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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגרים יהיה סידור )תפילה( פרטי משלו - לומר תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תורה )או ספר אחר של 
תורה( משלו ללמוד בו כל יום תורה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפרטי )שניתן לו מהוריו או שקיבל כפרס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצרכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם הארץ ומלואה" )או בראשי תיבות "לה"ו"( בצירוף שמם - ודברים אלו יהיו 

ברשותו ואחריותו ויניחם בחדרו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדר על ידי מסמר וכדומה, ועל ידי זה החדר כולו ייהפך ל"חדר ובית של צדקה".

סדר הנחת תפילין

טוב להרגיל עצמו לומר . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכור את ה' 
הניצב עליו:

ָמִתי  ִנׁשְ י  ִבּ ֶהֱחַזְֽרּתָ  ׁשֶ ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֶלְך  ֶמֽ ְלָפֶנֽיָך  מֹוֶדה  ֲאִני 

ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ּבְ

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמירתה  הראשונה  הברכה 
הקיבורת  שריר  על  הרצועה  הידוק  לפני  נאמרת  ראש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטר, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבר הגוף!

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבר  אם  )רק  נאמרת  השניה  הברכה 
ראש( לפני הידוק הרצועה על הראש.

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ין:  ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ברכת התורה
צריך ליזהר בה מאוד ואסור לדבר ולהוציא דברי תורה מפיו עד שיברך.

ל  נּו ִמּכָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך  ַאּתָ ּבָ

נֹוֵתן  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּתֹוָרתֹו�.  ָלֽנּו ֶאת  ְוָנַֽתן  ים  ָהַעּמִ

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

ינּו, ְיָי ֶאָחד: ָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַמע ִישׂשְ ְ שׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ָך:  ְמֹאֶדֽ

ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָך:  ְלָבֶבֽ ַעל  ַהּיֹום, 

ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָך,  ָיֶדֽ ַעל  ְלאֹות 

יָך: ָעֶרֽ ָך, ּוִבׁשְ יֶתֽ ְמֻזזֹות ּבֵ

ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמֽ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 

ּוְלָעְבדֹו,  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם 

ִעּתֹו  ּבְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ

י  ְוָנַתּתִ ָך:  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָֽך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה 

ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵעֽ

ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ

ִים  ַמֽ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיָי ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ

ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ

ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ֶרץ  ָהָאֽ ֵמַעל  ְמֵהָרה 

ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּלֶ ָבַרי ֵאֽ ֶאת ּדְ

ם  ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות 

ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת  ֹאָתם 

יֶתָך,  ּבֵ ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ

ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ִים ַעל  ַמֽ ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ: ָהָאֽ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֶמר  ַוּיֹֽ

ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם 

ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהּכָ

יֶתם  ל ִמְצֹות ְיָי, ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרּתֶ

ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם, 

ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ ַאֲחֵריֶהם:  ֹזִנים  ם  ַאּתֶ

ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ

ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומר קודם התפילה:

ֽמֹוָך: ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחרית כולל שיעור תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

ית  ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי  ָרצֹון ִמּלְ

ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

ֶנֽיָך: ִרים ֶאת־ּפָ בּו ְיׁשָ ָך, ֵיׁשְ ֶמֽ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ַאְך ַצּדִ

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחר, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הרי הזמן המובחר להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחרית, כמנהג ישראל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  ברכת האילנות 

ּלֹא  ה ְיָי ֶאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ּבָ

ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות  לּום ּוָבָרא בֹו ּבְ עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ִחּסַ

ֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(. ֶהם ּבְ ּבָ

 מזמורי תהלים 

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, י"ג ניסן

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

ַמִים ָוָאֶרץ: ג ַאל־ ה ׁשָ א ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ב ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי ֹעׂשֵ ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ א ׁשִ

ָך  ִצּלְ ְיָי  ְמֶרָך  ׁשֹ ְיָי  ָרֵאל: ה  ִיׂשְ ן ׁשֹוֵמר  ִייׁשָ ְולֹא  ה לֹא־ָינּום  ִהּנֵ ְמֶרָך: ד  ׁשֹ ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום  ַלּמֹוט  ן  ִיּתֵ

ָך: ח ְיָי,  ֹמר ֶאת־ַנְפׁשֶ ל־ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: ז ְיָי ִיׁשְ ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֶ ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם ַהּשׁ

ה ְוַעד־עֹוָלם: ָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ִיׁשְ

קכב
מספר המשורר משבח ירושלים והניסים שנעשו בירושלים:

ָלִם:  ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ית ְיָי ֵנֵלְך: ב ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ יר ַהּמַ א ׁשִ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְבֵטי־ָיּה ֵעדּות  ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ ו: ד  ׁשֶ ַיְחּדָ ּה  ָרה־ּלָ ֻחּבְ ִעיר, ׁשֶ ּכְ נּוָיה  ַלִם ַהּבְ ג  ְירּוׁשָ

ָלִם  לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו, ׁשְ ִוד: ו ׁשַ ְסאֹות, ְלֵבית ּדָ ט ּכִ ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה, ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם ְיָי: ה ּכִ ְלֹהדֹות, ְלׁשֵ

ְך  לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה־ּנָ ַאְרְמנֹוָתִיְך: ח ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ְלָוה, ּבְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ ָליּו ֹאֲהָבִיְך ז ְיִהי־ׁשָ ִיׁשְ

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ט ְלַמַען, ּבֵ

קכג
המשורר מקונן על זמן ארוך ורב שעברו כבר בגלות:

ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  ָמִים: ב ִהּנֵ ָ ׁשּ ּבַ ִבי  אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹׁשְ ֲעלֹות ֵאֶליָך ָנׂשָ יר ַהּמַ א ׁשִ

ַבְענּו  י ַרב ׂשָ נּו ּכִ ְיָי ָחּנֵ נּו  נּו: ג ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעד ׁשֶ ּה ּכֵ ִבְרּתָ ּגְ ְפָחה ֶאל ַיד  ֵעיֵני ׁשִ ּכְ

ים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים:  ֲאַנּנִ ַ ַעג ַהׁשּ נּו ַהּלַ ּה ַנְפׁשֵ ְבָעה ּלָ ת ׂשָ בּוז: ד ַרּבַ

ביאור מזמור קכ"ב מתוך "תהילות מנחם" בעמוד נב
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ה

a"iyz'd ,oqip `"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È„Œ‡1ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח הּנה 2ׂשפתי , ¬…»ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

הּמל ּדוד ּבּקׁשת הּוא זה ִֶֶֶַַַָָָּפסּוק

ואחד  אחד ּכל ּובּקׁשת יׂשראל ּכנסת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובּקׁשת

ּכדאיתא  הּתפּלה, קֹודם לֹומר ּוקבעּוהּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּיׂשראל,

אֹומר 3ּבּגמרא  הּוא ּבּתחּלה יֹוחנן רּבי אמר ְְִִֵַַַַָָָָָָ

להבין  וצרי ּתפּתח. ׂשפתי מה 4אֿדני מּפני , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ

ולא  ּדוקא העמידה ּתפּלת קֹודם לאמרֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּתּקנּו

ּוברכֹותיה  ׁשמע קריאת (לפני הּתפּלה ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלפני

מּובן, אינֹו ּוביֹותר דזמרה). ּפסּוקי ְְְְְְִִֵֵֵֵָָולפני

ּגאּלה  סמ ּברֹונא ּדרב איתא ׁשם ְְְְְִַַַָָָָָָָֻּדבּגמרא

ּופרי יֹומא, ּכּלי מּפּמיּה חּוכא ּפסק ולא ְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻֻלתפּלה

הּוא  ּבּתחילה יֹוחנן רּבי והאמר סמי מצי ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָוהיכי

ּדקבעּוה  ּדכיון ּומׁשּני ּתפּתח ׂשפתי אֿדני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹומר

ולכאֹורה  ּדמיא. ארכּתא ּכתפּלה מּכיון 4רּבנן , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ

ּכ ּכל נעלה ענין היא לתפּלה ּגאּלה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻׁשסמיכת

ׁשמֹונה  לפני זה ּפסּוק אמירת קבעּו לּמה ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאם

ּדמיא  ארכּתא ּדכתפּלה ליּׁשב צרי ׁשאז ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעׂשרה,

סמיכת  ּתהיה ּדאז הּתפּלה, ּכל לפני קבעּוהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא

ּבפׁשטּות. לתפּלה ְְְְִִַָָֻּגאּלה
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רלח).1) ע' ח"ט באג"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק (לשון תרכ"ז" מוהר"ש במאמרי אשר אדנ' המאמר על "מיוסד זה מאמר

ויגש  ד"ה גם (וראה ואילך תלו ע' תרכ"ז ואילך. רעח ע' תשמ"ט) (קה"ת, תרכ"ו בסה"מ נדפס הנ"ל דתרכ"ז המאמר

ואילך)). סז ע' תרנ"ח (סה"מ י"א 2)תרנ"ח סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שמתחילים הקאּפיטל – יז. נא, ַתהלים

ואילך). 1 ע' ב.3)ניסן ט, 4.1)ברכות שבהערה תרנ"ח תרכ"ז, תרכ"ו, סה"מ ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
את  הפותח הפסוק הרבי. של החמישים הולדתו ביום נאמר שלפנינו המאמר

אותו  בתהילים, נ"א מפרק הוא תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי "אדני המאמר,

התהילים  מזמור את יום בכל לומר המנהג ע"פ זה, ביום לומר הרבי התחיל

חייו. לשנות המתאים

שייכות  גם מבוארת המאמר בסוף

(כנאמר  לעצה" חמישים ל"בן זה פסוק

דרגה  היא שה"עצה" אבות), בפרקי

ועבודה  ביטול, של באופן ה' בעבודת

ההשפעות  כל מביאה דווקא זו

לעולםֿהזה  בפועל שירדו הרוחניות

הגשמי.

כעשרים  לחדרו נכנסו המאמר לשמיעת

את  אמר הרבי החסידים, מזקני קרואים

ובכה  גדולה, בהתרגשות המאמר

אחד  פנה המאמר, סיום לאחר הרבה.

"תשמיעני  לרבי ואיחל החסידים מזקני

בפרק  הכתוב כלשון - ושמחה" ששון

שחוק): (בבת והוסיף נענה והרבי זה,

"תורת  (ראה דכית". עצמות "תגלנה

99 ע' ח"ה התוועדויות" - מנחם

ואילך).

È„Œ‡1„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
E˙l‰z2‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ , ¿ƒ»∆ƒ≈»∆

˙Lw·e CÏn‰ „Âc ˙Lwa«»«»ƒ«∆∆«»«
Ï‡¯NÈ ˙Òk נשמות [=מקור ¿∆∆ƒ¿»≈

Á‡Â„ישראל] „Á‡ Ïk ˙Lw·e«»«»∆»¿∆»
¯ÓBÏ e‰eÚ·˜e ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»«
‡˙È‡„k ,‰lÙz‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ»

¯Óba3Èa¯‡[=מובא] ¯Ó‡ «¿»»»««ƒ
Œ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰lÁza ÔÁBÈ»»«¿ƒ»≈¬
CÈ¯ˆÂ .ÁzÙz È˙ÙN È„…»¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï4,.א‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙz Ì„B˜ B¯Ó‡Ï ewz ‰Ó ÈtÓ ¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿¿»¿∆¿ƒ«»¬ƒ»
‰È˙BÎ¯·e ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙÏ) ‰lÙz‰ Ïk ÈÙÏ ‡ÏÂ ‡˜Âc«¿»¿…ƒ¿≈»«¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿∆»
ÌL ‡¯Ób·c ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e .(‰¯ÓÊ„ È˜eÒt ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿»¿≈≈»¿«¿»»»

‡˙È‡[מובא=]˜Òt ‡ÏÂ ‰lÙ˙Ï ‰l‡b CÓÒ ‡B¯a ·¯c ƒ»¿«¿»»«¿À»ƒ¿ƒ»¿…»«

‡ÓBÈ Èlk dÈntÓ ‡ÎeÁ שמונהֿעשרה ברונא רב התפלל אחת [=פעם »ƒÀ≈À≈»
מלשמוח] פסק לא יום ובאותו ישראל', 'גאל לברכת CÈ¯Ùeבסמיכות ,»ƒ

הגמרא] עלֿזה ÔÁBÈ[=מקשה Èa¯ ¯Ó‡‰Â CÈÓÒ ÈˆÓ ÈÎÈ‰Â¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿»»««ƒ»»
ÁzÙz È˙ÙN È„Œ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÁza לסמוך יכול (כיצד , «¿ƒ»≈¬…»¿»«ƒ¿»

בתחילה  יוחנן: רבי אמר והרי הברכות,

אדני  הפסוק אומר עשרה) שמונה (לפני

תפתח] ÈpLÓeשפתי [=עונה ? ¿«ƒ
¯Ôaהגמרא] ‰eÚ·˜c ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»»«»»

‡ÈÓc ‡zÎ¯‡ ‰lÙ˙k כיון] , ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«¿»
זה  דומה הפסוק, לומר תקנו שחכמים

ארוכה') ('כתפילה מהתפילה לחלק

לתפלה] גאולה בין הפסק מהוה .ואינו
‰¯B‡ÎÏÂ4 החשיבות שראינו אחרי ¿ƒ¿»

לתפילה, גאולה סמיכת של המיוחדת

תיקנו  לא מדוע הנ"ל השאלה מתחזקת

לפני  תפתח" שפתי "אדני הפסוק לומר

גאולה  בין אלא דזמרה, פסוקי

l‡b‰לתפילה: ˙ÎÈÓÒL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿ƒ«¿À»
Ïk ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡È‰ ‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«¬∆»
˙¯ÈÓ‡ eÚ·˜ ‰nÏ Ôk Ì‡ Ck»ƒ≈»»»¿¬ƒ«
,‰¯NÚ ‰BÓL ÈÙÏ ‰Ê ˜eÒt»∆ƒ¿≈¿∆∆¿≈

·MÈÏ CÈ¯ˆ Ê‡L הגמרא קושית ∆»»ƒ¿«≈
שמונהֿ לפני הפסוק לומר תקנו (מדוע

ולומר  ‡¯zÎ‡עשרה) ‰lÙ˙Îc¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»
Ïk ÈÙÏ e‰eÚ·˜ ‡ÏÂ ‡ÈÓc«¿»¿…¿»ƒ¿≈»
˙ÎÈÓÒ ‰È‰z Ê‡c ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ«
?˙eËLÙa ‰lÙ˙Ï ‰l‡b¿À»ƒ¿ƒ»¿«¿
הפנימי  ענינה את יבאר הבא בסעיף

ויבאר, לתפילה". גאולה "סמיכת של

שתי  גם הם ו"תפילה" "גאולה" כי

והמעשה  ו"יהודה". "יוסף" המדרגות

כ"סמיכת  כמוהו ליוסף) יהודה (הגשת יהודה" אליו "ויגש בתורה שמסופר

לתפילה". גאולה

עולם  דרך מלמעלה שפע המשכת מעוררים אנו בתפילה זו"נ. יחוד או"א יחוד

בקריאת  וכו'. השנים ולברך החולים לרפאות בגשמיות, שתומשך עד האצילות
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תהלתך ו יגיד ופי תפתח שפתי א־דני

‰p‰Â ענין 5ידּוע הּוא לתפּלה ּגאּלה ׁשסמיכת ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶַַָָָָֻ

ענין  הּוא ּדיהּודה ליֹוסף, יהּודה ְְְֲִִֵַָָָָהגׁשת

הּוא  ּׁשיהּודה מה ּדזהּו הּפעם הּתפּלה, ׁשם על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

הוי' את ספירת 6אֹודה על קאי ּובּספירֹות , ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

לברר  עׂשּיה יצירה לבריאה הּיֹורדת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמלכּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ויֹוסף 7ּברּורים, לביתּה, טרף וּתּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

הּמׁשּפיע  יסֹוד ּבחינת ויׁשּועה, ּגאּלה ענין ְְְְְִִִִַַַַָָָֻהּוא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּמלכּות, הּוא 8ּבספירת גֹו' ויֹוסף ְְְְִִֵֶַַַָ

ּגם  היא זֹו והׁשּפעה הארץ. עם לכל ְְְְִִֶַַַַַָָָָָהּמׁשּביר

ּבבריאה  ּבירידה היא הּמלכּות ספירת ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָּכאׁשר

ׁשּבּׁשני  ּביֹוסף, ׁשהיה ּכמֹו כּו', עׂשּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָיצירה

הרעב  לׁשני ּגם ּבר הכין הינּו9הּׂשבע , ְְִִֵֵַַַָָָָָָ

סמיכת  וענין הרעב. ּבּׁשני ּגם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהׁשּפעתֹו

ּומלכּות. (ז"א) יסֹוד חּבּור הּוא לתפּלה ְְְְִִִַָָֻּגאּלה

ּדוקא  היא לתפּלה ּגאּלה ּׁשסמיכת מה יּובן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻּובזה

ּבתפּלת  החּדּוׁש ּכי עׂשרה, ׁשמֹונה ּתפּלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַלפני

הּוא  זה ׁשּלפני הּתפּלה חלקי על עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמֹונה

וכּמבֹואר  זו"ן. יחּוד הּוא עׂשרה ְְְְִִֵֶֶֶַָׁשּבׁשמֹונה

מקֹומֹות  יחּוד 10ּבכּמה ענין הּוא ׁשמע ּדקריאת , ְְְְְִִִִַַַָָ

וזהּו זו"נ. יחּוד ענין הּוא עׂשרה ּוׁשמֹונה ְְְְִִֵֶֶֶָאו"א

הּטעם  היא 11ּגם עׂשרה ׁשמֹונה ׁשּתפּלת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

ּוקריאת  העמידה, עֹולם ּבאצילּות הינּו ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָּבעמידה,

מֹוׁשבֹותיכם  ּבחינת ּדוקא, ּביׁשיבה היא ,12ׁשמע ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּלכאֹורה  אף עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְֲִִִִֶַָָָָָעֹולמֹות

עׂשרה, מּׁשמֹונה למעלה היא ׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָקריאת

ּוׁשמֹונה  או"א יחּוד ענין הּוא ׁשמע ְְְְִִִִֶַַָּדקריאת

ּדדוקא  הּנֹותנת, ׁשהיא אלא זו"נ. יחּוד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָעׂשרה
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תפז 5) ע' ואילך. קכו ס"ע קיט. ע' תרס"ו בהמשך ויגש וסד"ה רד"ה .1 שבהערה ויגש ד"ה ב). (רה, ויגש ר"פ זהר ראה

לה.6)ואילך. כט, ואילך.7)ויצא סע"ב תתרנח, ו) (כרך בראשית אוה"ת א. ח, בראשית תו"א גם וראה טו. לא, משלי

ו.8)ועוד. מב, ואילך.9)מקץ מח מא, ובכ"מ.10)שם פ"ד. הק"ש שער חיים עץ ס"פ 11)פרי לקו"ת שם. חיים עץ פרי

א). קטו, (דרמ"צ רפ"ב התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ אֿב). (כ, שם.12)במדבר ודרמ"צ לקו"ת יז. כג, אמור

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
והשפע  האור המשכת או"א", "יחוד - הקבלה בלשון - מעוררים אנו שמע

זו"נ", "יחוד - עשרה שמונה ובתפילת לבינה. החכמה ספירת דרך האלוקי

השפע  נמשך ידה שעל המלכות, לספירת עד המידות ששת דרך האור המשכת

לעולמנו. למטה עד

È ‰p‰ÂÚe„5‰l‡b ˙ÎÈÓÒL ¿ƒ≈»«∆¿ƒ«¿À»
˙L‚‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»ƒ¿»¬»«
‡e‰ ‰„e‰Èc ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈ƒ»
‰Ó e‰Êc ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»¿∆«

‡e‰ ‰„e‰ÈM- לאה אמו כדברי ∆¿»
˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ ÌL ÏÚ«≈«««∆∆

'ÈÂ‰6 ביטול בחינת הוא והודאה ¬«»
אם  גם חברו עם שהצדק שמודה (כמו

המתבטאים  בשכלו), מבין אינו

שמונהֿ שבתפילת בהשתחוואות

B¯ÈÙq·e˙עשרה  ההודאה , בחי' «¿ƒ
ÈÙÒ¯˙[=מוסב]˜‡Èוהביטול  ÏÚ »ƒ«¿ƒ«

˙eÎÏn‰ שבעולם האחרונה הספירה ««¿
כלום  מעצמה לה שאין האצילות

שמעליה, מהספירות חיותה ומקבלת

ÈˆÈ¯‰והיא ‰‡È¯·Ï ˙„¯Bi‰«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰iNÚ¬ƒ»¿»≈≈ƒ¿

·e˙kL7 ספירת - חיל' 'אשת על ∆»
d˙È·Ïהמלכות: Û¯Ë ÔzzÂ- «ƒ≈∆∆¿≈»

- בירורים מבררת – "טורפת" שהיא

הכולל  עם [רפ"ח הניצוצות מרפ"ח

שלמטה  שבעולמות טר"ף] ,בגימטריא
‰l‡b ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ¿»¿À»

˙ÈÁa ,‰ÚeLÈÂ ה BÒÈ„ספירת ƒ»¿ƒ«¿
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ÚÈtLn‰««¿ƒ«ƒ¿ƒ«««¿

·e˙kL BÓÎe8‡e‰ 'B‚ ÛÒBÈÂ ¿∆»¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯ÈaLn‰««¿ƒ¿»«»»∆

BÊ ‰ÚtL‰Â בספירת משפיע שיוסף ¿«¿»»
המלכות ‰È‡המלכות כאשר רק לא ƒ

אלא  האצילות, בעולם במקומה נמצאת

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ¯L‡k Ìb««¬∆¿ƒ«««¿
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‰„È¯Èa ‡È‰ƒƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰iNÚ כנ"ל‰È‰L BÓk , ¬ƒ»¿∆»»
ÔÈÎ‰ Ú·O‰ ÈMaL ,ÛÒBÈa¿≈∆ƒ¿≈«»»≈ƒ

¯a[מזון=]·Ú¯‰ ÈLÏ Ìb9,ÈMa Ìb ‰˙È‰ B˙ÚtL‰L eÈ‰ »«ƒ¿≈»»»«¿∆«¿»»»¿»«ƒ¿≈

·Ú¯‰ למטה בירידתה המלכות לספירת המקביל מצב -˙ÎÈÓÒ ÔÈÚÂ . »»»¿ƒ¿»¿ƒ«
˙eÎÏÓe (‡"Ê) „BÒÈ ¯eaÁ ‡e‰ ‰lÙ˙Ï ‰l‡b מהיסוד השפעה - ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿

המלכות  Ê·e‰לספירת הוא . לתפילה גאולה שסמיכת האמור פי על - »∆
המלכות, לספירת ז"א) (יסוד היסוד מספירת ÎÈÓÒM˙המשכה ‰Ó Ô·eÈ»«∆¿ƒ«

‡˜Âc ‡È‰ ‰lÙ˙Ï ‰l‡b¿À»ƒ¿ƒ»ƒ«¿»
Èk ,‰¯NÚ ‰BÓL ˙lÙz ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ«¿∆∆¿≈ƒ
‰BÓL ˙lÙ˙a LecÁ‰«ƒƒ¿ƒ«¿∆
‰lÙz‰ È˜ÏÁ ÏÚ ‰¯NÚ∆¿≈«∆¿≈«¿ƒ»
‰BÓLaL ‡e‰ ‰Ê ÈÙlL∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
.Ô"ÂÊ „eÁÈ ‡e‰ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nÎÂ10, ¿«¿»¿«»¿
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL ˙‡È¯˜cƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»ƒ
‡e‰ ‰¯NÚ ‰BÓLe ‡"Â‡¿∆∆¿≈
Ìb e‰ÊÂ ."ÂÊ „eÁÈ ÔÈÚƒ¿»ƒ¿∆«

ÌÚh‰11‰BÓL ˙lÙzL «««∆¿ƒ«¿∆
eÈ‰ ,‰„ÈÓÚa ‡È‰ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ«¬ƒ»«¿

˙eÏÈˆ‡aהנקראÌÏBÚ «¬ƒ»
‡È‰ ÚÓL ˙‡È¯˜e ,‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿ƒ«¿«ƒ
˙ÈÁa ,‡˜Âc ‰·ÈLÈaƒƒ»«¿»¿ƒ«

ÌÎÈ˙B·LBÓ12 שבפסוק ¿≈∆
תנופה  לחם תביא "ממושבותיכם

הם .שתים" «BÓÏBÚ˙"מושבותיכם"
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a אדם כמו ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

כך  - וגופו ראשו שמשפיל היושב

נקראו  הנמוכים העולמות

"תביאו  משם ודווקא "מושבותיכם".

המשכת  תעוררו שתים" תנופה לחם

או"א  B‡ÎlL¯‰יחוד Û‡ ,«∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«ƒ¿«¿»
˙‡È¯˜c ,‰¯NÚ ‰BÓMÓƒ¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ«
‡"Â‡ „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ¿»ƒ

"ÂÊ „eÁÈ ‰¯NÚ ‰BÓLeֿאם ¿∆∆¿≈ƒ
המשכה  ממשיך הוא שמע בקריאת כן,

לא  לבינה, מחכמה יותר, גבוהה

רק  שממשיך שמונהֿעשרה כבתפילת

אומרים  אנו וכיצד למלכות. מהמידות

בבחינת  אנו שמע שבקריאת

È‰L‡"ממושבותיכם" ‡Ï‡ ?∆»∆ƒ
˙˙Bp‰[בזה תלוי ÈÁa˙[=זה ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‡˜Â„c , «∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשי"ב  ניסן, י"א

מֹוׁשבֹותיכם, ּבחינת עׂשּיה, יצירה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבבריאה

ּבתכלית  (ולא והׁשּפלה ּבירידה הּוא הּגּלּוי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹׁשּׁשם

ּבלי  או"א יחּוד להיֹות אפׁשר ּדוקא ׁשם ְְְְִִִֶֶַַָָָהּתֹוקף)

עׂשרה  ּבׁשמֹונה ּכן ּׁשאין מה הּמציאּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבּטּול

יחּוד  ׁשמענין לתפּלה, ּגאּלה סֹומכין ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֻכּו'.

ימׁש (ּגאּלה) ׁשמע קריאת ׁשּבברּכֹות ְְְְְְִִֶַַָָֻֻאו"א

י  ׁשּתהיה ּבענין עׂשרה, ׁשּבׁשמֹונה זו"נ חּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ

יּפלא  זה ּולפי ּכדּבעי. עׂשרה ׁשּבׁשמֹונה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָהעלּיה

ׂשפתי  אֿדני הּפסּוק לֹומר קבעּו אמאי ְְְֲֵַַַַַָָָָֹּביֹותר

לתרץ  צריכים ׁשאז לתפּלה, ּגאּלה ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּתח

ּבתחּלת  קבעּוהּו ולא ּדּמי, ארכּתא ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֹּדכתפּלה

הֹודּו). (לפני ְְִִֵַָהּתפּלה

הּתפּלה.Ô·eÈÂב) ענין ּבאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּתֹורה  ּבין ההפרׁש ּכללּות ְְְִֵֵֵֶַָָּדהּנה

הּוא  מּלמעלה 13לתפּלה הּוא הּתֹורה ּדענין , ְְְְְִִִִַַָָָָ

עבֹודת  ענין ּבזה נֹוגע ׁשאינֹו הינּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,

הּכלי, הכׁשרת אלא צרי ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹונים

היא  ּותפּלה  האֹור, להמׁשכת יבלּבל לא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּכלי

היא  ּכ העב ֹודה ער ׁשּלפי למעלה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּלמּטה

ידי  על היא מּלמעלה ההמׁשכה ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָההמׁשכה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּדֹות, עׂשה 14ּבחינת ימים ׁשׁשת ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מּדֹות  ׁשׁש והם ימים, ּבׁשׁשת ּכתיב ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹהוי',

העֹולם  נבנה ׁשּמהן היא 15עליֹונֹות זֹו והמׁשכה . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ידי  על הּמּדֹות ּבברּור האדם עבֹודת ידי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָעל

ּפֹועל  ׁשּזה ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָעבֹודתֹו

מּדֹותיו  יֹותר,16ּברּור למעלה הּוא זה ּדר ועל . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

מּלמעלה  חדׁש רצֹון המׁשכת ּפֹועל רצֹון יהי הּתפּלה ידי ּומּכללּות 17ׁשעל . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּדוקא. למעלה מּלמּטה העלאה ּבדר הּוא  הּתפּלה ׁשענין מּובן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהענין

ÌÓ‡18 ּבחינת והיא הּתֹורה, ּכמֹו ׁשהיא יֹותר נעלית מדריגה יׁש ּבּתפּלה »¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
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ובכ"מ.13) ואילך. תשפה ע' ח"ב תער"ב המשך יז.14)ראה לא, תשא יא. כ, ב.15)יתרו רחצ, ח"ג א. רמז, ח"א זהר

ע.16)ועוד. ע' שם תרנ"ח תלח. ע' שם תרכ"ז רפ. ע' שם תרכ"ו סה"מ ובכ"מ.17)ראה ב. ע' תרכ"ט סה"מ ראה 18)ראה

עו. ע' שם תרנ"ח תמג. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו סה"מ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡ÏÂ) ‰ÏtL‰Â ‰„È¯Èa ‡e‰ Èelb‰ ÌML ,ÌÎÈ˙B·LBÓ¿≈∆∆»«ƒƒƒ»¿«¿»»¿…

(Û˜Bz‰ ˙ÈÏÎ˙aÈÏa ‡"Â‡ „eÁÈ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc ÌL ¿«¿ƒ«∆»«¿»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙e‡Èˆn‰ Ïeha בכוחנו אין במקומו שהוא כפי או"א יחוד שאת כיון ƒ«¿ƒ

לבי"ע  ששייך כפי או"א יחוד רק הינו מעוררים שאנו היחוד וכל כלל. לעורר

יותר. נמוכה במדרגה יחוד שהוא

בכוחנו  וזאת זו"נ. מיחוד אפילו ולמטה

הבריאה בעולם בהיותנו גם »Ó‰לעורר
'eÎ ‰¯NÚ ‰BÓLa Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿∆∆¿≈
יחוד  רק מעוררים האצילות, שבעולם

l‡b‰זו"נ  ÔÈÎÓBÒ ÔÎÏÂ .¿»≈¿ƒ¿À»
‡"Â‡ „eÁÈ ÔÈÚÓL ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ
ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙Bk¯·aL∆¿ƒ¿¿ƒ«¿«
„eÁÈ ÔÈÚa CLÓÈ (‰l‡b)¿À»À¿»¿ƒ¿»ƒ
,‰¯NÚ ‰BÓLaL "ÂÊ∆ƒ¿∆∆¿≈
‰BÓLaL ‰iÏÚ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»¬ƒ»∆ƒ¿∆

ÈÚa„k ‰¯NÚ[כנדרש=]ÈÙÏe . ∆¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ
È‡Ó‡ ¯˙BÈa ‡ÏtÈ ‰Ê[מדוע=] ∆ƒ»≈¿≈««

È„Œ‡ ˜eÒt‰ ¯ÓBÏ eÚ·»̃¿««»¬…»
‰l‡b ÔÈa ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»≈¿À»
ı¯˙Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡L ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿«≈
‡ÏÂ ,Ènc ‡zÎ¯‡ ‰lÙ˙Îc¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«ƒ¿…
‰lÙz‰ ˙lÁ˙a e‰eÚ·¿̃»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

?(e„B‰ ÈÙÏ) יבאר הבא בסעיף ƒ¿≈
לתפילה. תורה לימוד בין החילוק

הקדושֿ של ורצונו חכמתו - שהתורה

ירדה  למעלה, שהיא כמו - ברוךֿהוא

ואין  האדם, של בשכלו ונתלבשה

אך  והזדככותו. בעלייתו תלוי הדבר

אופן  ולפי האדם, פעולת היא התפילה

למעלה  וממשיך מעורר עבודתו

חדשה. המשכה

¯e‡a Ìc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿∆¿≈≈
˙eÏÏk ‰p‰c .‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»
‰lÙ˙Ï ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»ƒ¿ƒ»

‡e‰13‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚc ,¿ƒ¿»«»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ כמו התורה - ƒ¿«¿»¿«»

מאליה  ונמשכת יורדת למעלה שהיא

Êa‰למטה  Ú‚B BÈ‡L eÈ‰ ,«¿∆≈≈«»∆
˙„B·Ú ÔÈÚ הנבראים ƒ¿»¬«

‡Ï‡ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿≈»ƒ∆»

ÏaÏ·È ‡Ï ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙¯LÎ‰[ויחשיך יעלים לא יסתור, [לא «¿»««¿ƒ∆«¿ƒ…¿«¿≈
˙e ,¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ÏC¯Ú ÈÙlL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ ¿«¿»«»¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»∆¿ƒ∆∆

‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰c .‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ Ck ‰„B·Ú‰»¬»»ƒ««¿»»¿ƒ≈««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,˙Bcn‰ ˙ÈÁa È„È ÏÚ14'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LL «¿≈¿ƒ««ƒ¿∆»≈∆»ƒ»»¬«»

הארץ  ואת השמים È˙k·את ‡ÏÂ ,¿…¿ƒ
ÌÈÓÈ ˙LLa רק פירושו אין כי ¿≈∆»ƒ

את  ה' עשה ימים ששת שבמשך

הארץ  ואת ימים',השמים 'ששת אלא

ששת  - הימים ששת ידי שעל משמעו

וכו' השמים עשה - ≈¿Ì‰Âהמידות
Ô‰nL ˙BBÈÏÚ ˙BcÓ LL≈ƒ∆¿∆≈∆

ÌÏBÚ‰ ‰·15 שהמשיך ידי על ƒ¿»»»
אלו  מידות שש דרך האלוקי .אורו

È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ«¿≈
˙Bcn‰ ¯e¯·a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿≈«ƒ
‰·LÁÓa B˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬»¿«¬»»
ÏÚBt ‰fL ‰NÚÓe ¯ea„ƒ«¬∆∆∆≈

¯e¯a[ניקוי=]ÂÈ˙BcÓ16ÏÚÂ . ≈ƒ»¿«
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆¿«¿»≈
ידי  על יותר נעלית המשכה מצאנו

והזדככותו: האדם È„Èעבודת ÏÚL∆«¿≈
‰lÙz‰:הוא ¯ˆÔBשעניינה È‰È «¿ƒ»¿ƒ»

חדש רצון שיהי' ≈ÏÚBtשמבקש
L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»»

‰ÏÚÓlÓ17ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓe . ƒ¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ C¯„a¿∆∆«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם ועליית מהתעוררות ¿«¿»
.‡˜Âc שמעלת מהנ"ל, מתבאר «¿»

משתנית  היא שאין תפילה, על התורה

כפי  אופן באותו אלא האדם, ממעשה

ויורדת  נמשכת היא כך למעלה שהיא

הזה. לעולם

ÌÓ‡18‰‚È¯„Ó LÈ ‰lÙza »¿»«¿ƒ»≈«¿≈»
BÓk ‡È‰L ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆ƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

תהלתך ח יגיד ופי תפתח שפתי א־דני

היא  זֹו ּתפּלה ידי על ׁשההמׁשכה ארכּתא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתפּלה

אף  הּנה ׁשּבּתֹורה ּדכׁשם  למּטה. מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבדר

