה מנחתה את נוטל  היה

קמיצה, תחילת למזבח הגשה ואף ואילך , מקמיצה אלא במנחות כהונה
הדין  והוא בזר , אף כשר  כלי" "קידוש אבל למזבח, קרב זר שאין

בזר שכשרות שמן , הטעונות במנחות ובלילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יציקה ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

שנאמר : ממה למדו בירושלמי  o"ברם, d k d g w l e"dy`d cin שמצוה ,

אף  נוטלה, היה שהכוהן ומאחר הסוטה, מיד המנחה שיטול בכהן 
שרת כלי לתוך נותנה היה dãé;("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות")")")")הוא ìò dðúBðå– ÀÀÈÇÈÈ

הסוטה, של ידה על  שוב נותנה שרת, בכלי המנחה שנתקדשה ולאחר 

äézçzî Bãé çépî ïäëå,האשה יד תחת –dôéðîe והכהן – ÀÙÅÇÄÇÈÄÇÀÆÈÀÄÈ
שהרי עמו , מניפה הסוטה ואף לעיל, שבארנו  כמו  המנחה, את מניף

המנחה. ובין  הכהן של  ידו בין  נתונה ידה

נקטה שמשנתנו מבואר, eci"בירושלמי  gipn odke"סתם eci"ולא gipne"כלשון
בכהן. שתנופה להשמיענו , כדי  המשנה, כל 

ומשיבים: ידה? תחת ידו הכהן  שיתן  מכוער הדבר  אין  וכי  בירושלמי : ושואלים
ומשיבים: חוצץ? אינו  וכי  שוב: ושואלים לידה. ידו  בין  ומניחה מפה מביא
יצר אין  בחור , כהן תאמר ואפילו זקן; כהן שמביאים אלא מפה, בלא לעולם

לשעה מצוי dninz").הרע dxez" oiire ;zetqez)
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המנחה  הקרבת אם תנאים, בה ונחלקו  המנחה; הקרבת בסדר  ממשיכה משנתנו
קודמת. ההשקאה או  הסוטה להשקאת קודמת

Lébäå óéðä במשנה ששנינו כמו הסוטה, מנחת את הניף הכהן  – ÅÄÀÄÄ
לקרן  אותה והגיש  הסוטה מיד  המנחה את לקח כך ואחר  הקודמת,

המזבח, של דרומית ההגשה;÷õîמערבית לאחר המנחה, מן  – ÈÇ
dvinwe אצבעותיו שלוש וחופה המנחה לתוך  ידו  הכהן שנותן היינו

ידו פס מהמנחה,על "קומץ" בידו  ונמצא את øéè÷äåוקומצן , – ÀÄÀÄ
המזבח, על הקמיצה,øàMäåהקומץ לאחר המנחה מן שנשתייר מה – ÀÇÀÈ
íéðäkì ìëàð ודינם לכהנים, שייריהן  הנקמצות המנחות שכל – ÆÁÈÇÙÂÄ

לכהנים, אלא נאכלים שאינם קדשים הקלעים.כקדשי מן  lkלפנים
:minkg mixaeq oky ,dheqd z`wyd xg`l zeyrp eid zexen`d zeceard

dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä המקראות כסדר – ÈÈÇÀÈÀÇÇÈÇÀÄÆÄÀÈÈ
סוטה כדכדכדכד----כוכוכוכו):):):):שבפרשת הההה,,,, inתחילה((((במדברבמדברבמדברבמדבר z` dy`d z` dwyde"

"mixx`nd mixnd כך ואחר  ,ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle"
dgpnd on odkd unwe .gafnd l` dze` aixwde 'd iptl dgpnd z` sipde

"dgafnd xihwde dzxkf` z` המנחה הקרבת לאחר שכתוב ומה .

כוכוכוכו):):):): פסוקפסוקפסוקפסוק mind"((((בהמשך בהמשך בהמשך בהמשך  z` dy`d z` dwyi xg`e"וכן כז כז כז כז ):):):):, ((((פסוקפסוקפסוקפסוק

"mind z` dwyde":באים הם לדרשה אלה פסוקים –"dwyi xg`e"–

שרישומו  זמן וכל יפה, המגילה שתימחק לאחר אלא אותה משקה שאינו 
ישקנה; לא ניכר הכתב mind"של  z` dwyde",המגילה נמחקה שאם –

כורחה. בעל  אותה ומשקים אותה מערערין שותה, איני éaøÇÄואמרה:
d÷Lî äéä Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîBà ïBòîL– ÄÀÅÇÀÄÆÄÀÈÈÀÇÇÈÈÈÇÀÈ

מנחתה, הקרבת לאחר היתה הסוטה סדרøîàpLהשקאת לאחר  – ÆÆÁÇ
המנחה: íénä-úà"הקרבת äMàä-úà ä÷Lé øçàå" וכתוב – ÀÇÇÇÀÆÆÈÄÈÆÇÇÄ

המנחה  הקרבת לפני  שנאמר ומה שמעון; רבי  לדעת הוא דווקא זה

"dy`d z` dwyde", ללמדנו אלא בא זה caricayd÷Läאין íàÄÄÀÈ
äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàåהסדר אבל המנחה; – ÀÇÇÈÄÀÄÆÄÀÈÈÀÅÈ

הוא: `zלכתחילה sipde ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle"
z` dy`d z` dwyi xg`e ...gafnd l` dze` aixwde 'd iptl dgpnd

"mindהפסוק ברם, ."mind z` dwyde", שמעון רבי לדעת אף בא,
איני ואמרה: המגילה נמחקה שאם קמא, תנא שדורש  דרשה לאותה

כורחה. בעל אותה שמשקים שותה,

y c e w z a y
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שרת, בכלי  מנחתה שנתקדשה לאחר להשקאתה, שסמוך  בסוטה, דנה משנתנו
אני ". "טמאה או: שותה" "איני אמרה:

älânä ä÷çîð àHL ãò,במים המגילה שנמחקה קודם אם – ÇÆÄÀÂÈÇÀÄÈ
äøîà:הסוטה –äúBL éðéà טמאה" אומרת שאינה פי על  אף – ÈÀÈÅÄÈ

המגילה, נמחקה שלא כל  zezylאני", dze` mitek oi` עושים ומה .
מנחתה? ובקרבן úæðâðבמגילתה dúlâîבצד שהיתה בגניזה – ÀÄÈÈÄÀÆÆ

נגנזים, בהם לקרות ראויים שאינם הקודש  כתבי  שכל  שבמקדש , ההיכל 
יתבזו נגנזת ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא שהיא הירושלמי), פי (על מפרשים ויש  ;

x i v a,ההיכל של dwgyl"הדלת liaya" הכתוב שיימחה כדי  היינו ,
úøftúîבה; dúçðîe,נשרפת היינו –ïLcä ìòהואיל – ÄÀÈÈÄÀÇÆÆÇÇÆÆ

הדשן  בבית שריפה טעונה היא הרי  שרת, בכלי  נתקדשה כבר  והמנחה
קדשים. קדשי  פסולי  שם ששורפים äøLkשבעזרה, dúlâî ïéàåÀÅÀÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt dheq zkqn

ïLcä.äøîàå älânä ä÷çîð:äúBL éðéà–dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà íéøòøòî. ©¤¤¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨
„ì ú÷tñî dðéàúBzL,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãòïéãéb úàlîúî àéäå,íéøîBà íäå:äeàéöBä, ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§§¦¦§©¥¦¦§¥§¦¦¨

!äeàéöBääøæòä úà ànèz àHL.úeëæ dì Lé íà–dì äìBz äúéä.úçà äðL äìBz úeëæ Lé,úeëæ Lé ¦¨¤§©¥¤¨£¨¨¦¤¨§¨§¨¨¨¥§¨¨¨©©¥§
íéðL ézL äìBz,GL äìBz úeëæ LéíéðL L.øîBà ïàkîéàfò ïa:äøBz Bza úà ãnìì íãà áiç,äzLz íàL ¨§¥¨¦¥§¨¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨§©¥¤¦¨¤¦¦§¤

–dì äìBz úeëfäL òãz.øæòéìà éaøøîBà:äøBz Bza úà ãnìîä ìk,úeìôz dãnìî elàk.òLBäé éaø ¥©¤©§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¤¦¨§¦§©§¨¦§©¦§ª©

:äîùì.miktyp mind:÷ôñä úà íäá øøáì àìà åðúð àì íéøîä íéîå .àéä úãîåòå ä÷åãá ,éðà äàîè äøîàã ïåéëã.dze` mixrxrnäøåäè àîìãã
:äøîà÷ àúåúéòá úîçîå ,àéä

cccc.'eke zezyl zwtqn dpi`äúçðî äáø÷ àìã äîëã ,äúåà ä÷ùî ë"çàå äúçðî áéø÷î øîàã ù"øë øáñã àéä àáé÷ò 'ø ïéúéðúîã çéëåî àøîâá
áéúëã ,àéî äì é÷ãá àì(ä øáãîá):ïåò úøëæî ïåøëæ úçðî.micib z`lnzn:íéãéâ äàìîë úéàøð çåôð äøùáù êåúî.dxfrd z` `nhz `lyàì

øúåî åîöò úîä ìáà .úéáä øäá ñåðëì ïéøåñà äáæå äãðù ,íù êøã àöúù íéùð úøæòå øåð÷ð øòù àîèúå äãð ñåøôú àìù àìà ,øîà÷ úî úàîåèî
:äøæòä úùåã÷á åùã÷úð àìù øåð÷ð øòùìå úéáä øäì åñéðëäì.'eke zekf dl yiúéáì äéðá äëéìåäù äì äìåúã àåä äøåúã úåëæã ùøôî àøîâá

:äøåúá ÷åñòì øéòì õåç àöéù äìòáì äðéúîäå øôñä.zeltz dcnln eli`käéøáã äùåòå úåîéîøò äðéáî àéä äøåúä êåúîù .íéùðà áëùî øåáç
áéúëãë .òðöäá('ç éìùî)úðëù äîëç éðà:äîøò é.awa dy` dvex:äì éåöî ùéîùú àäéå ,íéèòåî úåðåæî ïåæéì.zeyixte oiaw dryznïî ùåøôì

`xephxa yexit

úøçà äèBñ da úB÷Läì לשמה לכתוב צריכים סוטה שמגילת – ÀÇÀÈÈÇÆÆ
סוטה בפרשת שנאמר סוטה, אותה לללל):):):):של ה ה ה ה ,,,, d"ועשה((((במדברבמדברבמדברבמדבר l הכהן
חכמים: ודרשו  הזאת", התורה כל  dאת n y l ± d l שנינו זה ומטעם .

zfpbp.לעיל : dzlibnéðà äàîè :äøîàå älânä ä÷çîð אם – ÄÀÂÈÇÀÄÈÀÈÀÈÀÅÈÂÄ
והרי שנטמאה, הסוטה הודתה המרים במים המגילה שנמחקה לאחר

המים, את שותה ואינה פיה, הודאת פי על  בעלה על  נאסרת שהיא
את  לברר אלא ניתנו  לא המרים ומים היא, ועומדת "בדוקה שכן

ïéëtLð,((((רש רש רש רש """"יייי))))הספק" íénä המגילה שנמחקה פי על  שאף – ÇÇÄÄÀÈÄ
קדושה בהם אין ïLcä.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לתוכם, ìò úøftúî dúçðîeÄÀÈÈÄÀÇÆÆÇÇÆÆ

לעיל. שבארנו  כמו –äúBL éðéà :äøîàå älânä ä÷çîð– ÄÀÂÈÇÀÄÈÀÈÀÈÅÄÈ
אלא  שנטמאה, הודתה לא במים המגילה שנמחקה לאחר  אם אבל 
מבדיקת  היא שחוששת אומרים, אין המים, את לשתות רצתה שלא

טהורה המי שמא אומרים: אלא תשתה, לא ולכן  טמאה, שהיא מפני ם,
ושתקה  והואיל שותה", "איני ואמרה נרתעה בעתה מחמת ורק היא,

המים, על  שיימחה הקדוש לשם וגרמה כה, dúBàעד  íéøòøòîÀÇÀÂÄÈ
אותה מהממים מפרשים: יש –(lala ± "xrxr" oeyln) שפותחים ,

פיה, לתוך המים את מגרגרים מפרשים: ויש בכוח; ïé÷LîeÇÀÄפיה
dçøk ìòa dúBà למדו זה שדין הקודמת, במשנה הבאנו וכבר  – ÈÀÇÈÀÈ

פעמים: שתי "והשקה", "והשקה", סוטה: בפרשת שנאמר `.ממה
"d w y d e"mixnd in z` dy`d z`;(;(;(;( כד כד כד כד הההה,,,, "((((במדבר במדבר במדבר במדבר  .ad w y d e"mind z`

כז כז כז כז ),),),), שםשםשםשם,,,, נמחקה ((((שם שם שם שם  שאם ללמדנו , בא שני שפסוק חכמים, ודרשו
"ומכל כורחה; בעל אותה משקים שותה", "איני ואמרה: המגילה,

הדבר שאם ולהודיעה, ברצון, לשתותם תחילה עמה משתדלים מקום
אלא  דומים המים שאין המים, מן  תתיירא לא טהורה, שהיא לה ברור 

ואם  ויורד; מחלחל  מכה, שם יש שאם חי, בשר על המונח יבש לסם
כלום" עושה אינו מכה, שם ועיין ועיין ועיין ועיין אין  ב ב ב ב ;;;; ז ז ז ז ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  הגמראהגמראהגמראהגמרא עפעפעפעפ""""י י י י  ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ,,,,

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות
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המים בודקים כיצד  לבאר, באה זו dמשנה ` n h p y d h e q d z `.

úBzLì ú÷tñî dðéà שתיית את לגמור מספיקה הסוטה אין  – ÅÈÇÀÆÆÄÀ
úB÷éøBîהמים, äéðtL ãò ירוק ונעשה משתנה פניה צבע ומיד  – ÇÆÈÆÈÄ

צהוב), ïéãéb(כלומר úàlîúî àéäå úBèìBa äéðéòåמתוך – ÀÅÆÈÀÀÄÄÀÇÅÄÄ
גידים, כמלאה כולה נראית מתנפח, íéøîBàשבשרה íäå העומדים – ÀÅÀÄ

אומרים: הם גידין, מתמלאת והיא מוריקות פניה כשרואים שם,

äeàéöBä ,äeàéöBä!הסוטה את הוציאו  –úà ànèz àHL ÄÈÄÈÆÀÇÅÆ
äøæòä והנידה נידה, תפרוס שמא שחוששים מבואר , בגמרא – ÈÂÈÈ

הבית, הר ומכל  העזרה מן  אותה מוציאים הלכך  נשים, עזרת מטמאה
כך ח). א, (כלים לשם" נכנסים ויולדות נידות וזבות, זבים "שאין 

אדרבא, טהורה, היא אם אבל שנטמאה; הסוטה את המים בודקים

מתחזקת הריהי  חולנית, היתה ואם מזהירות, הלהלהלהל''''פניה רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

כב כב כב כב )))) גגגג,,,, úeëæ.סוטה סוטה סוטה סוטה  dì Lé íà שטרחה כגון  מבואר, בגמרא – ÄÆÈÀ
שהמתינה  או משנה, ולשנות מקרא לקרוא הספר , לבית בניה את להביא

תורה, ללמוד  אחרת לעיר כשיצא efלבעלה, zekfdì äìBz äúéäÈÀÈÈÈ
תלוי שיהא עונשה, את לה דוחה היתה כלומר שנטמאה, לסוטה –
חולק  ה) (במשנה להלן זמן. לאחר אלא ממנה ייפרעו ולא ועומד ,

סובר : והוא משנתנו , על שמעון  mixndרבי mina dlez zekf oi`.

שמעון  כרבי הסובר היא, עקיבא רבי שמשנתנו בגמרא, מבואר ומכאן
ב): משנה dwyn,(לעיל did jk xg`e dzgpn z` aixwn בענין ואילו 

הסוברים  חכמים, לדעת אבל  שמעון. לרבי מודה אינו תולה" "זכות
dzgpn(שם): aixwn jk xg`e dwyn did אלא נבדקת הסוטה אין  הרי ,

מנחה, בלא המים בדיקת אין  הכל לדברי שכן המנחה, הקרבת לאחר
סוטה בפרשת שנאמר טוטוטוטו):):):):כמו  הההה,,,, oeer"((((במדברבמדברבמדברבמדבר zxkfn oexkf zgpn".