למּטה, מּלמעלה הּוא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּבכללּות

ּבחינֹות  ב' עצמּה ּבּתֹורה יׁש מקֹום ,19מּכל ְְִִֵַַָָָָ

למּטה, מּלמעלה ׁשהּוא ּתֹורה טל ְְְְִִֶַַַַָָָּבחינת

ּתלּוי 20ּכמאמר  אינֹו ׁשהּטל מיעצר, לא טל ְֲֲִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשהּוא  ׁשּבּתֹורה מטר ּובחינת הּמּטה, ְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ידי  על נמׁש הּמטר ענין ּדהרי למעלה, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּלמּטה, מן 21ההעלאה יעלה ואד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּה ׁשּיׁש ּבּתפּלה, ּגם הּוא ּכן גֹו', והׁשקה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהארץ

הּוא  ענינּה הּתפּלה ׁשּבכללּות ּדאף מדריגֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָב'

ּדהמׁשכה  מדריגה ּגם ּבּה יׁש למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָמּלמּטה

למּטה  .22מלמעלה ְְְִַַָָ

הּוא e‡·e¯ג) רז"ל 23הענין אמרּו ּדהּנה ּכל 24, ≈ְְְִִֵַַָָָָ

וׁשֹונה  קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה ְְֵֵֶֶַַָָהּקֹורא

אחר  ּובמקֹום ׁשעֹות 25ּכנגּדֹו, ּדג' איתא ְְְְִֵֶַָָָ

ּומבאר  ּבּתֹורה. ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִֵֵַַָָָָָֹהראׁשֹונֹות

אחר  הינּו26ּבמקֹום כּו' וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ּדענין , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

העלאה  ׁשּבדר ׁשּבּתֹורה הּמדריגה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכת

ידי  על היא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה למעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

ּבעבֹודת  ּתלּוי ׁשּזה למּטה, האדם ׁשל ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָהּלּמּוד

ענין  הּוא ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' ענין אמנם ְְְִִִַָָָָָָָהאדם,

ּדּלעלא, ּבאתערּותא למּטה מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

ׁשהּוא  ּוכׁשם הּתחּתֹונים. ּבמעׂשה ּתלּוי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָואינֹו

הּתֹורה, ּבלּמּוד אֹופּנים ב' ׁשּיׁש ּׁשּלמּטה, ּבּתֹורה ּגם הּוא ּכן ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּתֹורה

לׁשמּה ּתֹורה ולּמּוד לׁשמּה ׁשלא ּתֹורה ׁשלא 27לּמּוד הּלּמּוד על ּגם ּדהרי . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

רז"ל  אמרּו ׁשּלא 28לׁשמּה ׁשּמּתֹו לׁשמּה ׁשלא ּתֹורה אדם ילמֹוד לעֹולם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּדאף  הּוא, הּנעלית ּבּמדריגה לׁשמּה ׁשלא הּלּמּוד ּדענין לׁשמּה, ּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלׁשמּה
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ואילך.19) ב עג, האזינו ב. יד, עקב לקו"ת גם א.20)ראה ג, ו.21)תענית ב, בהערה 22)בראשית להמצויין (נוסף ראה

קצח). (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים אוה"ת תרנ"ח 23)18) ואילך. תמא ע' שם תרכ"ז ואילך. רפג ע' שם תרכ"ו סה"מ ראה

ואילך. עג ס"ע תתרלד.24)שם רמז איכה יל"ש רפי"ח. ב.25)תדבא"ר ג, וככה 26)ע"ז המשך ואילך. פז ע' תר"ל סה"מ

ואילך. 266 ס"ע תרצ"ז סה"מ סו. פרק שמיני 27)תרל"ז דש"פ יצרת זה לויתן רד"ה ואילך. קכג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

ואילך). עדר ע' תשי"ב (סה"מ זו וש"נ.28)שנה ב. נ, פסחים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡zÎ¯‡ ‰lÙz ˙ÈÁa ‡È‰Â ,‰¯Bz‰ מדברי כנ"ל ארוכה. [=תפילה «»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ¿»

יותר  נעלית מדרגה שהיא כאן ויבאר הקודם). בסעיף (שהוזכרה הגמרא

ÏÚÓlÓ‰בתפילה] C¯„a ‡È‰ BÊ ‰lÙz È„È ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰L ,∆««¿»»«¿≈¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
ÓÏ‰h להמשיך האדם בכוח שאין מה גם "מלמעלה", מצד באה ההמשכה ¿«»

‰p‰בעבודתו  ‰¯BzaL ÌLÎc .ƒ¿≈∆«»ƒ≈
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaL Û‡«∆ƒ¿»ƒ¿»«»
ÏkÓ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»¿«»ƒ»
'· dÓˆÚ ‰¯Bza LÈ ÌB˜Ó»≈«»«¿»

˙BÈÁa19‰¯Bz ÏË ˙ÈÁa , ¿ƒ¿ƒ««»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»¿«»

¯Ó‡Ók20¯ˆÚÈÓ ‡Ï ÏË ¿«¬»«…ƒ¬«
ירידת  ישנה תמיד נעצר. אינו [=טל

מלמעלה] ‡BÈהטל Ïh‰L ,∆««≈
˙ÈÁ·e ,‰hn‰ ˙„B·Úa ÈeÏz»«¬«««»¿ƒ«
‰hÓlÓ ‡e‰L ‰¯BzaL ¯ËÓ»»∆«»∆ƒ¿«»
¯Ën‰ ÔÈÚ È¯‰c ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬≈ƒ¿»«»»
‰‡ÏÚ‰‰ È„È ÏÚ CLÓƒ¿»«¿≈««¬»»

·e˙kL BÓk ,‰hÓlÓ21„‡Â ƒ¿«»¿∆»¿≈
'B‚ ‰˜L‰Â ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ«¬∆ƒ»»∆¿ƒ¿»
הגשם] וירד הארץ מן יעלה ,[=ענן

da LiL ,‰lÙza Ìb ‡e‰ Ôk≈««¿ƒ»∆≈»
˙eÏÏÎaL Û‡c ,˙B‚È¯„Ó '·«¿≈¿«∆ƒ¿»
‰hÓlÓ ‡e‰ dÈÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿«»
‰‚È¯„Ó Ìb da LÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»««¿≈»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰c22. ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
שתי  את יותר יבאר הבא בסעיף

הסעיף  להבנת בתורה. המדרגות

המשכות: שתי ישנן שבתורה נקדים,

התורה  שנמשכת ההמשכה א.

החכמה  בחינת עד יתברך מעצמותו

רק  היא זו והמשכה האצילות, שבעולם

ב. למטה. מלמעלה - יתברך בכוחו

עד  דאצילות מחכמה התורה המשכת

בכוח  היא זו והמשכה הגשמי, לעולם

למעלה. מלמטה - האדם עבודת

‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚23‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡24‡¯Bw‰ Ïk »¿««»«≈

‰BLÂ שונה או בתורה, [=הקורא ¿∆

Bc‚kמשנה] ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ֿהקדוש היום שכל משמע, - «»»≈¿∆¿∆¿
שהרי בתורה, עוסק תורה ברוךֿהוא הלומדים יהודים ישנם הזמן ,כל

¯Á‡ ÌB˜Ó·e25‡˙È‡[מובא=]‰"aw‰ ˙BBL‡¯‰ ˙BÚL '‚c ¿»«≈ƒ»¿»»ƒ«»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Óe ?‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ·LBÈ26, חז"ל מאמרי שב' ≈¿≈«»¿…»¿»«≈

מאמר  שכל כיון סותרים, אינם אלו

בתורה: שונה דרגה בהמשכת עוסק

'eÎ ‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk ÔÈÚc¿ƒ¿»»«≈¿∆
‰‚È¯„n‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰«¿«¿»«««¿≈»
‰‡ÏÚ‰ C¯„aL ‰¯BzaL∆«»∆¿∆∆«¬»»
‰ÎLÓ‰‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆««¿»»

‰enl„זו  È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯B˙c¿»ƒ«¿≈«ƒ
ÈeÏz ‰fL ,‰hÓÏ Ì„‡‰ ÏL∆»»»¿«»∆∆»
'‚ ÔÈÚ ÌÓ‡ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»»¿»ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒƒ¿»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

‡ÏÚlc ‡˙e¯Ú˙‡a התעוררות=] ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הקדושֿברוךֿהוא] BÈ‡Âהעליון. ,¿≈

.ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ÈeÏz»¿«¬∆««¿ƒ
‰¯Bza ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆«»

‰ÏÚÓlL בהמשכת מדרגות שתי ∆¿«¿»
Bza¯‰התורה  Ìb ‡e‰ Ôk≈««»

‰hÓlM לימוד באופן מדרגות שתי ∆¿«»
האדם  של ·'התורה LiL ,∆≈

„enÏ ,‰¯Bz‰ „enÏa ÌÈpÙB‡«ƒ¿ƒ«»ƒ
„enÏÂ dÓLÏ ‡ÏL ‰¯Bz»∆…ƒ¿»¿ƒ

dÓLÏ ‰¯Bz27ÏÚ Ìb È¯‰c . »ƒ¿»«¬≈««
e¯Ó‡ dÓLÏ ‡ÏL „enl‰«ƒ∆…ƒ¿»»¿

Ï"Ê¯28Ì„‡ „BÓÏÈ ÌÏBÚÏ ««¿»ƒ¿»»
CBznL dÓLÏ ‡ÏL ‰¯Bz»∆…ƒ¿»∆ƒ
,dÓLÏ ‡a dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»»ƒ¿»
dÓLÏ ‡ÏL „enl‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿»
Û‡c ,‡e‰ ˙ÈÏÚp‰ ‰‚È¯„na««¿≈»««¬≈¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

ה'תשי"ב  ניסן, י"א

אל  ּומכּון ּבּתֹורה ּומחּדׁש ּכּדּבעי ּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלֹומד

לׁשמּה, ׁשלא הּוא הּלּמּוד מקֹום מּכל ְֱִִִֶֶַָָָָֹהאמת,

והּוא  הּלֹומד הּוא ׁשהּוא מרּגיׁש ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַָמּכיון

מחּדׁש). איז ער אּון לערנט (ער הּמחּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַהּוא

מרּגיׁש ׁשאינֹו ּפרּוׁשֹו לׁשמּה הּלּמּוד ענין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמנם

הּוא  לּמּודֹו אלא ּכלל, למציאּות עצמֹו ְְְִִִֶֶַָָאת

הּקֹורא  אחר הוי'29ּכעֹונה ּדבר את אֹומר ׁשהּוא , ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָ

ועל  למעלה). זאגט מען וואס ּדאס זאגט ער ְְְְְֶֶַַַָָָָָ(אז

ענינּה ׁשּבכללּות ּדאף ּבּתפּלה, ּגם יּובן זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדר

יׁש מקֹום מּכל הּתחּתֹונים, מעׂשה ידי על ְְֲִִֵֵֵַַַַָָהּוא

ּבמעׂשה  ּתלּויה ׁשאינּה ּבּתפּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָמדריגה

לגמרי  ּבבּטּול הּוא האדם אלא ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּתחּתֹונים

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה רק היא ְְִִֵֶַַַַָּותפּלתֹו

ּתפּתח e‰ÊÂ18ד) ׂשפתי ּדאֿדני הּבּקׁשה ּתֹוכן ¿∆ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ

ארכּתא, ּתפּלה ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֶָָָגֹו',

יּגיד  ּופי ׂשפתיו את יפּתח ׁשהּוא יתּבר מה' ׁשּמבּקׁש הענין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכפׁשטּות

והמׁשכה  הּגדה  מּלׁשֹון יּגיד ,מּגיע 30ּתהּלת הּוא ׁשּלֹו הּבּטּול ידי על ּכי . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּתהּלה  ,ּתהּלת יּגיד ּופי אלא האדם) (ׁשל ׁשּלֹו הּתפּלה זֹו ׁשאין ּכזֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלמדריגה

ּבאֹופן  ּכן ּגם היא מּלמעלה ההמׁשכה הרי זה ּבאֹופן ּתפּלה ידי ועל .ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּל

למעלה. ׁשהיא ּכמֹו למּטה נמׁשכת היא אלא להתעּכב, יכֹולה ההׁשּפעה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין

ה  ּבדר ׁשהיא ׁשּבּתפּלה, הא' ׁשּיהיה ּדבּמדריגה אפׁשר למעלה, מּלמּטה עלאה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

הּתפּלה  ידי שעל ּבהמׁשכה ּבמדריגה 31עּכּוב הּתפּלה ידי על ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובאֹותֹו הּזמן ּבאֹותֹו למּטה ּובאה נמׁשכת ההׁשּפעה הרי ארכּתא, ּתפּלה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָזֹו,

ּומּיד. ּתכף ִֵֶַָָהּמקֹום

ׁשמֹונה 18יּובן Ê·e‰ה) ּתפּלת לפני ּתפּתח ׂשפתי אֿדני הּפסּוק ׁשאֹומרים מה »∆ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּתפּלה  הּוא עׂשרה ּדׁשמֹונה האמצעיֹות י"ב ענין ּכי ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשרה

ׁשּתמׁש ּוכדי החֹולים, וירּפא הּׁשנים ׁשּיברך ּבגׁשמּיּות, ההׁשּפעה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

ועל  ּכנ"ל. ארכּתא ּתפּלה ּבחינת להיֹות צרי ׁשהיא, ּכמֹו ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה

ּגֹו' עליֹון אֿל אֹומרים אנּו עׂשרה ׁשמֹונה ּבתחּלת ּדהּנה הּוא, הּקּבלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדר

אחר  ּבמקֹום ּומבאר בניהם, לבני ּגֹואל לבני 32ּומביא ּגֹואל ּומביא ּדענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
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ועוד.29) ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לה, סוכה ועוד.30)ע"ד פ"ב. העמידה שער חיים עץ פרי

ועוד.31) ואילך. ד נה, קרח לקו"ת העמידה32)ראה שער חיים עץ ג.פרי כז, שה"ש ג. צ, מסעי לקו"ת פי"דֿטו.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏkÓ ,˙Ó‡‰ Ï‡ ÔeÎÓe ‰¯Bza LcÁÓe ÈÚack ‰¯Bz „ÓBlL∆≈»ƒ∆»ƒ¿«≈«»¿«≈∆»¡∆ƒ»
‡e‰L LÈb¯Ó ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,dÓLÏ ‡ÏL ‡e‰ „enl‰ ÌB˜Ó»«ƒ∆…ƒ¿»ƒ≈»∆«¿ƒ∆
ÊÈ‡ ¯Ú Ôe‡ Ë¯ÚÏ ¯Ú) LcÁn‰ ‡e‰ ‡e‰Â „ÓBl‰ ‡e‰«≈¿«¿«≈∆∆¿¿∆ƒ
LÈb¯Ó BÈ‡L BLe¯t dÓLÏ „enl‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ .(LcÁÓ¿«≈»¿»ƒ¿»«ƒƒ¿»≈∆≈«¿ƒ

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓÏ BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿ƒ¿»
¯Á‡ ‰BÚk ‡e‰ B„enÏ ‡Ï‡∆»ƒ¿∆««

‡¯Bw‰29˙‡ ¯ÓB‡ ‡e‰L , «≈∆≈∆
Ò‡c Ë‚‡Ê ¯Ú Ê‡) 'ÈÂ‰ ¯·c¿«¬«»«∆»¿»
‰ÏÚÓÏ Ë‚‡Ê ÔÚÓ Ò‡ÂÂ»∆»¿¿«¿»
שאומרים  מה אומר [=שהוא

Ìbלמעלה] Ô·eÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .(¿«∆∆∆»«
˙eÏÏÎaL Û‡c ,‰lÙza«¿ƒ»¿«∆ƒ¿»
‰NÚÓ È„È ÏÚ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»«¿≈«¬≈
LÈ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒƒ»»≈
dÈ‡L ‰lÙza ‰‚È¯„Ó«¿≈»«¿ƒ»∆≈»
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ‰ÈeÏz¿»¿«¬≈««¿ƒ
Ïeh·a ‡e‰ Ì„‡‰ ‡Ï‡∆»»»»¿ƒ
˜¯ ‡È‰ B˙lÙ˙e È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ»ƒ«

.‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈
e‰ÊÂ („18Œ‡c ‰Lwa‰ ÔÎBz ¿∆∆««»»«¬

‡e‰L ,'B‚ ÁzÙz È˙ÙN È„…»¿»«ƒ¿»∆
˙eËLÙk ,‡zÎ¯‡ ‰lÙz ÔÈÚƒ¿»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¿
C¯a˙È '‰Ó Lw·nL ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙe ÂÈ˙ÙN ˙‡ ÁzÙÈ ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿»»ƒ
ÔBLlÓ „ÈbÈ ,E˙l‰z „ÈbÈ«ƒ¿ƒ»∆«ƒƒ»

‰ÎLÓ‰Â ‰„b‰30 נהר" [=כמו  «»»¿«¿»»
ויוצא] נמשך – ונפיק" דנגיד .דינור

‡e‰ BlL Ïeha‰ È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈«ƒ∆
BÊ ÔÈ‡L BÊk ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿≈»»∆≈
(Ì„‡‰ ÏL) BlL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆»»»
‰l‰z ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ‡Ï‡∆»ƒ«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»
ÔÙB‡a ‰lÙz È„È ÏÚÂ .ElL∆¿¿«¿≈¿ƒ»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ È¯‰ ‰Ê∆¬≈««¿»»ƒ¿«¿»
ÔÈ‡L ÔÙB‡a Ôk Ìb ‡È‰ƒ«≈¿∆∆≈
,·kÚ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»¿ƒ¿«≈
BÓk ‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‡È‰ ‡Ï‡∆»ƒƒ¿∆∆¿«»¿
‰‚È¯„n·c .‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»¿««¿≈»
C¯„a ‡È‰L ,‰lÙzaL '‡‰»∆«¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
·ekÚ ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ

‰lÙz‰ È„È ÏÚ˘ ‰ÎLÓ‰a31 ««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»

הגשמי, לעולם יורדת אינה אך האצילות בעולם רק ההמשכה נשארת שפעמים

למטה  וירד שיפתח עד סגורה, בקופסא המונח כאוצר היא זו Ó‰והמשכה ,«
È¯‰ ,‡zÎ¯‡ ‰lÙz ,BÊ ‰‚È¯„Óa ‰lÙz‰ È„È ÏÚ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈»¿ƒ»¬ƒ¿»¬≈
ÌB˜n‰ B˙B‡·e ÔÓf‰ B˙B‡a ‰hÓÏ ‰‡·e ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿∆∆»»¿«»¿«¿«¿«»

.„iÓe ÛÎz≈∆ƒ»
Ô·eÈ ‰Ê·e (‰18ÌÈ¯ÓB‡L ‰Ó »∆»«∆¿ƒ

ÁzÙz È˙ÙN È„Œ‡ ˜eÒt‰«»¬…»¿»«ƒ¿»
‰¯NÚ ‰BÓL ˙lÙz ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ«¿∆∆¿≈
·"È ÔÈÚ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒƒ¿«
‰¯NÚ ‰BÓLc ˙BÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒ¿∆∆¿≈
‰ÚtL‰‰ ÏÚ ‰lÙz‰ ‡e‰«¿ƒ»«««¿»»
ÌÈM‰ Í¯·iL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆¿»≈«»ƒ
È„Îe ,ÌÈÏBÁ‰ ‡t¯ÈÂƒ«≈«ƒ¿≈
˙eiÓL‚a ‰ÚtL‰‰ CLÓzL∆À¿»««¿»»¿«¿ƒ

‡È‰L BÓk ההשפ תישאר עה ולא ¿∆ƒ
ÈÁa˙ברוחניות  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,»ƒƒ¿¿ƒ«

ÏÚÂ .Ï"k ‡zÎ¯‡ ‰lÙz¿ƒ»¬ƒ¿»««¿«
‰p‰c ,‡e‰ ‰Ïaw‰ C¯c∆∆««»»¿ƒ≈
e‡ ‰¯NÚ ‰BÓL ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»
‡È·Óe 'Bb ÔBÈÏÚ ÏŒ‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆¿≈ƒ
¯‡·Óe ,Ì‰È· È·Ï Ï‡Bb≈ƒ¿≈¿≈∆¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa32-ֿפריֿעץ בספר ¿»«≈
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תהלתך י יגיד ופי תפתח שפתי א־דני

ידי  על ׁשּזהּו חדׁשים, נה"י המׁשכת הינּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָבניהם

איתא  וכן הּכתר . מּבחינת ההמׁשכה עליֹון, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֿל

האריז"ל  ׂשפתי 33ּבכתבי אֿדני הּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ׂשפתי  הּמלכּות, ּבחינת היא ּדאֿדני גֹו', ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹּתפּתח

ּבחינת  הּוא ּתפּתח והֹוד, נצח ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַַהם

ּבא  זה ּדענין חדׁשים. נה"י הם ּופי ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָּתפארת,

ּכּמבֹואר  ׁשּבאֿדני, הא' ׁשהּוא הּכתר, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹמּבחינת

ׁשּבאֿדני,34ּבּסּדּור  הא' על הּוא הּדּיּוק ּדעּקר ְְֲִִִֶַַַָָָֹ

ּבחינת  ׁשהּוא עליֹון ּפלא ּבחינת ּפלא, הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַּדאלף

ּובינה, חכמה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתר

ּכמאמר  ּבבינה, היא עּתיק 35והמׁשכתֹו התּגּלּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ

לעצה  חמּׁשים ּבן ענין וזהּו ּדעצה 36ּבבינה. , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ענין  נצח 38יֹועצֹות 37ּכליֹות הּוא ּבחינת ׁשהם , ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

חדׁשים 38והֹוד  נה"י הינּו ּדוקא 39, נמׁש ׁשּזה , ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ׁשער  ּבינה, ׁשערי חמּׁשים ּבחינת ידי ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָעל

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה וכדאיתא 40החמּׁשים , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

זה  למּטה 41על ׁשהּוא להם נדמה ּדעליֹונים ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

לֹומר  ּדיׁש למעלה, ׁשהּוא להם נדמה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָותחּתֹונים

ּומּטה, מעלה מּגדר למעלה ׁשהּוא ּבזה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּפרּוׁש

ּגם  הּוא וכן חדׁשים. נה"י ּבחינת נמׁש ְְְֲִִִִֵֶַַָָּומּזה

ׂשפתי  אֿדני אמירת ידי ּדעל החסידּות, ּדרך ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

על  אריכּתא, ּתפּלה ּבחינת הּבּטּול, ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּתפּתח

הּגׁשמּיֹות  ההׁשּפעֹות את ממׁשיכים זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָידי

עּקר  ׁשּזהּו עׂשרה, ּדׁשמֹונה האמצעיֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּבי"ב

ׁשּבּתפּלה  .42הּמכּון ְְִֶַַָָֻ

e‰ÊÂ18ׁשּמבּקׁש הּבּטּול, ענין ׁשּזהּו ,ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אֿדני ¿∆ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּוא  הינּו ,ׁשּל הּתהּלה את יּגיד ּופי ׂשפתיו, את יפּתח יתּבר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשה'

הּוא  וכאׁשר ּדּלמעלה. הּתהּלה את ממׁשי רק ׁשהּוא הּקֹורא, אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹונה

הּמזמֹור  ּכהמׁש נפש ֹו, ּבמר מבּקׁש הּוא הרי לגמרי ּבּטּול לב 43ּבבחינת , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
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מ"ד.33) פ"א דערבית האצילות מסכת חסידים משנת רפ"א. שם חיים עץ פרי שפתי 34)ראה אדנ' ד"ה דא"ח) (עם סידור

.22 שבהערה באוה"ת הובא ואילך). ג לך.35)(רלו, ר"פ תו"א א. קעח, זח"ג מכ"ב.36)ראה פ"ה ברכות 37)אבות ראה

א. שם.38)סא, מסעי לקו"ת וראה שם. שה"ש לקו"ת ב). (קכב, סט"ו אגה"ק תניא הקודמת.39)ראה שבהערה לקו"ת ראה

ועוד.40) ואילך. א יב, במדבר לקו"ת שם.41)ראה בלקו"ת נת' א. יד, וראה 42)סוטה ה"ב. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

ועוד. .117 ע' חכ"ב ואילך.43)לקו"ש יב נא, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אריך  - עליון אל הקבלה: פי על התפילה בתיבות הכוונה מבאר שם – חיים

את  המורידות (ספירות יסוד הוד, נצח, להשפעת המביא הוא ('כתר'), אנפין

(נצח  למטה ההשפעה כי – בזה הענין ומבאר לגשמיות). הרוחנית ההשפעה

הכתר. דרגת מכוח דווקא מגיעה יסוד) È·Ïהוד Ï‡Bb ‡È·Óe ÔÈÚc¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿≈
È"‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰ Ì‰È·¿≈∆«¿«¿»«

ÌÈL„Á שתרד חדשה השפעה – ¬»ƒ
הגשמי  È„Èלעולם ÏÚ e‰fL ,∆∆«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ,ÔBÈÏÚ ÏŒ‡≈∆¿««¿»»
.¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ מובא בחסידות ƒ¿ƒ««∆∆

להסביר  הרוצה מאדם משל כך על

קטנה, שהבנתו לתלמיד השכלה

מספיקה  אינה זו השפעה שלצורך

את  בשכלו שהבין הרב של הבנתו

לעומקה  להגיע עליו אלא המושכל,

ורק  (='כתר'), ההשכלה של ושרשה

ההשכלה  את להוריד יוכל זה בכוח

גם  ולהסבירה חדשים) נה"י (השפעת

זה ÔÎÂלתלמידו. לביאור בדומה ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ‡˙È‡33 ƒ»¿ƒ¿≈«¬ƒ«

È˙ÙN È„Œ‡ ˜eÒt‰ Le¯Ùa¿≈«»¬…»¿»«
‡È‰ È„Œ‡c ,'B‚ ÁzÙzƒ¿»«¬…»ƒ
Ì‰ È˙ÙN ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿»«≈
‡e‰ ÁzÙz ,„B‰Â Áˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆«¿ƒ¿»
È"‰ Ì‰ ÈÙe ,˙¯‡Ùz ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒ≈
‡a ‰Ê ÔÈÚc .ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ¿»∆»
'‡‰ ‡e‰L ,¯˙k‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆»
¯ecqa ¯‡B·nk ,È„Œ‡aL∆¿¬…»«¿»«ƒ

בחסידות] ביאורים עם 34[=סידור

'‡‰ ÏÚ ‡e‰ ˜eic‰ ¯wÚc¿ƒ»«ƒ«»
,‡Ït ‡e‰ ÛÏ‡c ,È„Œ‡aL∆¿¬…»¿«∆∆∆
‡e‰L ÔBÈÏÚ ‡Ït ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆¿∆

¯˙k‰ ˙ÈÁa ונבדל המופלא ¿ƒ««∆∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»¿»

B˙ÎLÓ‰Â ,‰È·e התגלות ו-– ƒ»¿«¿»»
¯Ó‡Ók ,‰È·a ‡È‰35 ƒ¿ƒ»¿«¬»

˜ÈzÚ ˙elb˙‰ עליונה [=דרגה ƒ¿««ƒ
ÔÈÚשב'כתר'] e‰ÊÂ .‰È·a¿ƒ»¿∆ƒ¿»

אבות: בפרקי ÌÈMÓÁהנאמר Ôa∆¬ƒƒ
‰ˆÚÏ36ÔÈÚ ‡e‰ ‰ˆÚc , ¿≈»¿≈»ƒ¿»

˙BÈÏk37˙BˆÚBÈ38 פועל לידי ההשפעה להביא ÈÁa˙איך Ì‰L , ¿»¬∆≈¿ƒ«
„B‰Â Áˆ38ÌÈL„Á È"‰ eÈ‰ ,39ÏÚ ‡˜Âc CLÓ ‰fL , ∆«¿«¿¬»ƒ∆∆ƒ¿««¿»«

È„ÈובכוחÌÈMÓÁ‰ ¯ÚL ,‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«¬≈ƒ»«««¬ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL40.'ה'כתר דרגת -‰Ê ÏÚ ‡˙È‡„ÎÂ41 ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ»«∆

הגיע  שבחייו רבנו למשה בנוגע

ובשעת  בינה שערי במ"ט רק להשגה

על  החמישים, לשער הגיע פטירתו

נאמר: קבורתו ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒמקום
‰hÓÏ ‡e‰L Ì‰Ï ‰Ó„ƒ¿∆»∆∆¿«»
‡e‰L Ì‰Ï ‰Ó„ ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒƒ¿∆»∆∆
Le¯t‰ ¯ÓBÏ LÈc ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈««≈
¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰Êa»∆∆¿«¿»ƒ∆∆

‰fÓe ,‰hÓe ‰ÏÚÓ זו מדרגה «¿»«»ƒ∆
.ÌÈL„Á È"‰ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«¬»ƒ
Í¯c ÏÚ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««∆∆
˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚc ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ¿«¿≈¬ƒ«
‡e‰L ÁzÙz È˙ÙN È„Œ‡¬…»¿»«ƒ¿»∆
‰lÙz ˙ÈÁa ,Ïeha‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰Ê È„È ÏÚ ,‡zÎÈ¯‡¬ƒ¿»«¿≈∆
˙BÚtL‰‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆««¿»
˙BÈÚˆÓ‡‰ ·"ÈaL ˙BiÓLb‰««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ
¯wÚ e‰fL ,‰¯NÚ ‰BÓLcƒ¿∆∆¿≈∆∆ƒ»

‰lÙzaL ÔeÎn‰42. «¿À»∆«¿ƒ»
e‰ÊÂ18ÁzÙz È˙ÙN È„Œ‡ ¿∆¬…»¿»«ƒ¿»

ÔÈÚ e‰fL ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»
C¯a˙È '‰L Lw·nL ,Ïeha‰«ƒ∆¿«≈∆ƒ¿»«
„ÈbÈ ÈÙe ,ÂÈ˙ÙN ˙‡ ÁzÙÈƒ¿«∆¿»»ƒ«ƒ
‡e‰L eÈ‰ ,ElL ‰l‰z‰ ˙‡∆«¿ƒ»∆¿«¿∆
˜¯ ‡e‰L ,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚ∆«««≈∆«
‰l‰z‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆«¿ƒ»
‡e‰ ¯L‡ÎÂ .‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»¿«¬∆
È¯‰ È¯Ó‚Ï Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈¬≈
,B˘Ù ¯Óa Lw·Ó ‡e‰¿«≈¿««¿

¯BÓÊn‰ CLÓ‰k43¯B‰Ë ·Ï , ¿∆¿≈«ƒ¿≈»
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יא

ה'תשי"ב  ניסן, י"א

ּבקרּבי, חּדׁש נכֹון ורּוח אלקים לי ּברא ְְְְֱִִִִֵַַָָָֹטהֹור

מּמני, ּתּקח אל קדׁש ורּוח מּלפני ּתׁשליכני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָאל

תסמכני, נדיבה ורּוח יׁשע ׂשׂשֹון לי ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָהׁשיבה

אלי וחּטאים ּדרכי פׁשעים אלּמדה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹואזי

ּפלא  מּבחינת ממׁשיכים זה ידי ועל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָיׁשּובּו,

ידי  על ּבאה אינּה מּׁשם ׁשההמׁשכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליֹון

ולכן  מּיד. למּטה נמׁשכת אלא ּוגבּולים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָמצרים

ידי  ׁשעל לפי עׂשרה, ׁשמֹונה לתפּלת גֹו' ׂשפתי אֿדני הּפסּוק אמירת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמקּדימין

ההׁשּפעֹות  את ממׁשיכים זה ידי ועל ארכּתא, ּתפּלה ּבבחינת היא הּתפּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה

וכּו' .44ּבגׁשמּיּות ְְְִַ
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(המו"ל).44) המאמר סיום חסר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‡¯a[ישר ‡Ï[=רוח ,Èa¯˜a LcÁ ¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ«

ÈÏ ‰·ÈL‰ ,ÈnÓ Áwz Ï‡ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ ÈÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆¿«»¿¿«ƒ«ƒ∆ƒ»ƒ»ƒ
‰·È„ Áe¯Â EÚLÈ ÔBNN¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»
‰„nÏ‡ ÈÊ‡Â ,ÈÎÓÒƒ̇¿¿≈ƒ«¬«¬«¿»
EÈÏ‡ ÌÈ‡hÁÂ EÈÎ¯c ÌÈÚLÙ…¿ƒ¿»∆¿«»ƒ≈∆
ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,e·eLÈ»¿«¿≈∆«¿ƒƒ

ÔBÈÏÚ ‡Ït ˙ÈÁaÓ('כתר') ƒ¿ƒ«∆∆∆¿
‰‡a dÈ‡ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ»≈»»»

ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ È„È ÏÚ ואינה «¿≈¿»ƒ¿ƒ
ונפסקת ÎLÓ˙נעצרת ‡Ï‡∆»ƒ¿∆∆

ÔÈÓÈc˜Ó ÔÎÏÂ .„iÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»¿»≈«¿ƒƒ
È˙ÙN È„Œ‡ ˜eÒt‰ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ««»¬…»¿»«
,‰¯NÚ ‰BÓL ˙lÙ˙Ï 'B‚ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈
‡È‰ ‰lÙz‰ ‰Ê È„È ÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒ»ƒ

˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡zÎ¯‡ ‰lÙz ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¿≈∆«¿ƒƒ∆
'eÎÂ ˙eiÓL‚a ˙BÚtL‰‰44. בפסוק מבקשים שאנו מכיון לסיכום, ««¿»¿«¿ƒ¿

שמבוקשינו  תפתח" שפתי "אד'

של  באופן השפעה ולעורר להתפלל

שאיננה  מדרגה מלמעלה המשכה

אומרים  אנו לכן האדם, בעבודת תלויה

שמונהֿעשרה  לתפילת בצמוד זה פסוק

זו  שבקשה כיון התפילה. בתחילת ולא

שבשמונהֿ להמשכות במיוחד שייכת

בגשמיות. המשכות עשרה,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyily meil)

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦

myéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLlr wleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãî`l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©
,cere .mind z` zezyln ecgtiìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©

eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rxi` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦

eéä úBàîèepif zn`ay odilr exn`ie -àlàúeëæ ïäì äìzL- §¥¨¤¨¤¨¨¨¤§
.mciay zekf zngn edf xac odl rx` `ly dn,dyweàúéà íàå§¦¦¨

m`y df oic zngn ,zyy axk xn`p m` -úðéãîa íéãò dì Lé¥¨¥¦¦§¦©
íiädze` miwcea mind oi`énð ,`vnpìò òø íL àéöBî äzà ©¨©¦©¨¦¥©©

eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rx` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦
eéä úBàîè,epif zn`ay odilr exn`ie -íéãò ïäì LiL àlà §¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦

íiä úðéãîamind oi`y meyn edf ,xac odl rx` `ly dn - ¦§¦©©¨
eiy micr yiy oeik owceal milirenixacn gken `l` .epify mirc

,dzpify mirceiy micr yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax
,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywezøîà÷ ïBòîL éaøìike - §©¦¦§¨¨§©§

,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxnïBòîL éaøì§©¦¦§
eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcîxaeqd oerny iax zrcl - ¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨

m`y ,eixac gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y
mirceiy micr yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l
iax zrcl epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify

.df frll eyyg `ly opaxe
,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥

¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שלישי עמ' א
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"משכו וקחו כבש ושחטו הפסח"

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשכ"ה,
ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הקב"ה קבע את יציאת מצרים בחודש האביב, והתורה מצוה לדאוג במיוחד שהפסח יחול 
תמיד בחודש האביב: שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך, כי בחודש האביב הוציאך 

ה' אלקיך ממצרים לילה. 

כדי לכוון שחג הפסח יחול בחודש האביב – והרי לוח השנה שלנו קבוע לפי הירח, דבר 
היוצר הבדל בכאחד עשר יום משנת החמה, ואילו תקופות השנה נקבעות על פי החמה – יש לנו 
"שנה מעוברת" כל שנתייים-שלש )דוגמת השנה הנוכחית( בה נוסף חודש שלם )אדר(. כך משתוה 
שנת הירח לשנת החמה וחג הפסח חל תמיד בחודש האביב. כתוצאה מכך מסתדרים גם חדשי 

השנה, וכל החגים, ונקבעים במועדם המדויק. 

העובדה שיציאת מצרים אירעה בחודש האביב מוסברת ע"י חכמינו ז"ל כחסד מיוחד של 
הקב"ה, שהוציא את בני ישראל ממצרים בתקופה המוצלחת ביותר בשנה. ברם, ככל עניני התורה, 
יש גם בענין זה רמזים ונימוקים, הוראות רבות לכלל ולפרט. אחת ה"נקודות" שברצוני לציין כאן 

תובהר לאחר התבוננות בתנאים בהם אירעה יציאת מצרים: 

מאות בשנים היו בני ישראל משועבדים לאומה ששלטה אז על כל עמי הסביבה, לא רק 
בכוחם האדיר של "רכבו ופרשיו", אלא גם במשקל-היתר הגדול שלו בשטחי המדע, בכל המכונה 

עתה בשם "תרבות" ו"קידמה". 

היאור  על  ובמיוחד  הטבע,  ותופעות  כוחות  על  התבססו  מצרים  של  והקידמה  התרבות 

קבע: ראה שמות רבה פט"ו, יא: החדש הזה כו' כשבחר ביעקב ובניו קבע כו'. אור התורה )להצ"צ( 
ע"פ זה )ע'רסד(.

מצוה.. שמור: דברים טז, א. ולרמב"ן )לשרש הא' דסהמ"צ להרמב"ם( ולבעל ההלכות זוהי מ"ע 
)לעבר השנים, או – מושמרת את החוקה(. וראה סהמ"צ סוף מ"ע קנג: באו רמזים כו' שמור כו' הורה כו'. 

וביד הל' קדה"ח בתחלתו ורפ"ד. 
מוסברת: מכילתא לשמות יג, ד )הובא בפירש"י שם(.

אחת: ראה רמב"ן בא )יב ג(. צרור המור שם )יב, א( ועיין זח"ג )רנא, א(.
ששלטה אז על כל: מכילתא לבשלח יד, ה: היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו. וראה זח"ב ו, א.

במשקל היתר הגדול: ראה זח"א קכה, סע"א.
ובמיוחד.. נילוס: יחזקאל כט, ג.

ואין יורדים בה כמעט כל גשמים: ראה רש"י ויגש מז, י. דברים יא, י.

 מכתב כללי 
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נילוס. ארץ מצרים היא שחונה ואין יורדים בה כמעט כל גשמים, אך כח ההמצאה האנושי יצר 
השקאה מלאכותית שהפכה את מצרים לגן פורח מוקף מדבר. 

תנאים אלה יצרו תרבות אלילית מסועפת, שהיו לה שני קוי יסוד: האלהת כוחות הטבע, 
והאלהת כוחות האדם שהשכיל לנצל את כוחות הטבע. מכאן צעד קטן בלבד אל האלהותו של 

פרעה, זה שגילם באישיותו את הדוגמא המצרית לאדם "מושלם". 

השקפה כזו, שראתה את העולם כהרכב של "כוחות-טבע" מרובים, שבכללם גם "כוח" 
האדם, בתוספת הפילוסופיה של "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" – הביאו לירידה רוחנית 
ומוסרית תהומית ביותר, עד כדי "הצדקת" רדייה ואכזריות מתועבות ביותר כלפי האדם או העם 

החלש יותר מבחינה גופנית. 

האליליות ואמונת ההבל של המצרים הגיעו לשיא ביטוים בתקופת ההתחדשות השנתית 
של  היסוד  מסמלי  שהיה  הוא  והשה  טלה",  "מזל  של  חודש  האביב,  בחודש  הטבע,  כוחות  של 

ה"עבודה זרה" של מצרים. 

אך הנה בא משה רבינו ובפיו בשורת "פקוד פקדתי": הגיעה השעה בה עלה ברצון אלקי 
אברהם יצחק ויעקב לשחרר את בני ישראל מיד פרעה ומגלות מצרים. 

נטמע  אף  ישראל  מבני  חלק  פרעה,  למרות  ישראל  בני  נתונים  מאז  שנה   210 חלפו  כבר 
ב"תרבות" המצרית, עזרה מן עמי הסביבה אינה צפויה כלל, שום עבד לא הצליח )עד אז( להשתחרר 
ממצרים. לא היו, איפוא, כל סיכויים, מנקודת מבט טבעית, לשחרור עם ישראל ממצרים, ולמרות 
זאת מבטיח להם משה רבינו כי הגיעה שעת השחרור, אלא שקיים תנאי יחיד לדבר: "משכו וקחו 

לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח!" 

- משכו ידיכם מאלילי הארץ, וקחו לכם כבש )אותו ראו המצרים כאלוה(, ושחטו אותו 
כקרבן פסח לה'. לא די בכפירה ב"עבודה זרה" המצרית בלב, או אף בבית, בצנעה ובלאט, כי-אם 

דוקא בפומבי, ללא פחד, לפי כל הפרטים שהיו כרוכים בהקרבת הפסח במצרים. 

שאף  אלא  ממצרים,  שישוחררו  בלבד  זו  לא   – הקב"ה  בשם  רבינו  משה  מבטיח   – ואז 
פרעה בעצמו יצוה עליהם לצאת ממצרים, והגאולה תהיה לא בתקופה בה כוחות הטבע רדומים 

ונסתרים, כי-אם דוקא בחדש האביב, בו מגלה הטבע את מיטב כוחו. 

בכך מודגשת העובדה שאין קיימים עולמות נפרדים: עולם של טבע וכוחות הטבע, ועולם 

כח ההמצאה האנושי: רש"י ר"פ מקץ.
של פרעה: שמו"ר פ"ח, ב. תנחומא שם.

כו'  העיקר  את  שכחת  כו'  בחלום  וארא  סד:  מל"ת  סמ"ג  וראה  יז.  ח,  דברים  ידי:  ועוצם  "כוחי 
והתכוננתי כו' והנה יסוד גדול הוא כו'. 

תהומית ביותר: ויקרא יח, ג ובתו"כ )ובפרש"י( שם. ובקה"ר עה"פ והארץ לעולם עומדת דמצרים 
דוגמת ערוה באדם. 

לשיא ביטוים: רמב"ן וצרור המור שם.
חלק מבני ישראל: שמו"ר פי"ד, ג. וראה תניא פל"א.

שום עבד: מכילתא יתרו יח, יא.
תנאי יחיד.. "משכו: שמו"ר פט"ז, ב: כל זמן כו' משכו כו' שבכך כו'.

וקחו לכם: למשפחותיכם )דוקא(, וכהודעת משה: בבנינו ובבנותינו – כל הארבעה בנים )ובנות(, מן 
החכם ועד השאינו יודע לשאול.

בפומבי: ראה שו"ע רבנו הזקן ר"ס תל.

אגרות קודש
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ויחיד,  אחד  א-ל  רק  יש  השני.  ופעמים  האחד  מנצח  ופעמים  ביניהם,  הנאבקים  "על-טבע"  של 

השליט המוחלט של העולם כולו, והוא גם המאחד את כל העולם. 

הכרה זו באה לביטויה הנעלה ביותר במתן תורה, זו נקודת היעד של יציאת מצרים, שהחל 
ב"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלקים אחרים" גו'. 

כבמצרים בעבר, כך גם עתה מצויים כאלה המבססים חייהם על האלהת הנקראים בשם 
כוחות הטבע, בתוספת "כוחי ועוצם ידי" של האדם. אחרים מצאו "מוצא", שבביתם יש מקום גם 

לקב"ה אך בחברה הם "ככל האדם", "נהיה כגויים", ואדרבה: יותר "גוי" מהם. 

בא חג הפסח ומזכיר פעם נוספת: "פקוד פקדתי" – אין לפניכם כל ברירה. הקב"ה זוכר 
אתכם, וחייב להיות: "משכו", משיכת ידים מן ה"עבודה זרה" של הארץ, בכל צורה בה היא באה 
לידי ביטוי, ועשיית הדבר בפומבי, ללא פחד, ובאומץ. "וקחו לכם" – קחו את עצמכם ואת כל 

השייך לכם, כל האפשרויות וכל הכוחות, לעצמיות שלכם, ל"אני" היהודי האמיתי והנצחי. 

את כל זאת יש לעשות "בחודש האביב", לא להתבלבל ע"י המתעים שמאחר וקיים עולם 
פורח, שבמרכזו האדם וכוחו ועוצם ידו, הרי "אלה אלקיך", זה האליל שלך אליו אתה משועבד, 

ואין כל מקום ר"ל להקב"ה – 

כי אם, אדרבה: "בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים", העולם הפורח על נפלאותיו 
מביאים לראייה ברורה יותר של האמת – בנוסח חכמינו ז"ל – אשר "ה' אלקינו )הוא( מלך העולם, 

שלא חיסר בעולמו כלום". 

יעזור ה' ויצליח שפסח – זמן חרותנו – יביא את כל אחד ואחד, בתוך כלל ישראל, לחירות 
אמיתית מכל הפרעות ומיגבלות לעבוד את ה' בלבב שלם, 

ידי משיח  על  והשלמה  הגאולה האמיתית  ישראל,  כלל  גאולת  וגאולת הפרט תביא את 
צדקנו במהרה בימינו. 

בברכה לחג הפסח כשר ושמח. 

מנחם שניאורסאהן

נקודת היעד: כמש"נ בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' )שמות ג, יב( וראה ז"ח ר"פ יתרו: 
בכל יומא אפיק כו'. וראה תניא פל"א שם. 

"נהיה כגויים": יחזקאל כ, לב.
אין לפניכם כל ברירה: יחזקאל שם. תנחומא נצבים ג. נתבאר בקונטרס ומעין מי"א, פ"ג.

לעצמיות.. ל"אני" היהודי: ראה שמו"ר פט"ו, כ"ג: לכם הה"ד יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.
אדרבה: "בחדש האביב: להעיר מלקו"ת במדבר )ג, א(. סד"ה החדש הזה – לכ"ק מו"ח אדמו"ר – 

בס' המאמרים ה'ש"ת.
הוציאך.. ממצרים": לילה. וכן גם עתה אין להתרשם מזה שלאחרים לילה ואין רואים את האמת, 

כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה )ישעי', ס, ב(.
"בחדש האביב.. בנוסח חכמינו ז"ל: ברכות מג, ב. והנה לכמה אחרונים )או"ח סרכ"ו( ניסן לאו 
דוקא, אבל י"א דדוקא הוא )שד"ח אסיפת דינים מע' ברכות רס"ב. וש"נ(. והנה אדמו"ר הזקן בלוח ברכות 
הנהנין )הראשון( כ' דאחר ל' יברך בלא שם ומלכות )מוכח דניסן לאו דוקא(, אבל בסדר ברה"נ )שבסידורו 
פי"ג סי"ד( השמיט זה. ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין לברך כלל אלא פעם אחת )ועדיין יקשה 
למה לא ביאר דברי השו"ע "בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא – כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים שבברה"נ(, י"ל 

– דהשמיט מפני דבמשנה האחרונה ס"ל ד"בימי ניסן" כפשוטו – בדוקא, וא"כ א"א "לאחר ל'". ואכמ"ל. 

אגרות קודש

ה'תשי"ב  הפסח, דחג א' ליל שיחת

הבאה  "לשנה אומרים יוהכ"פ וחותם בסיום גם בירושלים), ולא דישראל", בארעא הבאה "לשנה
לרגל. דעלי' החיוב ישנו שבהם רגלים משלש אינו שיוהכ"פ אף בירושלים",

על  וברכה תפלה רק לא הוא בירושלים" הבאה "לשנה בפיסקא הסדר ליל וחותם שסיום לומר, ויש
את שמביאה הזה בזמן לעבודה גם שנוגע הזה", ד"הלילה הסךֿהכל גם אלא העתידה, הגאולה הגאולה

ד" ומצב המעמד עם הקשורה עבודה – דוקא.milyexiהעתידה "

.Ë"המת את בה מלינין "אין (א) ענינים: ב' לנדו"ד) (בשייכות מצינו "ירושלים" "לא 36אודות (ב) ,
בירושלים" שאלין המקום לי צר לחבירו אדם .37אמר

האדם: בעבודת וענינם

חיות  היא קדושה כי הקדושה, דהיפך ומצב מעמד על מורה החיות, היפך מלינין 38מיתה, "אין ולכן .
בירושלים  כי, המת", את (מלינין).39בה קביעות של באופן (מת) הקדושה  היפך של ענין יתכן לא

ממדידה  שלמעלה באופן הקדושה שלימות גם בירושלים מודגש הקדושה, היפך שלילת על ונוסף
מהגבלת  למעלה היא שירושלים כיון בירושלים", שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר "לא – והגבלה

.40המקום 

– הזה" "הלילה עבודת דכללות הסךֿהכל הוא דירושלים בהענין הסדר וחותם שסיום מובן ועפ"ז
דחטא  הבלתיֿרצויים הענינים דכל בתכלית שעי"ז41שלילה המת"), את בה מלינין ("אין יוצאים ומיתה

לי  צר לחבירו אדם אמר  ("לא ומקום דזמן מהגבלות שלמעלה באופן העתידה להגאולה ובאים מהגלות
בירושלים"). שאלין המקום

.Èלשנה" הלשון בביאור להוסיף בירושלים":d`adויש 

אופנים  בב' לפרשה יש "הבאה" "ה 42תיבת (א) :a,(בהוה) עכשיו שבאה – ב' האות בהדגשת אה"
"הב  (ב) (בעבר), באה שכבר בעתיד.`או  שתבוא – א' האות בהדגשת ה"

ומלרע  מלעיל הדקדוק כללי על מקפידים אינם בתפלתם שיהודים אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם ולהעיר
כו' בדיוק האותיות צירופי את לסדר היא המלאכים ועבודת .43וכיו"ב,

ד"לשנה הפירוש לומר יש ה d`adועפ"ז "לשנה יחד: גם האופנים בשתי – אה aבירושלים"
משייכות  למעלה ד"ירושלים", ומצב במעמד כבר נמצאים הזה שבלילה – ובעבר) (בהוה בירושלים"

הב  "לשנה – העתידה הגאולה שתבוא הנתינתֿכח וזוהי כו'. חטא של בירושלים".`לענין ה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

"milyexia d`ad dpyl– "epwcv giyn i"r.

$
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ב.36) פב, ב"ק
מ"ה.37) פ"ה אבות
אלקיכם38) בה' הדבקים "ואתם ד.כמ"ש ד, (ואתחנן חיים"

ספל"ד). דר"נ אבות וראה
א 39) טז, תענית – הר (תוד"ה היראה שלימות שענינה

ובכ"מ). ד. כט, ראה לקו"ת וראה יו"ד). פנ"ו, (מב"ר
גם40) וראה – זה. בענין הביאור אריכות שמחת חסר שיחת

ע' ח"י התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סי"ח תשי"ד ביה"ש
– ואילך). 55l"end.

מסובין".41) כולנו הזה "הלילה בפירוש (ס"א) כמשנת"ל
ואילך 42) קעט ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. תרצ"א). דחה"פ ב' (מליל
תש"ב 43) (סה"ש ס"ד תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
.(94 ע'
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טו

.c"qaoqip `"i ,'` mei*.a"iyz'd ,
מוגה  בלתי

ואמר ‡. הק', לחדרו דא"ח" חזרת המסדר "ועד חברי נכנסו שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת [ע"פ
:]1להם 

שינצלו 2תמסרו  – בכתב תמסרו שנסעו ולאלה בעלֿפה, תמסרו כאן להנמצאים – התלמידים לכל
דיומא, מענינא בבתיֿכנסיות חסידות לחזרת פסח, שלאחרי והימים פסח שלפני הימים הפסח, חג ימי את
יהדות, אודות התעוררות דברי גם כולל ענינו, לפי ביתֿכנסת בכל – וכיו"ב סוף ים קריעת מצרים, יציאת

טאן"). ("מ'זאל בזה שיתעסקו – והעיקר  אליהם, שמסוגל בהענינים אחד כל – משיח ָָאודות

כאו"א  צריך כאן, שנעשתה העבודה אדרבה, אלא זו, מעבודה נפטרו מכאן שבנסעם יחשבו ולא
במקומו. ולהביאה לנצלה

שני  ביום דפסח, ראשון ביום דיבר והיכן מתי – כאו"א של מפעולתו מפורט דיווח לקבל ברצוני
שלאחרי  ובימים פסח שלפני בימים פסח, של ובאחרון פסח של בשביעי פסח, חוה"מ בשבת דפסח,

פסח.

לי. תודיעו ואתם בפועל, שעשו מה יודיעו ואח"כ שלהם, התכנית התלמידים יודיעו שתחילה כדאי

יתירה. בזריזות שיהי' כדי בשמי, הדברים את למסור אתם יכולים

בהצלחה. שיהי' השי"ת ויתן

*

הנקובים ·. והתמימים, אנ"ש מזקני מנינים כב' לחדרו נכנסו שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת [ע"פ
תהלתך  יגיד ופי תפתח שפתי אדנ' ד"ה מאמר לפניהם] ואמר .3בשמות,

*

בכל ‚. דא"ח מאמר  יאמר שליט"א אדמו"ר שכ"ק ובקשתם הצעתם שהעלו מאנ"ש לקבוצה [במענה
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – להדפיסם ע"מ בכתב המאמרים את ליתן ויואיל שבת,

לכך  פנוי זמן אין אבל, המאמרים, את להדפיס אמנם שממתינים 4ברצוני הרבה שישנם גם ומה ,
אנ"ש)... מזקני העסקנים גם שטוענים (כפי מכתביהם על למענה
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שליט"א.)* אדמו"ר כ"ק של החמישים הולדת יום
ובהנסמן 1) ,237 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם.
(באידית),2) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זה סעיף

.451 ע' חי"ז ללקו"ש בהוספות ונדפס
גדולה,3) בהתרגשות המאמר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואיחל  החסידים מזקני א' פנה המאמר, סיום לאחר – הרבה. ובכה
דשנה  תהלים בקאּפיטל הכתוב בלשון – שליט"א אדמו"ר ַלכ"ק

ושמחה" ששון "תשמיעיני – המאמר) נאמר (שעליו וכ"ק *זו ,
עצמות  "תגלנה שחוק): (בבת והוסיף נענה שליט"א אדמו"ר

דכית".
"גם 4) שיג): ע' ח"ה (אג"ק זו שנה ניסן י"ג מכתב גם ראה

והשיחות  המאמרים להגיה בידי עולה שאין  מה על מצטער אני
ובמדה דימי וכו' בידי עתותיי אין אעשה מה אבל ההתוועדות,

(שם  זו שנה תמוז ג' ובמכתב וכו'". בזה משתדל הנני האפשרית
בזמני  והשיחות המאמרים רשימות "ע"ד קסד): ע' ח"ו

*(glx 'r h"g w"b` mb d`x" :e"k 't `yicw `ipza x`eand i"try xi`dle xirdle,zizn` dgnyl `eal epipr mildzc `"p 'R`w dpd©
'ieda."

 התוועדויות 
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לעשות  צריכים שאתם הענינים את מעצמכם תתבעו ממני, לתבוע לכם מה בכלל, אמר:) (ואח"כ
זיך  ביי מאנט מיר, ביי איר מאנט טאן")!5("וואס דארפט איר וואס ענינים די ַָָָָָ

$
.a"iyz'd ,oqip b"i .c"qa

מוגה  בלתי

ההילולא ‡. עם בקשר התוועדות יערכו שבודאי שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ערבית, תפלת לאחרי
שעברה  בשנה הסדר הי' איך (ושאל הצמחֿצדק השתתפות 1של בתור דאלאר עשר של שטר ונתן ,(

כזה  שבאופן בחיוך, באמרו אחדים, שטרות עשר זה שטר תמורת ויתן אליו שיכנסו ואמר בהתוועדות,
יותר  כדאי לוינען").2יהי' מער זיך וועט ַ("אזוי

*

בערב ·. המצות לאפיית בקשר הענינים פרטי אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק התעניין ניסן י"ג ביום
הדברים  במהלך התבטא המשפיע וכאשר האפי', סדרי על שישגיחו הבחורים למינוי בנוגע וכן פסח,
"אזוי"?! באמרו: בפליאה, שליט"א אדמו"ר כ"ק הגיב – אחד כל ע"י להעשות יכולה ההשגחה ַשפעולת
אחד!... כל יכול להשגיח, אשר – בעבודה ענין") נייעם א אויפגעטאן האט ("איר חדש ענין ַָָחידשתם

$
.a"iyz'd ,gqtd bg axr ,oqip c"i ,'c mei .c"qa

מוגה  בלתי

אתה" "אֿלי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה – המצות חלוקת התחלת קודם מנחה, תפלת לאחר
המצות). יחלק לא ינגנו, לא שאם – מיד לנגן התחילו שלא מפני כנראה – ואמר (וחזר

כשר'ן  ("א ושמח כשר הפסח חג בברכת כאו"א את שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך המצות חלוקת ַבעת
פסח"). פריילעכן א ַאון

דאסוותא"לא  "מיכלא עבור וזה דמהימנותא", "מיכלא עבור זה באמרו: מצה, חתיכות ב' נתן .1חד
הבריאות  תהי' ובמילא דאסוותא", "מיכלא גם יהי' דמהימנותא", "מיכלא כשיהי' תליא: בהא והא

.2בשלימות 

כאשר  שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – בזה הענין מהו ששאל לחולה 3[לרופא סמיֿרפואה נותן רופא
פעולתם... אופן מבין אינו כאשר גם סמיֿהרפואה, את לוקח הוא אלא שאלות, שואל החולה אין –

אלקות" מ'עסט "אז – ענינה מצה ואכילת אלקות, ענינה – מצה אמר: רק 4לא' לא הוא זה וענין , ַ
הפסח. ימי בכל גם אלא הסדר, בליל
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רוצה  כו' ממה שיותר כ"פ כתבתי כבר הנה כאן, ההתוועדות
הטרדות  לרוב כלל בידי עתותיי אין ואני אעשה, מה אבל להניק,

ועוד. וכו'".
אג"ק 5) .(92 ע' תר"ץ (סה"ש ב רצג, ח"ב לקו"ד גם ראה

קצב. ע' ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר
(1.6 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
יותר 2) גדול בסכום הנ"ל משטרות א' כל לפדות שיוכלו כיון

)l"end.(
ב.1) קפג, זח"ב ראה
ע'2) תש"ב (סה"ש ס"ו תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

המצות. דחג א' ניסן, טו יום" ב"היום נעתק – (94
צח).3) ע' ח"ו (אג"ק זו שנה סיון ג' מכתב גם ראה
ע'4) ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ס תרל"ז וככה המשך ראה

וש"נ. ואילך). 156 ס"ע (לקמן סכ"ט אחש"פ שיחת תקלה).
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ה'תשי"ב  הפסח, דחג א' ליל שיחת

שהי' וכשענה חילק), שמהם שליט"א, אדמו"ר כ"ק (של המצות אפיית בעת נוכח הי' אם שאל לא'
נוספת), (חתיכה שליט"א אדמו"ר כ"ק לו נתן – האפי' במלאכת עזר לא סיבה) (מאיזה אבל נוכח,

כשלעצמה. זיין") דעם ("פאר בהאפי' הנוכחות בשביל זהו ַבאמרו:

$

gqtd bgc '` lil zgiy .c"qa*.a"iyz'd ,
מוגה  בלתי

ולרקוד, לנגן הבחורים המשיכו הק' לחדרו ונכנס הסדר עריכת סיים שליט"א אדמו"ר שכ"ק [לאחרי
כו', כפיו ומחא שאת ביתר וירקדו שינגנו והורה הק' חדרו דלת שליט"א אדמו"ר כ"ק פתח ולפתע
ואח"כ  לנגן. וצוה במקומו, ישב פסח", של "הגדה עם לביתֿהמדרש ונכנס מחדרו יצא זמן משך ולאחרי

כדלקמן]. ההגדה, בעניני לדבר התחיל

.‡"oiaeqn eplek dfd dlild oiaeqn oiae oiayei oia oilke` ep` zelild lkay:"

בהשיחה  מבאר אדמו"ר מו"ח האצילות 1כ"ק עולם על קאי הזה 2ש"מסובין" ד"הלילה והפירוש ,
ב  גם לארץ ובחוץ הראשון, בלילה ישראל (בארץ הסדר שבליל הוא, מסובין", בנ"י כולנו כל השני) לילה

("מסובין"). האצילות עולם במדריגת הם ("כולנו")

בעבודה  לבוא שצריכים בפרט החסידות ותורת התורה עניני ככל – האדם בעבודת זה ענין לבאר ויש
ומעשה: דיבור במחשבה בפועל,

באגה"ק  הזקן רבינו של "איהו 3בביאורו שבאצילות בי"ע, עולמות לגבי האצילות עולם במעלת
חד" וגרמוהי איהו חד בנוגע4וחיוהי גם מבאר – בי"ע בעולמות משא"כ ,zenypl האדם נשמת "וכן :

אלקות  בחי' מעין הן אלא בפ"ע, נפרד ודבר יש בכלל אינן לבי"ע שירדו קודם דאצי' דזו"נ מזיווג שיצאו
לצדיקים . הזה לעולם דאצי' הנר"נ שירדו לאחר גם ש"אף ומוסיף, דאצי'", די"ס הכלים וכעין .

בטרם  לחטוא כשרצו מסתלקות היו ולכן מאלקות, נפרד דבר להיות מהותן נשתנה שלא אפשר הראשונים
היא האדם בעבודת האצילות עולם שמדריגת מובן שמזה – hgl`יחטאו" zekiiyd zlily.

. הלילות ד"בכל הפירוש (אצילות)וזהו מסובין" כולנו הזה הלילה מסובין ובין (בי"ע) יושבין בין .
ובין  יושבין ("בין לחטא שייכותם באופן בנ"י בין דרגות חילוקי יש הלילות) (בכל כולה השנה שבכל –

(כמ"ש  בחיים בהבחירה ומצבם מעמדם לפיֿערך הטוב 5מסובין") ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה
הפסח  בליל משא"כ ומצבו, מעמדו בנפשי' איניש שידע כפי בחיים"), ובחרת גו' הרע ואת המות ואת

נעלית בדרגא ("כולנו") בנ"י כל נמצאים הזה") hgl`("הלילה llk mikiiy mpi`y עולם דרגת שזוהי ,
("מסובין"). האצילות

הזה":·. ד"הלילה העילוי גודל מצד – הדבר וטעם

ולא 6כתיב  אני כו' שרף ולא אני כו' מלאך ולא "אני ה'", אני גו' הזה בלילה מצרים בארץ "ועברתי
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לבקר )* שליט"א אדמו"ר כ"ק הלך ערבית תפלת לאחר
שליט"א  אדמו"ר כ"ק הישיבה. תלמידי של ה"סדר" ולראות
והעיר, כו', שביעותֿרצונו והביע הענינים, פרטי בכל התעניין
של  באופן ה"הסיבה" שתהי' כדי וכסתות כרים רק שחסרים
פריילעכן  "א אמר: אח"כ זאת. ישלימו ומסתמא יותר, ַהרחבה
יום  גוטן "א כו'. ויתוועדו ניגונים ינגנו בודאי שהרי – ַסדר"

טוב".
י"ל 1) – ס"ב. שנים) עשר (לפני תש"ב דחה"פ א' דליל

עא. ע' ח"ג קונטרסים בסה"מ (נדפס זו שנה הפסח חג בקונטרס
.(87 ע' תש"ב בסה"ש ולאח"ז

בהגש"פ 2) האריז"ל סידור פ"ז. חגהמ"צ שער פע"ח ראה
ועוד. במקומו.

א).3) (קל, ס"כ
סע"ב).4) (ג, בהקדמה תקו"ז
טוֿיט.5) ל, נצבים
יב.6) יב, בא
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ה'תשי"ב יח הפסח, דחג א' ליל שיחת

חסידות  בדרושי ומבואר אחר", ולא הוא אני ד'7השליח כנגד הם ואחר שליח שרף מלאך הדרגות שד'
גם  שולל אחר" ולא הוא ש"אני היינו, אצילות), עד מעשי' למעלה, (מלמטה אבי"ע מדריגת עולמות

הוא הזה" ש"בלילה הגילוי כי, האצילות, d"aעולם q"` zedne zenvrn.האצילות מעולם גם שלמעלה

שערי  במ"ט שקועים בנ"י היו במצרים כי, – דוקא ית' ועצמותו מהותו גילוי להיות שהוצרך והטעם
אינה 8טומאה  דטומאה הנו"ן לשער הירידה (כי  בנ"י אצל להיות שיכולה גדולה הכי הירידה שזוהי ,

בנ"י  אצל ואחר,9שייכת שליח שרף מלאך אבי"ע, עולמות דד' הגילוי מספיק לא משם להוציאם וכדי ,(
הקליפה  תוך נשקע ח"ו הי' כו' מלאך יורד הי' אם ואדרבה: מזה געווארן 10ויתירה וואלט אליין זיי ַָ("פון

מעולם  גם שלמעלה אחר") ולא הוא ("אני ית' ועצמותו דמהותו הגילוי שיהי' בהכרח אלא תל"), ַא
מצרים. דטומאת גדולה הכי מהירידה ונתעלו יצאו דוקא ידו שעל האצילות,

העצמות  גילוי שמצד – מסובין" כולנו הזה ד"הלילה ומצב המעמד ושנה שנה בכל גם נעשה זה ובכח
על  הבט (מבלי חטא של לענין שייכות אין שבה האצילות, עולם לדרגת בנ"י כל מתעלים הזה שבלילה
מצרים). בארץ הירידה בתכלית בנ"י של ומצבם ממעמדם וק"ו במכ"ש הלילות", "בכל ומצבם מעמדם

די ‚. עניא לחמא ד"הא ההקדמה לאחרי בא מסובין" כולנו הזה ד"הלילה שהעילוי להוסיף, ויש
דמצרים": בארעא אבהתנא אכלו

"הא  וזהו"ע והשגה. דהבנה והתענוג הטעם בה שאין עול, דקבלת העבודה על מורה עניא" "לחמא
להבנה  שייכים היו (שלא במצרים בהיותם בנ"י שעבודת דמצרים", בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא
וגילוי  המשכת כי הזה", "בלילה נעלה הכי להגילוי זכו דוקא ועי"ז עול. קבלת של באופן היתה והשגה)

דוקא  עול קבלת ע"י הוא .11העצמות

(שע"י  העצמות גילוי על שרומז – חורין" בני הבאה "לשנה הפיסקא סיום גם בא לזה ובהמשך
לבוא. לעתיד עול) דקבלת העבודה

מסובין" ד"כולנו ומצב שהמעמד – מסובין" כולנו הזה ל"הלילה עניא" לחמא "הא הקדמת תוכן וזהו
העצמות  לגילוי גם זוכים ועי"ז עול, דקבלת העבודה ע"י נעשה הזה" "בלילה העצמות גילוי בגלל

לבוא. דלעתיד

*

.„"ezcearl mewnd epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dligzn"12:

בגנות  שמספרים הטעם להבין בגנות"צריך היפך 13("מתחיל – אבותינו") היו ע"ז עובדי "מתחילה ,
הכתוב"?14הכלל  דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאפילו

הזה": "בלילה האדם לעבודת נוגע כו'") ע"ז עובדי ("מתחילה בגנות שהסיפור לומר ויש

בתניא  מבאר הזקן ופחות 15רבינו גרוע "הוא קלה", בעבירה "אפילו ית'", רצונו על העובר ש"האדם
של  ואחדותו מיחודו הפירוד בתכלית והוא אחרים ואלהים ע"ז הנקראת וקליפה מהס"א מאד הרבה

ח"ו". ממנה יותר באחדותו כופר וכאילו ממנה יותר הקב"ה
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רצט,7) הגדה סדר דא"ח) (עם סידור ג. יב, צו לקו"ת ראה
(הוצאת  תרמ"ד (סה"מ רנ"א רמ"ד, בארמ"צ ועברת ד"ה א.
תורת  .150 ע' ריש תש"ה עה. ע' אעת"ר סה"מ שלו). ע' תשס"ו)

ועוד. .43 ע' חל"ב לקו"ש רכג. ע' היומן רשימת – מנחם
יתרו.8) ר"פ זו"ח
ע'9) תש"ב (סה"ש ס"ה תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

.(94
א.10) טז, צו לקו"ת וראה במקומו. בהגש"פ האריז"ל סידור

ובכ"מ.
ואילך).11) 119 ע' (לקמן ס"בֿג דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ.
ואילך.12) 82 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
א.13) קטז, פסחים
א.14) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
א).15) (ל, פכ"ד
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ה'תשי"ב  הפסח, דחג א' ליל שיחת

יכול  לפעמים אלא מותרות, בעניני שנכשל מיבעי שלא ומצבו, מעמדו בנפשי' איניש שידע וכיון
ברוחו  ליפול עלול – כנ"ל ע"ז, של ענין שזהו במזיד), אפילו או (בשוגג אסורים בדברים גם להכשל

כו'.

ברגע  אם שגם – לעבודתו" המקום קרבנו ועכשיו כו' ע"ז עובדי "מתחילה לו: אומרים זה ועל
יכול  חדא וברגעא חדא בשעתא הרי, בדקות, ע"ז" ד"עובדי ומצב במעמד הי' ("מתחילה") שלפנ"ז

גמור) לצדיק גמור (מרשע הקצה אל הקצה מן לעבודתו".16להתהפך המקום קרבנו זה) (ברגע "עכשיו ,

הזה": "בלילה ביותר ומודגש

כמארז"ל  ע"ז", ד"עובדי ומצב למעמד עד היתה מצרים בארץ בהיותם דבנ"י הירידה "הללו 17תכלית
תכלית  ס"בֿג), (כנ"ל העצמות גילוי אצלם הי' הזה" "בלילה ואעפ"כ, ע"ז", עובדי והללו ע"ז עובדי

כו'". המקום ד"קרבנו השלימות

("מתחילה  ע"ז של ומצב מעמד אצלו הי' ("מתחילה") לפנ"ז אם שגם – ושנה שנה בכל זה ומעין
הזה", "הלילה בבוא הרי, עכ"פ, בדקות ע"ז") שמבאר ghaenעובדי כפי מתקוה, יותר שהוא [בטחון לו

בהשיחה  אדמו"ר מו"ח זאת 18כ"ק עוד אלא כן, שיהי' שמקוה בלבד זו שלא תקוה, על דבטחון המעלה
gehay יכול הזה" "בלילה העצמות גילוי שמצד לעבודתו", המקום קרבנו ש"עכשיו כן] יהי' שבודאי

קער"ל  איין ("מיט חדא בשעתא למהות.19השתנות ממהות (

*

.‰"epiic 'ek mixvnn ep`ived eli`:"

אמר  אדמו"ר מו"ח ה(י"ד)ט"ו 20כ"ק באמירת מפסיקים הענינים 21שאין פרטי שכל מובן ומזה דיינו.
אחד. ענין שהם ועד זל"ז, שייכים ב"דיינו" האמורים

האדם: בעבודת בזה הביאור לומר ויש

(נוסף  מישראל כאו"א של הפרטית בעבודתו גם ישנם שב"דיינו" הענינים פרטי שכל – ובהקדמה
"בנה  האחרון, להענין ועד ממצרים", "הוציאנו הראשון, מהענין – ישראל) בכללות הענינים פשטות על

שבינתיים. הענינים ושאר הבחירה", בית את לנו

שכולל  ב"מצרים", שנמצא – האדם בעבודת תחתונה הכי הדרגא על קאי ממצרים" הוציאנו "אילו
דקדושה  מצרים על משם.22(נוסף להוציאו וצריכים דלעו"ז, מצרים גם (

. הפרטיו"בנה ביהמ"ק בנין – האדם בעבודת עליונה הכי הדרגא על קאי הבחירה" בית שבו,.
ואחד"23כמ"ש  אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם", ד"עיקר 24"ושכנתי להגילוי ועד ,

לגני 25שכינה" באתי בד"ה (כמבואר ב"ה 26שבמקדש א"ס ומהות עצמות על שקאי ,(27.