úçà äðL äìBz úeëæ Lé,אחת לשנה פורענותה דוחה –Lé ÅÀÈÈÈÇÇÅ
GL äìBz úeëæ Lé ,íéðL ézL äìBz úeëæíéðL Lהכל – ÀÈÀÅÈÄÅÀÈÈÈÄ

שבארנו  כמו  ובעלה, בניה של  תורה בתלמוד וטירחתה השתדלותה לפי
ג, (אבות ששנינו כמו מעט, לעושה הרבה עושה דומה שאינה לעיל ,

itlטו ): lkd"d y r n d a e x".íãà áiç :éàfò ïa øîBà ïàkîÄÈÅÆÇÇÇÈÈÈ
äøBz Bza úà ãnììתורה ללמדה לו  ראוי  כלומר  ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ÀÇÅÆÄÈ

äzLz íàL,שנטמאה פי על אף המים, יבדקוה ולא –òãz ÆÄÄÀÆÅÇ
dì äìBz úeëfäL,ממש בהם שאין  המים, על לעז תוציא ולא – ÆÇÀÈÈ

שנאמר  ממה חכמים בה שדרשו סוטה, בפרשת תלמד ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שכן

כח כח כח כח ):):):): rxf"ה ה ה ה ,,,, drxfpe dzwpe"–"dzwpe","זרע "ונזרעה כדי זכות ידי  על 

מזה  למעלה אחרים, ולדעת חדשים, תשעה לה תולה שזכות כלומר
elàk.((((רש רש רש רש """"יייי)))) ,äøBz Bza úà ãnìîä ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÀÇÅÆÄÈÀÄ

úeìôz dãnìî היא התורה שמתוך פריצות; תפלים, דברים – ÀÇÀÈÄÀ
בהצנע דבריה ועושה ערמימות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מבינה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש ;

שכלה  ואין מעט, ערמימות קונה היא מגדרה ביתר  הבנתה "שמתוך

חכמתה  את ומראה שהשיגה, סבורה והיא הראויה, להבנה מספיק
שכר,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לכול" לה יש תורה, שלמדה "אשה כותב: והרמב"ם .

לה  שיש פי על  ואף נצטווית... שלא מפני האיש, כשכר  אינו אבל 
תורה, בתו את אדם ילמד שלא חכמים, ציוו  miypdשכר , aexy iptn

i`ad ixacl dxez ixac ze`iven od `l` ,cnlzdl zpeekn ozrc oi`
dcnil eli`k ,dxez eza z` cnlnd lk :minkg exn` ;ozrc zeipr itl

.zeltz,שבכתב תורה אבל  פה, שבעל בתורה אמורים? דברים במה
תפלות" כמלמדה אינו  לימדה, ואם לכתחילה; אותה ילמד ((((הלהלהלהל''''לא

יג יג יג יג )))) אאאא,,,, תורהתורהתורהתורה úeìôúå.תלמודתלמודתלמודתלמוד á÷a äMà äöBø :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÈÄÈÀÇÀÄÀ
אצלה, מצוי  בעלה ושיהא מועטים, במזונות יותר  אשה רוצה כלומר –

izdw - zex`ean zeipyn



cקעב dpyn iyily wxt dheq zkqn

øîBà:úeLéøôe ïéa÷ äòLzî úeìôúå á÷a äMà äöBø.øîBà äéä àeä:äèBL ãéñç,íeøò òLøå,äLeøt äMàå, ¥¨¦¨§©§¦§¦¦§¨©¦§¦¨¨¥¨¦¤§¨¨¨§¦¨§¨
ïéLeøt úBkîe–íìBò élëî elà éøä. ©§¦£¥¥§©¥¨

:äøåú ãåîìúù áåè ïéà êëìä ,ùéîùúä.dhey ciqg:äìåöàìå àúúàá éìåëúñàì àòøà çøåà åàì øîàå øäðá äùà äòáèã ïåâë àøîâá ùøôîryx
.mexrøáòù äæ ìù åúîøòå åúòùø éøäå ,ï÷ìñì äù÷ ,äæ éøáãì úåëæ éøòù ïééãä áìá åçúôðùîå .åøéáç ïéã ìòá àáéù íãå÷ ïééãì åéøáã íéòèîä ïåâë

àåù òîù àéùú àì ìò(â"ë úåîù):.dyext dy`eäù÷î úãìåéä äúéäù äòùáå äéôùëá úåãìåéä íéùðä íçø úøöåò äúéäù úéðôùë äùà ïåâë
:úãìåéå äéôùë úøúåñå éúìôú ìáå÷ú éìåà ììôúàå êìà úøîåà äúéä äúãìá.miyext zekneêìäîù ïåâë ,òåðöå åéðò àåäù úåàøäì åîöò äëîù

àìù åéðéò íöåòë åîöò äùåòù éî åà .éô÷ð ùåøô àøîâá àø÷ðù àåäå ,íéðáàá åéúåòáöà ó÷ðî êë êåúîå õøàä ïî åìâø íéøî åðéàå ìãåâ ãöá á÷ò
:åúåùéøô úîçî åùàøî íã æé÷îù øîåìë ,éàæå÷ ùåøô àø÷ðä àåäå ,íã åðîî àöåéå ìúåëá åùàø äëî êë êåúîå ,íéùðá ìëúñäì.mlerd ilkn el` ixd

:íøáë íëåú ïéàå íéãéñç íäù úåéøáì úåàøäì íéöåøù

`xephxa yexit

úeLéøôe ïéa÷ äòLzî נוהג ובעלה מרובים, מזונות מאשר – ÄÄÀÈÇÄÀÄ
לתלמוד ראויה ואינה האשה על  חביבה שהתפלות והרי  בפרישות; עמה

–àeäתורה. יהושע רבי  –äèBL ãéñç :øîBà äéäשמתחסד – ÈÈÅÈÄÆ
שלא  כדי בנהר , הטובעת אשה להציל  רוצה שאינו כגון  מדי , יותר 

בה, íeøòיסתכל òLøå שמטעים כגון  בערמה, רשעותו שעושה – ÀÈÈÈ
המקל כגון  או חברו ; דין  בעל  שיבוא קודם בערמה לדיין טענותיו 

לאחרים ומחמיר  ze`nbec),לעצמו cer my oiire ;`xnb)äMàåÀÄÈ

äLeøt בכשפיה העולם לרמות ומתחסדת פרושה עצמה שעושה – ÀÈ
הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא )))) עפ עפ עפ עפ """"יייי יתירה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי בפרישות שמתנהגת מפרשים: ויש ,

ישראלישראלישראלישראל")")")") ïéLeøt,("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת úBkîe,שבפרושים הצבועים כלומר  – ÇÀÄ
אלא  אינה ופרישותם חסידותם וכל ובמכות, בסיגופים עצמם שמענים

העין , íìBòלמראית élëî elà éøä והורסים מכלים אלו כל – ÂÅÅÀÇÅÈ
ומכשילים  הבריות את הם ומרמים כברם, תוכם שאין העולם, את

גורסים: ויש  mler.אותם. ilan el` ixd

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים כו' וכו' 

מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

ויה"ר  ע"ה  נעוריו  אשת  בהלקח  לו  קרה  אשר  האסון  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  לקרות  נבהלתי 

מהשי"ת אשר מכאן ולהבא הנה לא ידע מכל צער ועגמ"נ ח"ו.

הי'  צדק  הצמח  אשת  הרבנית  כשנסתלקה  אשר  חב"ד  חסידי  זקני  סיפור  כבר  שמע  ואולי 

בנפילת הרוח והזכיר כ"פ מאמר הזהר בדבוריו, מלכא בלא מטרוניתא לאו הוא מלכא )זח"ג ה, א(. 

נכנס אליו בנו אדמו"ר מהרי"ל ואמר לו, אבא, בפירוש שמענו ממך, ראה חיים עם אשה אשר אהבת, 

תורה היא )קדושין ל, ע"ב( ויענה כ"ק אביו הצ"צ, בני החייתני. ומרגלא בפומי' דחסידים דקשה בזה, 

שהרי זה מרז"ל מפורסם אשר ידוע הי' להצ"צ ומה חידש לו בזה בנו אדמו"ר מוהרי"ל, והביאור בזה 

הוא אשר צריך להמשיך הענין מעולם הרעיון והמחשבה לעולם הדיבור והמעשה אשר שם נמצא הגוף 

ושם ניכרת מעלת הגוף ובמילא גם החסרון בהעדר חיותו וגם מילוי החסרון צ"ל בעולם זה עצמו, היינו 

בדבור מצ"ע מעשה זוטא הוא ובפרט כשמביא לידי מעשה, וע"פ מרז"ל אין חבוש מתיר את עצמו, הנה 

המשכה זו צ"ל ע"י אחר ובלבד אחר הקרוב אליו שאז הוא דבור חזק הממשיך ההמשכה עד למטה 

במעשה ובמדה רבה ממלא את החסרון, וזהו שאמר הבן להאב אשר הוא )האב( עצמו בהיותו פוסק, 

הנה פסק גם בענין זה כהלשון בגמרא שזהו תורה, והתורה הרי היא שולטת על הטבע והמציאות גם 

למפרע )ירוש' כתובות פ"א ה"ב( ובמילא שוב אין כאן חסרון.

ויה"ר אשר כת"ר שי' ימצא עכ"פ מילוי במקצת של החסרון ע"י תוספת אומץ בת"ת ובתורת 

דא"ח ביחוד וירבה פעלים לתורה להגדילה ולהאדירה תורה חדורה ביראת שמים.

הפתקא שצירף למכתבו קראתי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

צי"ע.

בברכת כוח"ט לשנה טובה.



קעג c dpyn iyily wxt dheq zkqn

øîBà:úeLéøôe ïéa÷ äòLzî úeìôúå á÷a äMà äöBø.øîBà äéä àeä:äèBL ãéñç,íeøò òLøå,äLeøt äMàå, ¥¨¦¨§©§¦§¦¦§¨©¦§¦¨¨¥¨¦¤§¨¨¨§¦¨§¨
ïéLeøt úBkîe–íìBò élëî elà éøä. ©§¦£¥¥§©¥¨

:äøåú ãåîìúù áåè ïéà êëìä ,ùéîùúä.dhey ciqg:äìåöàìå àúúàá éìåëúñàì àòøà çøåà åàì øîàå øäðá äùà äòáèã ïåâë àøîâá ùøôîryx
.mexrøáòù äæ ìù åúîøòå åúòùø éøäå ,ï÷ìñì äù÷ ,äæ éøáãì úåëæ éøòù ïééãä áìá åçúôðùîå .åøéáç ïéã ìòá àáéù íãå÷ ïééãì åéøáã íéòèîä ïåâë

àåù òîù àéùú àì ìò(â"ë úåîù):.dyext dy`eäù÷î úãìåéä äúéäù äòùáå äéôùëá úåãìåéä íéùðä íçø úøöåò äúéäù úéðôùë äùà ïåâë
:úãìåéå äéôùë úøúåñå éúìôú ìáå÷ú éìåà ììôúàå êìà úøîåà äúéä äúãìá.miyext zekneêìäîù ïåâë ,òåðöå åéðò àåäù úåàøäì åîöò äëîù

àìù åéðéò íöåòë åîöò äùåòù éî åà .éô÷ð ùåøô àøîâá àø÷ðù àåäå ,íéðáàá åéúåòáöà ó÷ðî êë êåúîå õøàä ïî åìâø íéøî åðéàå ìãåâ ãöá á÷ò
:åúåùéøô úîçî åùàøî íã æé÷îù øîåìë ,éàæå÷ ùåøô àø÷ðä àåäå ,íã åðîî àöåéå ìúåëá åùàø äëî êë êåúîå ,íéùðá ìëúñäì.mlerd ilkn el` ixd

:íøáë íëåú ïéàå íéãéñç íäù úåéøáì úåàøäì íéöåøù

`xephxa yexit

úeLéøôe ïéa÷ äòLzî נוהג ובעלה מרובים, מזונות מאשר – ÄÄÀÈÇÄÀÄ
לתלמוד ראויה ואינה האשה על  חביבה שהתפלות והרי  בפרישות; עמה

–àeäתורה. יהושע רבי  –äèBL ãéñç :øîBà äéäשמתחסד – ÈÈÅÈÄÆ
שלא  כדי בנהר , הטובעת אשה להציל  רוצה שאינו כגון  מדי , יותר 

בה, íeøòיסתכל òLøå שמטעים כגון  בערמה, רשעותו שעושה – ÀÈÈÈ
המקל כגון  או חברו ; דין  בעל  שיבוא קודם בערמה לדיין טענותיו 

לאחרים ומחמיר  ze`nbec),לעצמו cer my oiire ;`xnb)äMàåÀÄÈ

äLeøt בכשפיה העולם לרמות ומתחסדת פרושה עצמה שעושה – ÀÈ
הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא )))) עפ עפ עפ עפ """"יייי יתירה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי בפרישות שמתנהגת מפרשים: ויש ,

ישראלישראלישראלישראל")")")") ïéLeøt,("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת úBkîe,שבפרושים הצבועים כלומר  – ÇÀÄ
אלא  אינה ופרישותם חסידותם וכל ובמכות, בסיגופים עצמם שמענים

העין , íìBòלמראית élëî elà éøä והורסים מכלים אלו כל – ÂÅÅÀÇÅÈ
ומכשילים  הבריות את הם ומרמים כברם, תוכם שאין העולם, את

גורסים: ויש  mler.אותם. ilan el` ixd
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ע"ב: ב ד.האר נזדעזעה  , הנביאי את יונת  שכשתירג לעיל  הגמרא:הובא שואלת

  התורה את כשתירגמו   ,האר אילו 
הנביאי את כשתירגמו  :הגמרא עונה   

 אבל , נסתרי  דברי מגלה  אינו   והתרגו , מפורשי דבריה    
 , להבינ שנית  דברי יש    דברי ויש   

מגלה   והתרגו , להבינ אפשר שאי  סתומי.האר נזדעזעה  ולכ , פירוש ודוגמא את

: הסתומי  לדברי העתידה הגאולה  יא)לגבי יב  (זכריה    
         

   זה פסוק  של   התרגו ללא     לא – 
מצאנו  שלא לבוא, לעתיד ההספד ידמה  הספד  לאיזה  הפסוק , כוונת מה  יודע הייתי

מפרש ,  שהתרגו מגידו . בבקעת להדדרימו הספד   – 
המספד יגדל  ההוא  ביו, גדולי  הספדי כשני   

        אחאב על  כהספד  
גלעד, ברמות  אר מל הדדרימו שהרגו  ישראל  מל   

      בבקעת חיגר שהיה   מצרי מל פרעה  שהרגו  יהודה  מל יאשיהו  על  וכהספד  
מגידו .

אלו :  אמוראי  בש נוספת בדניאל מימרא ז)כתוב הנבואה (י מראות שראה       
             :הגמרא מבררת  

ה מי . עמו שהיו             ד דבר שיש  נמצא 
ומלאכי] זכריה  ]חגי , מדניאל  ד דבר [דניאל ]יש  :הגמרא מבארת   

 , המקו בשליחות שהתנבאו    לישראל נבואה  למסור נשלח  לא  ו .   
 , הנבואה מראה  את ראה  הוא    

הגמרא: שואלת  ומלאכי זכריה  חגי    . פחדו מדוע :הגמרא עונה    
   מקו מכל  . פחדו ולכ המראה , את ראה  ברקיע  שלה השר  

      ,שמפחד  אד      דבר רואה  שאינו  א  שהוא 
ממנו , מפחד  מפחד הוא ולכ זאת, רואה  שלו  השר .:רבינא מוסי , ינזק שלא   
 [עומד] , ש לקרוא שאסור  ממקומו ידלג  .[אמות] 

,לדלג יכול  , זה לחש      אליה ל ממני,  שמני  המטבחיי בבית  העיזי  
.והניחני 



    
    

   
   

    
   

    
  

    
   

  
    

   
 

אגרות קודש
 ב"ה,  ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו יום ג' שופטים אף כי בקיצור נמרץ ומצו"פ הקבלה כבקשתו.

ובאשר נכנסים אנו בחדש אלול חדש הרחמים הנה מוסג"פ שיחת ש"ק מברכים אלול אשר 

אף שנאמרה לא בשנה זו אבל זמנה הוא בכל שנה ושנה כל השנה ובפרט בימי אלול ר"ת ומל ה"א את 

לבבך ואת לבב זרעך - תשובה, אני לדודי ודודי לי - תפלה, והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר 

ינוס שמה - תורה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים - צדקה. וכמבואר בהקדמתי לקונטרס 

ח"י אלול תש"י ובטח יזכה בתוכנה את הרבים באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה לו ולזוגתו תחי' ופשיטא אשר בריאות הנכונה בכלל זה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר זה כעשרים וחמש שנה שהנהו בעל קורא בעל תוקע וש"ץ 

לשחרית בר"ה ויוהכ"פ, וכיון אשר בשנה זו זהו בתוך י"ב חדש לפטירת אמו ע"ה, שואל דעתי אם 

יעבור לפני התיבה.

והנה מבואר הדין בכ"מ בזה, שבהוחזק בזה כמה שנים יש לו לעבור לפני התיבה גם בר"ה 

ויוהכ"פ ויעיין בנ"כ השו"ע בערוך השלחן ס"ק מו-מז וש"נ. מטה אפרים ונ"כ סימן תקפ"א, ובפרט 

שכותב במכתבו שכבר הורה בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להלכה למעשה בימי 

אבילותו על אביו ע"ה.

על  לעבור  ויוהכ"פ  בר"ה  התיבה  לפני  להעובר  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מהוראות  לו  ידוע  בטח 

פירוש המלות לכה"פ כפשוטו הן של התפלה והן של הפיוטים בימים שלפניהם.

בברכת כוח"ט ואשר יהי' שליח טוב לשולחיו להתברך בשנה טובה ומתוקה בתכאחב"י.
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שלום וברכה! 
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המשך בעמוד ל
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצו
       

           
            
           
            

     
    

      
      

      
      

    
     

      
      

     
      
       
      
      
      

     
     

       
      

       

     
      
      

      
      

      

       
      

    
     

     
       
       

     
     

     
       
      
        

     
     

       

     
        

       
      

     
     

       
       
       

                      
                          
                        

                           
                          
                      































































































































            

    

            

             

       

       

      

  

     

     

       

        

      

       

       

       

        

     

      

       

       

      

       

      

      

        

      

      

      

      

      

       

       

      

     

      

       

       

      

      


















































































        
        

       
       

        
        

       
       

        
         

        
        

        
        

        
       

       
       
         

        
       

      
       

         
       

       
       
      

      
                

              
           

             
             

              
              
               

               
           

















































































מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצז              

       
       
          
          

         
         

        
         

        
   

         
         

        
        

       
         


         


        

         
        

        
          

          
        

        
          

        
      

       
         

          
       

           
         

      
     

         
         

          
          
         

      
          

        
     

          
          

        
        

        
         

       
       

      
         

          
        

        
      

        

        
         

      
      

      
       

       
        

        
      

     
       

      
         

   
       
  

          
         

      
        

     
           

         
      

        
      

          
     

          
         

    
      

 
       

      
          

       
          

        
          

        
        


    

        
          

          
          

       
        

          
          

        
          

         
          

        
          

         
        

      



























































































































































































































































קצח              

       
       

        
          

       
        

          
           

         
         

    
       

        
        

        
        

      
      
        

       
       

        
           

        
       

         
      

      
        
         

        
          

        
          

         
        

         
        

          
       

       
          

       
        

           
           

       
        

          
         

      
      

     
        

          
       

       
     

       
        

        
         

 
          

         
          

    
      

         
        

       
       

         
       

      
        

          
       

        
       

        
        

        
            

       
       

        
        

       
         

        
         

        
       

     
        

       
         

      
        

         
        

         
            

          
  
         

       
         

          
            

     
         

          
           

   









































































































































































































































המשך בעמוד מא



קצט
       

            
           

          
             

      
       

     
       

       
       
      

    
     

      

     
       
      

     
       
      

      
     

     
      

    
     

       
    

     
       
      

      
       

      
      

    
      
      

      
    

      
        
       

   
     

      
     

  
      

      
     

        
       

     
         

      
     
       

                            
                           

   





























































































































            

             

             

               

    

     

     

        

      

       

   

      

      

       

      

      

     

       

       

      

      

       

      

        

      

      

       

       

        

        

       

       

      

      

      

       

      












































































        
       

      
        

        
       

      
        

         
      

       
       

      
      

      
        
      

       
      
       

       
        
       

       
      

     
        

               
              

             
            

           
             

            
               

             
             

               
             
               

             




















































































מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



ר
       

              
           

           
             

     
     

       
      

       
       

      
        
         
       

       
      

      
     

      
       
      
       

    
      

     
       
      
      
       

      
       

       
     

     
     

      
      

      
     
     
       

      
     

     
     

      
      

      
      

      
       

    
    

      
             

          
          

 























































































































             

              

               

               

        

      

      

      

         

       

        

       

      

      

      

     

      

      

       

        

       

       

       

      

       

       

        

       

       

         

      

      

        

      

       

       

       

       

        

  

    

     

      

      

      

      

      

       

        

      

      

      

      

      

               

              

              

           

            

                              

                              

              






























































































































          
       

        
       

        
       
        
        
       
       
        
        
        
        

        
       

       
       

       
       

      
        
        
        
       

       
     

      
        

       
      

       
        

      
        
        
      
      















































































מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רי               

           
          
         
          


     

       
        

       
          

       
        

          
      

     
       

         
        

      
           

        
       

          
         

        
           

       
         

        
          

       
         

          
        

        
         

       
        
         


        

        
        
         

        
        

           
          
          

       
          
           

          
        

        
         
         
          
        


       

        
       

       
        

     
       

        
       

        
        
        
        

         
        

       
      

         
         

     
          

         
         

          
          

       
    

          
       

      
          
         

         
         

        
        
        

       
       

       
        

        
        

          
         

          
          
         
          

         
        

       
         

        
          

         
        

        













































































































































































































































המשך בעמוד מא
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ובספרי  בכל  לימודו  אופן  רוחו  מהלך  ע"ד  כותב  בהם  מכתביו  שני  קבלת  בזה  הנני  מאשר 

חסידות בפרט ואיזה מרעיונותיו מה שעלה בדעתו במאמרי רז"ל.

רק  לא  היינו  שלו,  וחידושים  חדשים  דרכים  דוקא  לו  לחפש  רוצה  ממכתביו  כנראה  והנה 

חידוש בפירוש ענין אלא חידוש ג"כ למצוא הדרך, ולו גם נניח שלא יטעה בחיפושו וימצא את הנקודה 

האמיתית ואת הדרך הנכונה בכלל ובשבילו בפרט, הרי בלי שום ספק אשר יאבד על זה כמה וכמה 
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זמן ויגיעה עפ"י מרז"ל אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשל בהם תחלה, הרי הכשלון שלו יהי' 

בעצם הדרך ולא רק בענין פרטי ובהלכה פרטית, ומובן מעצמו אשר כיון שכל ישראל מאמינים בני 

מאמינים יודעים בפשיטות שלא נברא בעולם דבר אחד לבטלה ובפרט בנוגע להאיש הישראלי הרי כל 

ימינו ספורים כמדת העבודה בתומ"צ אשר עליו למלאות, כל יום ושעה שמבלה הוא על ענין שכבר 

סללו הראשונים שהם כמלאכים, הנה אף את"ל שהוא דבר מצוה ויקבל ע"ז שכר, הרי מאידך גיסא 

אין עושה הוא עבודתו ובמילא מבטל הזמן על ענינים שאינם שלו ובד"מ יחסר בהענינים שצריך הוא 

לעשותם. ומשל למה"ד לאיש שירצה ללמוד המשנה ויאמר שאין רוצה לעיין במפרשי המשנה אלא 

ישמע  לדעתי  ואם  וכו'.  ותוספות  ורש"י  בגמרא  לפלפול המובא  לבוא  שיוכל  עד  כ"כ  עצמו  ייגע את 

הן בלימוד  נלך בה  ברור הדרך  רבותינו  לנו  ילמוד בספרי החסידות שבהם הורו  זו,  הרי כלך מדרך 

תורת הנגלה והן בתורת החסידות והן באופן קיום המצות בשמחה ובהידור, ואז כמה מהענינים אשר 

הם אצלו בספק יראה שכבר בררו אותם הראשונים מאז ומקדם וכמה מענינים שאומר שכבר מצא 

הפתרון הנה יראה שלא זהו הביאור ולא זוהי הדרך ילך בה.

אחת הבחינות לדעת אם הולכים בדרך הנכונה אם לא, זהו לבחון הבכן והפועל יוצא בהנוגע 

את  בחשבון  ויביא  ישראל,  באהבת  ובהחמימות  התורה  בלימוד  בהקביעות  המצות  בקיום  להידור 

הנהגתו בכל הנ"ל אליבא דנפשי' ויתבונן אם ההתעסקות השיעורים שכותב אודותם במכתבו הביאו 

לתוספת בכל הנ"ל או אדרבה לחלישות והאריכות בזה אך למותר.

המורם מכל הנ"ל, יסיח דעתו - איזה שעות ביום - מכשרונותיו וממהותו וילמוד את הלכות 

ולסייעתא  וכיו"ב,  מצותיך  דרך  תניא  החסידות  תורת  וילמוד  יומים  היום  בחיי  לדעתם  הצריכים 

דשמיא הנה יתן בכל יום מימות החול קודם התפלה איזה פרוטה לצדקה ואחר התפלה בכל יום בחול 

על דרך  ויצליחו לעמוד  יזכהו  והשי"ת  לימי החדש,  כפי שנחלק  יאמר השיעור תהלים  ויו"ט  בש"ק 

המלך ולא לחפש נתיבות ומסלות וטוב יהי' לו בגשמיות וברוחניות.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ות"ת ביר"ש.

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מתחיל  כי  לסיפא  מרישא  סתירה  בו  הנני  ורואה  ראה,  מעש"ק  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

כתיבתו אודות הכתות והשיעורים אשר לומד עמהם ומסיים אשר ברוחניות הנה מהותו פוחת והרי 

ידוע עפ"י מרז"ל גודל ענין ערך המלמד את בן חבירו תורה ובפרט המלמד את בן עם הארץ תורה וא"כ 

הרי אי אפשר שעי"ז יוקטן ערכו ובטח גם זה הוא עצת היצר להחלישו בעבודתו הנ"ל ואולי גם כדי 

להביאו לידי רגש יאוש שכיון שהמצב אינו כדבעי הרי מה לו ואיך אפשר לעשות ולא כדאית היגיעה 

להיטיב המצב יותר )אשר גם זה היפך מרז"ל יגעתי ולא מצאתי אל תאמין(, וכבר אמרתי לו כ"פ אשר 

בזמן הזה ההכרח הוא אשר כאו"א יתעסק באיזה ענין של צרכי צבור ואלו השייכים לזה הרי עניני 

חינוך הכשר קודם לכל ויחד עם זה ובשבילו בפרט מוכרח שיהי' לו לימוד קבוע בספרי חסידות חב"ד 

וישתדל ג"כ לעבוד את השי"ת דוקא מתוך שמחה.

ומ"ש שהתחיל ללמוד קצת תניא ונתקשה לו מאד כי אינו רגיל בזה הרי כיון שכותב הטעם 

וכנראה  תאמין,  אל  ומצאתי  יגעתי  לא  רז"ל  כלל  ידוע  והרי  זה  בלימוד  ולהתרגל  לבטלו  הוא  בידו 

במכתבו גופא הנה עדיין לא התחיל בלימוד ביגיעה, ואם היצה"ר אין נוח לו לימוד תורה איזה חלק 

שיהי' הרי עאכו"כ בנוגע ללימוד המביא - כלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה - לאהבתו וליראתו 

ית' ומה התועלת בהשקלא וטריא בזה? יתחיל ללמוד ובמשך הזמן יראה בזה הצלחה...

בברכה.

אגרות קודש



אגרות קודשרד

]א' אלול תשי"ג[

... מצינו במצות מילה מה שאינו בכל המצות, ובהקדם: הא דקטנים אינם בני מצוה, לכאורה, 

יל"פ בשני אופנים: א( דאין התומ"צ שייכים אליהם, כי לגדולים דוקא ניתנו. ב( לכל ישראל ניתנה 

התומ"צ, אלא דקטנים אינם בני חיוב ועונש, דלא בני דעה נינהו.

נפ"מ בין שני האופנים: לפי' הא' אין הקטן )דוקא, כי לגדולים הוזהרו בכ"מ על הקטנים( עובר 

עבירה בעשותו אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה, כי אי"ז שייך אליו כלל, והיתר הוא, ובמילא אין 

כאן ענין תשובה וכפרה )וצע"ק ביבמות מח, סע"ב עיי"ש ביעב"ץ ואהבת איתן(, משא"כ לפי' השני.

וא"כ - הדין דגדול טוב שיקבל ע"ע איזה דבר לתשובה וכפרה על מה שעבר בקטנותו )שו"ע 

או"ח סו"ס שמ"ג( - גם במקום דאין לימוד מיוחד ע"ז כמו ברמב"ם הל' אס"ב פ"ג הי"ז הל' נדרים 

פי"א ה"ד ונ"כ שם - ועיין ראשונים בקדושין יט, א, - מוכיח כאופן הב'.

נוסף במצות ת"ת, שלא לבד ששייכות לקטנים, וכשאר כל המצות, אלא שהתורה חייבה )את 

בזה,  עוד אלא שחיוב ת"ת בכללותו קשור  ולא  ועשה( שילמדו הקטנים תורה,  ובקום  והחכם  האב 

וכמארז"ל )קדושין כט, ב( כל שאחרים מצווים ללמדו מצוה ללמד את עצמו, )ויל"פ שאי"ז סימן, אלא 

טעם או סיבה, ועפ"ז - ת"ת בכלל לא רק קשור, אלא גם תלוי בולמדתם אותם את בניכם(.

נוסף ומיוחד במצות מילה, שלא לבד דשייכת לקטנים והתורה חייבה שיקיימו, בקטנים את 

המצוה - וכמו במצות ת"ת,

אלא שעוד זאת, שבה בשעה אשר במצות ת"ת - החיוב דקטנים הוא רק כשיגדלו, קצת עכ"פ, 

גדולים בכלל זה,  והמצוה אפשר שתתקיים גם בלא קטנים, כי ולמדתם אותם את בניכם גם בנים 

שהרי ולמדתם היינו כל התורה, ובן ט"ו לגמרא.

וכקושיית  לעולם,  לביאתו  בסמיכות  בתכלית,  ובקטן  בקטן,  שענינה  מילה,  במצות  משא"כ 

רז"ל )נדה, לא ב( מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה )ולא קודם לזה(.

- נתחייב בכל המצות, מוכרח, אשר  והטעם לחילוקים הנ"ל, י"ל: כיון שברגע שנעשה גדול 

שגדל  במי  רק  שייכת  דגדלות  לענין  והכנה  מעשה,  לידי  המביא  שהוא  בתלמוד  יתעסק  לזה  קודם 

במקצת, וכיון שהכרח זה הוא רק מצד ענין המעשה - אפשר מצות ת"ת לשלימות בגדולים לחוד ג"כ.

משא"כ ענין מצות מילה הוא - ברית עם הקב"ה, חלישות החומר והתאוה )מו"נ ח"ג ספמ"ט, 

הועתק בבחיי ס"פ לך( תחילת כניסת נפש הקדושה )שו"ע אדה"ז מהד"ב סוס"ד. ועייג"כ ד"ה אני 

לדודי, ה'תש"ט(, כדי שיוכל לעמוד נגד נה"ב דמלך כסיל הבאה תיכף כשננער לצאת ממעי אמו - לכן 

אין נוגע בזה ענין הגדלות, ואדרבה אהני' לי' שטות דקדושה נגד רוח שטות שע"י עובר עבירה, וע"ד 

מש"כ הרמב"ם בהל' דעות פ"ב, ה"ב )עייג"כ קונט' ומעין מ' כו-ז(. ומוכרח להיות בסמיכות לשעה 

שננער לצאת ממעי אמו, כמובן )עיין במו"נ שם: וכאילו הוא עדיין בבטן עד סוף שבעת ימים ואז ימנה 

מרואי אויר העולם, עכ"ל. ועייג"כ זח"ג מג, ב. דב"ר רפ"ו(.

וזוהי ג"כ העבודה דחודש אלול - ר"ת ומל ה"א א ת ל בבך ו את ל בב )בעה"ט דברים ל, ו(, 

עבודה שלמע' מטו"ד, ועי"ז בקשו פני )דנפש דקדושה( את פניך ה' אבקש, ברית עם הקב"ה.
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לו  סעיף  סוף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   האבנט קצוות לתפוס מותר  -

האבנט  בעיקר  חגור  כשהוא - בידיו  ('גארטל ')
.כראוי 

   לתפוס שמותר  שכן  וכל  -
בדרך  למטה משתלשלים ושוליו  הבגד , באמצעית

לבישה.
    זו - מכוסה גופו  כשרוב אבל  -

ככולו " ש"רובו  לבישה .דרך 
    אינם לבישתם שבדרך  בגדים -

להגביהם  מותר  חולצה), (כגון  גופו  רוב את מכסים
לכסות  שדרכם הגוף חלק רוב את שיכסו  .באופן 

    מעילו שולי את להגביה אין  -
כוונתו  ואם מהגשמים, עליו  להגן  כדי לכובעו  מעל  עד 
קצת  שדרך  במקום - מותר  הגשמים מצער  להנצל  גם

בכך  .אנשים

   נתבארו קכו ) (אות לה סעיף לעיל  -
נתבאר  וכאן  הטלית, בהגבהת האיסור  פרטי ג'
(בלבד ) השלישי הפרט  הותר  שלנו  שבמלבושים

ורובו . ראשו  שמכסה כל  - שם המבואר 
   מותר בכך , שדרכם במקום -

(בלי  כתפיו  על  נתון  כשמעיל  הרבים לרשות לצאת
השרוולים) את ,ללבוש

קלה  ברוח  ליפול  ויכולים הגוף, על  רפויים הם אם אך 
כך  בהם לצאת אין  -.