"הוציאנו  שבין ד"דיינו" הענינים פרטי כל שהם – מדריגות דכו"כ השתלשלות" "סדר ישנו וביניהם
. ל"בנה הבחירה".ממצרים" בית .
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(1616 ובהערה סוס"ג זו שנה ויק"פ ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(79 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם (תורת

מכילתא 17) ע"ב. ריש קע, זח"ב שמו"ר ראה כח. יד, בשלח
כט. יד, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,

שנה 18) חה"פ בקונטרס י"ל – סי"ז. תש"ב דחה"פ א' דליל
תש"ב  בסה"ש ולאח"ז עה. ע' ח"ג קונטרסים בסה"מ (נדפס זו

.(91 ע'
ס"ע 19) תרצ"ג סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ תקמא.

הובא 20) .7 שבהערה היומן רשימת – מנחם תורת ראה
כח. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ

וש"נ.21) שם. הגש"פ ראה
ובכ"מ.22) ב. נח, וארא ד. מט, שמות תו"א ראה
ח.23) כה, תרומה
ועוד.24) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
רפ"ה.25) שהש"ר
ואילך.26) 111 ע' תש"י סה"מ
ואילך.27) 193 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
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ה'תשי"ב כ הפסח, דחג א' ליל שיחת

הם  שייכים הבחירה, בית בנין עד מצרים מיציאת מדריגות כו"כ של וההפרש הערך ריחוק ולמרות
הבחירה. בית לבנין כבר שייכים מצרים שביציאת – ביניהם מפסיקים אין שלכן אחד, ענין שהם ועד זל"ז

.Â:בזה וההסברה

רק ה"ז רח"ל, טומאה שערי במ"ט שקוע כשיהודי zeipevigaeגם ielba דיבור במעשה ממש, בפועל ,
– לרצון ועד ושכל, מדות אבלzeipevigומחשבה, בלבד, מרצון zeiniptהרצון שלמעלה חפץ רצונו,

בקדושה.28(כידוע  הוא הרצון), פנימיות הוא וחפץ  הרצון, חיצוניות הוא שרצון

" – דתורה בנגלה גם שמצינו אני"וכפי רוצה שיאמר עד אותו הרמב"ם 29כופין מבאר הדבר וטעם ,30

שתקפו, הוא ויצרו  העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות רוצה ש"הוא
"לרצונו" ה"ז אני", רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה האמיתי 31וכיון רצונו מתגלה הכפי' שע"י היינו, ,

.32(חפץ)

מצד הרי, במצרים, נמצא כשיהודי שגם מובן epevxומזה zeinipt נעלית הכי להדרגא הוא שייך (חפצו)
ובפועל. בחיצוניות גם החפץ בההתגלות אלא אינו והחסרון הבחירה, בית דבנין

כשמתחילה הרצוןzelbzdולכן, "dvexyפנימיות (באמרו ממצרים .`eliלצאת ממצרים .הוציאנו
כו"כ  לעבור שצריך (אע"פ הבחירה בית לבנין רצונו) פנימיות (שמצד שייכותו גם מתגלה דיינו"),

בפועל). בעבודה הבחירה בית לבנין עד מדריגות

*

.Ê"milyexia d`ad dpyl:"

המזון), ברכת (עד ההגדה של הראשון החלק רק (בעיקר) מבארים היו נשיאינו שרבותינו – ובהקדמה
ההגדה  של השני החלק (כ"כ) .33ולא

כידוע  – הדבר ההגדה 34וטעם של השני והחלק מצרים, לגאולת שייך ההגדה של הראשון שהחלק
בפועל, היתה שכבר מצרים גאולת בעניני הראשון החלק את ביארו ולכן, העתידה, לגאולה (בעיקר) שייך

אותם. ביארו לא בהתגלות באו לא שעדיין השני) (בחלק העתידה הגאולה עניני משא"כ

הגלות  משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד שהגילויים הידוע ע"פ מובן,35אבל, ,
העתידה הגאולה dzrשעניני epizcearl mirbepy.ולהסביר לבאר צריכים ,

הענין  פשטות על שנוסף הסדר, וחותם שבסיום בירושלים" הבאה "לשנה להפיסקא בנוגע ועד"ז
ג  בזה יש העתידה, להגאולה כדלקמן.בנוגע הגאולה, את ופועלת המביאה עתה לעבודתנו שנוגע ענין ם

.Áשמתפללים – בפשטות – בירושלים" הבאה ד"לשנה כבר הפירוש תהי' הבאה שלשנה ומתברכים
בירושלים. אז יהיו כבר ובמילא העתידה, הגאולה

הבאה) "(לשנה הדיוק מובן אינו עפ"ז "milyexiaאבל, ולא דוקא, "l`xyi ux`a משיח בביאת (שהרי "
בהתחלת  שאומרים כמו ישראל), שבארץ הערים בכל גם אלא דוקא, בירושלים בנ"י כל יהיו לא צדקנו

הבאה לשנה הכא "השתא l`xyicההגדה `rx`a?("בירושלים" (ולא "

דעלי' החיוב בגלל בירושלים בנ"י כל יהיו שבפסח מפני הוא "בירושלים" שהדיוק לומר יש בפשטות
ההגדה, שבהתחלת הפיסקא על השאלה נשאלת שעפ"ז לכך (נוסף כי מספיק, אינו זה תירוץ אבל, לרגל.
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וש"נ.28) ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.29) א. ו, ר"ה
ספ"ב.30) גירושין הל'
ג.31) א, ויקרא
הערה 32) 228 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.3
(תורת 33) סי"ג דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(17 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם
וש"נ.34) לב. ע' הנ"ל הגש"פ ראה
רפל"ז.35) תניא ראה
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ה'תשי"ב  הפסח, דחג א' ליל שיחת

הבאה  "לשנה אומרים יוהכ"פ וחותם בסיום גם בירושלים), ולא דישראל", בארעא הבאה "לשנה
לרגל. דעלי' החיוב ישנו שבהם רגלים משלש אינו שיוהכ"פ אף בירושלים",

על  וברכה תפלה רק לא הוא בירושלים" הבאה "לשנה בפיסקא הסדר ליל וחותם שסיום לומר, ויש
את שמביאה הזה בזמן לעבודה גם שנוגע הזה", ד"הלילה הסךֿהכל גם אלא העתידה, הגאולה הגאולה

ד" ומצב המעמד עם הקשורה עבודה – דוקא.milyexiהעתידה "

.Ë"המת את בה מלינין "אין (א) ענינים: ב' לנדו"ד) (בשייכות מצינו "ירושלים" "לא 36אודות (ב) ,
בירושלים" שאלין המקום לי צר לחבירו אדם .37אמר

האדם: בעבודת וענינם

חיות  היא קדושה כי הקדושה, דהיפך ומצב מעמד על מורה החיות, היפך מלינין 38מיתה, "אין ולכן .
בירושלים  כי, המת", את (מלינין).39בה קביעות של באופן (מת) הקדושה  היפך של ענין יתכן לא

ממדידה  שלמעלה באופן הקדושה שלימות גם בירושלים מודגש הקדושה, היפך שלילת על ונוסף
מהגבלת  למעלה היא שירושלים כיון בירושלים", שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר "לא – והגבלה

.40המקום 

– הזה" "הלילה עבודת דכללות הסךֿהכל הוא דירושלים בהענין הסדר וחותם שסיום מובן ועפ"ז
דחטא  הבלתיֿרצויים הענינים דכל בתכלית שעי"ז41שלילה המת"), את בה מלינין ("אין יוצאים ומיתה

לי  צר לחבירו אדם אמר  ("לא ומקום דזמן מהגבלות שלמעלה באופן העתידה להגאולה ובאים מהגלות
בירושלים"). שאלין המקום

.Èלשנה" הלשון בביאור להוסיף בירושלים":d`adויש 

אופנים  בב' לפרשה יש "הבאה" "ה 42תיבת (א) :a,(בהוה) עכשיו שבאה – ב' האות בהדגשת אה"
"הב  (ב) (בעבר), באה שכבר בעתיד.`או  שתבוא – א' האות בהדגשת ה"

ומלרע  מלעיל הדקדוק כללי על מקפידים אינם בתפלתם שיהודים אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם ולהעיר
כו' בדיוק האותיות צירופי את לסדר היא המלאכים ועבודת .43וכיו"ב,

ד"לשנה הפירוש לומר יש ה d`adועפ"ז "לשנה יחד: גם האופנים בשתי – אה aבירושלים"
משייכות  למעלה ד"ירושלים", ומצב במעמד כבר נמצאים הזה שבלילה – ובעבר) (בהוה בירושלים"

הב  "לשנה – העתידה הגאולה שתבוא הנתינתֿכח וזוהי כו'. חטא של בירושלים".`לענין ה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

"milyexia d`ad dpyl– "epwcv giyn i"r.

$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ב.36) פב, ב"ק
מ"ה.37) פ"ה אבות
אלקיכם38) בה' הדבקים "ואתם ד.כמ"ש ד, (ואתחנן חיים"

ספל"ד). דר"נ אבות וראה
א 39) טז, תענית – הר (תוד"ה היראה שלימות שענינה

ובכ"מ). ד. כט, ראה לקו"ת וראה יו"ד). פנ"ו, (מב"ר
גם40) וראה – זה. בענין הביאור אריכות שמחת חסר שיחת

ע' ח"י התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סי"ח תשי"ד ביה"ש
– ואילך). 55l"end.

מסובין".41) כולנו הזה "הלילה בפירוש (ס"א) כמשנת"ל
ואילך 42) קעט ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. תרצ"א). דחה"פ ב' (מליל
תש"ב 43) (סה"ש ס"ד תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
.(94 ע'
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כב

.a"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

האריז"ל ‡. בכתבי הלילו 1איתא (בב' ההגדה ובכלל שאמירת רבה", ובשמחה רם "בקול צ"ל ת)
פסח" בליל כמו השכינה שמחת כ"כ שמחה זמן "שאין הפסח, בליל שמחה .2צ"ל

ואדרבה, הפסח, בליל שמחה רואים היו לא אדמו"ר מו"ח כ"ק שאצל כך על תמיהה אצלי היתה ולכן
שמחה  של דמעות גם שיש ואף – דמעות. של ענין אצלו היו 3הי' שהדמעות ניכר הי' לא בנדו"ד אבל ,

שמחה. של

עתה ינגנו – בשמחה צ"ל הפסח שבליל כתוב האריז"ל שבכתבי כיון אופן, וכיון oebipובכל .
של ניגון ינגנו – שמחה וניגוני מרירות ניגוני  יש עצמם וינגנוהוdgnyשבניגונים ,dgnya ויכוונו ,

בשמחה. צ"ל האריז"ל דברי שע"פ ההגדה ואמירת להסדר שייך בשמחה שהניגון

שמח]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר  [כ"ק

*

.·"mixvnc `rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d:"

של  הם שבו המאמרים שרוב מאה"ק שהגיע חסידות (בביכל כו' עניא לחמא הא ד"ה מאמר ישנו
צדק) הצמח של הוא זה מאמר שגם נראה הלשון ומסגנון על 4הצמחֿצדק, שאומרים זה על ששואל

אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא אוכלים שאנו mixvncהמצה `rx`a אוכלים שאנו שהמצה אע"פ ,"
בנ"י שאכלו המצה כנגד mixvnnהיא mz`va:

כמ"ש 5ידוע  – חצות שקודם מצה (א) מצה: סוגי ב' ביחד 6שישנם שאכילתה מצת", תאכלו "בערב
גו'" ומרורים מצות על גו' הבשר את ("ואכלו פסח קרבן חצות 7עם עד אכילתו שזמן שאחר 8) מצה (ב) ,

כמ"ש  – יכלו 9חצות ולא ממצרים גורשו כי גו' מצות עוגות ממצרים הוציאו אשר הבצק את "ויאפו
חצות. לאחר הי' זה שענין גו'", להתמהמה

. אוכלים שאנו זו "מצה בהגדה אומרים זה שלועל בצקת הספיק שלא שום על להחמיץ . אבותינו
כי  גו' מצות עוגות גו' הבצק את ויאפו שנאמר וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה עד

שהמצה – להתמהמה" יכלו ולא ממצרים zevgאוכליםep`yגורשו mcew כנגד היא הפסח) אכילת (בזמן
zevgהמצה ixg`ly.וגאלם הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה עד להחמיץ הבצק הספיק שלא

היתה ואכילתה שאפייתה חצות שלאחרי המצה כנגד היא אוכלים שאנו שהמצה mixvnnוכיון mz`va
כי גו' אבהתנאeyxeb("ויאפו אכלו די עניא לחמא "הא אומרים למה – mixvncממצרים") `rx`a?"

בזה ‚. הביאור :10ונקודת

עוני" ("לחם עניא" עשירה,11"לחמא כמצה דלא טעם, בה שאין בלבד במים שנילושה מצה הוא (
טעם. בה ויש ודבש, חלב שמן יין פירות, במי שנילושה
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נשתנה.1) מה קודם – מרשקוב) (לר"ש האריז"ל סידור
קידוש.2) קודם – שם סידור
וש"נ.3) קפ. ס"ע אב סה"מ מנחם תורת ראה
ואילך.4) תנג ע' ב) (כרך ויקרא באוה"ת שנדפס זה ד"ה ראה
ע'5) ניסן סה"מ מנחם תורת וראה ואילך. ב יג, צו לקו"ת

ואילך. קנג
יח.6) יב, בא

ח.7) שם,
ספ"ח.8) ק"פ הל' רמב"ם
לט.9) שם,

לקו"ש 10) גם וראה תס. ע' שם אוה"ת ראה – לקמן בהבא
וש"נ. ואילך. 124 ע' חט"ז

ג.11) טז, ראה פ'
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כג

ה'תשי"ב  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

על מורה – עשירה מצה האדם: בעבודת dbydeוענינם dpad חלב שמן ביין בלישתה כמרומז (טעם),
– עוני ולחם וגבורה, לחסד שנחלק דעת על קאי ודבש וחלב ובינה, חכמה על קאי ושמן שיין ודבש,

על lerמורה zlaw כמרומז עול, קבלת מצד היא עבודתו אלא והשגה, דהבנה (טעם) הגעשמאק לו שאין ,
לצמאו  שותה אא"כ מים על מברכים אין (שלכן טעם להם שאין במים ).12בלישתה

הגילוי  הי' לא הקב"ה ממ"ה עליהם כשנגלה גם הרי, ביותר, תחתונה בדרגא היו שבמצרים וכיון
בלבד, עול קבלת של באופן אם כי והשגה, בהבנה אצלם נמשך שלא מקיף, באופן אלא פנימי, באופן

כיון עוני", "לחם היא הקב"ה) ממ"ה עליהם (כשנגלה חצות שלאחר המצה גם mnvrולכן cvny לולי)
ומצב במעמד הם מלמעלה) .mixvncהגילוי

(והמשכתו  מקיף באופן הוא הפסח בליל הקב"ה דממ"ה שהגילוי – ושנה שנה בכל זה ומעין
העומר  דספירת העבודה ידי על היא דוקא,13בפנימיות עול בקבלת אלא) והשגה, בהבנה (לא שמתבטא ,(

מלמעלה  הגילוי מצד להיותה עוני", "לחם היא חצות שלאחרי המצה כנגד אוכלים שאנו המצה גם ולכן,
וגבולים  דמיצרים ומצב במעמד הוא עצמו שמצד האדם, עבודת מצד ולא הקב"ה), ממ"ה עליהם (נגלה

"לחמא –`iprאבהתנא אכלו mixvncדי `rx`a."

*

.„"y oadl`e"14:

קשיות", פיר פרעגען דיר בא וועל איך "טאטע נשתנה: מה לאמירתו מקדים השואל אשר ַַמנהגנו
ישראל  נער ד"כי הענין למעלה לעורר כדי היא (תינוק) הבן ע"י נשתנה" "מה שאלת כי, הדבר, וטעם

"15ואוהבהו" האב: אל הבן קריאת בהקדמת יותר מודגש זה וענין ,rh`h."'כו ©

אב  לו אין אם גם הוא כו'") "טאטע (דהקדמת זה .16סדר ַ

הסתלקות  לאחרי גם קשיות" פיר פרעגען דיר בא וועל איך "טאטע להקדים נוהג הי' הזקן ַַאדמו"ר
נ"ע, (מהורש"ב) ואדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר נהגו וכן ברוך, ר' אביו
שליט"א  אדמו"ר (כ"ק מקדים שהי' תר"פ, בשנת אביו הסתלקות לאחרי גם אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג וכן

קשיות"... פיר פרעגען דיר בא וועל איך "טאטע מבכי) חנוק בקול ַַהמשיך

המאסר  ברשימת אדמו"ר מו"ח כ"ק ממ"ש להעיר .17ויש "התבוננות הקדשים ע"ד קדש פני בציור .
............... המחשבה) (אותיות ............... זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר a`,`yicw`הוד `a`

,"...............

נשתנה". "מה אותו: ושואלים בשר, בעיני אותו שרואים קצת), (חסר

" שליט"א: אדמו"ר כ"ק zeiywוסיים xit orbrxt xic `a lree ji` rh`h מכל הזה הלילה נשתנה מה , ©©
הזה  הלילה מסובין ובין יושבין  בין אוכלין אנו הלילות "שבכל  האחרונה: להקושיא ועד וכו'", הלילות

מסובין". כולנו
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רפ"ח.12) ברכות הל' רמב"ם וש"נ. (במשנה). א מד, ברכות
(סי"ג). ס"ז סר"ד או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

ס"ז.13) לקמן ראה
ומנהגים 14) טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה – לקמן בהבא

תרצ"ה). (מחה"פ שעא ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת יג. ע'
– 261 ס"ע תרח"ץ (סה"ש ס"ו תרח"ץ א' ליל חה"פ: שיחות
סי"ג  תרצ"ט ב' ליל דחהמ"צ). ב ניסן, טז יום" ב"היום נעתק

(סה"ש  ס"ד ב' ליל ס"א; תש"ד א' ליל .(324 ע' תרצ"ט (סה"ש
א' ליל .(102 ע' תש"ז (סה"ש תש"ז א' ליל .(87 ;77 ע' תש"ד

.(315 ע' תש"ט (סה"ש ס"ד תש"ט
א.15) יא, הושע
התוועדויות 16) גם וראה רמ. ע' ריש ח"ב באג"ק נתבאר

.1231 ע' ריש ח"ג תשמ"ג
(17.(207 ע' תרפ"ז (סה"ש א תרלט, ח"ד לקו"ד
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ה'תשי"ב כד הפסח, דחג ב' ליל שיחת

.‰"oiaeqn eplek dfd dlild oiaeqn oiae oiayei oia oilke` ep` zelild lkay 'eke dfd dlild dpzyp dn.micar
'eke epiid:"

אתמול  להמדובר בדרגת 18בהמשך הם בנ"י כל דפסח שבלילות מסובין" כולנו הזה ד"הלילה בפירוש
בין  להחילוק השייכות גם ולבאר להוסיף יש – בי"ע בדרגת שהם הלילות כבכל דלא האצילות, עולם

ל"יושבין": "מסובין"

למעלה  הוא והגוף מהגוף, למעלה הוא שהראש ורגל, גוף ראש חלקים: לג' (בכללות) נחלק אדם ציור
מהרגל.

שהאדם שבשעה – (הסיבה) ושכיבה ישיבה עמידה בין חילוק יש זה הראש cnerובענין קומת אזי
בשעה משא"כ הגובה, בשלימות מהגוף ayeiyהיא למעלה הוא הראש עדיין אבל למטה, ראשו נכפף
בשעה משא"כ מהרגל, למעלה והרגל.akeyyוהגוף הגוף הראש משתווים

על מורה שעמידה – האדם בעבודת ביטול zeyiודוגמתם על מורה ישיבה למעלה), הוא (שהראש
רק אבל למטה), נכפף yid(שהראש lehia מורה ושכיבה והרגל), מהגוף למעלה הוא הראש עדיין (שלכן

ze`ivnaעל lehia(שוים ורגל .19(ראש

ובדוגמת  ע"ד הוא הפסח) (בליל ל"מסובין" הלילות) (בכל "יושבין" שבין שהחילוק מובן ועפ"ז
ביטול  הוא שביטולו האצילות לעולם (יושבין), היש ביטול הוא שביטולם בי"ע, עולמות שבין החילוק

כוונת 20במציאות  שזוהי בעוה"ז, ולפעול להמשיך צריכים האצילות) (שבעולם זה ביטול אשר, (מסובין),
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה .21הבריאה

"יתברך" כו'22[תיבת ("נתאווה זה מאמר כתיבת או באמירת להוסיף אדנ"ע כ"ק התחיל –
חלום  בסיבת תרס"ו, או תרס"ה משנת החל ].23בתחתונים")

אינם  שלכן במציאות, ביטול האצילות, עולם לדרגת בנ"י כל מתעלים הפסח שבליל – בעבודה וענינו
אתמול). (כמדובר חטא של לענין שייכים

.Â:"הלילות מכל הזה הלילה נשתנה "מה – שואל הבן וכאן

אלא  במציאות, דביטול ומצב במעמד נמצא שאינו בלבד זו שלא – ומצבו מעמדו בנפשי' איניש ידע
שמצד אלא עוד ולא היש, בביטול גם אצלו ומעשה zeyidשחסר דיבור במחשבה להכשל יכול שלו

המה  לה' לא במזיד 24אשר גם אלא בשוגג רק ולא האסורים, בדברים גם אלא המותרים, בדברים רק לא ,
גדלה כך כדי ועד המלך zeyidרח"ל. כתר – התורה את ומנצל שמשתמש של 25שלו, ורצונו חכמתו ,
שלו! להישות – הקב"ה

שואל  – יתכן במשך ואיך ומצבו מעמדו על הבט שמבלי מסובין", כולנו הזה ש"הלילה – ומקשה
ביטול  דרגת ובדוגמת ע"ד חטא, של לענין שייך שאינו ומצב במעמד זה בלילה נמצא השנה, כל

האצילות?! דעולם במציאות

כבר  חידוש, דבר זה שאין – כו'" אלקינו ה' ויוציאנו במצרים לפרעה היינו "עבדים – לזה והתשובה
לעולמים: הי'

טומאה  שערי במ"ט לגמרי שקועים בנ"י היו כו'"26במצרים ע"ז עובדי "הללו הי'27, כך כדי ועד ,
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(18– מנחם (תורת ס"א הפסח דחג א' ליל שיחת
.(111 ע' ח"ה התוועדויות

(19.141 ע' ח"א תשנ"ב סה"ש גם ראה
ניסן 20) סה"מ מנחם תורת גם וראה גֿד. נ, שלח לקו"ת ראה

שם. 31 ובהערה קנט ע'
במדב"ר 21) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ואילך.22) 27 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר
וש"נ.23) שכה. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ב).24) (יו"ד, פ"ו תניא ראה
סכ"ט.25) אגה"ק תניא ב. כח, מגילה ראה
יתרו.26) ר"פ זו"ח
שמו"ר 27) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כט. יד, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,
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כה

ה'תשי"ב  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

הי' שלא לכך נוסף [כי, מלאך ע"י משם להוציאם אפשרות היתה שלא בטומאה שלהם השיקוע גודל
להוציא קורה`mzeמצליח הי' מה יודע מי ,enr[...28 הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם נגלה ואעפ"כ, ,

envrae eceaka דקאי הצמצום!29, שלפני דא"ס ועצמות דא"ס מלכות על

ושנה  שנה בכל וניעור חוזר אלא) ב'תמ"ח, בשנת שאירע סיפור רק לא (הוא זה שלכן,30וגילוי ,
(שנגלה  הזה בלילה הגילוי מעלת גודל מצד הרי, בנפשי'), איניש שידע (כפי ומצבו מעמדו על הבט מבלי
מסובין". כולנו הזה "הלילה – העילוי בתכלית בנ"י כל נמצאים ובעצמו) בכבודו הקב"ה ממ"ה עליהם

.Êבנוגע מסובין" כולנו הזה ד"הלילה הפעולה ולבאר להוסיף f"g`lyויש minidl כיון דלכאורה, –
מפני אלא אינו הזה דהלילה dlrnlnשהעילוי xi`ny עצמו מצד שהאדם (אף ובעצמו דבכבודו הגילוי

לאחרי מזה והפעולה התועלת מהי לזה), שייך דעבודה wlzqnyאינו הסדר ומתחיל מלמעלה הגילוי
פנימית?

חסידות  מהביכלאך בא' שמצינו דוגמתו ענין בהקדם זה לבאר פ"ג 31ויש בתניא בהמבואר שקו"ט – ַ
ה'. בגדולת מההתבוננות הנולדים רבה ואהבה הרוממות יראת בענין

המסופר  שע"פ – יוסף 32[ובהקדמה אלי' ר' הרה"ח עם 33בשם הזקן רבינו בין בזה השקו"ט היתה ,
המהרי"ל. אחיו

כתיבת  כי, – בעצמו שכתב התניא בספר ענין בביאור התפלפל עצמו הזקן שרבינו כך על לתמוה ואין
גרונו" מתוך מדברת "שכינה בבחינת היא התניא הדברים.34ספר בפירוש והתפלפל בעצמו למד ולאח"ז ,

רייזעס  פינחס ר' מהחסיד מבקש הי' הזקן שרבינו מספרים לחזור 35חסידים החוזרים, מראשי שהי' ,
מסויים ענין על מפטיר הזקן רבינו הי' ולפעמים (שלו), המאמר את zxfgaבפניו rnyy א" ַהמאמר:

ענין"... ַגעשמאקער

של 36מסופר  מאמרו בביאור החסידים לבין בינו וויכוח שהי' מּפאריטש, הלל ר' הרה"ח על ַגם
שהרבי  בשעה הלל: ר' אמר הלל, ר' כמו שלא וענה בעצמו, הצמחֿצדק אצל וכששאלו הצמחֿצדק,

xne`,עכשיו אבל גרונו, מתוך מדברת שכינה אזי חסידות לומר cnelמאמר (איֿאפשר המאמר את הוא
דתורת  שבכתב תורה התניא, לספר בנוגע ומכלֿשכן אעפ"כ...) אבל סתם, חסיד כמו חסידות שלומד

בזה].37החסידות  התפלפל עצמו הזקן שרבינו לתמוה אין בודאי –

. ה' בגדולת מאד ומעמיק ("כשמתבונן הרוממות יראת תחילה מקדים למה השאלה: נולדה תוכן .
כו'"), אש כרשפי עזה באהבה לבו יתלהב ("ושוב רבה אהבה לפני הרוממות") יראת מדת ונתעוררה
ואהבה  ביראה שמתחילה העבודה כסדר דלא – כלל) מזכיר (שאינו תתאה ויראה תתאה אהבה ולפני

עילאין? ויראה אהבה ואח"כ תתאין,

ואח"כ  תתאין ואהבה יראה למעלה, מלמטה הוא פנימית דעבודה שהסדר שאף – הביאור ותוכן
בדרך  נעלות, במדריגות מיד שמתחילים למטה, דמלמעלה סדר לפעמים צ"ל מ"מ, עילאין, ויראה אהבה

פנימי. באופן העבודה להמשך נתינתֿכח בתור בלבד, שעה לפי מלמעלה גילוי
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(28– מנחם (תורת ס"ב דחה"פ א' ליל שיחת ראה
וש"נ. .(112 ע' ח"ה התוועדויות

תתקכד.29) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה
כד. ס"ע ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ גם וראה ועוד.

דוד 30) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון ס' ראה
פכ"ט. (להחיד"א)

הזקן 31) אדמו"ר במאמרי ולאח"ז ב. ל, שערים מאה ראה
תצ. ע' הקצרים

כו'32) מ"מ בצירוף בתניא (הובא יד ע' לרש"ג תניא באור

.(20 הערה קז ע'
בית 33) אודותו ראה – יוסף אהלי ספר מחבר בעל ריבלין,

פ"ח. ח"ב רבי
(34.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
(35.270 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת אודותו, ראה

וש"נ.
(36.165 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
רסא.37) ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
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ה'תשי"ב כו הפסח, דחג ב' ליל שיחת

לאט  למעלה, דמלמטה באופן להתחיל איֿאפשר הגוף דחומריות ההתנגדות שמצד – לזה ומהטעמים
ועם  כלל, הגוף לפיֿערך שאינם נעלים בענינים הנשמה, דתוקף  "שטורעם" מתוך להתחיל ובהכרח לאט,
פנימית. לעבודה ההכשרה שזוהי הגוף, בחומר כללית הכאה ידם על נעשה  בלבד, מקיף באופן היותם

הנשמה  עצם התגלות להיות צריכה שתחילה – הגוף עם הנשמה להתקשרות בנוגע שמצינו וכפי
פנימיים. דכחות ההתגלות להיות יכולה ולאח"ז בהגוף,

בכבודו  הקב"ה ממ"ה עליהם (נגלה פסח בליל נעלים הכי הענינים שהתגלות – בנדו"ד גם מובן ועפ"ז
היא למטה מלמעלה Îzpizpdxykdeובעצמו) gk מלמעלה הגילוי לאחרי מיד שלכן, פנימי, באופן לעבודה

פנימי. באופן הבהמית דנפש המדות פרטי בבירור העומר דספירת העבודה מתחילה הפסח בליל

*

.Á"'ek miaeqn eidy 'eke ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn:"

סיפר  אדמו"ר מו"ח זעהר 38כ"ק זיך ער "האט זו שבפיסקא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר אביו, ָאודות
(מסיבה). כנופיא" שיינע "א אומר: והי' זו, (מסיבה) ועידה עם ַַַּפאסמאקעוועט"

כנופיא") שיינע ("א זו שבאמירה – הדברים `mzeופירוש jiynd,בשר בעיני אותם שראה ועד , ַ

הצ"צ – האומר 39וכפתגם "כל ע"ד שזהו בבות) ארבע  בעל (הניגון הזקן אדמו"ר של להניגון בנוגע
כנגדו" עומד השמועה בעל כאילו יראה אומרו בשם דובבות 40דבר ד"שפתותיו באופן רק לא [כלומר:

את 41בקבר" המשכה) שענינה (אמירה ממשיכים שעי"ז כנגדו"], ש"עומד באופן – מזה יתירה אלא ,
אדמו"ר  כ"ק (וסיים לראות... סביבם הסתכלו אז מסובים שהיו שהחסידים הסיפור, וכסיום השמועה, בעל

ראה). לא זכה שלא ומי ראה, שזכה מי שליט"א:

קשיות". פיר פרעגן דיר בא וועל איך "טאטע לאמירת בנוגע (ס"ד) לעיל המדובר ַַוע"ד

*

.Ë"ryx cg`e mkg cg` מהרשע דהחכם הזהירות לרשע, החכם סמיכות (טעם זו בפיסקא הביאור – "
הרשע) על החכם ואילך 42והשפעת 247 ע' ח"א בלקו"ש .43נדפס

*

.È"eple epizea`l dcnry `ide.הביאור חסר – "

דא" ברישא דהוי מה אתיידע ולא ידע דלא "רישא דרדל"א, הענין גם לומר 44נזכר יפלא שלא וסיים, ,
למילוי  ונתינה והמסירה הביטול גודל מצד כי, רדל"א), (ע"ד מדריגתו ידע לא אדמו"ר מו"ח שכ"ק

המבואר  ע"ד כו', מדריגות אודות חשב לא (דרך)45שליחותו באיזו יודע "איני שאמר לריב"ז בנוגע
אותי" .46מוליכים

*
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ע'38) תש"ט (סה"ש סט"ז תש"ט דחה"פ ב' ליל שיחת
ע' תש"ז (סה"ש ס"ט תש"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה .(317

.(205 ע' תש"ח (סה"ש ס"ו תש"ח .(105
שם 39) וראה .(146 ס"ע תש"ז (סה"ש ב תק, ח"ג לקו"ד

התוועדויות  – מנחם תורת גם וראה ואילך סע"ב תשסא, ח"ד
וש"נ. .92 ע' ח"א

קידושין 40) ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת ירושלמי ראה
קמח. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות וראה ה"ז. פ"א

שם.41) שקלים ירושלמי וש"נ. רע"א. צז, יבמות

(42.50 שבהערה מכתב גם ראה
תשי"בֿז.43) הפסח חג משיחות הביאור בשילוב
(דקי"ט 44) בפ"ק להאריז"ל דצניעותא הספרא בפי' ראה

תש"ט  סה"מ ד). (עא, בסופן יוהכ"פ דרושי בלקו"ת הובא ע"א).
יג. ע'

(45– מנחם (תורת זו שנה משכלה תהי' לא ד"ה ראה
וש"נ. .(332 ע' ח"ד התוועדויות

ב.46) כח, ברכות
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כז

ה'תשי"ב  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

.‡È"milyexia d`ad dpyl:"

אתמול  להמדובר בגלל 47בהמשך ההגדה של השני החלק את מבארים היו לא נשיאינו שרבותינו
יתבארו  שעי"ז באופן היו ההגדה של הראשון בחלק שביאוריהם להוסיף, יש העתידה, להגאולה שייכותו

ההגדה. של השני לחלק הנוגעים הענינים גם באווארנט") האבן ("זיי ַָָויובנו

משנת"ל  הארץ"48וע"ד עם לכל המשביר ש"הוא ליוסף גדול 49בנוגע ריבוי הכין השבע שבשני ,
כבר  ישנם הרעב) שני (דוגמת דגלות ומצב במעמד שגם בנדו"ד, ודוגמתו הרעב, שני עבור גם שיספיק

השבע). שני (דוגמת להגאולה הנוגעים הענינים

הישיבות  דתלמידי החיוב ע"ד – ס"ט) להנ"ל (בהמשך להרשע החכם סמיכות בענין המשיך ,50אח"כ
ההתעוררות  ע"י ולהגביהם לזככם לצרפם לשאול, יודע ושאינו תם רשע הנוער, על לפעול חכם", "בן
יהדות  בעניני  בבתיֿכנסיות התעוררות ע"י זו למטרה הפסח ימי את לנצל והצורך לתומ"צ, והקירוב

ניסן  בי"א היאורה 51(כמדובר הילוד הבן "כל פרעה גזירת לבטל לחינוך, בנוגע מיוחדת ובהדגשה ,(
ואילך 52תשליכוהו" 111 ע' ח"א בלקו"ש נדפס – בימינו ששייכת .53כפי

א'. דליל הדברים כתוכן – בירושלים" הבאה "לשנה בענין וסיים

$
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התוועדויות 47) – מנחם (תורת ס"ז דחה"פ א' ליל שיחת
.(116 ע' ח"ה

ע'48) שם מנחם (תורת ניסן די"א תפתח שפתי אדנ' ד"ה
ואילך). 101

ו.49) מב, מקץ

מנחם 50) (תורת הישיבות לתלמידי ניסן י"א מכתב גם ראה
.(97 ע' שם

(51.99 ע' שם מנחם תורת
כב.52) א, שמות
תשי"ד.53) הפסח חג משיחות הביאור בשילוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dheq(iyiy meil)

éðà,"igek ipnn xqe izgleb m` ini` ohanéàcå àzLä äøîà £¦¨§¨©§¨©©
øîà÷ àèLe÷my xikfn okle ,zn` xne` `ed i`ce eiykr - §¨¨¨©

.miny"eäöìàzå íéîiä ìk äéøáãá Bì ä÷éöä ék éäéå"dlilc - ©§¦¦¥¦¨¦§¨¤¨¨©¨¦©§©§¥
,`xnbd zl`ey ,egek dna dl xnel eze` dvli`e oeynyl dwivd

éàîeäöìàzå'daiyne .eze` dvli` ji` - 'éác ÷çöé éaø øîà ©©§©§¥¨©©¦¦§¨§¥
äàéa øîb úòLa ,énà éaø,dlecb mc`d zee`zy -äèîLð ©¦©¦¦§©§©¦¨¦§§¨

åézçzî.dl xnel eze` dvli` f`e ,dyrnd z` miiql lkei `ly ¦©§¨
xidfd ,oa mdl cleiy mdl xyal ezy`e gepnl j`lnd dlbzdyk

,dl xn`e gepn zy` z`ézLz ìàå àð éøîMä äzòå"øëLå ïéé §©¨¦¨§¦¨§©¦§¦©¦§¥¨
ìàåàîè ìk éìëàzoa zclie dxd jpd ik",`xnbd zl`ey ,éàî §©Ÿ§¦¨¨¥©

àîè ìk,lek`l `l dze` xidfdy mi`nhd mixacd md dn -eúå ¨¨¥§
àzLä ãòäìëà÷ íéàîè íéøáccr ike ,zeywdl yi cere - ©©§¨§¨¦§¥¦¨¨§¨

,`xnbd daiyn .mi`nh mixac dlk` `id eiykr÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
íéøác ,énà éaø éácøéæða íéøeñàä`l` ,xnyz oiin wx `ly - §¥©¦©¦§¨¦¨£¦§¨¦¥

.dnecke ,oiia exyy minn elit`øLà Lzënä úà íéäìà ò÷áiå"©¦§©¡Ÿ¦¤©©§¥£¤
"éçlaxengd iglne ,c`n `nv didy drya qp oeynyl dyrp - ©¤¦

,min e`viéác ÷çöé éaø øîààîè øáãì äeéà àeä énà éaø- ¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦¦¨§¨¨¨¥

,zixkpl `ypidl wyg oeynyCëéôìàîè øáãa åéiç eìúðokl - §¦¨¦§©¨§¨¨¨¥
pd el dyrp ,`nvn zenl jldykxac `edy xengd igl ici lr q

.`nh
oeyny lr weqtd z` `xnbd zyxec'ä çeø ìçzå"dpgna enrtl ©¨¥©

le`zy` oiae drxv oia oc"Bâå.àðéðç éaøa àîç éaø øîà,äúìç §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨§¨
dniiwzd -eðéáà á÷òé ìL Búàeáð,áéúëcawri `apzdyïã éäé' §¨¤©£Ÿ¨¦¦§¦§¦¨

Lçð'Cøã éìò.oc hayn didy oeyny lr jlede -äðçîa Bîòôì' ¨¨£¥¤¤§©£§©£¥
äðéëL äúéäL ãnìî énà éaø éác ÷çöé éaø øîà ,'ïã̈¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦§©¥¤¨§¨§¦¨

åéðôì úL÷L÷îeze` deeln -âeæk,mc`l xeywd oenrt enk - §©§¤¤§¨¨§
y jkn cnlpeáéúkàëäoeyny lv` -'ïã äðçîa Bîòôì',áéúëe §¦¨¨§©£§©£¥¨§¦

íúälecb odk ly lirnd iabl -'ïnéøå ïîòt'' .ïéáe äòøö ïéa ¨¨©£Ÿ§¦Ÿ¥¨§¨¥
ìBàzLà,'éqà éaø øîàeéä íéìBãb íéøä éðL ìBàzLàå äòøö ¤§¨¨©©¦©¦¨§¨§¤§¨§¥¨¦§¦¨

,mixdd ly mny jk -ïø÷òåäæa äæ ïðçèe ïBLîL. ©£¨¨¦§§¨¨¤¨¤
,oeyny lr j`lnd ixac z` `xnbd zyxecòéLBäì ìçé àeäå"§¨¥§¦©

úàìàøNémizylt cin",'lgi' oeyld edn ,éaøa àîç éaø øîà ¤¦§¨¥¨©©¦¨¨§©¦
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שישי עמ' ב
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d zra ,gqtd bgc '` lil c"x .c"qa""xcq*.h"kyz'd ,
מוגה  בלתי פרטית רשימה

שאלות  שואלים הפסח שבחג שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר משהו, לשאול אפשר אם שאל [הרש"ג
שואל" "הבן חצות 1– קודם האפיקומן אכילת לסיים שצריך כיון מוגבל, הוא הזמן אבל ,2.[

"מגיד"‡. שלפני בפיסקא מ"ש אודות שאל המסובים מדוע 3א' המצות", בה שיש הקערה "ומגבי' :
אדמו"ר  מו"ח כ"ק נהג כך שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כן. נוהגים אדמו"ר 4לא כ"ק כך נהג (ומסתמא

"עבדים  אמירת קודם כמ"ש המצות, מקצת לגלות רק אלא הקערה, להגבי' שלא – נ"ע) (מהורש"ב)
להיות צריכה ההגדה שאמירת כיון הפת", מקצת "מגלין zevndהיינו": lr עליו שעונין עוני, "לחם –

הרבה" אפשר 5דברים אי ולכן מכוסים., המצות שיהיו

למצה  מצה בין במפה להפסיק שנוהגין המצות, קערת אודות הזכיר  – כהן – המסובים ואמר 6[א' ,
הפסק  שעושים מזה ("צופרידן") מרוצה להיות צריך כהן, שלהיותו בבתֿשחוק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו']. הכהן שכנגד המצה בין
ר "ד ליל א 'דחג הפסח ,בעת ה "סדר ",ה 'תשכ "ט 

כל·. מצרים ביציאת מספרים ש"היו ההגדה בלשון השאלה זכר `ezeעל לשון "אותו" – הלילה"
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר נקבה, לשון הוא "לילה" הרי –

השל"ה  בדברי מצינו זו דקדוק 7שאלה מצד לא אבל, היא 8, השאלה אלא זכר, לשון הוא לילה כי, ,
קבלה  .9ע"פ

אדמו"ר  כ"ק אמר – שחרית" של ק"ש זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם "שבאו הענין בביאור
שליט"א:

הבריאה  לעולם שייך – שעז"נ 10ק"ש שחרית 11, של ק"ש בין החילוק ישנו ושם יפרד", "ומשם
שזהו"ע 12לערבית  האצילות, עולם בדרגת היו רבותיהם ואילו התלמידים; של דרגתם היתה וזו .
בבי"ע 10דשמו"ע  האצילות המשכת לפעול – היתה התלמידים וכוונת .13.

הכתוב ‚. לפירוש ואתן ax`ed"14בנוגע מסיים) ואעפ"כ ילדים, ריבוי בפשטות (שפירושו זרעו את
את שליט"א:wgvi"15לו אדמו"ר כ"ק אמר –

"יצחק" בגימטריא .16"וארבה"
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ונכנס )* הב' לקומה עלה שליט"א אדמו"ר שכ"ק לאחרי
ה"סדר", נערך שבו וכ"ק לחדר להכנס, מהתלמידים רבים נדחקו

כולם אדמו"ר את יכניסו אולי באמרו: רצון, שבע הי' לא שליט"א
למטה. נרד ואנחנו לכאן,

נשתנה".1) "מה לפני – הגש"פ
וש"נ.2) קעט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
(בעת 3) דאשתקד דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. ואילך). 235 ס"ע חנ"ב מנחם (תורת ס"ג הסעודות)
וש"נ.4) קעח. ס"ע שם היומן רשימת ראה
ב.5) קטו, פסחים
ד"ה 6) (פיסקא ו ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ

כו'). הישראל
שמורה).7) מצה – ב (קנז, שלו פסחים במס'
תש"ג 8) (סה"ש סל"ו תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(71 ע'
תרצ"ז 9) (סה"ש ס"ו תרצ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

כו'. הלילה אותה צ"ל הי' ולכן מקבל, בחי' שלילה ,(225 ע'
ובכ"מ.10) במדבר. ס"פ לקו"ת ראה
יו"ד.11) א, בראשית
תרח"ץ 12) (סה"ש ס"ט תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת ראה

.(88 ע' תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל .(262 ע'
מנחם 13) (תורת ס"ח תשכ"ה דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 170 ע' חמ"ג
ג.14) כד, יהושע
ס"ג 15) תשכ"ז ה"סדר") (בעת דחה"פ ב' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. ואילך). 298 ע' חמ"ט מנחם (תורת
ליל 16) סדר מ"ח בא. ר"פ שעה"פ וירא. ס"פ להאריז"ל ל"ת

מ"א. פ"י פסח
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ה'תשכ"ט  ה"סדר", בעת הפסח, דחג א' ליל ר "ד

–. יעקב את ליצחק "ואתן הכתוב המשך על (גם) קאי ש"וארבה" לומר, יש ובניו בפשטות ויעקב .
עז"נ  והרי מצרים", שקאי 17ירדו לפרש ("געשמאקער") יותר נעים אבל ורב"; עצום גדול לגוי שם ַ"ויהי

בתורה  סדר הוא ה"גימטריא" ענין (שהרי הנ"ל הגימטריא ע"פ – עצמו יצחק ).18על

שעמדה"„. "והיא הפיסקא קודם למ"ש האר"י 3בנוגע כתב כן הפת, ולכסות הכוס להגבי' "צריך ,
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר – :19ז"ל"

כדי  הוא הפת לכסות שצריך שהטעם דכיון הכוס, להגבי' ואח"כ תחילה הפת לכסות נוהגים בפועל
המצה  על נאמרת ההגדה שכללות בשעה בה היין, על אומרים מההגדה זה (שחלק בושתו יראה שלא
– הפת" ולכסות (ואח"כ ) הכוס להגבי' "צריך תחילה ומ"ש הכוס; הגבהת גם יראה שלא נכון דוקא),

להשמיענו בא שכאן בגלל זה צריךyecigdהרי כאן שגם האריז"ל qekdשכתב 'iabdl,שבמילא (אלא
הוא הפת שכיסוי היינו, הפת, לכסות צריך הכוס).aaeqnעי"ז מהגבהת

כמו  זה שאין כיון הקבלה, ע"ד רק הוא זה שמנהג להורות – ז"ל" האר"י כתב "כן שמדגיש וזהו
היין" על אלא שירה אומרים ש"אין בגלל היא הכוס שהגבהת גאלנו", "אשר הפיסקא 20בברכת שהרי –

"והיא  כי, הכוס, להגבי' צריך הקבלה ע"ד ורק דברים, סיפור אלא ושבח, שירה אינה שעמדה" "והיא
"כוס" נקראת ומלכות המלכות, ספירת על קאי "והיא21(שעמדה)" שנאמר וכיון ,dcnry'להגבי צריך ,"

הכוס.

– "לפיכך" הפיסקא קודם גאלנו, אשר לברכת הכוס להגבהת בנוגע פלא דבר אודות גם להעיר ויש
הצ"צ  כותב וכן גאלנו", אשר ברכת סיום עד בידו ואוחזו הכוס את "ויגבי' כותב: הזקן שרבינו

[כי 22בהגהותיו  ישראל" גאל שיחתום עד בידו "ויאחזנו שכן 23: לומר אפשר הזקן רבינו לדברי בנוגע ,
נגלה  ע"פ הכוס 24הוא להגבי' הרב בית מנהג ואעפ"כ, בפועל], המנהג גם הוא שכן מובן הצ"צ ומדברי ,

גאלנו. אשר לברכת ומגביהו חוזר ואח"כ הללוי'", לפניו "ונאמר לסיום עד ולאחזו

הכוסות)‰. ד' (מלבד הסעודה בתוך יין כששותים "לחיים" לומר שלא המנהג אודות השאלה על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר –

ענין  נעשה זה הרי "לחיים", כשאומרים אבל הכוסות, מנין על הוספה נחשבת אינה סתם יין שתיית
בחגך" "ושמחת יו"ט, שמחת (מצד ועיקרי הכוסות 25חשוב מנין על כמוסיף להיראות ויכול  ,(26.

.Â שמו הזכיר שליט"א אדמו"ר וכ"ק  שבועיים. לפני מרוסיא שבא  בחור כאן שנמצא אמר .27הרש"ג
לשז"ר, הכוונה אם הרש"ג (ושאל לו הניחו ולא כאן, להיות מאד שרצה מישהו עוד שישנו אמר, ואח"כ

בחיוב). השיב שליט"א אדמו"ר וכ"ק

.Ê יוליכנו – אדמו"ר מו"ח כ"ק עם יחד – שליט"א אדמו"ר שכ"ק הרש"ג, איחל הסדר, בסיום
בהריקוד... אותו גם שיכניס והוסיף, משיח, לקראת

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ביחד. פסח קרבן גם נאכל ובמילא, ב"סדר", ביחד יושבים אנו הרי

(עוה"פ  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו ירושלים"].28[טרם תשב "פרזות הניגון (
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ה.17) כו, תבוא
וש"נ.18) .11 הערה 292 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ט 19) לקוטי עם הגש"פ (פיסקא ראה כ ע' ומנהגים עמים

"להגבי'").
וש"נ.20) א. לה, ברכות
ג.21) פ, סוכות דרושי לקו"ת א. עט, משפטים תו"א ראה
ובכ"מ.
א.22) רמא, תו"א סידור א. שיח, דא"ח עם סידור

כו'):23) הפת את יכסה (פיסקא לא ע' שם בהגש"פ אבל
התיבות אשר מוכח epl`b"מזה 'ek efge`e."בסידורו היו לא

סוסתע"ג.24) טואו"ח ראה
יד.25) טז, ראה פ'
סי"ב.26) שם אדה"ז שו"ע עד"ז ראה
מישולבין.27) יצחק) (ר'
הבאה 28) "לשנה אמירת לאחרי לנגנו שהתחיל לכך נוסף

בירושלים".
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ה'תשכ"ט ל הסעודה, בעת הפסח, דחג א' יום ר"ד

zebdpd
הביצה. אכילת קודם וכן המים, בקערת מלח הכניס – כרפס קודם

ג"פ. (בהתלהבות) אמר – חסדו" לעולם כי לבדו גדולות נפלאות "לעושה הפסוק

$
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc '` mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

בשיחות ‡. (שנזכר למנהג בנוגע השאלה אדמו"ר 1על מנהג הי' איך דפסח, א' בליל ניעורים להיות (
בזה. דייקו אם ידוע לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – אביו בבית נהגו ואיך מהוריי"צ,

אויסבעטן")·. אלץ זיך ("מ'קען הכל לפעול ויכולים הדלת", ש"פותחין דפסח, א' ליל למעלת ַבנוגע
דר"א  בפרקי מ"ש שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר שבפועל 2– (אף הלילה" בזו נפתחים טללים "אוצרות :

יו"ט  בליל טל להזכיר מתחילים ).3אין

אף ‚. המזון, ברכת קודם אליהו של כוסו למזוג שליט"א אדמו"ר כ"ק מקפיד מדוע השאלה על
חמתך") "שפוך (קודם המזון ברכת אחר לפעמים מוזגו הי' מהוריי"צ אדמו"ר 4שאדמו"ר כ"ק אמר –

שליט"א:

(דיש  להקדים מוטב הרי – יודע שאינני וכיון כו'. לאחר ומתי להקדים, מתי ידע אדמו"ר מו"ח כ"ק
מנה  מאתים דכוסו 5בכלל הענין להקדים יש בודאי הרי הגאולה, בענין עוסק שהנני ובפרט לאחר. מאשר (

העתידה  הגאולה עם שקשור ה"סדר" של השני חציו כשמתחיל ה"אפיקומן", לאחר מיד אליהו, .6של

"והבאתי" כנגד חמישי", ל"כוס ושייכותו אליהו, של כוסו למזוג המנהג כללות אודות גם ].7[נזכר

אליהו  של מכוסו שליט"א אדמו"ר כ"ק ששופך הפעמים במספר חשבון איזה יש אם השאלה על
בשלילה. שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב להבקבוק, חזרה

השאלה באמירת על לעמוד שליט"א אדמו"ר כ"ק של אביו ובבית מהוריי"צ אדמו"ר אצל נהגו אם
חמתך" בישיבה 8"שפוך שאמרו שליט"א, אדמו"ר כ"ק השיב ,9.

.„. שמע ופרשת המפיל ברכת "רק שקורין דפסח, א' בליל המטה על לק"ש שאר בנוגע לא אבל .
המזיקין" מן היא המשומרת לילה זה לילה כי להגן, כדי לילות בשאר לקרות שנוהגין אמר 10דברים –

עילאה  תשובה הו"ע דק"ש ראשונה שפרשה שליט"א, אדמו"ר .11כ"ק

עוה"פ ‰. הזכיר בנוגע 12הרש"ג וכן לכאן, הגיע וכבר מרוסיא שיצא הבחור אודות – בהתפעלות –
זה  על יפרסמו שלא לי הבטיחו שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לאחרונה. משם שיצאו משפחות לכמה

זאת! מקיימים ובינתיים בעיתונים,
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ליל 1) .(100 ע' תש"ב (סה"ש ס"ז תש"ב שש"פ ליל שיחת
.(81 ע' תש"ד (סה"ש בסופה תש"ד דחה"פ א'

פל"ב.2)
רסקי"ד.3) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הסעודות)4) (בעת דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. .(236 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
ועוד.5) ב. מא, ב"ב א. עד, ב"ק
חמ"ט 6) מנחם (תורת סכ"ה תשכ"ז אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(369 ס"ע
ס"ד 7) תשכ"ז הסעודה) (בעת דחה"פ א' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(297 ע' חמ"ט מנחם (תורת
בעצמו 8) הולך מהוריי"צ אדמו"ר הי' שלפעמים גם ונזכר

.((237 ע' (שם ס"ה הנ"ל ר"ד גם (ראה הדלת לפתיחת
ע'9) תש"ג (סה"ש סי"ד תש"ג דחה"פ א' ליל שיחת ראה

טעמים  לקוטי עם הגש"פ .(81 ע' תש"ד (סה"ש סי"ג תש"ד .(58
מג. ע' ומנהגים

וש"נ.10) סוסתפ"א. או"ח אדה"ז שו"ע
סע"ב.11) מט, שה"ש לקו"ת ראה
(12.53 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
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ה'תשכ"ט  ה"סדר", בעת הפסח, דחג ב' ליל ר "ד

.Â חב"ד הר לנחלת שליט"א אדמו"ר כ"ק ששלח הס"ת אודות שאל ס"ת?13הרש"ג ב' דוקא למה ,
שראה  (כפי תורה ספרי ב' מוציאים הפסח בחג הרי (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר כ"ק לו ואמר

הארון...) בפתיחת כשנתכבד היום (הרש"ג)

.Ê העתיקה בירושלים חב"ד שברחוב הבתים אודות שז"ר עם שדיבר סיפר שליט"א אדמו"ר כ"ק
חב"ד  למוסדות יהודים.14ששייכים של סביבה שם תהי' שבקרוב ואמר, ,

.Á אדה"ז בשו"ע מ"ש על שאלו שהבחורים אמר ד'15הרש"ג כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד'
וארא, בפרשת האמורים גאולה של izlvdeלשונות izgwle izl`be iz`vede.בכתוב כסדרם זה שאין ,"

אדה"ז  בלשון מהדיוק רצונו שביעות הביע שליט"א אדמו"ר .16וכ"ק

המזון  בברכת הכהן את לכבד הורה שליט"א אדמו"ר ].17[כ"ק

$

d zra ,gqtd bgc 'a lil c"x .c"qa".h"kyz'd ,"xcq
מוגה  בלתי פרטית רשימה

והגמרא ‡. המכילתא המשנה יסוד על וכו', הרמב"ם ע"י – ההגדה נוסח סידור אודות והנוסח 1דובר ;
בבבל  שהתקינו – ארמי בלשון – עניא" לחמא כדי 2"הא הקערה על המצות סידור אודות דובר וכן .

דברים  עשרה פרס 3שיהיו אכילת בכדי – מצה דאכילת השיעור אודות וגם ,4.

האריז"ל ·. ובלשון שואל", "הבן – ומשיב ששואל הענין להיות צריך שבפסח הענין אודות 5דובר

"הבן מליצה): של לשון אינו לעצמו mirpd(שבודאי שואל בן, לו אין שאם (ועד (שהי'6" שבפסח אף ,(
דלתתא  באתערותא צורך ללא למטה, מלמעלה כו'" המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה מ"ת) .7לפני

פסח  הרי – שואל" ד"הבן הענין כללות מובן אינו שלכאורה להעיר, הוסיף שליט"א אדמו"ר וכ"ק
כו'" תלת גו כלילן "תלת העיבור, "בן".8הו"ע של מציאות עדיין אין וא"כ , ,

אבי"ע  עולמות ד' כנגד שהם הקושיות לד' בנוגע השאלה באצילות 9על קושיא שייך איך אמר 10, –
מצינו  שליט"א: אדמו"ר ספקות 11כ"ק יש קדישא) (עתיקא בע"ק .12שגם

הוי'‚. ולא "המקום", נאמר מדוע המקום", "ברוך הפיסקא אודות .13דובר
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חכ"ו 13) (אג"ק זו שנה ניסן י"א שה"ג, מחרת מכתב ראה
ואילך). קיח ע'

שם 14) (אג"ק זו שנה כסלו מבה"ח מוצש"ק מכתב גם ראה
כג). ע'
סי"ד.15) סתע"ב או"ח
בש 16) נתבאר זה דחה"פענין ב' ליל אחש"פ יחות ס"כ;

חנ"ו מנחם (תורת ס"ה שמיני ש"פ ע'סמ"ב; ואילך; 78 ס"ע
וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147

וש"נ.17) ואילך. 165 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
(פיסקא 1) ה ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

הב'). ההגדה" "סדר
לחמא").2) "הא (פיסקא יב ע' שם ראה
ס"ה 3) תשכ"ז ה"סדר") (בעת דחה"פ א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(294 ע' חמ"ט מנחם (תורת
וש"נ.4) ס"ח. סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

נשתנה".5) "מה לפני בהגש"פ
וש"נ.6) ס"מ. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע
תש"ד 7) (סה"ש סוס"א תש"ד דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה

.(77 ע'
להבין 8) ד"ה גם וראה סע"א. נ, בשלח (תוספתא) זהר ראה

263 ע' חל"ו מנחם (תורת תשכ"ג דחה"פ ב' דליל כו' הענין
ואילך).

פ"ז.9) חהמ"צ שער פע"ח
(10.(78 ע' שם (סה"ש ס"ג הנ"ל שיחה גם ראה
ואילך.11) פ"ג עתיק שער ע"ח ראה
ס"ב 12) תשכ"ז הסדר) (בעת דחה"פ ב' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(298 ע' חמ"ט מנחם (תורת
ע'13) שם (סה"ש ס"י תש"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.311 ע' ח"י מנחם תורת .(89
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ה'תשכ"ט לב הפסח, דחג ב' ליל שיחת

השאלה „. העילוי 14על מהו דיינו", התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו "אילו במ"ש
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר – עצמו בפני סיני" הר לפני הקבלת 15ד"קרבנו הו"ע סיני" הר לפני ש"קרבנו ,

לרב.16עול  התלמיד של וההתמסרות עול הקבלת  ענין ע"ד ,

אדמו"ר ‰. כ"ק אמר פולין), (כמנהג כו'" באצבע ליטול ש"אין המכות, באמירת היין לשפיכת בנוגע
כו'", המלכות סוד הוא "שהכוס עצמו", "בכוס צ"ל שהשפיכה לפי אלא נקיות, משום זה שאין שליט"א,

dnvrוהיינו, zeklndyאריינמישן") להתערב טוב לא ולכן הבלתיֿרצויים, הענינים בזה משליכה .17זיך") ַ

אלו  שענינים רצונכם וכי שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – שבור" כלי "לתוך שופכים מדוע [להשואל
שלם?!]. בכלי יהיו

מיותרים  – כו'" "ויכוון בפיסקא (סוגריים) שהחצאיֿעיגול .18והוסיף,

לסדר  בנוגע שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר באח"ב", עד"ש דצ"ך ב"סימנים הצורך אודות השאלה על
סדרם  להודיענו יהודה רבי בא ולכן זה, בסדר נימנו לא בתהלים הרי – .19המכות

.Â"נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי בענין השאלה אפילו 20על בהכרח, יהי' הראי' ענין אם ,
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – מזה להתעלם ח"ו ירצו אם

זה  יהי' שאז כיון לבוא, לעתיד לא אבל זעענדיק"), ניט זיך ("מאכן להתעלם אפשר הי' ַביצי"מ
אויגן") די אין ווארפן זיך ("ס 'וועט לעין הבולט .21באופן ַ

.Ê השלוחים עבור כסאות שיביאו הורה שליט"א אדמו"ר שיוכלו 22כ"ק כדי מאוסטרליא שחזרו
השולחן  אל שלו 23להסב מהאפיקומן להם ונתן ה"סדר", .24לסיום

ל"סדר", לבוא מאד שרצו הפסח, חג לאחרי לאה"ק שחוזרים ה"קבוצה" תלמידי אודות הזכיר הרש"ג
המקום. הגבלת מפני יבוא לא  שהקהל שמבקשים שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם שהכריזו בגלל שנמנעו אלא

"מיוחסים"...). עוד יהיו מסתמא (והוסיף: אותם שיקראו שליט"א אדמו"ר כ"ק וצוה

$

gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa*.h"kyz'd ,
מוגה  בלתי

האריז"ל ‡. בסידור בניגון 1איתא להתחיל יש ולכן ובשמחה. רם בקול להיות צריכה שההתחלה

שמח.
שיחת ליל ב 'דחג הפסח ,ה 'תשכ "ט 
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תרצ"ז 14) (סה"ש ס"ו תרצ"ז דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
.(220 ס"ע

וש"נ.15) .43 ס"ע ח"מ מנחם תורת גם ראה
היפך 16) – ה'" "עבדי שנעשו מה שזהו נוספת: ברשימה

פרעה". "עבדי שהיו יצי"מ שלפני ומצב המעמד
(17.(92 ע' שם (סה"ש סט"ז הנ"ל שיחה גם ראה
האחרון.18) בהחצע"ג טעות תיקון – כו ע' הגש"פ גם ראה
לקוטי 19) עם בהגש"פ הובאו ואבודרהם. שבה"ל ראה

ליל  שיחת גם וראה כו'). הי' ר"י (פיסקא כו ע' ומנהגים טעמים
.(14 ע' חי"ד מנחם (תורת סט"ו תשט"ו דחה"פ ב'

טו.20) ז, מיכה
תש"ג 21) (סה"ש בסופה תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

ואילך). 75 ס"ע

השלוחים,22) א' עם הכסא על לישב שנדחק הנוכחים לא'
"ש  עם יושבים לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אותו אמר על ליח"

כסא!...
משלהם.23) גדול ששולחנם כיון יתפעלו, שלא באמרו,
כבר 24) אם שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל א' שבליל לציין, יש

מהאפיקומן, להם ליתן שרצה הבינו ומזה ה"אפיקומן", אכלו
לעצמם. האפיקומן אכילת סיימו לא ב', בליל ולכן,

עריכת )* לפני תמימים תומכי בישיבת בהביקור א', בליל
ויקויים  ושמח, כשר הפסח חג שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר הסדר,
נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי טו) ז, (מיכה היעוד

ממש. ובקרוב
נשתנה").1) "מה (לפני בהגש"פ
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לג

ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

.·"`ipr `ngl `d"2:

אע"פ  עניא", לחמא "הא מהפיסקא התחילו ההגדה, על אומרים נשיאינו רבותינו שהיו הביאורים
וקבלה. חסידות וע"פ נגלה ע"פ ביאורים יש ויחץ, כרפס ורחץ קדש שלפנ"ז, הענינים על שגם

. חכמים כולנו ש"אפילו יצי"מ, דסיפור הענין מצד היו אלו שביאורים לפי – הדבר מצוה וטעם .
. המרבה וכל מצרים, ביציאת לספר משובח"עלינו זה הרי מהסימן 3. הביאורים מתחילים היו ולכן ,

עניא". לחמא "הא בפיסקא שמתחיל ביצי"מ), הסיפור מתחיל שמכאן (שמורה "מגיד"

היינו", מ"עבדים מתחיל זה הרי [ובעצם נשתנה" מ"מה לכאורה מתחיל ביצי"מ שהסיפור ואע"פ
ותשובה  שאלה בדרך להיות צריך ביצי"מ שהסיפור כיון גו'"4אלא לבנך "והגדת לקיים כדי צורך 5, יש ,

ביצי"מ, לסיפור לכאורה שייכת אינה עניא" לחמא "הא הפיסקא ואילו נשתנה"], "מה השאלה בהקדמת
הסיפור  מתחיל שמכאן מובן הרי עניא", לחמא "הא הפיסקא לפני הוא "מגיד" שהסימן כיון מ"מ,

ביצי"מ.

להבין:‚. וצריך

צדקה, של ענין זה הרי ולכאורה ויפסח". ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל אומרים זו בפיסקא
בגמרא  שמצינו וכפי בכלל, הפסח לחג לא וגם ביצי"מ, לסיפור שייך ואינו כו', הנצרכים כל את 6שמזמין

. הונא וליכול"?ש"רב ליתי דצריך מאן כל ואמר  לבבי' פתח הוה ריפתא כרך הוה כי .

הבאה  לשנה הכא "השתא – דצריך" ו"כל דכפין" "כל הזמנת על השכר אודות הפיסקא, סיום וכן
ביצי"מ? לסיפור לכאורה שייכות לו אין – חורין" בני הבאה לשנה עבדין השתא דישראל, בארעא

בזה:„. והביאור

ההגדה  בהמשך שאומרים כפי – דלעילא אתערותא בדרך היתה וערי'"7יצי"מ ערום "ואת היינו,8: ,
מלכי  מלך עליהם ש"נגלה באופן רק היתה והגאולה כו', עבודה של ענין איזה בנ"י אצל הי' שלא

וגאלם" ובעצמו) (בכבודו הקב"ה שיתבאר 9המלכים (כפי ביותר נעלית מבחי' מלמעלה גילוי בדרך ,
מטה 10לקמן  למטה שנמשך הקב"ה") המלכים מלכי ("מלך ביותר גבוה גבוה מבחי' גילוי שהי' והיינו, ,(

וערי'"). ערום ("ואת ביותר

ויפסח", ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל אומרים זה על הנה – כזה?! גילוי נעשה כיצד אך
הצדקה: ענין שזהו

הנתינה  אלא שכר, לקבלת במקצת אפילו ונגיעה שייכות לזה שאין באופן הוא הצדקה ענין אמיתית
אין  אם גם ו"דצריך", ד"דכפין" ומצב במעמד שהוא מישהו רק יש שאם והיינו, בלבד, צדקה בדרך היא
ורמז  ודוגמא מעין שזהו – לו ליתן מוכן הוא הרי ממנו, לתבוע יכול שאינו ומכ"ש אליו, שייכות לו

כנ"ל. דלעילא, אתערותא בדרך צדקה, של באופן שהיתה ליצי"מ,

דיצי"מ. הענין את מעוררים שעי"ז כיון – זו מפיסקא ביצי"מ הסיפור מתחילים ולכן

ושלאחרי'‰. שלפני' לפיסקאות כו'" דכפין "כל הפיסקא של השייכות את גם לבאר יש –11עפ"ז
מובן: אינו דלכאורה
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(תורת 2) בתחלתה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 243 ע' חנ"ב מנחם

היינו".3) "עבדים פיסקא הגש"פ, נוסח
וש"נ.4) סי"ד. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ח.5) יג, בא
ב.6) כ, תענית

מעט".7) "במתי פיסקא
ז.8) טז, יחזקאל
זו".9) "מצה פיסקא

ואילך).10) 62 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ד במאמר
(תורת 11) ואילך ס"ב תשכ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 307 ע' חמ"ט מנחם
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ה'תשכ"ט לד הפסח, דחג ב' ליל שיחת

להזמנת  שייכותה מהי – דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא – שלפני' לפיסקא בנוגע
עצמו? בפני ענין הוא שלכאורה הצדקה, ענין שזהו כו'", דכפין "כל

– כו'" הבאה לשנה כו' "השתא – שלאחרי' לפיסקא כו'" דכפין ד"כל השייכות מהי מובן אינו וכן
מפרשים  שיש בארעא 12שאף הבאה "לשנה הנה כו'", דכפין "כל הזמנת (שבזכות שכר של ענין שזהו

. עצמו?דישראל בפני ענין זהו אלא שכר, של ענין שזהו משמע אינו הלשון סגנון הרי חורין"), בני .

דמצרים". בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא ש"הא הודעה (א) שונים: ענינים ג' כאן יש ולכאורה
הבאה  לשנה הכא ש"השתא ובקשה תפלה (ג) ויפסח", ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל הכרזה (ב)
שבאים  שכיון אלו, ענינים ג' בין הקישור ומהו חורין". בני הבאה לשנה עבדין השתא דישראל, בארעא

ובפנימיותם. בתוכנם ביניהם שייכות שיש לומר בהכרח פיסקא, באותה

.Âהנ"ל:והביאור ע"פ – בזה

מהוה  עניא", "לחמא בנ"י אכלו במצרים שבהיותם העובדה הרי פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל כיון
וחסידות  בקבלה וכמבואר ביותר, ירוד במצב הי' הגלות שאופן עניא"13הוכחה ד"לחמא הדרגא

יעבודו" אשר "הגוי של התוקף מצד (לא הי' הגלות ענין שכללות וכיון מצרים. לגלות אלא)14ושייכותה ,
אותם" וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהי' ש"גר העליונה הגזירה הגלות 15מצד ירידת שגם מובן הרי ,

העליונה. הגזירה מצד היתה עניא" ד"לחמא באופן

– מלמעלה גזירה מצד כזה מצב להיות והוצרך עניא", ד"לחמא ומצב מעמד שהי' כיון ולכאורה:
הגאולה?! אל ביותר ירוד ממצב לפתע יצאו איך

וכו'": דכפין "כל אומרים זה ועל

שאכלו  "אבהתנא" של הבנים שאנו בגלל היא, וכו'", דכפין "כל היום אומרים שאנו לכך הסיבה
לעשות  גו' אחריו ביתו ואת בניו את ש"יצוה באופן היתה והנהגתם דמצרים", ב"ארעא עניא" "לחמא

הצדקה 16צדקה" גם באה זה ובגלל דצריך". ו"כל דכפין" ל"כל לכל, ליתן הצדקה, לאמיתית ועד ,
ממצרים. להוציאם – דלעילא אתערותא בחי' – מלמעלה

והיינו, הגאולה, ענין אצלנו יהי' כו'", דכפין "כל שבאמירת הצדקה ענין שע"י – אצלנו גם יהי' וכן
דיין" ולית דין ש"לית באופן זה אין והרי בגלות, אנו נמצאים שעכשיו כל 17שאע"פ "השופט אלא ח"ו,

משפט" יעשה הגאולה.18הארץ ותבוא שלמעלה, הצדקה תתעורר שלמטה הצדקה מצד מ"מ, ,

מדה" כנגד ד"מדה ההנהגה מצד גם הגאולה להיות צריכה דבר של לאמיתו שאנו 19ולהעיר: דכשם ,
לו" מודדין בה מודד שאדם ש"במדה כיון צדקה, עמנו לעשות הקב"ה גם צריך צדקה, אבל 20עושים ;

הצדקה  ענין מצד הגאולה באה בלאה"כ גם כי מדה", כנגד "מדה של לענין אפילו זקוקים אנו אין
שלמעלה.