   ידיו מוציא שכשלא משום -
לתפוס  שאסור  שלהם למלבושים הוא דומה מתוכם

בידיו . קצתם אפילו 
   חולצתו שרוולי לקפל  מותר  -

בזה  להתנאות כוונתו  אין  אפילו  מכנסיו , .וקצות

 
שלא 301) זמן שכל שלנו, בגדים כדין אבנט  דין לכאורה

מלבוש. כדרך נחשב  - עיקרו מסיר או מגביה
ח .302) ס "ק  קונטרס ֿאחרון
הנ"ל.303) קונטרס ֿאחרון ע "פ  משמע  כן
כדרך 304) שלא בבגד יציאה בעניין יז סעיף  על לעיל ראה

מצער. להנצל כדי  - מלבוש
לה.305) סעיף  לעיל

מן  חיוב  בזה אין לרש"י  שגם כאן כתב  השלחן ביאורי  בס '
נאמר  אם גם ולכאורה פשוטה, מידי  ההלכה והוציא התורה,
לא  הרי  להתנאות, במקפל התורה מן חיוב  אין שלרש"י 

להתנאות. במגביה כאן מדובר
שם.306) כדלעיל
ורובו.307) ראשו שיכסה צריך בכך, דרכם שאין ובמקום

ואינו  מגובסת שידו שמי  סג סי ' ח "ג משה באר שו"ת וראה
בכל  לכתחילה כך לצאת לו שרי  השרוול, ללבוש יכול

מקום.
אותן 308) וז"ל: סקמ "ב  בא"א הפמ "ג זה כעין כ' כבר

דלמא  למיחש דליכא י "ל כתפיהם על שתולין מנטיל שול
ברשות  זה בלא לילך שלא שמקפידין במקום משתליף 
יש  זה, על מקפידין שאין דבמקום ומבואר עכ"ל, הרבים,
כובע  ע "ג בכובע  וכמו לאתויי , ואתי  נפיל דלמא לחוש

יג). ס "ק  קטו סי ' (בדה"ש מג בסעיף  הנזכר
בהם,309) מכוסה שרובו זמן כל מותר שלנו במלבושים

אפרים  רבבות שו"ת ראה בכך, דרכו אין שאפילו ומשמע 
רכו. סי ' ח "א



רו   

          

 אבל אדם של תלמודו בתחלת אמורים דברים במה
לא  צריך יהיה ולא במאד בה וירבה בחכמה כשיגדיל
מפני שבע "פ  בתורה תמיד לעסוק  ולא שבכתב  תורה ללמוד
היטב  שנחקק  עד מאד רבות פעמים לימודו על חזר שכבר
בעתים  יקרא אזי  כולה ושבע "פ  שבכתב  התורה כל בזכרונו
ישכח  שלא כדי  שבע "פ  תורה ודברי  שבכתב  תורה מזומנים
לסבור  התלמוד לעיון ימיו כל ויפנה התורה מדיני  דבר
לירד  ופירוקים בקושיות בהן ולפלפל בהלכות סברות
דבר  מתוך דבר להבין ההלכות וטעמי  הסברות לעומק 
רוחב  לפי  רבות הלכות חידושי  ולחדש לדבר דבר ולדמות
והדר  אינש ליגמר שאמרו כמו דעתו וישוב  בלבו שיש

ליסבר.

את  לידע  השכל מוסר מתוכם להתבונן ההגדות בדרשות וכן
העולם  והיה שאמר מי  שתכיר רצונך חכמים שאמרו כמו ה'
ומתדבק  הקב "ה את מכיר אתה כך שמתוך אגדה דברי  למוד
וידיעת  הקבלה חכמת שהיא התורה סודות רוב  כי  בדרכיו

באגדות. גנוזים ה'

זמן  ישלש לא אדם של לימודו בתחלת שגם אומרים ויש
מן  חמורה המשנה שהרי  ממש שוים חלקים לשלשה לימודו
זמן  שצריך התלמוד ואצ "ל יותר מרובה זמן וצריכה המקרא
לימודו  זמן לשלש שהצריכו מה אלא מהמשנה יותר מרובה
ויום  יום בכל לו הראוי  כפי  וזמן שיעור אחד לכל ליתן הוא
ולעיין. לסבור ימיו כל כך ואחר בשוה כולו שיגמור כדי 

לדבריהם: לחוש וטוב 

בין ‚ במקרא בין אדם של למודו בתחלת הכל ולדברי 
פעם  בלימוד לו די  לא יום בכל בתלמוד בין במשנה
רבות  פעמים אחד כל על לחזור צריך אלא ושלש  ושתים

היטב . שיזכור כדי  אדם של זכרונו כח  לפי  הכל מאד

צריך  בטעמיהן פסוקות ההלכות שהן והתלמוד והמשנה
שבכתב  תורה כי  מהמקרא יותר כפליים בכפלי  עליהן לחזור
המשנה  שבע "פ  תורה משא"כ בע "פ  לומר רשאי  אתה אי 
התורה  מן הוא חייב  בטעמיהן ההלכות שהן והתלמוד
בפיו  ושגורה סדורה משנתו שתהא עד כך כל עליהן לחזור
ממה  הלכה דבר איזה אדם ישאלנו שאם בענין כך כל
גמגום  בלי  מותר או אסור מיד לו להשיב  יוכל שלמד
ומחודדים  שנונים תורה דברי  שיהיו לבניך ושננתם שנאמר
אלא  לו ותאמר תגמגם אל דבר אדם ישאלך שאם בפיך

אחותי  לחכמה אמור כמ "ש מיד לו בקיאמור שתהא את
ולכן  לך אסורה שאחותך לך שברור כמו לך וברורה בהלכה
אינו  בספרים לעיין ויכול שבע "פ  תורה שנכתבה עכשיו גם
ואינו  לשואלו שמגמגם מאחר ושננתם מצות בזה י "ח  יוצא
כאחותו  לו ברורה זו הלכה ואין שיעיין עד מיד לו משיב 

לעיין. צריך שאינו

*
יחוש  לא הרבה הלכות ללמוד יוכל לא זה ידי  שעל ואף 

בן  אתה ולא לגמור המלאכה עליך לא חכמים שאמרו כמו
לומדים  שהיו בימיהם עושים היו וכן ממנה ליבטל חורין
פרקים  ג' או ב ' רק  לימודם בתחלת לומדים היו פה בעל
מאה  עליהם חוזרים והיו בשבוע  ברייתות או משניות
מאה  פרקו השונה דומה אינו חכמים ואמרו ויותר פעמים
אלהים  עובד נקרא שזה ואחת פעמים מאה לשונה פעמים

כראוי . עבדו לא נקרא וזה

מאה  לחזור צריך אין לפנינו כתובה שבע "פ  שתורה ועכשיו
לחזור  מאוד שיזהר רק  ממש לימודו בשעת ואחת  פעמים
כל  שתהיינה בענין קרובים לפרקים תמיד הראשונות על
הימים  כל בזכרונו היטב  חקוקות עתה עד שלמד ההלכות

ממש: לימודו כבשעת גמגום בלי  לו וברורות שבינתיים

על „ חזר שלא מחמת ממשנתו אחד דבר השוכח  וכל
בנפשו  מתחייב  כאלו הכתוב  עליו מעלה כראוי  לימודו
ושמור  לך השמר רק  שנאמר תורה של בלאו עובר וגם
יסורו  ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח  פן מאוד נפשך
שנאמר  מקום וכל וגו' לבניך והודעתם חייך ימי  כל מלבבך
מדבר  הכתוב  שאין חכמים וקבלו תעשה. לא הוא פן השמר

כולה. התורה לכל הדין הוא אלא לבדן הדברות בעשרת

האדם  שחייב  שכשם זה מפסוק  ג"כ חכמים למדו ולכן
התורה  כל בנו בן את ללמד חייב  ממש כך בנו את ללמד
גבי זה שנכתב  ומה בניך ולבני  לבניך והודעתם שנאמר
הוא  וגו' ה' לפני  עמדת אשר יום כמ "ש הדברות עשרת
הכתוב  עליו מעלה תורה בנו בן את המלמד שכל ללמדך

סיני . מהר קבלה כאלו

מה  בספרים לעיין ויוכל שבע "פ  תורה שנכתבה עכשיו וגם
קודם  בלאו עובר ששכח  מיד כי  כלום מועיל זה אין ששכח 

ש  בשעה בלאו שעובר בימיהם כמו אף שיעיין שוכח 
שמצות  ועוד ששכח  מה וילמדנו מרבו וישאל יחזור שאח "כ
דתו  ימיר ולא יחליף  ולא הדורות בשינוי  תשתנה לא התורה

לעולמים.

וכל  וקוברת שיולדת לאשה דומה ושוכח  הלומד אמרו וגם
שנאמר  לבניו גלות גורם מתלמודו אחד דבר המשכח 

אני : גם בניך אשכח  אלהיך תורת ותשכח 

*
זה ‰ דבר למדתי  לא אילו אחד דבר השוכח  יאמר ואל

ושכחתי כשלמדתי  אתחייב  ולמה בנפשי  נתחייבתי  לא
בלבד  הכתוב  עליו מעלה לא זה דבר למד לא אלו באמת כי 
שכל  ממש בנפשו מתחייב  היה אלא בנפשו מתחייב  כאלו
ישכח  שלא בענין בלימודו ולהוסיף  להרבות לו שאפשר מי 
ואינו  כראוי  לימודו על חזר שכבר מפני  כבר שלמד מה בזה
חוזר  אלא תורה מתלמוד מתבטל שאינו פי  על אף  מוסיף 
מפני אלא שכחה חשש מפני  שלא הראשונות על תמיד
בלימוד  מלטרוח  הראשונות על לחזור יותר לו וקל שנוח 
ודלא  חכמים שאמרו כמו ממש בנפשו מתחייב  זה הרי  חדש
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רז    

הוא  כי  בתורה שנאמר זמנו בלא שיאסף  דהיינו יסיף  מוסיף 
תורה  ודברי  וגו' ימיכם ירבו למען ואומר וגו' חייכם

לאו. הן מכלל נדרשים

ימנע  שלא לענין אלא לגמור המלאכה עליך לא אמרו ולא
לגמור  יכול אינו שהוא מחמת תורה בתלמוד מלעסוק  האדם
כל  הרבה לזכור זכרונו וכח  דעתו מקוצר כולה את ולידע 
וגם  פרנסתו מטירדת שלו הפנאי  מאפס  או שיתבאר כמו כך
אין  עצמה שמצד התורה לתכלית להגיע  יוכל לא אדם כל
שיחזור  לענין וגם למעלה שנתבאר כמו ותכלית קץ  לה
שצריך  מחמת בזה ימעט  ולא כראוי  לימודו על הרבה
לגמור  המלאכה עליך לא כי  התורה לגמור כדי  עוד ללמוד
ולהוסיף  להרבות שלא ממנה ליבטל חורין בן אתה אי  אבל
כבר  שלמדת לימודך על כראוי  חזרת שכבר אחר בלימודך

ממך. ישכח  ולא

שכר  כי  הרבה שכר לך נותנין הרבה תורה למדת ואם
הרב  השכר ומן המצות כל שכר כנגד שקול תורה תלמוד
שיגמור  עד ומוסיף  מרבה שאינו למי  הרב  העונש למד אתה
חכמים  שקיבלו כמו לו אפשר אם כולה שבע "פ  התורה כל

למעלה: שנתבאר כמו המצוה כל הכתוב  בפירוש

Â ועובר בנפשו מתחייב  שהשוכח  אמורים דברים במה
לימודו  על לחזור שנתעצל עצלות מחמת כששכח  בלאו
בפרנסתו  הרבה שטרוד כגון אונסו מחמת אבל כראוי 
לימודו  כל על לחזור לו מספיקים אין לו שקובע  והעתים

מתחי אינו טרוד שהיה קודם עובר שלמד אינו וגם בנפשו יב 
אונסו: מחמת למעט  רק  וגו' לך השמר רק  שנאמר בלאו

*
Ê חמורה שהיא מפני  משנתו עליו וגברה שתקפה מי  וכן

עליה  שחזר מה לו הועיל ולא ממנו נשכחה ולכך עליו
שהיה  אנוס  שאינו פי  על אף  עובר ואינו מתחייב  אינו כראוי 
ולא  עליו החמורות אלו והלכות במשניות תמיד לעסוק  יכול
יסורו  ופן נאמר זה ועל אחרות להלכות מהן דעתו להסיח 
ויסירם  שישב  עד עובר ואינו מתחייב  שאינו ללמדך מלבבך
תורה  דברי  ממנו כשנשכחו ולא ממנו נשכחו ולכך מלבו
בשכלו  יפה ולתפסם בקל להשיגם שכלו מצע  שקצר מפני 
עליה  שיחזור לאחר ממנו ישכחו שלא זכרונו וכח  ומוחו
שאינן  אחרות הלכות על שחוזר כמו כך כל רבות פעמים
בהלכות  תמיד לעסוק  התורה הצריכתו ולא עליו חמורות
הוא  צריך אדרבה אלא ישכחן שלא כדי  עליו החמורות אלו
עד  עליה ולחזור כולה שבע "פ  התורה כל ולידע  ללמוד
שהן  זו חזרה ע "י  לזכור לו שאפשר מה היטב  שיזכור
מאחר  החמורות לשכחת יחוש ולא עליו הקלות הלכות
תמיד  בהן ולעסוק  עליה[ן] עוד מלחזור ומניח  נמנע  שאינו
הקלות  ההלכות לזכור וחזרה בלימוד עסקו מחמת אלא

וזכרונו. מלבו תורה דברי  מסיר שאינו ונמצא

חוזר  שאינו במי  משא"כ אלו לי  ומה אלו הלכות לי  מה (כי 
לידי בא זה ידי  ועל עליו הקלות ההלכות על גם לו כראוי 
דברי מסיר ואינו תורה בתלמוד תמיד שעוסק  אע "פ  שכחה

שדרשו  כמו בנפשו ומתחייב  עובר זה הרי  מלבו תורה
יאריך  ולא יחיה לא צידו רמיה יחרוך לא פסוק  על חכמים
יסורו  ופן אלא מלבבך תסיר ופן נאמר לא שהרי  כו' ימים
ואף  תשכח  פן כמ "ש מלבו ישכחו שלא דהיינו מאליהם
אפילו  או ההלכות כל שגומר לאחר לימודו על שחוזר
לו  מועלת זו חזרה ואין הואיל פרקים וכמה כמה מקצתן
יד  על וקובץ  ימעט  מהבל הון פסוק  על חכמים שדרשו כמו
ונשכחים  מתמעטים חבילות חבילות תורתו עושה אם ירבה
ברצונו  דבריהם על העובר א"כ מעט  מעט  יד על יקבוץ  רק 
ואינו  כראוי  היטב  זוכר שאינו בעצמו ורואה שיודע  ודעתו
מלבו  תורה דברי  כמסיר זה הרי  יד על ולקבוץ  לחזור רוצה

מלבבך): יסורו ופן תשכח  פן על ועובר וזכרונו

*
Á בטבעו גדול שכחן שהוא בעצמו שיודע  מי  וגם

מספר  אין פעמים לימודו על יחזור אם שאף  ותולדתו
יוכל  לא מעט  מעט  ישכח  ואח "כ מה זמן אם כי  יזכור לא
שנתבאר  ושננתם ומצות תשכח  דפן זה מלאו נפשו לפטור
ניתנה  ולא מישראל נפש לכל שוות התורה מצות כי  למעלה
וזה  זו במצוה חייב  זה שיהיה בידו ואחד אחד כל תורת
חייב  אחד כל אלא ותולדתו טבעו מחמת לגמרי  ממנה פטור
אם  זכרונו כח  והשגת יכולתו כפי  בלבו תורה דברי  לזכור