. הכא ש"השתא אע"פ הפיסקא: סיום .וזהו דישראל בארעא הבאה "לשנה הנה עבדין", בני . .
חורין".

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובפרט נשיאינו, רבותינו כפירוש אלא הבאה, לשנה עד להמתין צורך אין ,21אך
. דישראל בארעא הבאה "לשנה נהי' ממילא ובדרך האמירה, שלאחרי ברגע מיד להיות יכול זה .שענין

חורין". בני

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

במקומו.12) (להחיד"א) הרגל שמחת הגדת
ב)13) כרך (ויקרא באוה"ת עניא לחמא הא ד"ה ראה

ועוד. ואילך. תנג ע' לפסח דרושים
יד.14) טו, לך לך
יג.15) שם,
יט.16) יח, וירא

ו.17) פכ"ו, ב"ר
כה.18) שם, ע"פ
ואילך.19) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
וש"נ.20) שם. סוטה
ריש 21) תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע'
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ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

במכילתא  וכדאיתא ממש, בקרוב – לנו תהי' כהרף 22וכן עיכבן לא הקץ שהגיע "כיון ליצ"מ, בנוגע
והנגלה. הנראה ובטוב וברחמים, בחסד ממש, בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה גם יהי' וכך עין",

***

.Ê"gqtie izii jixvc lk:"

בראשונים  (שהובאה הקושיא וידועה פסח. מקרבן להנצרכים שיתנו – ב"יפסח" הפשוט הפירוש
למנוייו"23ואחרונים  אלא נאכל "אינו פסח קרבן הרי ונצלה 24): נשחט כבר פסח שהקרבן לאחרי וא"כ, ,

דצריך"?! ל"כל ממנו ליתן אפשר אי לאכילה, מוכן השולחן על ומונח 

באבודרהם  (כדאיתא מתרצים החסידות 25יש בתורת שהובאו מהספרים פירושו 26– ש"ויפסח" (
וכו'". כוסות ד' מצוה של מצה היינו הפסח סדר ויעשה ש"יבוא

הוא  "ויפסח" ואילו וייכול", ב"ייתי כבר נכללים הפסח צרכי שהרי – כלל מובן אינו זה תירוץ אבל
עצמו. בפני ענין

ביאור: ליתר

. "יפסח נאמר כוסות אילו וד' מצות ג' הפסח, צרכי על קאי ש"יפסח" לומר אפשר הי' וייכול", .
. "ייכול שנאמר כיון אבל ענינים; שאר על קאי ו"ייכול" הפסח וכו', צרכי כבר נכללים ויפסח", .

שהם כיון xzeiב"ייכול", migxken.אכילה עניני משאר

האדם  צרכי כל שכולל אכילה, בענין יותר המרווח הפירוש לפי אלא 27ובפרט ומשקה, מאכל רק לא ,
הגמרא  דברי וע"פ ובית, לבוש לו"28גם יחסר אשר מחסורו  ועבד 29ש"די עליו לרכוב "סוס גם כולל

ב"ייכול". נכללים הפסח שצרכי בודאי הרי – ב"מאכל" זה גם נכלל בכך, רגיל הי' אם לפניו" לרוץ

לדוכתא: קושיא והדרא פסח, קרבן על קאי – ל"וייכול" ובהוספה לאחרי שבא – ש"ויפסח" ועכצ"ל
למנויו"? אלא נאכל "אינו פסח קרבן הרי

מתרצים  כשהיו 30יש הסדר, לפני שעות כמה ויפסח" ייתי דצריך "כל מכריזים היו שעברו שבזמנים ,
הפסח. על ויתמנה יבוא הרוצה שכל הפסח, על להימנות עדיין יכולים

כי: כלל, מובן אינו זה תירוץ אבל

שפתינו" פרים ד"ונשלמה הענין מצד היא עתה כו'" דצריך כל כו' דכפין "כל שאנו 31אמירת וכיון ,
הלילה. לזמן ששייך ענין שזהו מובן הרי קידוש, של הכוס לאחרי בלילה, זאת אומרים

זה  הרי – הפסח על להימנות עדיין שיכולים בשעה ויפסח" ייתי דצריך "כל כשמכריזים ועוד: זאת
וייכול", ייתי דכפין ב"כל כבר הפסח?!נכלל על להימנות חיוב לו שיש  כיון

.Á אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש ע"פ דילוג,32ויובן מלשון הוא ש"יפסח" ויפסח", ייתי דצריך ב"כל
ענין  גם לו נותנים אזי מסודרת, בעבודה לו די ולא דילוג, של באופן לעבודה וצריך שזקוק שמי והיינו,

זה.

הידוע  יותר 33וע"פ גם ולפעמים עכ"פ, ברמז דתורה, בנגלה גם להתבטא צריך בקבלה ענין שכל
בעניננו: גם הוא כן הנה – נגלה עם קבלה לקשר שענינה החסידות, בתורת לענין בנוגע וכ"ש רמז, מאשר 
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מאֿמב.22) יב, בא
גם 23) וראה ואילך. 109 ס"ע ב"מבוא" שלמה הגדה ראה

וש"נ. רכד. ע' היומן רשימת – מנחם תורת
רפ"ב.24) ק"פ הל' רמב"ם (במשנה). ב נו, זבחים
יב.25) ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ הובא
וש"נ.26) .339 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .410 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה

ב.28) סז, כתובות
ח.29) טו, ראה פ'
שם.30) שלמה בהגדה הובא – הלקט שבלי ראה
ג.31) יד, הושע
(32.(53 ס"ע תש"ג (סה"ש ס"ג תש"ג דחה"פ א' שיחת ראה

.(86 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד דחה"פ ב' ליל
וש"נ.33) .9 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
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ה'תשכ"ט לו הפסח, דחג ב' ליל שיחת

ממדידה  למעלה היא שתשובה וכידוע התשובה, הו"ע דילוג של באופן שהעבודה – ובהקדים
כזכיות" לו נעשו "זדונות ידה שעל עילאה, תשובה היא התשובה ענין אמיתית שהרי .34והגבלה,

שזהו  כיון מובן, עונש, של ענין יהי' שלא לפעולה בנוגע בשלמא – הדבר?! יתכן כיצד ולכאורה:
בעבר, היו שכבר שהזדונות יתכן איך אבל והעתיד; ההוה על בעה"ב הוא ויהודי לעתיד, שנוגע דבר

וחסידות  בקבלה המבואר ע"פ ובפרט לזכויות?! שגם 35יהפכו כזכיות", לו נעשו "זדונות בפירוש
כזה?! דבר יתכן איך ולכאורה, לקדושה. מתעלים הטמאות, קליפות בג' שנפלו הניצוצות

שלפנ"ז  בהתוועדויות כמדובר – הוא הענין שעבר 36אך כך, מהזמן, למעלה נעמדים תשו"ע שע"י
וכנ"ל  העבר, על בעלות גם יש כך והעתיד, ההוה על בעלות שיש כשם ולכן, בשוה, הם ועתיד הוה

העבר. את גם לשנות שפועלים התשובה, ענין ובפרט בתומ"צ, ענינים כמה שיש

הרי  – התשובה עבודת שזהו"ע "יפסח", דילוג, של ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר לעניננו: ובנוגע
נתמנה  לא שבעבר אע"פ פסח, מקרבן לו ליתן יכולים אזי העבר, על בעה"ב נעשה התשובה שע"י כיון

עליו.

בנגלה  גם זאת מצינו – הענינים וברוחניות בפנימיות הביאור על :33ונוסף 

נפש  פיקוח של ענין שזהו כיון דבר, מכל לאכול לו מותר בולמוס, שאחזו שמי דין וכפי 37ישנו ,
וכו' הפנים מלחם שאכל המלך בדוד ליתן 38שמצינו יכולים נפש פיקוח של שבמצב בנדו"ד, ועד"ז .

עליו. נתמנה שלא למי גם פסח מקרבן

ד"כל ומצב במעמד צורך יש זה שבשביל שהואjixvcאלא היינו, ויפסח", (בזיקה jixvייתי וזקוק
ויפסח". "ייתי – ואז בנפשו, שנוגע דבר אצלו שזה כיון פסח, לקרבן אמיתית)

"כל מ"ש יובן כלoitkcועפ"ז (ואח"כ) וייכול רעב,jixvcייתי פירושו "דכפין" כי, – ויפסח" ייתי
הלשון  נאמר "ויפסח" גבי ואילו הרעבון; את ("איבערטראגן") לסבול עדיין יכול רעב, בהיותו גם ָאבל
ד"ייכול", הענין אצלו שיש בכך מסתפק שלא והיינו, בנפש, לו שנוגע באופן לדבר צריך שהוא "דצריך",
ויפסח", "ייתי – ואז בנפשו. שנוגע באופן ("יפסח") הדילוג בענין גם צורך לו יש אלא מסודרת, עבודה

הדילוג. ענין את גם לו שנותנים

. דישראל בארעא הבאה ש"לשנה ומצב למעמד באים "בעתה"ועי"ז – ממש בקרוב חורין", בני .
ד"אחישנה" באופן שנעמדים 39או כיון ויו"ט, בשבת גם כולל קודם, אחד רגע מהגלות שיוצאים ובלבד ,

וב  הזמן, מהגבלת ממש.למעלה בקרוב יפות, פנים ובסבר וברחמים, חסד

***

.Ë"dpzyp dn:"

"טאטע  נשתנה: מה לאמירתו מקדים השואל אשר וכמנהגנו קושיות, ארבע יש שלפנינו ההגדה ַבנוסח
קשיות" פיר פרעגן דיר בא וועל במשנה 40איך אבל שואלים 42וברמב"ם 41; שהיו חמישית קושיא נזכרה ַ

צלי" כולו הזה הלילה ומבושל, שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות "שבכל קיים: הי' שביהמ"ק בזמן
אש" "צלי להיות הוצרך פסח שקרבן ).43(כיון
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ב.34) פו, יומא
סע"א.35) קצא, דרמ"צ ראה
מנחם 36) (תורת בתחלתה תשכ"ח מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 364 ע' חנ"ג
א.37) פג, יומא
ובפרש"י.38) ו כא, שמואלֿא ראה

א.39) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
מנחם 40) (תורת ס"ז תשכ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. .(314 ע' ריש חמ"ט
א.41) קטז, פסחים
ה"ב.42) פ"ח ומצה חמץ הל'
ט.43) יב, בא
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ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

ואדרבה: פסח, קרבן אין הזה שבזמן כיון זו, קושיא שואלים אנו אין מדוע מובן נגלה ע"פ ובכן:
בחוץ  קדשים (כאוכל פסח לקרבן דמיון כל יהא שלא הרחקה לעשות לקחת 44משתדלים נוהגין שלכן ,(

ה"זרוע" עצמות מעל הבשר כל כמעט מסיר הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכידוע עוף, מצואר חלק 45ל"זרוע"

לרבים); הוראה גם אלא הרביים, מנהג רק זה (ואין

אבי"ע  עולמות ד' כנגד הם הקושיות שד' ידוע הענינים: בפנימיות להבין צריך עדיין .46אבל
הבי  בזמן גם הי' השתלשלות סדר אותו קושיות?!ולכאורה: חמש אז היו למה וא"כ, ת,

.È:בזה והביאור

לפרעה" ד"חמישית הענין גם ישנו לכם", יהי' הידות "ארבע על שנוסף שהחלוקה 47ידוע והיינו, ,
ביותר, העליון שהוא האצילות מעולם החל ארבע, במספר נכללים שכולם לעולמות, בנוגע היא לארבע

בפרדס  נכלל 48וכדאיתא וסמוך, אצלו שהוא מה שכל והיינו, וסמוך, אצלו מלשון הוא שאצילות
העולם  שהוא העשי', לעולם עד בי"ע, בעולמות נכללים מזה שלמטה הענינים כל ואילו באצילות,
מהגדרים  לגמרי ולמעלה ערוך באין שהיא חמישית דרגא גם יש אבל ממנו; למטה תחתון שאין התחתון

נהורין" כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו לפרעה", "חמישית – שלפנ"ז הדרגות ד' עצמותו 49של על דקאי ,
ית'. ומהותו

יותר: ובפרטיות

חד" וגרמוהי "איהו גם אלא חד", וחיוהי ש"איהו בלבד זו שלא האצילות, עולם מעלת גודל ,50למרות
האחדות" "עולם שנקרא גם 51ועד הרי – אחדות בבחי' הם שבאצילות ה"עולם" עניני שאפילו והיינו, ,

(והסתר) העלם מלשון "עולם", הוא ובאמיתית 52אצילות כלל, בערך שלא היא החמישית דרגא ואילו ;
אף  מספר, בגדר זה אין ובאמת למאציל, נאצל ובין לבורא נברא בין ערוך אין שהרי ערוך, דאין הענין

"חמישית". בשם שנקרא

יש  מהאצילות, למעלה היותם שעם מאצילות, שלמעלה הא"ס מעולמות אפילו למעלה היא זו ודרגא
בכ"מ  וכמבואר לאצילות, שייכות דאצילות 53להם הכתר בחי' גם והרי דאצילות, כתר בבחי' שנכללים

וג  לאצילות, מזה.שייך למעלה היא החמישית דרגא ואילו (הא"ס); עולמות בשם נקראים הם ם

.‡È:הגלות לזמן הבית זמן בין חילוק יש – החמישית לדרגא ובנוגע

הוא  הבית שזמן היינו, ללילה, יום שבין החילוק בדוגמת הוא הגלות לזמן הבית זמן שבין החילוק
(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש – השמש אור מאיר שבו היום בדוגמת 54בדוגמת הוא הגלות זמן ואילו ,

בהעלם. רק זה הרי מהשמש, שמקבלת הלבנה אור יש בלילה שגם ואף השמש. אור מאיר לא שבו הלילה
באגה"ק  (כמובא כוכבים ריבוא לששים לארץ מתחת מאיר שהשמש מה בהעלם.55וכן זה הרי ,(

שכנגד  החמישית קושיא גם אז שואלים היו ולכן החמישית, דרגא גם האירה הבית שבזמן מובן ועפ"ז
שכנגד  החמישית הקושיא את שואלים לא ולכן החמישית, דרגא מאירה לא הגלות בזמן משא"כ זו; דרגא

זו. דרגא
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וש"נ.44) רסתס"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
תש"ב 45) (סה"ש בתחלתה תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

אג"ק  גם וראה ו. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ .(93 ע'
חי"ד  מנחם (תורת סי"ז תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת קל. ע' ח"ב

.106 ע' ריש חמ"ו שם .(16 ס"ע
פ"ז.46) חהמ"צ שער פע"ח
כד.47) מז, ויגש – הכתוב לשון
בתחלתו.48) שט"ז

א.49) רי, זח"א
סע"ב).50) (ג, בהקדמה תקו"ז
וארא 51) תו"א שבת. מס' ריש להאריז"ל הש"ס לקוטי ראה

ובכ"מ. א. נז,
ובכ"מ.52) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ובכ"מ.53) ב. יד, וירא תו"א ראה
ובכ"מ.54) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
לסז"ך.55) הביאור סוף
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ה'תשכ"ט לח הפסח, דחג ב' ליל שיחת

במשנה  – בתורה אודותה ללמוד יכולים ולכן הגלות, בזמן גם בפועל נמצאת החמישית דרגא כלומר:
בדיבור  גם כולל בפועל, במעשה נמשך זה אין לכן בגילוי, מאירה שאינה כיון אבל (כנ"ל); וברמב"ם

מעשה" הוי שפתיו בדיבור.56ש"עקימת גלוי' שאלה של באופן ,

להצלי  בנוגע החמישית שאלה גם שואלים היו החמישית, בחי' בגלוי האירה שאז הבית, בזמן ורק
הקרבנות, שאר כל עם יחד ובגלוי, בפועל הפסח הקרבת תהי' שאז לבוא, לעתיד ועאכו"כ פסח, דקרבן

וככה  (בהמשך בארוכה מהר"ש אדמו"ר שמבאר כפי השלימות, מ"ש 57בתכלית לפניך 58) נעשה "ושם
רצונך".. כמצות .

***

.·È שהם כוסות, דד' הענין גם ישנו – החמישית וקושיא הקושיות ד' אודות לעיל להמדובר בהמשך
גאולה  של לשונות ד' ולקחתי"59כנגד וגאלתי והצלתי "והוצאתי כוס 60: של הענין גם ישנו לזה ונוסף ,

בגמרא 61חמישי  שמצינו גו'"62(כפי הארץ אל אתכם "והבאתי חמישי: לשון כנגד שהוא ,(63.

בנוגע  גם הוא כן שלפנ"ז, הדרגות ד' לגבי ערוך שבאין בעילוי היא החמישית שדרגא משנת"ל וע"פ
החמישי: וכוס החמישי ללשון

מהגלות, היציאה אודות מדברים שכולם – שלפניו הלשונות ד' לגבי ערוך באין הוא החמישי לשון
ורחבה" טובה "ארץ הארץ", אל אתכם "והבאתי – הגלות מן היציאה לאחרי הוא החמישי לשון ,64ואילו

בלקו"ת  המבואר (ע"ד גבול בלי אמיתית, הרחבה על מ"ש 65שמורה מאד",66בפירוש מאד הארץ "טובה
מאד). ב"פ

דעות  ב' בזה שיש – חמישי לכוס בנוגע  נוהגים 67וכן לא אבל המובחר, מן מצוה או רשות, הוא אם ,
הרי  באחרונים ואפילו וראשונים, בגמרא נזכר שלא ענין זה הרי – אליהו" של ל"כוס [ובנוגע בפועל כך

דין  ולא מנהג, רק רק 68זה עכשיו היא הרי מעלתה גודל שמצד החמישית, לדרגא שייך זה שענין כיון ,[
סי"א). (כנ"ל בהעלם

.‚È ברע"מ מ"ש ידוע מובן: אינו דלכאורה – החמישית לקושיא בנוגע ולבאר להוסיף (כמובא 69ויש
בה 70באגה"ק  חמישית, קושיא של הענין שייך איך וא"כ, הקדושה. היפך של מסטרא היא קושיא שכל (

השתלשלות?! מסדר למעלה היא החמישית שהדרגא בשעה

בע"ח  מ"ש ע"פ ישנו 71ויובן קדישא דעתיקא בדרגא שגם והיינו, קדישא, בעתיקא ספיקות כמה שיש
הקושיות. שזהו"ע ספיקות, של ענין

לאצילות  ששייכת הכתר מבחי' גם למעלה היא החמישית שדרגא (ס"י) לעיל שנתבאר שאף ולהעיר,
שבכתר) הבחי' א' שהיא קדישא, עתיקא מבחי' החמישית דרגא על ראי' להביא מקום אין לכאורה (וא"כ
דרגא  כמו לגמרי, והבדלה העתקה של באופן היא עתיק בחי' אבל אריך, לבחי' בנוגע רק זה הרי –

כו'. ספיקות בה יש ואעפ"כ לגמרי . מהשתלשלות שלמעלה החמישית
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א.56) סה, סנהדרין
ואילך).57) תכ ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ ואילך פי"ז – תרל"ז
ויו"ט.58) דר"ח מוסף תפלת נוסח
שמו"ר 59) ה. פפ"ח, ב"ר ובפ"מ. ה"א פ"י פסחים ירושלמי
ד. פ"ו,
וֿז.60) ו, וארא
(גם 61) ואילך 48 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. זו). משיחה
רע"א.62) קיח, פסחים
ח.63) שם,

ח.64) ג, שמות
שלח.65) ר"פ
ז.66) יד, שלח
שם.67) בלקו"ש נסמן
הסעודות)68) (בעת דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. .(236 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
ב.69) קכד, זח"ג
סכ"ו.70)
ואילך.71) פ"ג עתיק שער
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ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

.„È דתורה מנגלה דוגמא מצינו זה בענין :33וגם

ים  כקריעת לזווגן "קשה – הקב"ה לגבי "קשה" הלשון נאמר שעליהם ענינים כמה בגמרא מצינו
וכיו"ב.72סוף" ,

ענין  רק לא קשה נברא לגבי שהרי – נברא לגבי "קשה" שהוא ענין אודות כאן מדובר לא כלומר:
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו ממ"ש ובמכ"ש טבע, של ענין גם אלא נס, הפועל 73של כח שגם

לגבי  "קשה" שזהו היא הכוונה אלא לנברא; בנוגע ועאכו"כ והגבלות, מדידות כמה עליו יש שבנפעל
הקב"ה.

והאמונה  היחוד בשער מבואר אדרבה: שהרי – שבקרי"ס הפלא מצד אינו זה ש"מעשה 74וקושי
. וארץ "קשה"שמים הלשון נאמר שעליהם ענינים שיש אלא כו'", סוף ים מקריעת יותר גדול פלא הוא .

נאמר  לקרי"ס בנוגע שהרי – עתיק בחי' לגבי גם ועד הקב"ה, קדים 75לגבי ברוח הים את ה' "ויולך
עולם" של קדמונו "מבחי' "קשה".76גו'", הלשון קרי"ס על נאמר ואעפ"כ ,

הענין  את גם כולל הוא הרי ההפכים, כל וכולל יכול, כל הוא שהקב"ה שכיון – בזה הענין וכללות
כו'. הפשוטה אחדות של באופן זה הרי ששם אלא ד"קשה",

.ÂË,בהעלם עתה היא החמישית שדרגא לעיל שנתבאר אע"פ והנה,

פסח, קרבן מקריבים שאין בגלל זו שאלה שואלים לא הזה שבזמן החמישית, לקושיא בנוגע וכמו
כנ"ל, ההרחקות בכל צורך יש ואדרבה ,

פסח – קרבן בפועל הקריבו הבית שבזמן הגלות, לזמן הבית זמן שבין ערוך האין מודגש ובזה
וכו' הטומאה את שדוחה ציבור, לקרבן דומה וגם יחיד, קרבן גם שהוא ביותר, מעלתו ואילו 77(שגדלה ,(

כו' הרחקות לעשות צריכים אלא פסח , קרבן מקריבין שאין בלבד זו לא הזה, –בזמן

ש"תפלות  הקרבנות, ענין לכללות בנוגע וכמו עתה, גם אלו ענינים ישנם הענינים ברוחניות מ"מ,
תקנום" קרבנות .78במקום

יקויים  ואז בגשמיות, גם שתומשך זו בחי' שמעורר הכלי היא החמישית בבחי' הרוחנית והעבודה
"והבאתי היעוד ממש.גם בקרוב ורחבה", טובה "ארץ הארץ", אל אתכם

***

.ÊË"'eke ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn..dlild eze` lk mixvn z`ivia mixtqn eide wxa ipaa miaeqn eidy
zixgy ly rny z`ixw onf ribd epizeax mdl exn`e mdicinlz e`ay cr:"

היו  ולכאורה באו. ומשם אחר, במקום נמצאים היו שתחילה משמע, תלמידיהם", שבאו "עד מהלשון
הוא  תלמיד של ענינו הרי אמיתיים, תלמידים להיותם שכן, רבותיהם, עם יחד להיות צריכים התלמידים

האוהל" מתוך ימיש לישב 79ש"לא התלמידים גם צריכים הרב, יושב שבה והתוועדות שבמסיבה כך, ,
רבותיהם?! עם יחד

מתרצים  .80יש ש"הי' אליעזר, רבי הי' זו מסיבה שראש שכיון שאין , העצלנין את אני משבח אומר .
דכתיב  ברגל, מבתיהן וביתך"81יוצאין אתה בבתיהם 82ושמחת ונשארו בשיטתו, התלמידים התחשבו לכן ,

שחרית. של ק"ש זמן הגיע כבר רבותיהם, של למסיבה וכשבאו הלילה, כל ביצי"מ סיפור מצות לקיים
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וש"נ.72) א. ב, סוטה
פי"א.73) פ"ז. ראה
פ"ב.74)
כא.75) יד, בשלח
(76.186 ע' תש"ד סה"מ ג. יד, צו לקו"ת ראה
קדשים.77) לסדר בהקדמתו להרמב"ם פיהמ"ש

אֿב.78) כו, ברכות
יא.79) לג, תשא
אגדתא 80) מאמר ניסן, חודש מאמרי – יששכר שער ראה

ל"א. אות דפסחא,
כו.81) יד, ראה פ'
ב.82) כז, סוכה
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ה'תשכ"ט מ הפסח, דחג ב' ליל שיחת

גם  אלא נשואים, תלמידים רק לא התלמידים בין היו בודאי שהרי מספיק, אינו זה תירוץ אבל,
שבאו  "עד ההגדה לשון כמשמעות אחר, ממקום לבוא הם גם הוצרכו ולמה הנישואין, קודם תלמידים

אחר?! ממקום באו התלמידים שכל כו'", תלמידיהם

.ÊÈ אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי – הוא הענין (מהורש"ב)83אך אדמו"ר כ"ק אביו, להנהגת בנוגע
מלבד  בה"סדר", נוכח א' אף הי' לא הפסח שבליל שלו, ההנהגה גם היתה שכך מובן ומזה נ"ע,

המוזמנים.

יבורך" הוא עין "טוב שהרי – בעיני קשה הדבר הי' שנים כמה ששמו 84ובמשך למי בנוגע (ובפרט
נאמר  שעליו ובפרט 85יוסף, ועבודתו, מתורתו ליהנות לאחרים יניח לא ולמה יבורך"), הוא עין "טוב

ש"תרעין  הפסח בשמח"ת,86בליל – הזמנים שאר שבכל בפועל, ההנהגה היתה כך ואעפ"כ, פתיחין"?!
הפסח, בלילות ודוקא להכנס, לכולם הניחו – וכו' השבועות דחג ב' ליל פסח, של אחרון כסלו, י"ט

להכנס?! לכולם הניחו לא פתיחין", "תרעין שאז

רבותיהם  אצל היו ולא אחר, ממקום באו שהתלמידים – בהגדה מפורש סיפור שזהו שתפסתי עד
רבותינו  של ההנהגות שכל רואים כאן וגם בפועל! הי' כך הרי בזה, הביאור שיהי' איך הסדר. עריכת בעת

בתושבע"פ. גם מקור להם יש נשיאינו

לא 87וזהו  שתלמידים מסיבות שיש רואים שהרי – השני בסדר נוכחים היו שלא אלו עבור פיוס גם
שם. להיות צריכים

עצמך: והגע

תלמידים, ריבוי להם היו שבודאי וכו', עקיבא ורבי אליעזר רבי נוכחים היו שבה מסיבה אודות מדובר
ברק", ב"בני אלא ב"מדבר", לא – אליהם מקום בקירוב והיו הנישואין, קודם גם אלא נשואים, רק לא

ברק" לבני עקיבא רבי "אחר סנהדרין: במסכת כדאיתא ישיבות, ריבוי היו שבו של 88מקום בניו ו"מבני ,
ברק" בבני תורה למדו נוכחים 89המן התלמידים היו לא ואעפ"כ ויעקב; יצחק אברהם מבני ועאכו"כ ,
אחר. ממקום באו אלא שם,

בנדו"ד: ועד"ז

צריכים  וכו' ושינתו אכילתו שאפילו כך, המעתֿלעת, כל במשך בישיבה להיות מתלמיד תובעים
ובפרט  הישיבה. של באווירה ועכ"פ לישיבה, בסמיכות או הישיבה, של אמות בד' – בישיבה להיות
הרי  – הישיבה מייסדי רצון כפי ולהתנהג "תמימים", להיות תובעים שמהם תמימים, תומכי תלמידי
התלמידים  צריכים לא שבהם זמנים יש ואעפ"כ, הזמן. כל במשך בישיבה להיות צריכים שהם בודאי

רבותיהם. עם יחד להיות

.ÁÈ,זו מפיסקא הלימוד וזהו

מהם – וא' שבזה, הביאורים כל על ו"תלמידיהם"90נוסף האצילות, עולם בדרגת הם ש"רבותינו" ,
הבריאה  בעולם שהיא שמע דקריאת הענין שזהו הבריאה, עולם בדרגת תלמידיהם 91הם ש"באו וזהו ,

שמע" קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו הבריאה) –(מעולם

רבותיהם, עם יחד נוכחים להיות התלמידים צריכים לא שלפעמים
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וש"נ.83) קפ. ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ט.84) כב, משלי
א.85) קל, זח"ג
בסופה86) תש"ד דחה"פ א' ליל 81).שיחת ע' תש"ד (סה"ש
(87) קצת ).l"endחסר
ב.88) לב,

וש"נ.89) ב. צו,
ע'90) חנ"ו מנחם (תורת ס"ב דחה"פ א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(52
במדבר.91) ס"פ לקו"ת סע"ד. טז, שרה חיי תו"א ראה

ובכ"מ. ב. כח, שה"ש
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ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

בהרב, עילוי פועל שהתלמיד ועד לתלמיד, הרב בין יותר פנימי ויחס קישור נעשה עי"ז ודוקא
הוי'"92כמארז"ל  שניהם עיני ו"מאיר בעה"ב", עם עושה העני העני, עם עושה שבעה"ב ממה 93"יותר

אחת. בתיבה "שניהם" –

להיות  אח"כ מגיעים ואז מקבלים, בבחי' רק להיות צריכים שהתלמידים לכך נוסף – זה וכל
שלום  בתורת נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת וכידוע לאור (בקיצ 94משפיעים, לבוא שכדי ור),

באריכות). במ"א הענין (וכמבואר המקבל אור תחילה צ"ל המשפיע,

פועל  זה אין ואעפ"כ הרחבה, של ובאופן הענינים, כל את לתלמיד ישפיע שהרב פועלת זו והנהגה
הרב. של ההשפעות כל את מקבל הוא ואדרבה: התלמיד, אצל וגסות ישות של הרגש

*

.ËÈ"dxez dxaic mipa drax` cbpk:"

העולמות  ד' כנגד גם הוא בנים" ד"ארבעה מספר 46הענין עם הקשורים שב"סדר" הענינים שאר כמו ,
כנ"ל. ארבע,

ארבעה ש"כנגד גופא מזה שהרי – חמישית דרגא גם שיש לעיל להאמור בנוגע הוא (ולא mipaוכן
שאינו  ועד מה"בנים", ערוך באין למעלה שהוא ה"אב" גם שישנו מובן, תורה", דיברה וכיו"ב) אנשים

חמישי. בתור עמהם יחד נמנה

לשון  גם ישנו ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה, של לשונות ד' על שנוסף לעיל האמור וע"ד
"והבאתי". – חמישי

.Î בשו"ע 95הביאור הזקן רבינו גאולה 96במ"ש של לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד'
וארא  בפרשת וארא),60האמורים בפרשת ממ"ש שונה (בסדר והצלתי" ולקחתי וגאלתי והוצאתי ,

באוה"ת – המבואר בתשובה 97ע"פ בחי' ד' כנגד הם כוסות בכתוב 98שד' שנרמזו ועשה 99, מרע "סור
ופנימיות  דתורה נגלה כנגד בחי', ב' וכולל התורה, ע"י (תשו"ע שלום" בקש בתשו"ת) מדריגות (ב' טוב
טוב, עשה – מצוות ע"י שנמשך הסובב אור מקיף, צל, מלשון – והצלתי מרע, סור – והוצאתי התורה):

שבתורה  ופנימיות דנגלה המדריגות ב' – ולקחתי .100וגאלתי

מלמטה  הוא גאולה של הלשונות ד' סדר גם לכן למעלה, מלמטה היא התשובה שעבודת וכיון
מעשה  או דתלמוד בחשיבות תלוי זה וסדר התלמוד 101למעלה. מעלת מודגשת שבה בתושב"כ בא 102: ,
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ח.92) פל"ד, ויק"ר
בהקדמה.93) תניא א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
ואילך.94) 75 ע'
שיחות 95) ראה – נגלה ע"פ הביאור הענינים. בפנימיות

ואילך; 147 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ה שמיני וש"פ סמ"ב אחש"פ
וש"נ. .(160 ע'

סי"ד.96) סתע"ב או"ח
פעם97) וכמשנ"ת – קפה. ע' קכח. ע' (ד"ה וארא במאמר

דחה"פ ב' דליל בארמ"צ ע'ועברתי ח"ל מנחם (תורת תשכ"א
כאור  הלבנה אור והי' ד"ה מאמר על מיוסד וש"נ), ואילך). 207

ואילך). קכד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד החמה
גלינו 98) חטאינו "מפני החטאים, מצד הוא הגלות ענין כי,

יש  הגאולה, את ולפעול הגלות את לבטל כדי ולכן, מארצנו",
ע"י  החטאים, ענין – הגלות סיבת את תחילה לבטל צורך

התשובה.
ואילך.99) ב עג, בלק לקו"ת וראה טו. לד, תהלים

גאולה 100) כי בינה, בחי' – "וגאלתי" ובינה: חכמה והו"ע

הבינה, ספירת שהיא ועוד) ב. שנז, ויחי אוה"ת (ראה בשמינית
– בהגהה (פל"ה בתניא כמבואר החכמה, בחי' – "ולקחתי"
("ולקחתי  אוא"ס השראת שעיקר כו'") ממורי שמעתי "כאשר
קכח  ס"ע שם תרנ"ד סה"מ (ראה בחכמה היא לעם") לי אתכם

ואילך).
גדול",101) מעשה או גדול "תלמוד אם פלוגתא יש שהרי

לידי  מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו כולם ש"נענו לאחרי וגם
מעלת  מודגשת גופא בזה הנה וש"נ), ב. מ, (קידושין מעשה"

המעשה.
שבפרשה  – דק"ש פרשיות ב' בין מהחילוק גם ולהעיר
ואח"כ  גו'" "ושננתם המצוות, למעשה התורה קודמת ראשונה
לתורה, המצוות מעשה קודם שני' ובפרשה גו'", "וקשרתם
ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה גו'" "ולמדתם ואח"כ גו'" "וקשרתם

וש"נ). ואילך. 358
שהרי 102) למעשה, להלכה שייכות ללא כשלעצמו, תלמוד

למשנה בנוגע הלכה אפילו שה"מורין  א) כב, (סוטה רז "ל  אמרו
לתושב"כ.מתוך  בנוגע ועאכו"כ עולם", "מבלי נקראים משנתן"
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ה'תשכ"ט מב הפסח, דחג ב' ליל שיחת

והפס"ד  ההלכה חלק (אדה"ז), ובשו"ע למעלה), (מלמטה בסוף ולקחתי") ("וגאלתי התורה ענין
המעשה  מעלת מודגשת בסוף 103והמעשה, ("והצלתי") המצוות ענין בא ולכן ,104.