תורה. דברי  הרבה ואם מעט 

שכחן  שהוא מי  כגון לגמור המלאכה עליך לא אמרו זה ועל
עליו  ויחזור ביום אחד פרק  רק  הלכות שונה יהיה ואם גדול
לזכרו  יוכל לא כולו היום כל ואפילו ויותר פעמים מאה
יחזור  לא אם ואח "כ משל דרך על אחד חודש אם כי  היטב 
כן  לעשות חייב  זה הרי  מעט  מעט  לשכוח  יתחיל עליו
כולו  היום כל עליו ולחזור אחד פרק  רק  יום בכל ללמוד
על  יחזור החדש בסוף  ואח "כ יום שלשים יעשה וכן
היטב  לזכרם שיוכל עד פעמים כמה אלו פרקים השלשים
כך  בתוך ילמוד ואח "כ משל דרך על שבועות ד' או ג' עוד
ויעשה  כולו היום כל עליו ויחזור יום בכל אחד פרק  עוד
או  פעם עוד יחזור ואזי  אלו שבועות ד' או הג' כלות עד כן
פרקים  על וגם הראשונים פרקים שלשים על שתים
לזכור  שיוכל עד אלו שבועות ד' או בג' שלמד האחרונים
בכל  אחד פרק  עוד ילמוד כך ובתוך שבועות כמה עוד הכל
בכל  יום בכל אחד פרק  והולך מוסיף  להיות יעשה וכן יום.
הרבה  כך כל שילמוד עד לחזרה חזרה בין שבינתיים ימים
בסוף  הראשונות על לחזור כשיצטרך בענין ותלמוד משנה
מחדש  יותר היטב  לזכור יכול שאינו טבעו כפי  חדש כל
עד  כולו החדש כל זו בחזרה ישהה אזי  משל דרך על אחד
מידי לעולם יעשה וכן עתה עד שלמד לימוד כל על שיחזור

הראשונות. על תמיד לחזור בחדשו חדש

מה  כדי  רק  ימיו כל ולידע  ללמוד יוכל שלא שנמצא ואף 
המלאכה  עליך לא כי  יחוש לא אחד בחדש לחזור שיוכל
בקיאים  היו שלא תלמידים בימיהם מצויים היו וכך לגמור

מסכתות: שתי  מהן ויש אחת מסכת רק  פה בעל ויודעים
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רח   

Ë תורה דברי  ללמוד יכול שאינו מאחר כזה אדם אך
לידי המביא בלימוד לימודו כל שיהיה צריך מאד הרבה

לקיים מ  אותן לידע  אדם לכל הצריכות הלכות שהן עשה
והם  ושלום חס  באיסורים מליכשל וליזהר כהלכתן המצות
או  שבעיר המורה לחכם תמיד לישאל אפשר שאי  דברים
תחלה  ילמדם לא אם כלל ולהסתפק  לישאל יודע  יהיה שלא
ומעט  דעה יורה ומיעוט  כולו כמעט  חיים אורח  רוב  דהיינו
בטעמה  ברורה הלכה כל משפט  וחושן העזר באבן
ולחזור  לפחות הב "י  או הרא"ש כמו ומפרשיו מהתלמוד

לעולם. עליהן

שבע "פ  התורה כל ולזכור ללמוד שיוכל יפה שדעתו מי  וגם
למעשה  הצריכות הללו הלכות תחלה ולחזור ללמוד לו יש
צריך  שאין ההלכות כל שאר על קדימה דין להן יש כי 

כך. כל למעשה

מתוכן  להתבונן מעשה לידי  כן גם מביא האגדות ולימוד
זו  למדה הגיע  שלא ומי  למעלה. שנתבאר כמו השכל מוסר
וההגדות  המדרשים על דבריהם שנבנו מוסר בספרי  ילמוד

הזוהר. ומאמרי 

שנתבאר  כמו מזומנים לעתים בתנ"ך הקריאה מלבד זה וכל
הכל: על קדימה דין לה שיש למעלה

Èלידי המביא לימודו בכל היטב  בקי  שהוא אחר ואם
שעה  יום בכל  לו לקבוע  יוכל לעולם עליו וחוזר מעשה
לחזור  והלילה היום שאר לו ויספיק  אחר ללימוד קטנה
ממנו  ישכח  שלא מעשה לידי  המביא לימודו על כראוי 
אזי למעלה שנתבאר כמו כאחותו לו ברור ויהיה לעולם
זו  קטנה בשעה לימודו לקבוע  הקבלה ע "ד הדבר נכון
בבלי התלמוד כל כסדר אחת פעם ללמוד יום שבכל
וכל  ותוספתות וסיפרי  וסיפרא ומכילתא וירושלמי 
תורה  היא דבריהם שכל ואמוראים מתנאים המדרשים
ותנחומא  רבות כמו מסיני  למשה שניתנה פה שבעל
שי [וכ]ל  כדי  כולן על רשב "י  ומדרשי  בהן וכיוצא ופסיקתות
לקיים  בחייו אח [ת] פעם כולה פה שבעל התורה כל לגמור
שנתבאר  כמו וגו' המצוה כל את תשמרון שמור מצות

למעלה.

לימודו  כל יזכירוהו לבוא לעתיד הרי  הכל שישכח  ואף 
ישכח  שלא כך כל לחזור לו אפשר שאי  אנסו מחמת ששכח 
היום  שאר כי  יום בכל קטנה שעה רק  שלומד זה לימוד

לי המביא לימוד על לחזור לו צריך מעשה והלילה די 
וגם  למעלה שנתבאר כמו עובר אינו אונס  מחמת והשוכח 
הכבוד  כסא עד למעלה העולה היא התורה זאת הנה עתה
לפני שכחה אין כי  כמ "ש מהכסא למעלה לא אך בכלל ועד
והזכר  הזכרון עולם מהכסא למעלה שהוא כבודך כסא

לינק  מגעת ואינה הקליפה מצד באה השכחה (כי  המשפיע 
כו'). שלם הכסא שאין כמ "ש הכסא עד אלא

*
‡È אחר ללימוד גדולה שעה לו לקבוע  יוכל אם אבל

לידי המביא לימודו על לחזור היום שאר לו ויספיק 
הלכות  זו בשעה ללמוד מעט  מעט  להוסיף  חייב  אזי  מעשה
נוהגות  שאינן מצות אף  מצות התרי "ג פירוש שהן אחרות
אותן  שיזכור כראוי  עליהן ולחזור בהן וכיוצא קדשים כמו
וגו' המצוה כל שנאמר למעלה שנתבאר כמו לעולם היטב 

לגמור. המלאכה עליך ולא

מהתלמוד  אלו הלכות ללמוד מספקת זו שעה שאין אף  ולכן
המשניות  מתוך אות[ן] ילמוד עכ"פ  כך כל עליהן ולחזור
פה. בעל זוכרן שיהיה עד כראוי  עליהן ויחזור פירושיהן עם

כל  חכמים שאמרו כמו קדשים בסדר תחלה לעסוק  לו ויש
הדבר  נכון כן ועל עולה הקריב  כאלו עולה בתורת העוסק 
וכל  בשלימות הקרבנות כל הלכות ללמוד לו אפשר אם
באר  כמבואר כליו וכל המקדש והלכות שבמקדש העבודות
קרבנות  וספר עבודה בספר ז"ל הרמב "ם בחיבור היטב 
ללמוד  זו בשעה עוד להוסיף  יוכל אם הזמן במשך ואח "כ
קודמים  והם וזרעים טהרות בסדר יעסוק  כראוי  ולחזור
בלימוד  הרבה עסק  שכבר מאחר נזיקין נשים מועד לסדר
אלו  סדרים בג' השנויות הלכות שהן מעשה לידי  המביא

ונדה): וחולין ברכות (לבד

È לאזניו ולהשמיע  בשפתיו להוציא ליזהר צריך אדם וכל
כן  אם אלא ותלמוד משנה במקרא בין שלומד מה כל
בהרהור  שלומד מה וכל דבר מתוך דבר להבין עיון בשעת
יוצא  אינו מוציא ואינו בשפתיו להוציא לו ואפשר לבד
ימוש  לא וכמ "ש אותם ולמדתם מצות חובת ידי  זה בלימוד
המצות  בכל וכמו וגו' בו והגית מפיך הזה התורה ספר
אלא  בהרהור חובתו ידי  בהן יוצא שאינו בדבור התלויות

בפיו. כעונה שהשומע  המדבר מפי  שומע  כן אם

פירוש  אפילו מבין שאינו פי  על אף  בשפתיו מוציא אם  אך
ולמדתם  מצות מקיים זה הרי  הארץ  עם שהוא מפני  המלות
לפני בשחר התורה ברכת מברך הארץ  עם כל ולפיכך

תורה:הפסוקים  לספר כשעולה וכן

‚È בתורה אבל שבכתב  בתורה אמורים דברים במה
כלל. לימוד נחשב  אינו הפירוש מבין אינו אם שבע "פ 

בדברים  גם התורה בכל לעסוק  לאדם יש כן פי  על ואף 
כל  ולהשיג להבין יזכה לבא ולעתיד להבין יוכל שלא

דעתו: מקוצר השיגה ולא הזה בעולם בה שעסק  התורה

שני  פרק  ת "ת  הלכות 
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" תצא "י התחיל  דר  תאר  מה  יוע]   , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

קריאת־מע]. לפניה "  י"  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמעני
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" דשה "א רת תאר  כמ  אי" התחיל  דר  , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
צדקה". א א   נגאלי ְְְִִִִֵֶָָָָָיראל 
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 צאינה" סק  על  יא ר  – אריכת אחר    מק תאר  כמְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ְֶָראינה".

," ראלי ני ת "ונק י סק  על  יא ר  תאר : מה  יוע]ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
סק  על  ביא ר  . רה  ס.[   יע יראל ". ר בע 'כ מנה "מי ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

 ואכל" התחיל  ר   ס עקב, פר ת תאר  מה  יוע]ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
.["ברכ בעְְְֵַָָָָו

 אסרי" סק  על  מצוה": ל  "מחה  מעני תאר  מה  יוע]ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לעיל ]. הזר  ראינה" "צאינה סק  על  ביא ר  ." פ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָל

  אלה  ואמר יראל  ני את "צו סק  על  מה תאר  מְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לחמי"]. קר ני ְְִִֶַָָאת

      'כ    
          

        

הוי"ה  "י י ידר ", "מה סק  על  ,    מה תאר  מה  יְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוע
הא " א כלה  א אלקי ְֱֵֶָֹ
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. רוי  ליהע ער  ," חיי  ע" תב מְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

      

.ב קלח ,  וד ד. קלד,   דנא  א רא  :" קד "ימי  עני  יוע]ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
תצא . י פר ה אבה", "ולא  סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוע
 ח "ית  מעני מה", אל  "וקרא  סק  על  יא ר  וקרא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹבפר ה

.[" ְִסתר

 קס על  יא ר  תאר  מה  יוע] עני י יכר ", הה  ב "י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
כה   לב י ־הרי. גדי דל    ְְְִִִֵֵַָָָֹ

      (ב קלב,  ) ַ
        

  (ב פח ,  )     ַ
    ) זטא  א רא   ירה ממע  וכ ְְְִֵֵַַַַַָָ

א ). עד ַרפח ,

        


       

       
  

       
         

        'כ ' 

, ריה  וי אל ל  מת י''ג חינת ב'  מעני תאר  מה  יְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוע
כי  אר  דכד", "ומי התחיל  דר  ְְְְְְְִִִֵַַַַָֹ

.( א עד קלח ,  ) א רא  תב מְְִֶַַַָָ

            

             

   

א ). עמד  ס קנב,   ,ת העל הר   יוע)ְְְֲֵַַַַַַֹ

 ת וח  י פ א  י א א  עב ב: עד יח ,   רא ית הר   יוע)ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ
.(   יע .'ֵַָכ
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. רוי  ליהע ער  ," חיי  ע" תב מְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

      

.ב קלח ,  וד ד. קלד,   דנא  א רא  :" קד "ימי  עני  יוע]ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
תצא . י פר ה אבה", "ולא  סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוע
 ח "ית  מעני מה", אל  "וקרא  סק  על  יא ר  וקרא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹבפר ה

.[" ְִסתר

 קס על  יא ר  תאר  מה  יוע] עני י יכר ", הה  ב "י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
כה   לב י ־הרי. גדי דל    ְְְִִִֵֵַָָָֹ

      (ב קלב,  ) ַ
        

  (ב פח ,  )     ַ
    ) זטא  א רא   ירה ממע  וכ ְְְִֵֵַַַַַָָ

א ). עד ַרפח ,
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, ריה  וי אל ל  מת י''ג חינת ב'  מעני תאר  מה  יְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוע
כי  אר  דכד", "ומי התחיל  דר  ְְְְְְְִִִֵַַַַָֹ

.( א עד קלח ,  ) א רא  תב מְְִֶַַַָָ

            

             

   

א ). עמד  ס קנב,   ,ת העל הר   יוע)ְְְֲֵַַַַַַֹ

 ת וח  י פ א  י א א  עב ב: עד יח ,   רא ית הר   יוע)ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ
.(   יע .'ֵַָכ
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. לעיל הזר  תצא " "י סק  על  מה תאר  כמְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

        
         

           
     

          
         

     
"'כ  ה את  אכילו" התחיל  דר    תב כמ ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ

.   יֵַָע

         
 

  (ב עד פא ,  )      ַַ
 'כ        

          
         

   

 רבד מה". "וקהל  התחיל  ר   ס תאר : מה  יוע]ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
רה:  מעני עד תאר  מה  יוע ." א "רי דר התחיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עצרת", המיני  " סק  ועל  הר ת. ערת "וידר " ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָהתחיל 
הזרת  י תאר  מה  יוע מעה". לידי ביא  למד "דל   עניְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
בר ת   מ טל  מחינת נמ זה ידי על  אי , האר בר ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָרה

[   יע .'כ  האר ֵֶַָָָ

•


        

 

ומקבל ‰Â‰(ג) משפיע יחוד  לענין  שני משל  עוד  יש
המשפיע  לגבי המקבל  עליות בין  בהפרש
מענין  והוא כנ "ל  המקבל  לגבי המשפיע ירידת ובין 
מגרמ ' לה לית שהירח  והירח  השמש ודיבוק קירוב
דגם  כידוע השמש וזיו  מאור  אור  ומקבלת כלום
כח  בה אין  אבל  ספירי אור  בעצם אורה שהלבנה

מקבלת  כאשר  כ "א וכלל  כלל  למטה להאיר  המאיר 
היא  גם תאיר  אז  חלקיה בכל  המאיר  השמש  מאור 
בחצי  אלא אינו  במילואה שהלבנה ידוע והנה כידוע.
כדור  חלקי בכל  השמש אור  יאיר  שאז  דוק' החדש
השמש  אל  ביותר  שמתקרבת מפני השמש שכנגד  הירח 
ולא  השמש מן  מתרחקת שהיא ובסופו  החדש ובתחלת
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רטז   

אז  שבה הקטן  בחלק רק חלקיה בכל  השמש אור  יאיר 
כנקודה  רק המאיר  אור  בה שאין  עד  הירח  מיעוט  הוא
מהלך  סיבוב וסיבת באופן  תלוי וזה כידוע לבד  אחד 
אופן  לפי בריחוק או  בקירוב השמש ונגד  למול  הלבנה

יה  כן  הקירוב  או  מיעוט הריחוק או  אורה רבוי אופן  יה
כידוע  נימא כמלא אפי' יגרע ולא יוסיף לא אורה
לפעמים  תמיד  שינויי' הלבנה באור  שיש ונמצא
חדש  בכל  כי האור  בגדלות ולפעמים האור  בקטנות
חלילה  חוזר  וכן  מעט  מעט  ומתקרבת מתרחקת וחדש
תמיד  כי כלל  שנוי שום בו  אין  השמש במאור  אבל  כו '
לזמן  זמן  בין  כלל  הפרש בלי חלקיו  בכל  אורו  מאיר 
חלקיה  בכל  הירח  בגלגל  להאיר  יבצר  לא מצידו  וגם
מה  רק וכלל  כלל  ועיכוב מניעה שום בלי וזמן  עת בכל 
רק  השמש מצד  זה אין  לזמן  מזמן  בירח  בא שהשנוי
כמו  ביותר  מתקרבת לפעמים שהלבנה מפני הירח  מצד 
ואח "כ  בחדש א' פעם אלא זה ואין  החדש בחצי
בכל  השמש אור  יאיר  לא וממיל ' מעט  מעט  מתרחקת
כו ' ריחוקה ערך  לפי מצומצ' בחלק רק כדור ' חלקי
היא  רק עצמי אור  בה אין  שהלבנה לפי הוא והטעם
השפלות  בבחי' הוא מקבל  בחי' וכל  אור  מקבל  בחי'
המשפיע  אל  תמיד  להתקרב ועוז  כח  בו  ואין  בערך 
לגשת  שבוש תלמיד  כמו  הגדול  אורו  תמיד  ולקבל 
פניה  הופכת הכלה (וכמו  העתים מן  בעת רק לקבל 
לסבב  כח  בה אין  בסיבובה הלבנה וכך  בזוהר ) וכמ "ש