(ובד' ל"רשע" "והצלתי" שייך הבנים, לד' גאולה של לשונות ד' שכנגד הכוסות דד' בהשייכות וגם:
אור  שצריכה לעשי' נסמך אצילות (וכן כו' עליו שיפעל כדי (אצילות), לחכם שנסמך עשי'), – העולמות

בסוף  בא "והצלתי" גם ולכן האחרון, הרשע מעלתם, לפי נימנו בשו"ע  אבל –גדול);

ואילך. 21 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

לדייק  מבלי עליו לדלג שיכולים שחושבים ענין ואפילו הענינים, כל מדוייקים כמה עד רואים וכאן
מדוייק  הוא גם מצוותיך 105כו', בדרך הצ"צ ובלשון התורה, של המתיקות מודגשת ובזה נעימי 106. "מה ם :

ב"ה". ומשפטיו חוקיו

הענין  שיומשך הוא העיקר – הרביעי והכוס הלשון של הסדר שנקבע אופן באיזה לעניננו: ובנוגע
הרביעי, כוס עם הקשור

הידוע – הפתגם עניני 107ע"ד כל מחיית שתהי' הוא שהעיקר בצירי, או בסגול ל"זכר", בנוגע
–עמלק 

בימינו. במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה שזוהי

***

.‡Î.'גו אלקינו ה' ויוציאנו ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î כפולה טובה וכמה כמה אחת "על בפיסקא מסתיימים היו ההגדה על נשיאינו רבותינו ביאורי
עוונותינו" כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה עד כו'", באמירת 108ומכופלת מפסיקים היו לא (אבל

(ט"ו) ביצי"מ).109הי"ד לספר כדי אפילו דיינו,

כל  על "לכפר – הדבר תכלית גם נאמר הבחירה", בית את לנו ל"בנה בנוגע רק מדוע להבין: וצריך
בזה  שהתכלית נאמר שלא השבת", את לנו "ונתן כמו לפנ"ז, שנימנו ב"מעלות" כמו ולא עוונותינו",
שמביא  תלמוד ("גדול המצוות קיום היא שהתכלית נאמר שלא התורה", את לנו "ונתן וכן המנוחה, הו"ע
בית  את לנו "ובנה גבי ורק הדבר, תכלית לפרש מבלי ישראל", לארץ "והכניסנו וכן מעשה"), לידי

עוונותינו"? כל על "לכפר מוסיף הבחירה"

מדגיש  כשלעצמו זה ששם המקדש"), "בית הכללי השם (ולא הבחירה" "בית השם כאן שנקט ובפרט
שם  שמו לשכן ה' שבחר המקום שזהו – מעלתו יכלכלוך"110את לא השמים ושמי ש"השמים אף ולכן, ,
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הכתובים103) מסדר השינוי שכל ללשון ולהעיר, בנוגע הוא
כמה  יהיו שאז משיח, עם קשור הרביעי לשון והרי הרביעי,
רע"ג. נד, קרח לקו"ת (ראה כב"ש הלכה (ולדוגמא: חידושים

ד"מעשה החידוש גם וביניהם מנחם וש"נ)), תורת (ראה גדול"
וש"נ), קצה. ע' כסלו את סה"מ הזקן רבינו קבע לכך ובהתאם

הרביעי. הלשון של המקום
הפסח 104) חג שבדרושי החסידות, בתורת שמצינו וע"ד

אודות  מדובר השבועות חג בדרושי האמונה, מעלת אודות מדובר
אמת), שבתורת הענינים (ככל אמת ושניהם וכיו"ב, דמ"ת, המעלה
המיוחדת  המעלה מודגשת זמן ובכל מהם, א' בכל מעלה שיש
השבועות  ובחג האמונה, מעלת – הפסח בחג זה : לזמן השייכת

94 ע' חנ"א מנחם תורת גם (ראה התורה מעלת וש"נ).ב – .
וש"נ.105) .4 הערה 32 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
הערה 106) 233 ע' חמ"ז מנחם תורת גם וראה רע"א. סט,

.54
תורת 107) גם וראה בהערות. בסופו ח"ג השולחן קצות ראה

וש"נ. .184 ע' ריש חמ"ו מנחם
ואילך 108) סי"ט דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 257 ע' חנ"ב מנחם (תורת
תשכ"ז109) דחה"פ ב' ליל שיחת מנחם ראה (תורת סכ"א

וש"נ. .(325 ע' חמ"ט
ועוד.110) יא. יב, ראה פ'
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מג

ה'תשכ"ט  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

הזה" הבית כי "אף להוסיף 112(בניחותא 111הנה צורך ואין המקדש, תכלית על מורה עצמו שהשם כך, ,(
עוונותינו". כל על ד"לכפר הטעם

שבמדבר, במשכן גם הי' זה ענין שהרי ביהמ"ק, של החידוש אינה עוונות כפרת אדרבה: – ולכאורה
חטא  – הראשון בחטא כבר הי' הכפרה שענין ועד חטאת, קרבן הקריבו שם שגם וגבעון, נוב בשילה,

כדברך" ד"סלחתי באופן הכפרה ענין הי' העגל חטא לאחרי וכן המשכן,113עה"ד, הקמת וע"י לאחרי ,
ביניהם" שכינתו השרה שהרי העגל מעשה על הקב"ה להם "שויתר הסימן הי' הי'114שזה שכבר וכיון .

עוונותינו"? כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה אומרים למה – עוונות דכפרת הענין

.‚Î:בזה והביאור

על "לכפר הוא הדיוק כאן ואילו ופשעים, עוונות לחטאים בנוגע "כפרה" הלשון נזכר כלל lkבדרך
בלקו"ת  המבואר ע"פ בזה הדיוק כמובן הפסוק 115עוונותינו", אליו116על עון"lk"אמרו .87תשא

במ"ת  שפסקה לאחרי זוהמתן, חזרה (שאז העגל שבחטא – בזה הכפרה 117והענין לאחרי גם הנה ,(
ופקדתי" פקדי ד"ביום הענין שלא 118נשאר מי אצל גם בעולם, המיתה ענין שנשאר עה"ד, בחטא וכן .

בגמרא  כדאיתא נחש".119חטא, של בעטיו מתו "ארבעה

העוונות, סוגי כל על היא שהכפרה היינו, עוונותינו", כל על "לכפר – הוא ביהמ"ק של והחידוש
לגמרי. שמתכפר ובאופן

"בית עם קשור זה מצד dxigadוענין הוא חפשית, בחירה הבחירה, ענין אמיתית כי, – דוקא "
ר"ה  בדרושי (כמבואר הכתוב 120העצמות –121בפירוש העצמות מצד ורק נחלתנו"), את לנו "יבחר

ענין  נעשה – מצרים של לענין ועד כו', והגבלה ציור של בגדר שהם והגילויים האורות מכל שלמעלה
עוונותינו". כל "על הכפרה

כידוע  – המשכן לגבי גם ביהמ"ק של החידוש "מנוחה"122וזהו (שנקרא ביהמ"ק בין החילוקים שא'
נאמר 123ו"נחלה" (עליו המשכן לגבי ואילו 124) הצומח, ממין הי' שהמשכן הוא, באוהל") מתהלך "ואהי'

כידוע  הבירור, שלימות נעשה דוקא ידו על ולכן ביותר, התחתון שהוא הדומם, ממין הי' 125ביהמ"ק

החלק  יוגבה לא מאמצעיתו, יתחילו אם משא"כ מתחתיתו, להתחיל צריך שלם, בנין להגבי' שכדי המשל
בלקו"ת  גם וכמבואר הרים"126התחתון, בפלס "ושקל התחתון 127בענין עם קשור ביותר שהגבוה ,

שהוא 128ביותר  הדומם, ממין שהי' דוקא, ביהמ"ק עם קשור התשובה ע"י שנעשה הכפרה ענין ולכן, .
ביותר. התחתון

השנה  כל במשך המדובר עם קשור התשובה, ע"י שנעשה עוונות דכפרת הענין שכללות ולהעיר,
התשובה. ענין אודות

טובה וכמה כמה אחת "על הפיסקא התחלת עם זה לקשר zltekneויש dletk באגרת כמבואר – כו'"
הוא129התשובה  הקשר שבמקום וקושרו וחוזר הנפסק חבל "כמשל היא התשובה ltekneשענין letk"130.
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כז.111) ח, מלכיםֿא
ואילך.112) פז ע' תרמ"ג סה"מ ראה
וש"נ.113) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
פקודי.114) ר"פ פרש"י
ד.115) סז, שובה שבת דרושי
ג.116) יד, הושע
וש"נ.117) .52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש ראה
לד.118) לב, תשא
וש"נ.119) ב. נה, שבת
חל"ה 120) מנחם (תורת תשכ"ג לנו יבחר ד"ה ראה

(תורת  סט"ז תשכ"ו דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה בתחלתו).
וש"נ. .(309 ע' חמ"ו מנחם

ה.121) מז, תהלים
ובכ"מ.122) ויגש. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.123) א. יו"ד, מגילה ופרש"י. ובספרי ט יב, ראה פ'
(ג).124) טז פ"א, שהש"ר וראה ו. ז, שמואלֿב
רע"א.125) ד, בראשית תו"א ראה
א.126) מה, נצבים
יב.127) מ, ישעי'
וש"נ.128) ואילך. קצד ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה
פ"ט.129)
(תורת 130) סכ"א תשכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(233 ע' ח"ל מנחם
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ה'תשכ"ט מד הסעודה, בעת הפסח, דחג ב' יום ר"ד

הו"ע  דיצי"מ הענין שכללות כיון – מצרים ביציאת הסיפור מסתיים זו שבפיסקא מה גם וזהו
שבאים  ועד ס"כ), (כנ"ל גאולה של הלשונות בד' שנרמזים מדריגות, ד' בה יש שבכללות התשובה,

עוונותינו". כל על "לכפר – התשובה לתכלית

*

.„Î."בירושלים הבאה "לשנה בהכרזה הוא ההגדה סיום

טוב" מה בעתו "ודבר בעתו, דבר טוב, דבר זה הרי – לכך "פרזות 131ובהתאם הניגון עתה שינגנו –
ירושלים". תשב

תשב  ד"פרזות הענין על רח"ל למעלה שישנם הקטרוגים וכל והעיכובים המניעות שכל ויה"ר
במצרים" מצרים ד"וסכסכתי באופן כו', יתבטלו – למטה  הבלבולים כל נעשים שבגללם ,132ירושלים",

והגבלה. מדידה מכל ולמעלה הרחבה, של באופן ירושלים", תשב "פרזות היעוד ויקויים

אחרון  גואל הוא (משה) ראשון גואל ע"י לגאולה כמ"ש 133ועד לעולם",134, להם נשיא עבדי "ודוד

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ש"אתם באופן רש"י 135שתהי' ובלשון (הקב"ה)136, הוא "כאילו :
בארוכה  פעם (כמשנ"ת ממקומו" איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך ),137עצמו

ראשם" על עולם ו"שמחת ממש, .138בקרוב

מקומו  על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק ירושלים", תשב "פרזות הניגון [ניגנו
רבה]. בשמחה

$

.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

ה"סדר"‡. אחר השירים שיר לומר למנהג כ"ק 1בנוגע אם יודע שאינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר ,
או  בחורף אם זוכר אינו אבל השירים, שיר אומר הי' שבת בערב – כן. נוהג הי' אדמו"ר מו"ח

.2בקיץ 

.·. "ממקומך ויו"ט: דשבת בשחרית הקדושה לנוסח כ"ק בנוגע אמר כו'", תשכון ועד. לעולם .
חדש  ענין מתחיל לאח"ז כי ל"תשכון", "ועד" תיבת בין נקודה – כצ"ל שליט"א: .3אדמו"ר

"שבו ‚. דפסח ב' ביום אסתר" לסעודת "זכר לעשיית בנוגע השאלה המן"4על נתלה אם 5ביום ,
הוספה.צ  אלא שינוי, לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – שינוי איזה לעשות ריך
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כג.131) טו, משלי
ב.132) יט, ישעי'
שער 133) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
כה.134) לז, יחזקאל
יב.135) כז, ישעי'
ג.136) ל, נצבים
(137396 ע' ח"נ מנחם (תורת סי"ג תשכ"ז נצו"י ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
יא.138) נא, יו"ד. לה, ישעי'

מנחם 1) (תורת ס"ב תשכ"ז דחה"פ א' יום ר"ד  גם ראה
וש"נ. .(296 ע' חמ"ט

(2.86 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
ס"ד.3) פכ"א הכולל שער ראה
ב'4) ליל שיחת גם וראה ס"ב. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך). 168 ס"ע חמ"ג מנחם (תורת ס"ו תשכ"ה דחה"פ
ואודות 5) המן, בני עשרת שנתלו הזמן אודות גם דובר

. הפורים כט "אגרת ט, (אסתר השני' לשנה ששלחו השנית" .
ובפרש"י).
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מה

ה'תשכ"ט  הסעודה, בעת הפסח, דחג ב' יום ר"ד

שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר ניגון, או לחיים אמירת באכילה, להיות צריכה ההוספה אם השאלה ועל
הענינים. ג' בכל אפשר (בבתֿשחוק):

הסיפור „. הזכיר המסובים ואמר 6א' תניא, מבינים שאינם הזקן רבינו לפני התאוננו חסידים שקבוצת
אודות  כאן מדובר שלא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הנגינה. בענין צורך יש תניא להבין שבכדי להם,

שהלומד באופן שהיא להבנה אלא מלמד), ליקח יכולים זה בשביל (שהרי הבנה הענין mvrznסתם עם
הנלמד.

הסיפור  את גם את 7והזכיר לתרץ שקלאוו, גאוני אצל המוחין פתיחת הזקן רבינו פעל ניגון שע"י
קושיותיהם! כל

תלמידיו  עם לנגן נוהג שהי' הבעש"ט אצל – הזקן רבינו לפני עוד זה ענין שמצינו אמר המסובים א'
בתנ"ך 8כו' – לפנ"ז עוד זאת שמצינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר .9.

גאולה ‰. של לשונות ד' בענין אדה"ז בשו"ע הדיוק אודות ששאלו שהבחורים אמר שאלו 10הרש"ג ,
הפת", ולכסות הכוס להגבי' "צריך כתוב שעמדה" "והיא שבפיסקא – בהגדה הלשון שינוי אודות גם

הכוס". את ויגבי' הפת את "יכסה כתוב "לפיכך" בפיסקא ואילו

נתבאר  כבר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכוס 11ואמר להגבי' "צריך שעמדה" "והיא בפיסקא שמ"ש
ובמילא  הכוס, שבהגבהת החידוש על היא ההדגשה שכאן לפי זה הרי בפועל) הסדר (היפך הפת" ולכסות

הפת, לכסות בושתו.צריך יראה שלא

הביאור  אצלם נתקבל איך גאולה?12ושאל: של לשונות דד' הסדר לשינוי בנוגע אדה"ז בשו"ע

אודות  (לא מדובר שהרי הקבלה, ע"ד שהוא הנ"ל בביאור להסתפק אפשר שאי היא האמת והוסיף:
נגלה  ע"פ גם הביאור להיות צריך ובמילא דתורה, נגלה – השולחןֿערוך אודות אלא) התניא, .13ספר

.Â מהאפיקומן להם נתן שליט"א אדמו"ר שכ"ק מאוסטרליא, שחזרו השלוחים אודות הדיבור נסב
שליט"א:14שלו  אדמ"ר כ"ק ואמר .

לכל "ויחלקו הוא: בהגדה eziaהלשון ipa...!"

שנתיים! במשך אויסגעמאטערט") ("זיך התייגעו הם הוסיף:) ַ(ואח"כ

$
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(6.(93 ע' תש"ד (סה"ש סוס"א תש"ד דחה"פ ב' יום שיחת
(7.(112 ע' תש"ג (סה"ש ספ"ט תש"ג אחש"פ ליל שיחת
וש"נ.8) ואילך. תנב ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
טו.9) ג, מלכיםֿב ראה

(10.56 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה

(11.52 ע' שם
וש"נ.12) ואילך) 78 ע' (שם ס"כ דחה"פ ב' ליל בשיחת
וש"פ 13) סמ"ב אחש"פ שיחות ראה – נגלה ע"פ גם הביאור

וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147 ע' (שם ס"ה שמיני
(14.59 ע' שם ראה

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

h"kyz'd ,gqtd bg z`xwl
נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ההבטחה ממש בקרוב ויקויים ושמח כשר הפסח חג

שניאורסאהן  מנחם
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מו

בא  פרשת
ד  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
– מצרים בפסח עוני", "לחם – דורות בפסח

עשירה  מצה גם אפשרית
לציווי  ומצות...",1בקשר הזה... בלילה "ואכלו...

בניסן, ט"ו בליל מצה לאכול בניֿישראל את המצווה
לכאורה: פלא, דבר מוצאים במצרים, עדיין בהיותם

ראה  (בפרשת מצה אכילת על לדורות )2בציווי
לחם  מצות עליו תאכל ימים "שבעת התורה: אומרת

לומדים  ומזה מצרים", מארץ יצאת בחפזון כי ,3עוני
"לחם להיות צריכה מצה iperשהמצה לא – דוקא "

מוזכר  אין בפרשתנו, מצרים, שבפסח וכיוון עשירה.
נראה  עוני", לצאת 4"לחם בניֿישראל יכלו שבמצרים ,

עשירה  מצה אכילת עלֿידי גם מצה אכילת חובת .5ידי

המצה  צריכה דורות שבפסח שלמרות מובן, זה לפי

מצרים  בגאולת זאת בכל דוקא, עוני" "לחם להיות
בעת  לא זאת אך עשירה, למצה גם מקום היה עצמה

d`ivid ישראל בני אכלו אז שהרי ממש, ממצרים
עוני" אלא6"לחם ,diptl.לקראתה וכהכנה ,

ב.
פסח  בערב עשירה מצה לאכילת מקום יש כיום גם
דורות. לפסח ושורש מקור מהווה מצרים פסח

מצרים, פסח לגבי לעיל שהובא שהענין אפוא, מובן
מצה  לאכילת מקום היה מצרים ליציאת שכהכנה

דורות: בפסח גם דוגמתו להיות צריך עשירה,

כתוב ב" היו 7מרדכי" קיים המקדש שבית ש"בזמן

מצת  אוכלין היו ולא הסעודה אחר הסדר כל עושין

היו  ו"בימיהם כריסן..." שמלאו לאחר אלא מצוה
סעודתן" על עשירה מצה שברכת 8אוכלין (כדי
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יח.1) שם, וראה ח. יב, פרשתנו
ג.2) טז,
ה"ה.3) פ"ו ה"כ. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם א. לו, שם א. לה, פסחים

ס"ד. סתנ"ד ס"ו. ס"א, שם אדה"ז שו"ע ס"א. סתס"ב או"ח טושו"ע
נאמר4) עוני דלחם שהציווי את"ל  אף ריש ipiqaכי ו, חגיגה (ראה

לא  כו' ראה דפ' הציווים) (וכל זה שציווי מובן הרי – ועוד) (וש"נ). ע"ב
– הדיבור לפני .mixvnaנאמרו

הציווים 5) ב' – דורות בפסח גם פמ"ח) ה' (גבורות המהר"ל ולדעת
מצה  רק לו שיש ומי מצוות. ב' הם עוני"] ו"לחם מצות" תאכלו ["בערב
פסח  בליל יאכלנה חימוץ] לידי לבא ויכולה מים גם בה [שיש עשירה
עוני  לחם מצות יקיים שלא אף מצות, תאכלו בערב מצות עכ"פ לקיים
א"א  שם פמ"ג סק"ח. שם רבה אלי' וראה סתע"א. לטאו"ח בב"ח (וכ"כ

סק"ה).

לא  סק"ב) סתס"ב סק"ה. שם בח"י וכ"ה סק"ה. (שם במג"א אבל
ס"דֿה*. סתע"א סל"ג. סתנ"ה אדה"ז בשו"ע להלכה וכ"ה כן. ס"ל

אכלו 6) די עניא "לחמא בהגדה דמש"נ (פנ"א) ה' גבורות ראה
בעת שאכלו להמצות בזה** הכוונה דמצרים", בארעא mz`iviאבהתנא

תנג) ע' ב' כרך (ויקרא לחמא הא רד"ה ובאוה"ת עיי"ש. ממצרים,
עיי"ש  (אבל ממצרים כשיצאו שאכלו מה היינו עוני לחם שנק' דהמצה

המאמר), בסוף
מצה  אז אכלו שלא מובן, הרי עשירה, מצה שולל עוני שלחם ומכיון

עשירה.
הרמב"ם 7) על בזה ופליג מאיר. רבינו בשם הסדר בדיני פסחים סוף

פ"ח. חו"מ הל'
ב).8) (קיט, המס' בסוף שם

dyelipy dqirl `id "zexit in da axiry epiidc dxiyr dvn" ('c sirq) y"yna ezpeeky ,wegcl xyt` 'id dxe`kl (*wxl"xdndl mb f`y ,(min ila) zexit ina
.uenig icil `eal dleki dpi`y iptn gqt axra dlk`l xzen

la`epi`ik .
epiid" l"led (`) :k"`y dfl sqep)dyelipy" `le "zexit inaaxiryhxtae ,(min mb da yiy rnyny) "zexit in dadpynymy (g"ad weicke) xehd oeyln

"dyelipy:a"q cnz 'iqa f"dc` oeyl d`x la`) "'ekdyelipyyxtiy dn lr jinqe ,xehd oeyln my zepyl dvx `l ile`e ± 'ekenewna) `rz 'iqamy oiivny(
epiidc"axiry) `ed dlk`l xzeny mrhd ixdy] "dxiyr dvn" zeaizd llk xikfdl l"ed `l :xwire (a) .("'ek`ldleki dpi`y iptn (`"k ,"dxiyr dvn" `idy iptn

uxzl ± ok l"v k"d`lae) 'eke xeh ,y"`xd oeyl `edy ,`pniq yix lr i`wc l"i dfay `l` .[ueng icil `ealltk:oeylddxiyr,epiidc[('ek
.(ipzw oiccvlc ± l"i wgecay s`) encewd lr cnlp df sirqne ,min mb da yiy dvna i`wy gken "gqt axra dlk`l xeq`e" 'd sirqa y"nn

gnw :b"lq dpz oniqa yxetn ixd ± ote` lkaemine.(y"iir)
.39 dxrd onwl d`xe .'` wxt 'd oniq ak jxkl mi`elin y"eza e`aed mdn k"ek ± dfa miyexitde h"ewyd drecie (**

 לקוטי שיחות 
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שבה  מצה על תיאמר לא הסעודה של "המוציא"
אכילת  מצוות את ב"סדר", יותר, מאוחר יקיימו

).9מצה 

למרות  הזה, בזמן גם מוצאים לכך בדומה
הסדר את שבערב iptlשעורכים קובע הדין הסעודה:

מצה  לאכול "מותר העשירית, השעה לפני פסח,
מצה 10עשירה" שום לאכול שאסור ויש 11למרות .

מצה  אכילת אז מתירה שההלכה שהעובדה לומר,
מלכתחילה  ש 12עשירה מוכיחה ,axra כאשר פסח,

מקום  התורה נותנת מצרים, וליציאת לפסח מתכוננים
עשירה. מצה לאכילת

ג.
ע"י  מצה אכילת מצות לקיים אפשר שאי לכך הטעם

עשירה  מצה
אכילת על iperבציווי mgl מציין לעיל, שהובא ,

מארץ  יצאת בחפזון "כי – לציווי הטעם את הפסוק
להחמיץ" בצק הספיק "לא ולכן .13מצרים",

ש"לחם ל iperכיוון בנוסף מצה ung14שולל, גם ,
גם  טעם מהווה יצאת..." בחפזון ש"כי נראה עשירה,
מצה  אכילת חובת ידי לצאת שאיֿאפשר לעובדה

עשירה. מצה אכילת עלֿידי

המילים  מן ללמוד ניתן כיצד להבין: צריך אםֿכן
לצאת  אפשר שאי לכך הסיבה את יצאת..." בחפזון "כי

עשירה? מצה אכילת עלֿידי מצה אכילת חובת ידי

ד.
לה  שעשויה מדבר רק חמיץ מצה

תאכל  "לא לעיל, שצוטט הפסוק של מתחילתו
לומדים  מצות...", עליו תאכל ימים שבעת חמץ 15עליו

באמצעות  רק מצה אכילת מצות לקיים שאפשר
חימוץ". לידי הבאים "דברים

הוא  זה לדין יצאת..." בחפזון "כי שבין [הקשר
ש  בצק היה מצרים שבפסח כיוון היה lekiפשוט:

ו  "לאwxלהחמיץ, ה"חפזון" להחמיץ"witqdבגלל ...
מצרים  יציאת לזכר שאוכלים המצה גם צריכה –
וצריך  חימוץ", לידי הבאים מ"דברים עשויה להיות

צריך16להיות  החימוץ, את שימנע את xenylגורם
" של בפרט מצרים ליציאת זכר מחימוץ, oeftgaהמצה

יצאת..."]

בהם  לצאת אפשר שאי  המצות סוגי שלשני כיוון
דברים  (ב) עשירה מצה (א) מצה אכילת חובת ידי
הטעם, אותו בפסוק מובא – חימוץ לידי באים שאינם
יש, אלו מצה סוגי שלשני מובן יצאת...", בחפזון "כי

כללי, מצה `ezeבאופן אכילת מצוות קיום לגבי פגם
באמצעותם.

עשירה  מצה לגבי שההלכה מוצאים אנו שני, מצד
א') בסעיף שהוסבר (כפי דורות בפסח רק נאמרה
צריכה  פסח ליל של שהמצה ההלכה את זאת ולעומת

חימוץ" לידי לבוא "יכולה שהיא כזה, מבצק ,17להיות
כפי  מצרים, בפסח כבר כללי, באופן מוצאים, אנו

ב"ירושלמי" הפסוק 18שנלמד את 19מן "ושמרתם
"מצה  באמצעות רק חובה ידי לצאת שניתן המצות",

שימור" מצרים 20שצריכה שבפסח למרות כלומר, .
עלֿי  מצה אכילת חובת ידי לצאת היה אכילת אפשר די

כזאת  מצה להיות צריכה זו היתה עשירה, מצה
עם  מים בה שערבבו עיסה [כגון: שימור", ש"צריכה
– ואדרבה חימוץ", לידי "באה היא שאז פירות, מי

להחמיץ  ].21ממהרת
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מרור).9) (לענין רע"א קטו, פסחים ראה
(10– יאכל לא בתוד"ה (הובא פסחים ערבי ר"פ פסחים ירושלמי

ס"ב. סתע"א או"ח טושו"ע ספ"ו. חו"מ הל' רמב"ם ב). צט, פסחים
ס"ד. שם אדה"ז שו"ע

שם.11) אדה"ז שו"ע שם. טושו"ע
שריא12) עשירה מצה אבל (בסופו): שם יאכל לא תוד"ה okeראה

z"x bdep 'id.ועוד ספ"ו. חו"מ הל' הג"מ .
עה"פ.13) רש"י
ועוד.14) רפנ"א. ה' גבורות לחמא. הא פי' להגש"פ ריטב"א ראה
ר"ס 15) או"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"ו שם רמב"ם א. לה, פסחים

תנג.
סתנ"ג,16) חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה המצות. את ושמרתם וכמש"נ

.20 ובהערה בפנים לקמן וראה סי"ד.
רק17) לא והיינו, – סוס"א. סתס"ב שו"ע אדה"ז צ"ל obcdyלשון

כנ"ל  גו'" עליו תאכל מ"לא נלמד (שזה חימוץ" לידי הבאים "מדברים
שגם אלא וצריכה dqirdבפנים), חימוץ לידי לבוא שיכולה זו – צ"ל

וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ בארוכה כמשנ"ת שימור*,
(וש"נ). ואילך שצז ע' תשמ"וֿז) (קה"ת

ה"ד.18) פ"ב פסחים
במצרים).19) בהיותם עוד ע"ז שנצטוו (היינו יז יב, פרשתנו
הל'20) מ"מ וראה א). (לו, פ"ב פסחים ה' במלחמת רמב"ן עיין

שו"ע  לש). ואם ומ"ש ד"ה סתס"ב לטאו"ח בב"י (הובא ה"ה פ"ו חו"מ
הנ"ל. אדה"ז

(פסחים  הבבלי שגם – ב' אות סנ"ז חאו"ח צ"צ שו"ת בארוכה וראה
וראה  דירושלמי. זו דרשה ס"ל סי"ד) סתנ"ג אדה"ז בשו"ע הובא א. מ,

שם.בארוכה  הנ"ל הגש"פ
ס"ג.21) שם אדה"ז שו"ע ס"ב. תסב סי' או"ח טושו"ע בכ"ז ראה
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ה.
בעבודת  דרכים שתי מסמלים הנ"ל המצות סוגי שני

ה'
הענינים), של פנימיותם (עלֿפי זה לכל ההסבר
"לחם  שבין התוכני ההבדל הבהרת באמצעות יובן

ה': לעבודת ביחס עשירה" "מצה לבין עוני"

ומים, מקמח רק העשוי מבצק נאפה עוני" "לחם

נאפית  זאת, לעומת עשירה, מצה טעם. שום להם שאין

ודבש  שמן יין, עם שנילושה פירות 22מעיסה מי או ,
לעיסה.23אחרים  טעם המוסיפים ,

ה' בעבודת עוני"24ענינם "לחם כדלהלן: הוא
תענוג  מתוך (ולא עול קבלת מתוך עבודה מסמל

(וכתוצאה  הסברים שום אין שבשכל למרות והנאה);

גם אין עובד beprzמכך) זאת בכל אלקיים, לענינים
עשירה", "מצה עול. קבלת מתוך הקב"ה את היהודי

עבודה  ודעת", "טעם מתוך עבודה היא זאת, לעומת
הנאה. "טעם", בה שיש

עול, קבלת מתוך רק היא יהודי של עבודתו כאשר
שרוי  הוא הרי (רגשות), ומדות שכל של ה"טעם" ללא

ומדותיו שכלו שלפי להתנהג mewnאצלוyiבמצב,

קבלתֿ של הכח שבאמצעות אלא רע, לעשות אחרת,
הרע) כפיית = ("אתכפיא" הרע את מכניע הוא העול

היא  העבודה כאשר זאת, לעומת ה'. את עובד והוא

בשלימות, ודעת, טעם והמידות milleyמתוך השכל
רע  כל אין ה', מרצון ההיפך את לעשות האפשרות את

מוחלט). לטוב הרע הפיכת = ("אתהפכא"

לעיל  שנמנו המצה סוגי שני בין הקשר  זהו ואכן,

שאינם  מדברים העשויה מצה (ב) עשירה מצה [(א)

בפנימיו  – חימוץ] לידי מן באים אחד הענינים. של תם

של  באופן עבודה האחר: מן כתוצאה בא הפרטים
ומדות  שכל מתוך עבודה – בשלימותה עשירה" "מצה

ורע  חימוץ של אפשרות שוללת שמצה 25– כשם ,

כפשוטה, dlekiעשירה, dppi` כרגיל לידי 26לבוא, ,
חימוץ.

מאפשרת  עול, קבלת עוני", "לחם של עבודה רק
לידי  לבוא היכול לחם (זהו ורע חמץ של הימצאות

מאפשרים  ואין הרע, את שמכניעים אלא חימוץ),

"ושמרתם", עלֿידי – וחימוץ הגבהה התפשטות,
והתעסקות. מתמדת עבודה עלֿידי

ו.
ש"בחפזון  מפני דוקא עוני" "לחם בעבודת צורך יש

יצאת"
בשני  כללי, באופן מתבטאים, העבודה אופני שני
והגאולה  מצרים גאולת גאולה: של הכלליים הסוגים

העתידה.