לנקודת  לכוון  השמש גלגל  לסיבוב בקירוב תמיד 
ואח "כ  בלבד  בחודש א' פעם כ "א עת בכל  מרכזו 
מעט  ומתקרבת וחוזרת מעט  מעט  והולכת מתרחקת
משא"כ  תמיד  וירידות עליות בה יש ולכך  כו ' מעט 
עת  בכל  שנוי בו  אין  משפיע אור  בחי' שהוא השמש
עם  א' בסיגנון  עולה וה"ז  כו ' בשוה מאיר  הוא וזמן 
לגבי  התחתון  עליות שבין  בהפרש הנ "ל  הראשון  משל 
ההכנה  אחר  כ "א ועת זמן  בכל  לעלו ' לו  שא"א העליון 
כו ' מניעה שום אין  העליון  אור  ירידת משא "כ  הראוי
גבוה  המשפיע שירידת מובן  הראשון  במשל  (אך 
והירח  השמש במשל  מובן  אינו  וזה המקבל  מעליות
לשמש  כשמתקרב הירח  עליות בין  הפרש אין  שהרי
השמש  אור  הארת בין  בעצמו  השמש אור  שמקבל 
ידבר  אז  ממ "ש מובן  זה דבר  אמנם כו ' בירח  מעצמו 
לפי  כו ' בעמק וירח  דום בגבעון  שמש כו ' לה' יהושע
קירוב  ענין  סיבת הוא והירח  השמש והילוך  שהסיבוב
הפסק  בלי תמידי יחוד  הוא בעמדם אבל  כו ' וריחוק
כו ' יאסף לא וירחך  שמשך  עוד  יבא לא לעתיד  כמ "ש
מ "נ  העלאת בלי מעצמו  המשפיע הארת ענין  יובן  ומזה
דגם  כו ' ואחריו  לפניו  הי' ולא אמר  ולכך  וד "ל ) דמקבל 
לעתיד  וכן  בהילוך  מסבבים היו  בשוה מאורות ב' שהיו 
והירח  השמש עמידת אבל  כו ' שמשך  עוד  יבוא לא

למעלה  בעצמותם הוא היחוד  רק למטה השפעה מבחי'
וד "ל : במ "א וכמ "ש אויביו  גוי יקום עד  וז "ש לבד 
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‰˘ÓÁ'ה כמ "ש א' קנין  תורה הקב"ה, קנה קנינים
וכמ "ש  א' קנין  אברהם דרכו , ראשית קנני
וארץ  שמים וארץ, שמים קונה עליון  לאל  אברם ברוך 
בהמ "ק  קנית, זו  עם וכמ "ש א' קנין  ישראל  א', קנין 
שמים  בורא כתי' הלא קנין  ענין  מהו  וצ"ל  א'. קנין 
מאין  בריאה לשון  הוא בורא אך  קנין , ענין  ומהו  וארץ
אבל  ליש מאין  שברא אומרים שהם כידוע אבל  ליש,
הוה  לשון  תמידי לשון  הוא קנין  אבל  הארץ את עזב
בתמידיות  הוה לשון  כולם את מחי' ואתה וכמ "ש
ובכל  עת בכל  מע"ב תמיד  בכ "י מחדש ובטובו  וכמ "ש
וזהו  ובוהו  לתוהו  חוזר  העולם הי' ח "ו  וא"ל  רגע
מהקנינים  והסדר  בתמידות, שיהי' שנקנה קנין  לשון 

אותיות  הוא אברהם כי א' קנין  אברהם כך  הוא
וכמ "ש  חסד  חפץ מצד  הי' הבריאה שחיות בהבראם,
שהוא  אברהם בחי' וזהו  יבנה חסד  עולם אמרתי כי
גבורה  ענין  שזהו  א' קנין  תורה ואח "כ  חסד  בחי'
דת  אש מימינו  וכמ "ש ניתנה הגבורה מפי שהתורה
לבנה  אש ע"ג שחורה אש וכמו  אש נק' שהתורה למו 
כל  את אלקים וידבר  וכמ "ש גבורה בחי' שזהו 
אלקים  וכמו  גבורה בחי' הוא והאלקים האלה הדברים
תפארת  בחי' שזהו  א' קנין  ישראל  ואח "כ  חיים,
וארץ  שמים ואח "כ  אתפאר , בך  אשר  ישראל  וכמ "ש
יסוד , בחי' כל  בחי' שזהו  וארץ בשמים כל  כי א' קנין 

מל '. בחי' הוא ובהמ "ק
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Â‰ÊÂ ו אין שארז "ל  ואדם האדמה את לעבוד  אין  אדם
הבריות  את להעביד  המעגל  וחוני כאלי'
וכמ "ש  מ "ן , להעלות עבודתו  הי' שאלי' פי' להקב"ה
מ "ן  המעלה הוא כי ב"ן  גימ ' אליהו  קמ "א א' במאו "א
השמי' בסערה שעלה וזהו  עכ "ל . ב"ן  בסוד  שהם
הי' ולכן  אין , בבחי' להיות ג"כ  גופו  שנזדכך  והיינו 
ארץ, בחי' שהיא בכנס"י מ "ן  העלאות לפעול  בכחו 
שיש  והתשוקה הרצוא בחי' הוא מ "ן  העלאות שענין 
הוא  שבה התחילה נעיצת כי מצד  שזהו  וכנ "ל  בארץ

וכנ "ל . דחכ ' היש המהוה האין  בחי'
Î"ÂÓÎÂ דתעניות במשנה אמרו  המעגל  חוני על 

לך  ועושה המקום לפני מתחטא שאתה
להיות  בעצמו  פעל  כי מפני והיינו  כו ', כבן  רצונך 
רצונו  לו  עשו  לכן  וכל  מכל  לגמרי רצונך  בטל  בבחי'
ואדם  שא' וזהו  כו ', לאין  הביטול  בחי' ע"י ג"כ  שזהו 

שיוכל  אין  שהוא אדם בחי' יש שלא פי' כו ' לעבוד  אין 
הגילוי  אל  מהעלם ולגלות להוציא האדמה את לעבוד 
וכמו  האדמה, עבודת שז "ע באדמה שיש האין  בחי'
כח  ולהוציא לגלות הוא האדמה עבודת שבגשמיות
לגילוי  שתצא ברוחניות הוא כן  בארץ, שיש הצומח 
שלכן  בארץ בהעלם שיש התחילה נעיצת כוונת בחי'
אם  אמנם כנ "ל , ליש מאין  התחדשות כח  בה יש
ע"ד  אתעדל "ת ע"י הוא מלמעלה הבאה ההמשכה
הרצוא  כח  הגילוי אל  מהעלם יוצא הרי תזריע כי אשה
מן  לקבל  צריכה שעדיין  והגם שבה, והתשוקה
שזה  מפני מ "מ  להוליד , תוכל  לא זה ובלי המשפיע
מבחי' היא זו  ההולדה כח  הנה אתעדל "ת ע"י נמשך 
בחי' הוא שורשה לבחי' מתקרבת להיותה גבוה היותר 
נעיצת  כוונת יותר  ומתגלה נעוצה היא שם אשר  האין 

כו '. התחילה
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שבספירות, ההגבלה  את מגלה  המלכות  הפרק: תוכן
האור  גילוי לצורך  בהשפעה הצמצומים  ד ' ממשל  כמובן 

בלבד . הארה היא  המלאכים וקליטת בעולמות ,
הפירוש  את לבאר נ "ע הרבי התחיל  הקודם בפרק
לגלות עניינו  שהמספר מספר, לשון - בספירה הראשון
דאצילות הספירות וכן  חדש, משהו  ליצור ולא  קיים  דבר
שהיתה שבספירות ההתחלקות את  לגלות הוא עניינם

הגנו  ספירות בדרגת בהעלם  לכן  זהקודם בפרק זות .
דאצילות הספירות שכל  שלמרות נ "ע, הרבי מבאר
הוא באצילות  המספר ענין  עיקר מספר, בשם נקראות

דווקא. המלכות  בספירת
  בהנקרא 79

לשונו: וזה  הרמ "ק    

ספירת     

המלכות     המידות
שהעולם כיון  עליונים ", "ימים  נקראות אצילות של 
(והמוחין  המידות  ששת  כנגד  ימים בששה  נברא
מבריאת למעלה הם המידות מששת שלמעלה  העליונים 

העולם)   ומספר חשבון  היא המלכות מדוע
- העליונים  לימים    - המידות  היינו ,

     שרואים [וכפי - מלכות
ספירת (שענינו  שהדיבור  למטה, האדם  אצל  גם 

(המידות)] הרגש  את מגלה  המלכות)  

 , דבר איזה ומחשבים שסופרים 

 , למנותו ושייך  מוגבל  הוא עצמו  שמצד 
בהעלם, הוא שבו  שהגבול  אלא  

אותו  שבו .שסופרים הגבול   

    , הקודם בפרק 

    - ההגבלה

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

יג .79. פרק כג  שער רימונים, פרד "ס



ריח   

 , בפועל הספירה  לפני  עוד  הספירה
-   התווסף הספירה ידי שעל  ולא

הנספר  בדבר משהו       

      דבר הוא  שהמספר אף
הוא בפועל  הספירה  לפני בספירה, מתגלה שרק  קיים 

וגבול  מספר בדרגת  אינו     

        

       

 שם שיש הגנוזות , הספירות  דרגת וכמו
- ומחולקות  שונות ספירות עשר של  גדר בהעלם

    ,האדם שאצל  וכמו
גלוי לא  שזה  אלא  מוגבל , הוא הדבר שסופר לפני  עוד 

שבדבר. ההגבלה  מתגלית הספירה ידי  על  ורק  וידוע,
       

      ימי היינו ,
- העולם בריאת

         

     ששת) עלמא דהוי 
קיים) שהעולם השנים אלפי  שמקור והיינו,

הוא - העולם קיום של  שנה  אלפי ששת - הזמן מציאות
מספר  של  ענין שיש כן  ואם העליונות, המידות  מששת
המלכות דווקא  ומדוע העליונות, במידות  גם  וגבול 

מספר? בשם נקראת
נ "ע: הרבי מתרץ   ומנין מספר שיש למרות 

העליונות , במידות גם   ו בהעלם 

  דווקא  המספר

        

דאצילות הספירות שכללות הקודם , בפרק  שלמדנו  כפי
הק ההתחלקות כבר מגלים מוחלט בהעלם יימת 

גופא, האצילות עולם  בתוך  כך  הגנוזות, בספירות
בהעלם הקיים והמספר המנין  את מגלה המלכות ספירת

- העליונות  במידות    - במלכות 

 

המלכות לספירת העליונות המידות בין  שההבדל 
הזמן , בעניין מתבטא   

ועתיד , הווה  עבר, של  לשונות  במלכות לומר שייך  שלכן 
שונים): מפסוקים  (המורכבת בתפילה  המופיעה כלשון 

ה' 'ה הווה ), בלשון  'ה עבר), בלשון 

,( עתיד בלשון    יש העליונות) במידות 

   ממש הזמן להתגלות נעלמת הכנה כלומר,
במדרש  הנאמר  ענין והוא  סדר "80במלכות , שהיה  מלמד 

שכבר  זה, במדרש הפנימי  שהפירוש לכן", קודם  זמנים
של  סדר  היינו , - זמנים  סדר יש העליונות במידות
אחת ומשתלשלות שנמשכות בספירות  ואיחור  קדימה
היורדת במלכות כך  אחר השתלשל  שמזה  - מהשניה

ממש  זמן של  עניין הנבראים לעולמות  הזמן שהרי
הנבראים, בעולמות  שייך  הוא  ולכן  נברא הוא 

  81.(
      

      בספירות
גופא   
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ה 'תש"ב] [אלול 

"ÈÏ È„Â„Â È„Â„Ï È‡"בשושנים .1הרועה
לי" ודודי לדודי "אני המילים ארבע של  התיבות ראשי

אלול  .2הם

כתוב  לכן  בשושנים".3קודם הרועה לו  ואני לי "דודי
רק  דורש הוא רוצה, יתברך  שה' מה כל  מפרש, רש"י
פסח , עשו  אומר : הוא לי ורק – ישראל  בני – ממני

ג .1) ו, השירים שיר
ראש 2) שער חיים, עץ פרי  השנה. ראש תפילות אבודרהם,

א. פרק השנה,
טז.3) ב, שם



ריט    

ואינו  קרבנות, הביאו  משכן , עשו  הבכורות, את קדשו 
ממנו  תבעתי צרכי כל  – לו  ואני אחר . מעם זאת תובע
צאנו  את רועה יתברך  ה' אחרים. מאלהים ולא

טוב. מרעה במקום בשושנים,
לו " ואני לי "דודי הפסוק בין  החילוק מה להבין : צריך 

לי"? ודודי לדודי "אני והפסוק
לעבוד  אלקית, לעבודה בהתעוררות הוא: בזה הענין 

אופנים: שני ישנם ברוך ֿהוא, הבורא את
 ֿ ברוך  הבורא לעבודת שההתעוררות הוא, אחד  אופן 
האדם  את מעוררים שמלמעלה משמים, באה הוא
באה  מלמעלה ההתעוררות הבורא. לעבודת שיתעורר 

שונות. סיבות ועל ֿידי שונים באופנים
נדח 4כתוב  ממנו  ידח  לבלתי מחשבות "."וחשב

ללכת  אפשרויות ריבוי לאדם נותן  ברוך ֿהוא הבורא
הדרך  מן  שירד  זה וגם ומצוות, תורה של  הישר  בדרך 
להציל  איך  כביכול , מתבונן , הוא ברוך  הבורא – הישר 
היהודי  מהעם ונידח  מנותק עצמו  חש שכבר  זה את גם

הרעים. מעשיו  את וייטיב תשובה שיעשה –
שיבחר  חופשית בחירה לאדם נותן  יתברך  שה ' אף

שכתוב  כמו  בחיים, דרכו  את נתתי 5בעצמו  "ראה
הרע" ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך 
דרך  את הדרכים: שתי את לאדם נותן  יתברך  ה' –
דרך  ואת לאדם, ורוחניים גשמיים חיים שהיא הטוב,

– לאדם ורוחני גשמי מות גזר ֿדין  שהיא הרע,
כרצונו . בחיים דרכו  את שבוחר  זה הוא עצמו  האדם

 ֿ רחמנא ונופל  רעה, דרך  לעצמו  בוחר  האדם כאשר 
ונידח  מיהדות ניתק שהוא עד  דחי, אל  מדחי ליצלן 
סיבות  יוצר  המרובים ברחמיו  יתברך  ה' היהודי, מהעם
והנידח  מיהדות המנותק שגם שונים, באופנים שונות

יתברך . ה' ואל  ליהדות ישוב היהודי מהעם
מסוים, חלום ידי על  לפעמים באה זו  התעוררות

כל  ללא מעצמו , כאשר  פתאומי, זכרון  ידי על  ולפעמים
 ֿ חברי או  מהוריו  באחד  נזכר  הוא ידועות, סיבות
כאבֿלב  אותו  אופף הללו  הסיבות כל  ידי ועל  נעוריו ,

הירוד ; הרוחני מצבו  לו  כואב ומאוד  חזק,
איתנה  החלטה עצמו  על  מקבל  והוא בקרבו , נשבר  לבו 
הוא  ומצוות. תורה שומר  יהיה הוא והלאה שמהיום
עם  חברותו  את ומנתק שלו  הטריפה כלי את שובר 
את  שומר  כשר , אוכל  תפילין , מניח  הוא הרעים. חבריו 
שה' המצוות כל  את ומקיים שבת שומר  הטהרה,

ציוה. יתברך 
לתשובה  ההתעוררות את המביא אחד  אופן  זהו 

ברוך ֿהוא. הבורא ולעבודת
ועבודת  לתשובה ההתעוררות את המביא השני האופן 
לתשובה  מתעורר  עצמו  שהאדם הוא ברוך ֿהוא, הבורא

הנהגתו . ולשיפור 
התשובה  חטא 6ענין  על  רק שזהו  ה'עולם', כסברת אינו 

ועון .
יותר  ועדין  יותר  טוב להיות להפוך  הוא התשובה ענין 
מסויימת, התבוננות ידי על  באה זו  ותשובה מבעבר ,

בעולם. האדם בריאת בתכלית מתבונן  שהוא
שמשמעו  לו ", ואני לי "דודי הכתוב בין  החילוק  זהו 
"אני  שכתוב ומה השמים, מן  הבאה התעוררות אופן 

אופ  שהוא לי", ודודי שהאדם לדודי התעוררות ן 
 ֿ ברוך  הבורא ולעבודת תשובה לעשות בעצמו  מתעורר 

הוא.
.ÂˆÈ˜ חופשית בחירה לאדם נותן  יתברך  שה' למרות

שבאה  לו ", ואני לי "דודי זאת בכל  לרע, טוב בין 
שגם  זכרון , או  חלום על ֿידי השמים מן  התעוררות
לי", ודודי לדודי "אני לו ". "אני להיות הופך  הנידח 
בריאת  בתכלית התבוננות ידי על  בעצמו  שמתעורר 

האדם.

ב.

Â‰Ê. אלול ראשיֿתיבות לי" ודודי לדודי "אני
את  לעורר  צריך  האדם שבו  הזמן  הוא אלול  חודש
הוא  אלול  חודש שכן  הבורא. ולעבודת לתשובה עצמו 
במשך  שהתרחש מה כל  על  הנפש חשבון  של  הזמן 
עשה  לא שהוא במה הן  להיות צריך  והחשבון  השנה,
מה  את שעשה במה והן  לעשות, צריך  שהיה מה את

לעשות. צריך  היה שלא
ורדפהו ".7כתוב  שלום בקש טוב, ועשה מרע "סור  :

נשמתו ֿעדן  הבעל ֿשםֿטוב גשמי 8אמר  דבר  שבכל  ,
ורע. טוב יש המותרים מהדברים

הגשמי  את המחיה האלקית והחיות רע הוא הגשמי
טוב. היא

לרצות  לא – מרע" "סור  להיות צריך  בגשמי המשתמש
– טוב" "ועשה ולהיות בגשמי, שקיים העונג את
שבדבר  האלקית מהחיות ולהסתייע ניזון  להיות לרצות

הגשמי.
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יד .4) יד , ֿ ב שמואל 
טו.5) ל , נצבים

אדמו"ר].6) כ "ק [הערת 111 ע' גם ראה



רכ   

ו "ועשה  מרע" "סור  שהוא זה – ורדפהו " שלום "בקש
הגשמי  בין  שלום לעשות ולרדוף לחפש צריך  טוב"

אותו . המחיה האלקית והחיות
הזה  לעולם נשמתו  וירידת האדם בריאת תכלית זוהי

בירורים. לברר  –
עמו  שהתרחשו  הדברים כל  על  הדין ֿוחשבון  לכך 

אלול . בחודש להיות צריך  השנה, במשך 
אמר  כאשר  – בדיבור  גם אלא במעשה, לומר  צורך  אין 
על  זאת אומר  שהוא היא האמת הזולת, על  רעה מילה

עצמו .
אומרת  לשטן ",9הגמרא פיו  אדם יפתח  אל  "לעולם :

טובה. לא מילה עצמו  על  יאמר  לא שאדם
להיות  בלשונו . זהיר  להיות בכלל , צריך , התורה על ֿפי

ולהתב  בדיבור  ועדינים,נשמר  נקיים בביטויים רק טא
בנח  שכתוב טהורה".10כמו  איננה אשר  הבהמה "ומן 

להיות  יכול  היה שהרי – יתירות אותיות כאן  ישנן 
איננה  "אשר  נאמר  זאת ובכל  הטמאה" "הבהמה כתוב
עדינים. בביטויים להתבטא שצריך  מורה זה טהורה".
את  מעניש יתברך  שה' הגדול  העונש ידוע בנוסף,
את  למברך  משלם יתברך  שה' הגדול  והשכר  המקלל ,

מוסר . בספרי באריכות שכתוב כמו  הזולת,
שנקראו  ישראל  (אהובים) "חביבין  כי היא, לכך  הסיבה
נודעת  (מיוחדת) יתירה (אהבה) חיבה למקום, בנים

שנאמר  למקום, בנים שנקראו  לה'11להם אתם בנים
.12אלקיכם"

הילד  את כשמברכים בנו , את האוהב שאב רואים אנו 
שחלילה  ומי כך . על  נאה שכר  משלם והוא שמח , הוא

אותו . מעניש הוא בנו  את מקלל 
שכר  לו  משלם יתברך  ה' יהודי, המברך  למעלה: גם כך 

מאוד . נענש קללה חסֿושלום שאומר  ומי טוב,
כפי  עצמו , על  רעה מילה באמירת גם מאוד  להזהר  יש

פירש  נשמתו ֿעדן  המשנה 13שהבעל ֿשםֿטוב *13את

משלמים  – מדעתו " ושלא מדעתו  האדם מן  "ונפרעין 
בידיעתו  שעשה, טובים הלא המעשים על  לאדם

בידיעתו . שלא גם ואפילו 
עצמו , על  רעה במילה מתבטא הוא כאשר  – "מדעתו "
יסורים  חסֿושלום יש למישהו  כאשר  רואים שאנו  כפי
חסֿושלום  כאשר  בפרנסה, או  בבריאות או  בבנים
שחסֿושלום, קשה, ביטוי אומר  הוא לו , טוב לא מאוד 
מרים  כה חיים שבמקום שאומר  או  לחיות, לו  נוח  לא
ביטויים  וכדומה וח "ו , ח "ו  ההיפך , את מעדיף הוא

כאלה;
ואומר  זולתו  על  מדבר  אחד  כאשר  – מדעתו " "שלא
וכזה  כזה לעונש ראוי וכך , כך  שעשה או  שאמר  שמי
על  אלא הזולת, על  זאת פוסק אינו  כך  באומרו  –

עצמו .
אינו  שהוא – מדעתו " שלא . . האדם מן  "ונפרעין  זהו 
הוא  וכך , כך  מגיע שלזולת אומר  שהוא שבכך  יודע

עצמו . עליו  זאת פוסק
.ÂˆÈ˜ של הגשמי הנפש. חשבון  של  זמן  הוא אלול 

ט  היא והחיות רע הוא המותר  להיות הדבר  צריך  וב.
העונש  ורדפהו ". שלום בקש טוב ועשה מרע "סור 
נחמה. ומילת ברכה על  הגדול  השכר  קללה, על  הגדול 
עצמו . על  הוא פוסק הזולת, על  שאומר  הרעה המילה

ג .

˘ÂÈÙ‰ בשני הוא לשטן ", פיו  אדם יפתח  "אל 
אופנים:

מילה  אף עצמו  על  לומר  צריך  לא שהוא במקרה הן 
חסֿושלום  לו  יש אם תהיה, לא היו  וח "ו , וח "ו  רעה,
להיות  לו  אל  פרנסה, או  בריאות ילדים, בשל  יסורים

ביסורים' צער 14'בועט  הם יסוריו  שבודאי לדעת ועליו  ,
יתברך  ה' אצל  .15גדול 

הוא  מזה, ויותר  כך , ילדו , מיסורי צער  יש שלאב כשם

כמו  יהודי, של  מצערו  יתברך  ה' אצל  כביכול , הצער ,
צר ".16שכתוב  לו  צרתם "בכל 

החסד  מצד  הם חסֿושלום, שלו , שהיסורים ודאי
תשובה  ולעשות במעשיו  לפשפש ועליו  .17והרחמים,

מצד  הם חסֿושלום, שהיסורים, מבין  הוא כאשר 
בשמחה, אותם מקבל  הוא אזי והרחמים, החסד 

גלוי  לחסד  אותם הופכת .18והשמחה
שהוא  הדבר  שלפעמים במוחש, רואים שאנו  כפי
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טו.7) לד , תהלים
טוב 8) שם ובכתר ֿ אב, מנחם ה' יום...", "היום בלוח  הועתק

ע' תשע"ב מהדורת שיז, ע' תשס"ד  (מהדורת סא  ֿ –הוספות
שיד ).
ע"א.9) יט , ברכות

ע"א.10) ג , פסחים ח . ז, נח 
א.11) יד , ראה
יד .12) משנה ג , פרק אבות פרקי 

ֿ ז.13) שלו ע' תשע"ב), נ.י ., (קה"ת, טוב שם כתר ראה
טז.*13) משנה שם, אבות פרקי 
ד .14) הלכה ה, פרק שקלים ירושלמי 
ע"א.15) מו, סנהדרין
ה.16) ב, פרשה רבה, שמות ט . סג , ישעיהו
ע"א.17) ה, ברכות
ואגרת 18) כו, פרק תניא וראה ע"ב. פח , שבת ע"ב. ס, שם

בינה". "להשכילך  הקודש



רכי    

ו "ועשה  מרע" "סור  שהוא זה – ורדפהו " שלום "בקש
הגשמי  בין  שלום לעשות ולרדוף לחפש צריך  טוב"

אותו . המחיה האלקית והחיות
הזה  לעולם נשמתו  וירידת האדם בריאת תכלית זוהי

בירורים. לברר  –
עמו  שהתרחשו  הדברים כל  על  הדין ֿוחשבון  לכך 

אלול . בחודש להיות צריך  השנה, במשך 
אמר  כאשר  – בדיבור  גם אלא במעשה, לומר  צורך  אין 
על  זאת אומר  שהוא היא האמת הזולת, על  רעה מילה

עצמו .
אומרת  לשטן ",9הגמרא פיו  אדם יפתח  אל  "לעולם :

טובה. לא מילה עצמו  על  יאמר  לא שאדם
להיות  בלשונו . זהיר  להיות בכלל , צריך , התורה על ֿפי

ולהתב  בדיבור  ועדינים,נשמר  נקיים בביטויים רק טא
בנח  שכתוב טהורה".10כמו  איננה אשר  הבהמה "ומן 

להיות  יכול  היה שהרי – יתירות אותיות כאן  ישנן 
איננה  "אשר  נאמר  זאת ובכל  הטמאה" "הבהמה כתוב
עדינים. בביטויים להתבטא שצריך  מורה זה טהורה".
את  מעניש יתברך  שה' הגדול  העונש ידוע בנוסף,
את  למברך  משלם יתברך  שה' הגדול  והשכר  המקלל ,

מוסר . בספרי באריכות שכתוב כמו  הזולת,
שנקראו  ישראל  (אהובים) "חביבין  כי היא, לכך  הסיבה
נודעת  (מיוחדת) יתירה (אהבה) חיבה למקום, בנים

שנאמר  למקום, בנים שנקראו  לה'11להם אתם בנים
.12אלקיכם"

הילד  את כשמברכים בנו , את האוהב שאב רואים אנו 
שחלילה  ומי כך . על  נאה שכר  משלם והוא שמח , הוא

אותו . מעניש הוא בנו  את מקלל 
שכר  לו  משלם יתברך  ה' יהודי, המברך  למעלה: גם כך 

מאוד . נענש קללה חסֿושלום שאומר  ומי טוב,
כפי  עצמו , על  רעה מילה באמירת גם מאוד  להזהר  יש

פירש  נשמתו ֿעדן  המשנה 13שהבעל ֿשםֿטוב *13את

משלמים  – מדעתו " ושלא מדעתו  האדם מן  "ונפרעין 
בידיעתו  שעשה, טובים הלא המעשים על  לאדם

בידיעתו . שלא גם ואפילו 
עצמו , על  רעה במילה מתבטא הוא כאשר  – "מדעתו "
יסורים  חסֿושלום יש למישהו  כאשר  רואים שאנו  כפי
חסֿושלום  כאשר  בפרנסה, או  בבריאות או  בבנים
שחסֿושלום, קשה, ביטוי אומר  הוא לו , טוב לא מאוד 
מרים  כה חיים שבמקום שאומר  או  לחיות, לו  נוח  לא
ביטויים  וכדומה וח "ו , ח "ו  ההיפך , את מעדיף הוא

כאלה;
ואומר  זולתו  על  מדבר  אחד  כאשר  – מדעתו " "שלא
וכזה  כזה לעונש ראוי וכך , כך  שעשה או  שאמר  שמי
על  אלא הזולת, על  זאת פוסק אינו  כך  באומרו  –

עצמו .
אינו  שהוא – מדעתו " שלא . . האדם מן  "ונפרעין  זהו 
הוא  וכך , כך  מגיע שלזולת אומר  שהוא שבכך  יודע

עצמו . עליו  זאת פוסק
.ÂˆÈ˜ של הגשמי הנפש. חשבון  של  זמן  הוא אלול 

ט  היא והחיות רע הוא המותר  להיות הדבר  צריך  וב.
העונש  ורדפהו ". שלום בקש טוב ועשה מרע "סור 
נחמה. ומילת ברכה על  הגדול  השכר  קללה, על  הגדול 
עצמו . על  הוא פוסק הזולת, על  שאומר  הרעה המילה

ג .

˘ÂÈÙ‰ בשני הוא לשטן ", פיו  אדם יפתח  "אל 
אופנים:

מילה  אף עצמו  על  לומר  צריך  לא שהוא במקרה הן 
חסֿושלום  לו  יש אם תהיה, לא היו  וח "ו , וח "ו  רעה,
להיות  לו  אל  פרנסה, או  בריאות ילדים, בשל  יסורים

ביסורים' צער 14'בועט  הם יסוריו  שבודאי לדעת ועליו  ,
יתברך  ה' אצל  .15גדול 

הוא  מזה, ויותר  כך , ילדו , מיסורי צער  יש שלאב כשם

כמו  יהודי, של  מצערו  יתברך  ה' אצל  כביכול , הצער ,
צר ".16שכתוב  לו  צרתם "בכל 

החסד  מצד  הם חסֿושלום, שלו , שהיסורים ודאי
תשובה  ולעשות במעשיו  לפשפש ועליו  .17והרחמים,

מצד  הם חסֿושלום, שהיסורים, מבין  הוא כאשר 
בשמחה, אותם מקבל  הוא אזי והרחמים, החסד 

גלוי  לחסד  אותם הופכת .18והשמחה
שהוא  הדבר  שלפעמים במוחש, רואים שאנו  כפי
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טו.7) לד , תהלים
טוב 8) שם ובכתר ֿ אב, מנחם ה' יום...", "היום בלוח  הועתק

ע' תשע"ב מהדורת שיז, ע' תשס"ד  (מהדורת סא  ֿ –הוספות
שיד ).
ע"א.9) יט , ברכות

ע"א.10) ג , פסחים ח . ז, נח 
א.11) יד , ראה
יד .12) משנה ג , פרק אבות פרקי 

ֿ ז.13) שלו ע' תשע"ב), נ.י ., (קה"ת, טוב שם כתר ראה
טז.*13) משנה שם, אבות פרקי 
ד .14) הלכה ה, פרק שקלים ירושלמי 
ע"א.15) מו, סנהדרין
ה.16) ב, פרשה רבה, שמות ט . סג , ישעיהו
ע"א.17) ה, ברכות
ואגרת 18) כו, פרק תניא וראה ע"ב. פח , שבת ע"ב. ס, שם

בינה". "להשכילך  הקודש

   

יסורים, אלה היו  אכן  שלשעה או  ליסורים, החשיב
גמור . וטוב גדולה לישועה הגורם היו  עצמם היסורים
– הוא לשטן " פיו  אדם יפתח  "אל  של  השני האופן 

הזולת. על  קשה מילה אף לדבר  שאסור 
הזולת, על  זכות ללמד  תמיד  צריך  שהוא זאת מלבד 

למקומו " שתגיע עד  חברך  את תדין  "אל  אינך 19שכן  ,
תהיה  עצמך  שאתה עד  הזולת על  דעה לחוות רשאי
על  עובר  מה יודע אינו  איש באמת כי מקום, באותו 
לעשות, שצריך  מה את לעשות לו  קשה וכמה חבירו ,

לעשות. צריך  שלא מה מלעשות ולהמנע
בדעותיהם  מזה זה שונים שאנשים כשם

במידותיהם,20ובפרצופיהם  מזה זה שונים הם כך  ,
"מה  יודע אינו  ואיש וברגשותיהם, ברצונותיהם

חבירו " של  רגש 21שבליבו  שמצד  מזו , יתרה .
בעין  עליו  ולהביט  הזולת על  זכות ללמד  יש האנושיות,

טובים. הם הזולת שמעשי – טובה
להבין  יכול  שקול , אדם כלומר  ודעתן , בריא שכל  בעל 

מעצמו . הזולת קשיי את
והן  בדעות הן  כאלו , רעים דברים בו  שיש יודע הוא
יכול  אינו  שהזולת ותאוות, שפלות בנטיות או  במידות,
גדולים  כמה יודע עצמו  הוא אך  לגביו , זאת לשער  כלל 
דרושה  יגיעה וכמה מכך  לו  יש יסורים וכמה חסרונותיו 

שלו . הרעות הנטיות או  התאוות את לכבוש כדי לו 
רק  זה אבל  זכות, ומלמד  הזולת על  מבין  הוא מעצמו ,
הזולת. בשביל  הרי שזה זכות, לימוד  של  המידה מצד 
על  קשה מילה לומר  לא בלשונו , נזהר  להיות צריך  אך 
הזולת, על  קשה מילה אומר  כשהוא כי הזולת,
על  זאת אומר  שהוא היא, הדבר  משמעות חסֿושלום,

עצמו .

המשקל : לתשובת בנוסף הדיבור , חטא על  התשובה
היא  – ונדכה נשבר  לב לנחם טובים, דיבורים לדבר 
התפילה  אותיות ידי על  הדיבור  את לזכך  עליו  שחובה
הן  אומר , שהוא מילה שכל  לכך  מעבר  והתורה.
זכה, להיות צריכה התורה, בלימוד  והן  בתפילה
ריבוי  שיהיה צריך  – גמגום ללא וברורה מדויקת
האותיות  מריבוי הנפש את יטהר  שהדבר  אותיות,

באיסור . שדיבר 
על  בפרט  אלול . בחודש הוא הדיבור  לתיקון  הזמן 

אלול . בחודש היא התשובה מעשה, של  הענינים
הידוע  כמאמר  הרחמים, חודש הוא אלול  22חודש

הבעל ֿשםֿטוב 23שרבינו  בשם אמר  נשמתו ֿעדן 
מזונותיו  את נותן  יתברך  ה' תשרי בחודש נשמתו ֿעדן :
את  לעשות יש אלול  ובחודש בהקפה, אדם של 
בתשובה. הוא והתשלום המגיע, את ולשלם החשבון 
הוא  לשלם, ורוצים שמשלמים, רואה יתברך  ה' כאשר 
ועל ֿידי  הסליחות. ימי הם אלו  החוב, יתרת על  מוותר 
נותן  השנה שבראש מובטחים הסליחות, בימי התשובה

בהקפה. טובה, לשנה קצבה שוב יתברך  ה'
חודש  אלול . ראשיֿתיבות לי" ודודי לדודי "אני זהו 
וזו  עצמו , את לעורר  שצריך  התשובה, זמן  הוא אלול 

וחתימה  לכתיבה ומתוקה.הכנה טובה לשנה טובה
.ÂˆÈ˜ על יאמר  שלא א) לשטן ". פיו  אדם יפתח  "אל 

לו  טוב לא כאשר  גם קללה, או  קשה מילה אף עצמו 
לומר  אסור  ב) ביסורים. בועט  יהיה שלא סובל , והוא
אותיות  בריבוי המשקל  תשובת הזולת. על  קשה מילה
הכנה  הם וסליחות אלול  הדיבור . חטא את לתקן 

טובה. וחתימה לכתיבה
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ד .19) משנה ב, פרק אבות פרקי 
ע"א.20) נח , ברכות
ע"ב.21) נד , פסחים

(מהדורת 22) קצא אות הוספות טוב שם לכתר מכאן הועתק
.([398 בהערה שם [וראה שסט  ע' תשע"ב שעט . ע' תשס"ד 
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שנשמה 7) ראה טוב שם הבעל למורנו  שהיתה הנשמה בעליית
והשו "ע. התניא בעל הזקן  אדמו "ר מורנו  לעולם: יורדת חדשה

לפולין .8) אז  שייכת היתה ליאזנא
תק"ה.9) אלול ח"י  נולד

כסלו ".10) י "ט "מגילת ראה
(קה"ת,11) ההשכלה ותנועת צדק הצמח אדמו "ר קונטרס ראה

ברוקלין ).
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[תרצ "ה] תמוז כ"ד ב"ה,

וברכה! שלום 

ל"ש , המאה על המחאה בצירוף ש "ב ידידי מכתב

אורחים , בהכנסת עסוק שהייתי הימים  באותן הגיעני

י"ב  הולדתי, ויום  מהמאסר שחרורי ביום  לברכני שבאו

בשנה. שנה כנהוג  תמוז,

היקר  ידידנו עם  השתתפותו על ש "ב לידידי רבה תודה

דובין  שי' הר"מ תרומיות במדות ומופלא באנשים 

את  חכמים  שבחו וכבר הפרטי, מצבי אודות להתענין

באמרם הושלם , לא הפועל אשר בדבר גם  הרצוי' הכוונה

הפועל. את מביאים  והרצון הכוונה כי

בצירוף  העבר, ג ' מיום  ש "ב ידידי מכתב קבלתי כעת

אמערקנים , שקל אלף סך על [ה]מחאות ארבעה

על  צרפתים , פראנק אלפים  שני ע"ס אחת ו[ה]מחאה

דובין. שי' הר"מ נעלה הכי ידידנו של חשבונו

הנני  עוסק הוטב, לא עדיין בהוה בריאותי מצב

גערזאן, הד"ר הוראת כפי כבד, דיעט ושמירת ברפואות,

התעכבתי  - ויען סביבות - שלו בהסענאטריום  אשר

הפראפעסרין  הוראת וכפי העבר, בחרף חדשים  כחמשה

וביציאתי  להסענאטריום  שנכנסתי קודם  אותי שביקרו

בשלילת  הדיעט הוא והעיקר רב, תועלת מצאו משם 

ירקות  מיני שחור, לחם  רק מלח, דגים , בשר, אכילת

וצמחים . פירות

שלו  הסענאטריום  גערזאן הד"ר העביר ועתה

עתה  עלי הי' גערזאן הד"ר דעת לפי פאריז. לסביבות

אבל  שבועות, כששה בהסענאטאריום  אצלו להיות

בשנה  נסעתי לא זה מטעם  אשר לפני. כבד שונים  מטעמי'

ומצפה  אטואצק, דשא בנאות יושב והנני לקורארט, זו

בברכת  יחיו אנ"ש  וידידנו קרובינו ברכת יקום  כי להשי"ת

שלמה. רפואה

מחצבתו  צור גזעו ש "ב, ידידי מהות במעלת חשבי מדי

מכניס  הי' הואיל לו אשר לי ברי בהוה, ת"ל ומצבו חינוכו,

הי' בזה אשר רחב, חוג  בתוככי והפצתה החסידות תורת

רב  תועלת מביא והי' חכמים  מפלגת עם  רב חסד עושה

תבונה. לבעלי

טרדתו, וגודל העסקים  קושי על מתאונן ש "ב ידידי

אמנם כחפצו, ויצליחהו רב בשפע בפרנסה יעזרהו השי"ת

כי  יודעים  והכל האדם , יחי' העושר הצלחת על לא הלא

גדול  עושר לך ואין הרוחני, האושר הוא האמיתי העשירות

לפעול  האפשרות להאדם  נותן שהקב"ה בשעה מזה

ולהאדירה. תורה להגדיל ולעשות

החוגים בכל והפצתה הרחבתה הוא התורה הגדלת

במתי  על הקב"ה העמיד ש "ב ידידי כבוד את האפשרים ,

החסידות  תורת את להפיץ האפשרות לו ונותן היכולת

פעם חסידות לומדי אגודת התיסדות ע"י רחב, חוג  בקרב

בלימוד  המומחים  אחד הוראת עפ"י בשבוע, פעמים  או

זה.

דין  מעורכי - בנויארק בהיותי - נוסדה כזו אגודה

מצליחים ות"ל החסידים , מגזע גילם  ובני דוקטורים 

אוהבים בהתועדות לזמן מזמן ומתועדים  בלימודם ,

מדינתם . בשפת ומדברים  שוחחים 

ישנו  הנפש  במהלכי הדיעה וצלילת היופי מן כמה

ושיחה, לימוד של בחברותא משתתפים  חברים  בכינוס

האנושי  קנין ויופי החכמה בהרבצת התועלת מן וכמה

אבותם . בנים  תפארת עטרת על נוסף

... הנודע המשכיל בנו בשלום  פורש  הנני דברי מדי

בהכבדי  שוחחנו אשר השיחה אותה עיני לנגד נצב חי וכמו

לדעת  ואתענין וביקורו, ש "ב ידידי אביו כבוד של בביקורו

כאשר  ושאיפותה, החסידות תורת עניני אותו מענין האם 

בזה. מתענינים  בהוה ההשכלה וגאוני המדע מגדולי הרבה

לבבו  משאלות וימלא ש "ב לידידי יצליח השי"ת

בגו"ר. ולברכה לטובה

ש "ב. ידידו והנני
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ואל  . אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב , ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לח ׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופ ׁשיטא חזי ֹונֹות. ּבעניני  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMח ׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להי ֹות צריכה ׁשּלדע ּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהי ֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני  ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני 

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט  ּכפי  ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהי ּתכן

ּתֹורה, ּבתלמ ּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע  ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט 

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא
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זה. מ ּדר ּכל ׁשחלמ ּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומ ֹות. מ ּנח  להי ֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק 

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי  על הם ח ּייהם ּפרטי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי  ואּלּו לב ּטלה, ואינֹו מ ׁשמע ּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָי ׁש

חלֹום  רק  זה הרי  ּבטלֹות, ּומח ׁשב ֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

 עצמ את ּתכניס  אל הּפעם: ע ֹוד ח ֹוזר הּנני  לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומ ֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלח ׁשב 
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הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב  ּוב ֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב 

הרי סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצ ֹונֹו ואם זֹו, מ ּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

וי ׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻי ׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביח ּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי  על ע ּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים וי ׁש , אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן )ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿע ׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא
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הּפנים, ּבצ ּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיע ֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָח ֹוׁשב 

וכּו' מלק ֹות נֹותני  עתידֹות, מ ּגידי  הּכתב , ּובצ ּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבק ּוי 

ׁשל  ׁשליח ּותֹו למ ּלאות קצ ּוב  ימים מס ּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמב ּלים וי ֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לק ֹולי ואם ׁשליח ּותֹו. ּבמ ּלּוי  ח ּסרֹון ּכן ּגם זה הרי  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנח ׁשים העתידֹות מ ּגידי  ּכל את יעזב  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹי ׁשמע ,

הּנ"ל. ְַַוכּו'
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(ּגם  ּתֹורה אמרה מארע ֹות. לתאריכי  ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי  . אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה ): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ ּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי  ולא ּבע ּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב ) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹע ֹוׂשה

וק ּיּום  הּיהדּות להפצת רק  ּכי ֿאם הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָח ּפּוׂש

ְִֶָמצ ֹותיה.
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àlà úeøç àø÷z ìà ,úçlä ìò úeøç àeä íéäìà ázëî ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå :øîBàå§¥§©ªŸ©£¤¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨©©ªŸ©¦§¨¨¤¨
,älòúî äæ éøä äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî ìëå .äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøBç ïa Eì ïéàL ,úeøç¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥§©§¨£¥¤¦§©¤

.úBîa ìàéìçpîe ,ìàéìçð äðznîe :øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

עניין השופטים הוא נשמע, הבנה והשגה, ועניין השוטרים הוא 'נעשה', עשייה בפועל, כולל גם מעשה מלשן כפייה )בדוגמת השוטרים 
כפשוטם(.

ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז

זמן תחילת קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, ז' אלול
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5:295:378:108:169:059:0810:1910:2120:0019:4920:3720:2619:3320:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:495:588:308:369:289:3210:4310:4520:3020:1921:1020:5720:0321:13אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:415:518:228:289:209:2410:3510:3820:2320:1221:0320:5019:5621:06אוקראינה, קייב )ק(

6:206:279:039:079:529:5511:0511:0720:3820:2821:1021:0020:1221:14איטליה, מילאנו )ק(

6:166:158:468:459:159:1410:1810:1718:2218:2118:4518:4418:0318:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:377:309:409:3610:1610:1211:1211:0918:2218:2618:4918:5318:0819:04ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:398:3110:3310:2911:1311:0812:0712:0319:0219:0819:3219:3818:4919:49ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:176:229:009:039:429:4410:5310:5420:0619:5820:3620:2819:4120:40ארה״ב, בולטימור )ק(

6:036:098:468:509:309:3210:4110:4319:5819:4920:2920:2019:3320:33ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:046:108:478:509:309:3310:4210:4319:5819:5020:3020:2119:3320:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:366:439:199:2310:0510:0711:1711:1820:3720:2921:1021:0120:1221:13ארה״ב, דטרויט )ק(

6:476:519:299:3110:0510:0611:1311:1420:0620:0020:3220:2619:4320:36ארה״ב, האוסטון )ק(

6:126:168:548:569:329:3410:4210:4219:4219:3520:1020:0319:1820:14ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:526:559:339:3410:0710:0811:1511:1519:5919:5420:2520:1919:3720:29ארה״ב, מיאמי )ק(

5:586:048:418:449:259:2810:3710:3819:5519:4620:2720:1819:3020:30ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:286:349:119:149:549:5711:0611:0720:2120:1320:5320:4419:5720:56ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:566:028:398:429:239:2610:3510:3719:5519:4620:2720:1819:3020:31ארה״ב, שיקגו )ק(

6:526:499:129:109:439:4110:4210:4018:2318:2418:4718:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

6:246:339:039:1010:0310:0711:1911:2121:1020:5821:5021:3720:4221:53בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:256:349:059:1210:0410:0811:2011:2221:0920:5821:4921:3620:4121:52בלגיה, בריסל )ק(

6:356:308:498:479:219:1810:1910:1717:5317:5618:1418:1617:3718:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:226:178:378:349:099:0610:0710:0517:3817:4018:0318:0517:2218:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:415:508:208:279:219:2510:3710:3920:3120:1921:1020:5620:0621:13בריטניה, לונדון )ק(

5:435:538:198:289:269:3110:4310:4620:4420:3121:2721:1320:1821:30בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:445:548:228:309:259:3010:4210:4420:4020:2721:2021:0620:1121:23גרמניה, ברלין )ק(

6:106:198:508:579:489:5211:0311:0520:5020:3921:2921:1620:2221:32גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:396:348:518:489:249:2110:2110:1917:5317:5518:1118:1417:3718:24דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:196:208:578:589:299:2910:3510:3519:0819:0419:3319:2818:4719:38הודו, מומבאי )ח(

6:156:178:548:549:259:2610:3210:3119:0419:0019:2819:2418:4219:33הודו, פונה )ח(

5:355:438:178:239:109:1310:2410:2620:0119:5120:3820:2619:3520:41הונגריה, בודפשט )ק(

5:075:137:507:548:348:369:469:4719:0318:5519:3519:2618:3819:39טורקיה, איסטנבול )ח(

6:376:439:209:2310:0210:0411:1211:1320:2220:1520:5220:4419:5820:56יוון, אתונה )ק(

5:586:058:408:459:319:3510:4510:4720:2120:1120:5720:4619:5521:00מולדובה, קישינב )ק(

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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רלה לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים 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
6:166:178:548:559:269:2610:3210:3219:0619:0219:3019:2618:4419:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:337:249:199:1410:029:5710:5410:5017:3617:4318:0918:1617:2418:29ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:325:358:138:158:488:499:579:5718:4518:3919:1119:0518:2219:16נפאל, קטמנדו )ח(

5:235:288:068:098:498:5110:0010:0119:1519:0719:4719:3818:4919:50סין, בייג'ין )ח(

7:057:049:369:3510:0510:0411:0811:0719:1419:1319:3719:3618:5519:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:145:247:528:008:559:0010:1210:1420:0719:5520:4820:3519:3920:52פולין, ורשא )ק(

6:236:208:468:449:169:1410:1610:1518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:376:449:199:2410:0910:1211:2211:2420:5420:4421:2921:1820:2821:32צרפת, ליאון )ק(

6:396:479:209:2610:1510:1911:3011:3221:1321:0221:4921:3820:4621:53צרפת, פריז )ק(

5:535:528:258:258:558:549:599:5818:1018:0818:3318:3117:5018:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:196:259:029:069:489:5111:0111:0220:2820:1920:5920:4920:0321:02קנדה, טורונטו )ק(

5:515:588:348:389:239:2610:3610:3820:0819:5820:4120:3119:4220:45קנדה, מונטריאול )ק(

6:036:088:468:489:259:2610:3510:3519:3719:3020:0619:5919:1420:10קפריסין, לרנקה )ק(

5:255:367:598:099:119:1610:2910:3220:3620:2221:2121:0620:0721:24רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:555:077:267:388:438:4810:0110:0420:1620:0221:0020:4419:4721:03רוסיה, מוסקבה )ח(

5:145:217:568:018:488:5110:0210:0419:3819:2820:1420:0319:1220:18רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:186:269:009:059:529:5611:0611:0820:4820:3721:1921:0820:2121:23שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1210:1710:1718:4218:3919:0519:0218:2119:11תאילנד, בנגקוק )ח(
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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.
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן
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