כתוב  מצרים כי 27ביציאת (חפזון), העם" ברח "כי

היה עדיין ישראל  שבנפשות היו etwza"28"הרע ולכן ,
מצרים" מ"טומאת הרע, מן לברוח וזהו 28מוכרחים ,

לא  אך "אתכפיא". של עבודה – עוני" "לחם של ענינו

תלכו" בחפזון "לא יהיה אז לבוא: לעתיד "ואת 29כן
הארץ" מן אעביר הטומאה "אתהפכא"30רוח של מצב ,

עשירה. מצה –

טעם  מהווה יצאת..." ש"בחפזון לכך ההסבר זהו

מצה  להיות יכולה איננה פסח ליל של שמצה להלכה

באים  שאינם מדברים העשויה מצה לא (וכן עשירה
ש" מפני חימוץ): היה oeftgaלידי שהרע יצאת...",

לעיל) שהוסבר (כפי בתוקפו עבודה 31עדיין דרושה ,

עוני" "לחם – ו"אתכפיא" עול קבלת .32של
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ה"כ.22) (פ"ה שם וברמב"ם א. לו, א. לה, פסחים – הגמרא לשון
– א) לה, (פסחים דריב"ל עובדא ע"פ והוא "חלב". מוסיף ה"ה) פ"ו

שם. סתס"ב ב"י
(וראה 23) י"ח יוצאין פירות מי דבשאר ה"ה) (פ"ו שם ברמב"ם

ראיתי  לא שם: סתס"ב לטאו"ח ב"י ראה אבל ה"ב). פ"ה שם כס"מ
משקין. מי לשאר וחלב ודבש ושמן יין בין שחילק מהפוסקים אחד לשום

תסב. ר"ס או"ח פר"ח וראה
ב),24) צ, ג. (פט, קחו ד"ה ויקהל ס"פ תו"א עיין – לקמן בהבא

אוה"ת  ב). קטז, ד. קטו, ואילך. ג (קיד, בהוספות שם בתו"א וביאוריו
לחמא  הא ד"ה אוה"ת ב'קפא). ואילך. ב'קעא ואילך. קסג ב' (ע' שם
ואילך. סע"ג ו, ויקרא לקו"ת ג"כ וראה ואילך. תנח ע' (6 הערה (דלעיל

הערה 25) דלעיל המקומות בשאר – (ועד"ז ויקהל ס"פ תו"א ראה

כלל. חימוץ לידי באה שאינה עשירה.. מצה הקודמת):
(פסחים 26) מחמיצין אין (לבד) פירות מי – מים בה מערבין דכשאין

אדה"ז) (ושו"ע טושו"ע ה"ב. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם וש"נ. ע"ב, ריש לה,
תסב). סי'

ה.27) יד, בשלח
פל"א.28) תניא
(29.31 הערה דלקמן וככה המשך וראה יב. נב, ישעי'
ב.30) יג, זכרי'
ג.31) א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת – דה"חפזון" בענין ראה

פקכ"ט. שם בתחילתו, תרל"ז וככה ואילך. רצא ע' בא אוה"ת – ובארוכה
ועוד. (והמשכו). תש"ח בחפזון כי ד"ה

הנ"ל.32) לחמא הא סד"ה אוה"ת עד"ז ראה
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ז.
יתרון  יש הנ"ל הסוגים משני אחד לכל

אכילת  חובת ידי יוצאים אין שבפסח ההלכה
מפני  רק איננה עשירה, מצה אכילת עלֿידי מצה
כמו  איננה עשירה מצה של הפנימית שמשמעותה

" של באופן שהיתה מצרים, (קבלת gxaגאולת העם"
מפני  גם אלא לעיל), כמוסבר ו"אתכפיא", עול
יתרון  יש מצרים, לגאולת גם וכך עוני", של"לחם
לבוא, שלעתיד והגאולה עשירה", "מצה פני על

כדלהלן:

מתבטל 33אמנם  הרע עשירה) (מצה ב"אתהפכא" ,
רק  ב"אתכפיא": יתרון יש זאת בכל אך לחלוטין,

ב efעבודה ללחום ezribiכרוכה עליו האדם, של
הרע. את ולהכניע

מבטאת  "אתהפכא" של עבודה אחרת: בדרך או
שהוא ezecg`zdאת עלֿידי אלקות עם האדם של

מאפשרת  איננה שמציאותו כך, כדי עד עצמו את מזכך
את מבטאת "אתכפיא" רע; של zelhazddמציאות

מקום  יש ומדותיו, שכלו לפי לאלקות: וההתמסרות
עצמו, את מכניע הוא זאת למרות אך לרע, ואפשרות

ממנו שדורש ממה ההיפך את ומקיים eze`ivnעושה ,
ה'. רצון את

העתידה  בגאולה שגם לכך ההסברים אחד זהו
מצרים  ליציאת זכר שיהיו 34יהיה היא, המטרה שהרי ,

ipy של בדרגה נמצאים כאשר גם ביחד: היתרונות
שאין  עד לחלוטין, האדם מציאות זיכוך "אתהפכא",

שב"אתכפיא" היתרון קיים אז גם – לרע מקום 35כלל

– מצרים) המתבטאת ezelhazd(גאולת האדם, של
ויגיעה. בעבודה

ח.
ב  העתידה גם הגאולה בהזכרת צורך יש מצרים גאולת

אור" "תורה בספרו מסביר הזקן שבכך 36אדמו"ר ,
mixvnש  zle`ba אעלך "ואנכי – עליות שתי כתובות

עלה" שתהיה 37גם השניה לעליה גם היא הכוונה ,
העתידה. בגאולה

ותשפיע  תיזכר מצרים שגאולת שכשם אפוא, מובן,

צריכה  מצרים בגאולת גם כך העתידה, הגאולה על
ודיבורו  הבטחתו מורגשת בקשר 38להיות הקב"ה של

העתידה. לגאולה

ולנצחו  ברע להילחם והאומץ היכולת לכך: ההסבר
הוא  שבירתו לאחר אפילו (והרי בתוקפו הרע כאשר גם
מצרים  ביציאת היה שזה כפי בתוקפו, עדיין נשאר

" להיות צריך בסיוע gxaשהיה מתאפשרים העם"),
תביא, "אתכפיא" של שהעבודה וההרגשה ההכרה

ל"אתהפכא". דבר, של בסופו

היה  כבר מצרים, גאולת תחילת לפני עוד ולפיכך,
של והודעה –izyדיבור עלה" גם "אעלך – העליות

העתידה. הגאולה על גם

ט.
האחרת  בעבודה פרט היא העבודות מן אחת כל

רק  איננה מצרים, בגאולת העתידה הגאולה הזכרת
ה  על להודיע זאת cizrכדי ליישם כח נתינת גם זוהי אלא ,

(גלות  העבודה בתחילת שכבר – בהווה האדם בעבודת
העתידה. הגאולה "מעין" של עבודה קיימת תהיה מצרים)

עדיין  נמצאים כאשר לשאול: אפשר ולכאורה
עודנו והרע העבודה, תיתכן etwezaבתחילת כיצד ,

העתידה, הגאולה "מעין" שהיא עבודה של מציאות
"אתהפכא", הוא הרע?zexcrdשענינה של מוחלטת

איננה  העבודה שבתחילת למרות הוא: לכך ההסבר
בדרך  היא העבודה ולפיכך הרע, של התבטלותו קיימת
ה'), בסעיף לעיל שהובהר (כפי עול וקבלת מלחמה
צריכות  העול" ו"קבלת ההתבטלות אין זאת בכל
את  "לקשור" יש אלא הכרח, בדרך רק להיות

ל" עצמה שכלו ze`ivnההתבטלות שגם כך האדם, "
תהיה  ואז עול, ולקבלת להתבטלות "יסכימו" ומדותיו

בתענוג. גם המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה

מצרים  גאולת שבתוך העתידה הגאולה כלומר,
המביאה  עצמן, בפני ומדות שכל של העבודה איננה
אלא  ה') בסעיף שהוסבר (כפי ל"אתהפכא" בסופה
מצרים  גאולת של ה"אתכפיא" בתוך פרט מהווה היא

בתענוג. המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה –
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(33.24 בהערה שנסמנו במקומות בכ"ז ראה
אראנו 34) מצרים מארץ צאתך "כימי ונאמר ספ"א. ברכות משנה

מצרים" מארץ עלותו ביום לישראל היתה "כאשר טו) ז, (מיכה נפלאות"
טז). יא, (ישעי'

כו',35) תזכור למען יצאת בחפזון תש"ח: צאתך כימי סד"ה ראה

כו'. סט"א אתכפיא כד דוקא.. בנצחון המלך עונג ועד"מ
שמות.36) ר"פ
ענין 37) א"ל י"ד פסוק ג' בשמות וכן הנ"ל: ובתו"א ד. מו, ויגש

כו'. האחרונה הגאולה
ועוד).38) כב. פמ"ד, (ב"ר מעשה דחשיב
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שיוזכר  מצרים, גאולת של הענין גם לכך [בדומה
עיקר  העתידה: בגאולה "פרט" הוא לבוא, לעתיד

האדם  מציאות זיכוך הוא בעתיד ההתעלות

רק  ומוגבל מדוד יהיה לא הזיכוך אך ("אתהפכא"),
אלא  "מציאותו"), (לפי עצמו את האדם של זיכוכו לפי

ההתבטלות]. מעלת – מציאותו מהגבלות יותר

י.
רק  מצרים גאולת בתוך נמצאת העתידה הגאולה

הפרטים  מן באחד
ישראל  בני שאכלו שהמצה לכך ההסבר זהו

מצה  להיות יכלה מצרים, ליציאת כהכנה במצרים,
"מצה 39עשירה  להיות צריכה היתה היא שני מצד אך ,

שימור": שצריכה

בגאולת  העתידה הגאולה של ההתכללות סמך על
אך  מצרים. בתוך גם עשירה מצה מתאפשרת מצרים

רק  העתידה לגאולה "להידמות" יכולה מצרים גאולת
ש  – "עשירה" של lerdבפרט zlaw תהיה עצמה

הגאולה  שלפיו בענין לא אך ותענוג, ב"טעם" מלווה

("אתהפכא"), חימוץ" לידי לבוא "יכולה אינה העתידה
בתוקפו. עודנו הרע כאשר להתקיים יכול איננו זה פרט

יא.
בלבד  עוני" "לחם - ממצרים היציאה  לאחר

בני  עדיין היו שבו הזמן לגבי אמור הנ"ל כל
ממצרים, ביציאה אבל הגאולה, לפני במצרים ישראל
פסח  בליל שאוכלים המצה לגבי וכך הגאולה, לאחר

דוקא z`iviלזכר עוני" "לחם להיות מוכרח .40מצרים,

לכך  גרמה ממצרים היציאה הדברים: של הסברם
"עבדי  ונהיו פרעה", "עבדי היו לא כבר ישראל שבני

של41ה'" בדרגה אז היו הם כלומר, .ezekln zlaw
ה'42יתברך  ציוויי לקיום העול קבלת לפני שבאה ,

חז"ל: תחילה 43[כלשון שמים מלכות עול עליו יקבל
מצוות]. עול עליו יקבל ואחרֿכך

–efבעבודה האדם "מציאות" את לערב אין
חז"ל  לדברי מלכא 44בדומה קמי במחוג דמחוי מאן

היפך  הוא עונשו המלך) לפני ברמז שמצביע (=מי
והתענוג  ה"טעם" את כאן לערב אסור לפיכך החיים.
הקב"ה  של מלכותו קבלת כי עשירה, מצה של

"לחם באמצעות היא ה') עבדי "iper(להיעשות
התבטלות45בלבד  ,zhlgen.

תשכ"ו) שמיני וש"פ אחש"פ (משיחת
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המצה 39) הוא עוני" דה"לחם איתא, הנ"ל לחמא הא סד"ה באוה"ת
די iptlשאכלו עניא "לחמא בהגדה מש"נ מבאר [ועפ"ז עיי"ש חצות,

אבהתנא ג.aאכלו (פט, 24 שבהערה בתו"א מוכח וכן דמצרים"], ארעא
עיי"ש), ג. קיד,

עליו  שעונים ג"כ (כולל ענינים כו"כ בו יש עוני" ש"לחם וי"ל
שצריכה  כזו עשירה ומצה סע"ב) קטו, א. לו, פסחים – הרבה דברים

xeniy ענין – אתכפיא שענינה (מכיון עוני" "לחם (בכללות) ג"כ נק'
הבאה. הערה וראה עוני). בלחם עיקרי

מ"ש 40) להבין ד"ה צו (לקו"ת הידוע עם זה לתווך איך ויל"ע
[שלפני  דמצה ובכ"מ) והגדת. ד"ה סידור (הא'). ימים ששת ד"ה בהגדה.

היתה לא (ואילך) חצות ו]שלאחרי שימור צריכה היתה לבוא dlekiחצות
(ח"ב  תער"ב ובהמשך כו'), ממה"מ עליהם שנגלה זה (מצד חימוץ לידי

בחי' ש"היא תתקלג) dxiyrע' dvn."'כו
ה  ע"פ י"ל שלא ואולי זה דגם ב'קסאֿב) (ס"ע ויקהל באוה"ת מבואר

לקמן  (ראה בפנימיות" שזהו רק אתכפיא בחי' "כמו הוא כו' הספיק
קבלת ענינה דיצי"מ ג"כ zeklnבפנים, נק' ולכן בתכלית), ביטול שמים,

ולא  אתכפיא רק שהוא מכיון עוני", "לחם – זה עיקרי ענין מצד –
הקודמת. כבהערה כו'], בספה"ע רק נעשה [שזה אתהפכא

א.41) יד, מגילה נה. שם, מב. כה, בהר ראה
ואילך.42) תנג ע' הנ"ל לחמא הא ד"ה ראה
ועוד.43) ג. כ, יתרו מכילתא וראה מ"ב. פ"ב ברכות משנה
(4413 ובהערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה

שם.
(45.24 שבהערה לקו"ת גם ראה

ה'תשי"ב  הפסח, דחג ב' ליל שיחת

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

a"iyz'd ,gqtd bg z`xwl
חסידותיות. והתוועדויות ושמח כשר חג

שניאורסאהן  מנחם
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שמות יב, ח – ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי 
אש ומצות על מררים יאכלהו

וי"ל באופן אחר מהאמור לעיל. והוא:

חזר"ת, שהוא המובחר בכל המיני מרור ונק' חסא, הוא 
ששם  הה"ג  כל1  הכולל  ליסוד  שנמשכים  כמו  הגבורות 

נמתקין בהחסדים, זהו שנקרא חסא דחס רחמנא עלן.

עולשין, הוא הגבורות דנצח והוד שהם תרין פלגי גופא 
שנחשבים לא'. זהו ששמם א' עולשין. ומ"מ עולשין הוא 
עולשי"ן2  ודהוד,  דנצח  גבורות  ב'  שהם  לרמז  רבים  לשון 

גימט' ב' פעמים רג"ל3 היינו נצח והוד.

תמכא וחרחבינא, גבורות דחסד וגבורה.

וכן  מרור  הוא  הכוללם  ם  ושֵׁ התפארת.  גבורת4  מרור, 
אומרים בהברכה על אכילת מרור. הוא כי תפארת5 כולל 

והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה'  "לך  מ"ש  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )1

והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ" ותרגם "דאחיד בשמיא 

וארעא".

ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד עדר וז"ל: היסוד ממשיך מכל 

הגוף, שלכן נק' כל שכולל הכל, ע"ש. ראה רמב"ם הלכות דעות פ"ד 

הי"ט "שכבת זרע היא כח הגוף וחייו" ע"ש. ועיין לקוטי שיחות חלק יט 

עמוד 396. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן כד.

היסוד  בחי'  וז"ל:  קעא  עמוד  ח"א  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  וראה 

הוא בחי' כח המביא ההשפעה לידי גילוי למקבלים וכו', וכמ"ש כי כל 

דאחיד בשמיא ובארעא שמביא השפע כמו שהיא משמיא לארעא כו', 

טבע  וכמו  טוב  כי  צדיק  אמרו  כמ"ש  טוב  נקרא  שהצדיק  ידוע  דהנה 

יתן בלא  וכל אשר לו ממש  הטוב להטיב שיטיב מן השפע שבעצמו 

צמצום כו' וד"ל.

2( עולשי"ן בגי' 466, וכן ב' פעמים רג"ל )2 × 233( = 466.

3( והב' רָגלים כנגד בחי' נצח והוד הנק' לבר מגופא. ראה הביאור באור 

התורה בראשית יז, ב ואילך.

תחתיהם  ד"ה  ומנהגים,  טעמים  לקוטי  עם  פסח  של  הגדה  ראה   )4

באמצע המרור וז"ל: תחתיהם באמצע המרור. לכאורה הי' צ"ל המרור 

מעורר  שהמרירות  מפני  הוא  אך  גבורות.  בחי'  הוא  כי  שמאל  בקו 

המשכת רחמים רבים, כאשר תשתפך במר נפשו ויבוא לידי מרירות 

גדולה איך שהוא רחוק מאלקות עי"ז מעורר בחי' רחמים רבים )לקוטי 

תורה שיר השירים ד"ה קול דודי, ס"ב(.

ב  עה,  ה'תשע"ה[  ]קה"ת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה   )5

בריח  שנקרא  האמצעי  קו  בבחינת  הוא  יעקב  בחינת  עיקר  כל  וז"ל: 

כל הו' קצוות.

בסדר  האמצעי  בקו  הם  וחזרת  שמרור6  מה  והיינו 
האמצעי,  בקו7  הם  ויסוד  תפארת  כי  פסח.  דליל  הקערה 

התיכון המבריח כו' שהוא בחינת תפארת דז"א כידוע, דהיינו בבחינת 

כמה  יש  כאשר  התפארת  ענין  עיקר  שזהו  דוקא  מחו"ג  ההתכללות 

גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק גוון אחד אדום 

או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום ולבן הוא 

וזהו שיעקב נקרא בחיר שבאבות, כי  בחינת התכללות מחו"ג כנודע, 

במדת  רק  יצחק  ובחי'  בלבד,  החסד  בבחינת  רק  הוא  אברהם  בחינת 

משניהם  כלול  יעקב  בחינת  אבל  כו',  תפארת  בחינת  שם  ואין  הפחד 

חסד  אור  בו  שכלולים  לי  הי'  יצחק  ופחד  אברהם  אבי  אלקי  וכמ"ש 

דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל ב' הקוין דימין 

ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר בך אתפאר בך 

דוקא אתפאר בבחינת התפארת. ע"ש.

קו  הוא  תפארת  וז"ל:  תקנב  עמוד  ויקרא  פרשת  התורה  באור  וראה 

האמצעי שכולל חסד וגבורה, ובחסד וגבורה כלול ענפי החסד וגבורה, 

נצח כלול בחסד, והוד בגבורה, וא"כ הכל כלול בתפארת, ויסוד בודאי 

כלול בתפארת, ע"ש.

ובתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד מה וז"ל: עיקר ז"א 

וגבורה,  חסד  כולל  ותפארת  ז"א,  באמצע  שהוא  ויסוד,  תפארת  הוא 

ויסוד כולל נצח והוד, וגוף – תפארת, וברית – יסוד, כחד חשבינן ע"ש.

ועיין שיחות קודש ה'תשל"ט מוצש"ק פרשת ראה סעיף מח. ובילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן ד' הערה 10.

כאן,  יצחק  לוי  ט. ראה בפנים בלקוטי  ח.  ז.  ו.  6( מתרץ כאן שאלות 

הטעם לפי ביאור השני למה לא נשתנו שמותם בהגמרא ע"ש.

כחד  וברית  ע"ב."גוף  רלה,  דף  פנחס  פרשת  ג'  חלק  זהר  ראה   )7

חשבינן". תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך.

 – בהקדמה  זוהר  בתיקוני  )כמ"ש  "תפארת".  בחי'  זהו  גוף  פירוש: 

פתח אליהו( "תפארת גופא", ומזה בא ונמשך בחי' יסוד )כמ"ש שם( 

"יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", ד"תפארת" הוא הפנימיות – 

שבא  כפי  דגופא",  "סיומא  נק'  הוא  )"ברית"(  ו"יסוד"  המדה",  "גוף 

ההשפעה בפועל. )ראה תניא אגרת הקודש סימן טו(.

וז"ל:  קמד  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי  וראה 

והנה בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות 

ו' מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא 

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

ב', הששה מדות כמו שהם ביסוד ז"א, כי יסוד כולל ג"כ כל הו' מדות, 

 ילקוט לוי יצחק על התורה 
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מרור תפארת וחזרת יסוד. ומדוקדק לשון סידור רבינו ז"ל 
נקט  כורך,  שעושין  החזרת  המרור  ותחת  שנקט  מה  זיע"א 
כאן חזרת ולא מרור. הוא כי בכאן קאי זה על יסוד8, שיסוד 

הוא  עצמו  הו'  הו',  דמלוי  ו'  אות  דהיינו  ו'  אות  ג"כ  הוא  שיסוד  כידוע 

תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת נקרא עשיר 

שאין  דל  נקרא  ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר 

מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו, ע"ש.

*( מובא לקמן סי' קיח הערה 30. ובילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' 

קסו הערה 21. חלק א' סימן מז הערה 5. )ועי"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר 

זי"ע חוברת קסט(. חלק ב' סי' קלט הערה 16.

8( וזהו הדיוק ששניהם ב"אמצע", ע"ד קו האמצעי תפארת ויסוד, וכן 

בחי' יסוד נמשך מבחי' תפארת כנ"ל וזהו מ"ש בסידור "ותחת המרור 

הוא חזרת.
שם עמוד רפו

החזרת" וד"ל.

תפארת  הוא  מרור  וז"ל:  )א(,  מרור  ערך  יעקב  בקהלת  מ"ש  ולהעיר 

לדעת הרב ז"ל בסידור, מרור גימטריא חסד ודין ורחמים, וזהו תפארת 

שכולל כל אלו עי"ש. ]חס"ד )72( + ודי"ן )70( + ורחמי"ם )304( = 446, 

וכן מרו"ר, 446[.

קנ"ו ע"א,  כן כתב בשל"ה דף  יעקב  רומז על  וז"ל: מרור  )ד(  עוד שם 

והוא מבואר על פי מה שכתבתי דמרור הוא בחינת תפארת ויש לומר 

יעק"ב בחי"ר דאבה"ן גימטריא ז"ה המרו"ר עי"ש. ]יעק"ב )בגי' 182( 

+ בחי"ר )220( + דאבה"ן )62( = 464, וכן ז"ה )12( + המרו"ר )451( = 

463 + הכולל 464[.

לקוטי לוי יצחק על התורה

  נקודות משיחות קודש - מזמור קכב מתוך "תהילות מנחם"  
ג-ח – ירושלים הבנוי' כעיר שחוברה לה יחדו . . שאלו שלום ירושלים ישלו אוהביך. יהי 

שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך   

ירושלים – עיר שמאחדת
א. כללות תוכן המזמור הוא בשבח אודות ירושלים, החל מאחדות ואהבת ישראל שבה, 
כמ"ש "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך", ועד לענין השלום בכל הענינים שבירושלים, 

כמודגש בפסוקים "שאלו שלום ירושלים . . יהי שלום בחילך . . אדברה נא שלום בך". 

בירושלמי1  כדאיתא  בישראל,  והמשלים  המאחד  הגורם  היא  ירושלים  מזו,  ויתירה 
וטהרה(,  )טומאה  הקודש  על  אף  נאמנין  הבית(  לתוך  שנכנסים  מכס  )הגבאי  ש"בירושלים 
אע"פ שיש עדים יודעים )שראו אותם נכנסים לבית, ואי אפשר כבר לסמוך על נאמנות הגבאים 
בלבד, שאומרים לא נגענו בחפצים, כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, חל רק כאשר אין עדים 
נוספים שראו אותם, מכל מקום כאן מאמנים לגבאי מכס(. א"ר יהושע בן לוי ירושלים הבנוי' 
טומאה  על  נאמנים  )שיהיו  לחברים  ישראל  כל  עושה  שהיא  עיר  יחדיו,  לה  שחוברה  כעיר 

וטהרה, ואף על התרומה( . . ובלבד בשעה ששם עלו שבטים". 

)טומאה  רוחניים  בענינים  רק  לא  ישראל,  לאחדות  לגרום  ירושלים  של  שכוחה  היינו, 
וטהרה(, אלא גם בנוגע לאכילה גשמית, אכילת תרומה.

1( חגיגה פ"ג ה"ו. וראה חגיגה כו, א. 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג

 דרוהי המהרפ הליד    53 

נג

א. יש עוד טעם מה שהי' הדבור ביום אחד לחודש, 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחודש,  בי"ד  וההקרבה 
והעבודה הזאת היא שאנו עובדין לו שהוא יתברך אחד 
ענין  כל  ולפיכך  אותו,  לעבוד  ראוי  ולפיכך  זולתו  ואין 
שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח  עבודת 

לאל אחד יתברך.

ולפיכך פירשנו בחיבור גבורות השם )פ' ל"ה( שהי' 
הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.

בבית  מו(  יב,  )שמות  בפירוש  נאמר  שהרי  הראשון, 
אחד יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, 
שלא יהי' נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.

והשני )שמות יב, מו( ועצם לא תשברו בו שלא יהי' 
נחלק בעצמו, כי העצם הוא בנין בעל חי, ולא הי' נחלק 
עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.

השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל 
פרורים  נעשה  מבושל  הוא  הבשר  כי  אש,  צלי  אם  כי 
זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד  מחולקים 
שהוא צלי נתקשה ונעשה חלקיו אחד, ולפיכך צלי אש 
דוקא, ועוד מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם 

מבואר באורך עוד יותר.

על  מורה  באחד  כי  לחודש,  באחד  המצוה  לפיכך 
התחלה, ובפרט אחד לחודש ניסן שהוא התחלת העולם, 
ובהתחלה הש"י אחד, וזה שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי 
בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, 
על שם שהי' הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד יום 
בלבד,  ושמו  אחד  הש"י  הי'  הראשון  יום  אבל  השני, 
ולפיכך מצות התורה על הקרבן באחד לחודש, כי האחד 
הש"י  הי'  בו  אשר  העולם  התחלת  על  מורה  בחודש 
אחד, והתורה שהיתה גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת 
קודם העולם, לכך מצות התורה ביום זה שהוא התחלה 
ליקח הפסח לעבוד לאל אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה 

התורה שיקח הפסח לעבוד הש"י שהוא אחד.

אמנם שחיטת הפסח הי' בי"ד, כי אימתי יהי' ה' אחד 
ושמו אחד כשיסלק יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע 
מסית אחר עבודת אלילים, והיצר הרע עצמו קראו חז"ל 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, 

איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע 
רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל  נקרא  והוא 
ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר  שיצרו  אדם 
הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו,  שמע  קריאת 
עבודת אלילים באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד 
אשר הוא מביא לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות 
אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי  ומביא  טוב  ליצר 
יתברך  באחדותו  דבק  ויהי'  שמע  קריאת  יקרא  וכאשר 
יהי' מסלק השניות הוא יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק 
ה'  יהי'  ואז  שניות  שום  יהי'  לא  אז  העולם  מן  הרע  יצר 
אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור שאור וחמץ שהוא מורה 
שהוא  הפסח  ישחטו  אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק 

עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

לכך אמרו אור לארבעה עשר בודקין את החמץ אחר 
לבדוק  מתחיל  אז  י"ג  מספרו  אחד  כי  יום,  י"ג  שעבר 
חמץ, כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין 
החמץ בחורין ובסדקין לבער אותו ולסלקו מן העולם, כי 
אע"ג שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' 
לאחדות  גורם  הוא  השאור  וסלוק  אחד,  ושמו  אחד  ה' 
השאור  סילוק  סיבת  מ"מ  בעולם,  נגלה  שיהי'  הש"י 
אחד  הש"י  שיהי'  ראוי  הזמן  כאשר  הרע,  היצר  שהוא 
ושמו  אחד  ה'  יהי'  ואז  העולם,  מן  הרע  יצר  יסולק  ואז 
אבל  אלילים,  עבודת  שום  ונגלה  נמצא  יהי'  שלא  אחד 
על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי שיהי' ה' אחד, ולפיכך 
כי  י"ג,  הגיע  כאשר  מיד,  י"ג  אחר  הוא  הביעור  התחלת 

מספר אחד הוא י"ג ואז תיכף ומיד בודקין החמץ.

ואין זה דומה אל אחד בחודש, כי האחד הוא התחלה 
ומורה על האחדות שהי' בתחלה מצד שלא היו נמצאים 
לעתיד  אבל  עובדים,  שהם  דברים  ושאר  המלאכים 
רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י  שיהי' 
שהכל עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג 
והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד  שהוא 
וכאשר החמץ מסולק מן העולם  התחלה לבער החמץ, 
אז שחיטת הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו 

הכל לאחד.

דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל מפראג

 ילקוט גאולה ומשיח 
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נד נד

âניסן י"א ראשון âיום

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ לּמּלּואים הּוא ׁשמיני , «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ּבּיֹום  ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן עׂשר ראׁשֿחדׁש ונטל ; ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּׁשנּויֹות  עֹולם"עטרֹות Ï‡¯NÈ.ּב"סדר È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

נכנס  אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי ּומׁשּמׁשלהׁשמיעם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
נכנס  מאליו יאמרּו ולא ּגדֹולה, .ּבכהּנה ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה, עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

ãקודש משיחות ãנקודות

עניני  ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאףֿעלּֿפי

ּכלי  ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמׁשּכן

"ּכל  ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ׁשּמׁשה ועד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמׁשּכן,

וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ימי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשבעת

צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא אּלּו עילּויים ּכל הּנה – ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹּבֹו"

הּׁשמיני  יֹום – ּבּקדׁש") ("מעלין יֹותר נעלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹּבענין

אלקינּו ה' נֹועם ּד"ויהי הּברכה נתקּימה ׁשאז ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלּמילּואים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ׁשכינה ּתׁשרה . . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָעלינּו

העם  ּכל וּירא גֹו' הּמזּבח על וּתאכל ה' מּלפני אׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹ"וּתצא

ַָֹוּירנּו".

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּזה

ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבּמׁשּכן

ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ּבית ּכל על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדקאי

ּבאוירה  וחדּור מתנהל ׁשהּבית עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּקּב"ה,

ּכל  עלֿידי אֹור", ותֹורה מצוה ּד"נר ּבאֹור ּומּואר ְְְְְְִִֵֵַָָָָיהּודית,

נרֹותֿ הדלקת עלֿידי ּובמיּוחד ּומצֹותיה, הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעניני

ּבאֹופן  להיֹות צריכה זה ּבכל ׁשהעבֹודה – ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבתֿקדׁש

ּומעלה  מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ּבהיׂשגים מסּתּפק ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו

עֹוז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ְְְֵֶֶֶֶֶַֹּבּקדׁש

ה'תשד"מ) שני אדר כ' פרה, פרשת שמיני, פרשת שבת (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‡ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ נראה היה . «¿ƒ««¿ƒƒְִֶָָ

ּכי  לניסן ׁשמיני הּׁשמיני ּבּיֹום ּכי ְְְִִִִִִִַַָָלנּו
רק  לחדׁש ּבאחד הּוקם ְְִֶֶַַַַָָֹהּמׁשּכן
חדׁש ראׁש ׁשהיה אמרּו ְֲִִֶֶַַָָָֹֹהּמעתיקים
מׁשה  היה הּמּלּואים ימי ּובׁשבעת ְְְִִִִֵֶַַָָָֹניסן

ּכדי  וסֹותרֹו יֹום ּבכל הּמׁשּכן את ְְְְְִִֵֵֶַָָמקים

ּוללּמד: ּבֹו Ô¯‰‡Ïלהרּגיל ‰LÓ ‡¯˜ ְְְִֵַַ»»…∆¿«¬…
ÂÈ·Ïeאֹו מֹועד אהל מּפתח ויצאּו . ¿»»ְְִֵֶֶַָֹ

החצר: אל  נכנסה aהעדה dxez ְְִֵֵֶֶָָָָ
¯˜a Ôa Ï‚Ú ימי ·) ּבׁשבעת . ≈∆∆»»ְְְִֵַ

איל  ּגם חּטאת ּפר היה ִִִַַַַַַָָהּמּלּואים

ּבקר  ּבן עגל עם הזּכיר ולא ְְְִִִֵֶֶָָָֹלעֹולה
ׁשּפר  אלי והּקרֹוב ׁשנה ּבן הּוא ְִֵֶֶַַַָָָאם

ׁשנה: זכר ּבלא עגל bּכמֹו dxez ְְֵֶָָָָֹ
ÌÈÓÈÓz האיל ‚) ועל העגל על . ¿ƒƒְִֵֶַַַָָ

 חומש יומי 

פרשת שמיני

יום ראשון
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נה

נה

שמיני  פרשת - ט - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"א ראשון ליום יומי שיעור

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינתֹו ליֹום להׁשרֹות חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ; ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ וירא (ת"כ)∑˜¯· ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ
לכלגׁשת  ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר . ְֶֶֶַַָָָָָָֹ

E˙‡hÁ.נבחרּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa¯˜∑וכבׂש ועגל עּזים מקֹום ׂשעיר ּכל . ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
הּוא  ׁשנה ּבן "עגל", למד ׁשּנאמר אּתה ּומּכאן ,. ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

וזה  הּמזּבח את לחּטא הּמּלּואים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּופרי
ּפרׁשּתי  ּוכבר אהרן על לכּפר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהעגל

הּמּלה: hÁÏ‡˙זאת ÌÈfÚ ¯ÈÚN. ִַָֹ¿ƒƒƒ¿«»
ּתמימה  ׁשנה לֹו ׁשאין ועגל הּקהל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לעֹולה: ּכבׂש cוכן dxez ְְֵֶֶָ
ÏÈ‡Â ¯BLÂ ּגדֹולים:„) .‰ÁÓe היא . ¿»«ƒְִƒ¿»ִ

ואחד: אחד לכל dסלת dxez ְְֶֶֶָָָֹ
(Âוטעם‰LÓ ¯Ó‡iÂ ּכאׁשר . ְַַ«…∆…∆ֲֶַ

ּכבר  וטעמֹו אֹותּה ואׁשאל .ְְְְְִִֶֶַַָָָהראיתי
הּדב  זה מׁשה להם ׁשּיּתנּואמר עׂשּו ר ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

יראה  אז ואיל וׁשֹור וכבׂש ועגל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׂשעיר

האׁש על והּטעם ה' ּכבֹוד ְְֵֶַַַַָָלכם
fׁשּיצא: dxez ֵֵֶ

ÌÚ‰ „Ú·e E„Úa ¯tÎÂ (Ê ׁשהיא . ¿«≈««¿¿«»»ִֶ
הּקהל  ּכל ועל נפׁש על ׁשּתכּפר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָמצוה
ּכ ואחר ּבעד ּתכּפר החּטאת ְְְְֵַַַַַַַַָָּובפר

לא  ּכי ּבעדם וכּפר העם קרּבן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּתעׂשה
היֹותֹו עד אחר על לכּפר אדם ְֱֵֵַַַַַָָיּוכל

חטא: מּכל gטהֹור dxez ְִֵָָ

BÏ ¯L‡ (Á יֹום ּפר וכן היה מּׁשּלֹו . ¬∆ְִֵֶַָָ
hהּכּפּורים: dxez ִִַ

Ìc‰ ˙‡Â (Ë:יצק הּנׁשאר .i dxez ¿∆«»ְִַַָָ
·ÏÁ‰ ˙‡Â (È על ואׁשר המכּסה. ¿∆«≈∆ְֲֶֶַַַַ

הּכליֹות: ועל i`הּקרב dxez ְְֶֶַַַָ
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נו שמיני נו פרשת - ט - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"א ראשון ליום יומי שיעור

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ מּלּואים וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו עלּֿפי לא וכּלן ; ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑ נדבה ּבעֹולת כ)ּב"וּיקרא"המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

$

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ(יב ט, "וּימציאּו",(רש"י נאמר ּכאן ¿»»¿«¿»»ְֱִֶַַַָ

זריקת  ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואּלּו

ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה החּטאת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדם

הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָזריקת

ּבעֹולה, רק והזמנה") ("הֹוׁשטה "וּימציאּו" נאמר ְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָלכן

ּומזּמן  מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּכן

לאחר  נֹוספת ּבפעּלה צר היה ּבחּטאת ואּלּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻלזריקה;

אצּבע. טבילת – הּדם ְְְִִֶַַַַָמסירת

(54 עמ' לב כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‡ÈˆÓiÂ (·Èׁשּמצאּו מצא מּגזרת . ««¿ƒְְִִֶַָָָ
:הּצֹור biּבׁשעת dxez ְִֶַַ

ÌÚ‰ Ôa¯˜ ˙‡ ·¯˜iÂ (ÂË על . ««¿≈∆»¿«»»ַ
ÔBL‡¯kהּמזּבח: e‰‡hÁÈÂ הּוא . ְִֵַַ«¿«¿≈»ƒ

וטעם החּטאת: ּכּפר B‡hÁiÂעגל . ְֵֶַַַַָ«¿«¿ִֵ
החּטאת: fhּבֹו dxez ַַָ



  הלי דהלד • דהמ יתד   57 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז

נז

שמיני  פרשת - ט - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ב שני ליום יומי שיעור

âניסן י"ב שני âיום

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה היא.¯˜a‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ אחר עׂשה אּלה הּתמיד ּכל .עֹולת «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ המכּסה הּקרב חלב .את ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ להקטירם אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה, נמצאּולאחר , «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יברכ ּכהנים: יּׂשא ּברּכת יאר, ,.„¯iÂ∑ הּמזּבח מעל. «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבפ  ּכהנים ׁשמיני ּברּכת רׁשת ְְְֲִִִִַַָָֹ

ÌÎ¯·ÈÂ 'Â‚ Â„ÈŒ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ«ƒ»«Õ¬…∆»»«Õ¿»¬≈

יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – ובפירוש ויברכם כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

ּברּכת  מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָּבּמפרׁשים

מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּכהנים

יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּברכה

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

È·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ (ÎÌ הּכליֹות עם . «»ƒ∆«¬»ƒְִַָ

:הראיתי ּכאׁשר הּכבד akויֹותרת dxez ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
˙BÊÁ‰ ˙‡Â (‡Î חזה ּגם הּׁשֹור חזה . ¿∆∆»ֲֲֵֵַַ

‰ÔÈÓiהאיל: ˜BL ˙‡Â ּומּזה מּזה . ִַָ¿∆«»ƒִִֶֶ

אֹו הּפאה אל סמּו ְֵֶַָָוׁשֹוק
akהּצד: dxez ַַ

ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ (·Î. «ƒ»«¬…∆»»∆»»
מּכאן  העּתיקּו וקדמֹוננּו נכחם ְְְְִִִֵֶֶַָָאל

ּכּפים: נׂשיאּות ּכאׁשר iÂ¯„צּורת . ְִִַַַ«≈∆ֲֶַ

יום שני
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נח שמיני נח פרשת - ט - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ג שלישי ליום יומי שיעור

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑ מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים' 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
מעׂשה  על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:

ּדן הּקטרת  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף
אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם
ּכל  ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמעׂשים
עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ְֲִֵֵֶַַַַָָָָואֹומר:
למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּובׁשבילי
מּיד  ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מׁשה

ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמרּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה' צ)נעם ׁשּתׁשרה (תהלים רצֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה
ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּמּלּואים
נכלמים  יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים
העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה
וירא  ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם
ּבכם  ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידי

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום .וּתדעּו ְְֵֶַַָָ

âניסן י"ג שלישי âיום

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

ּברכֹות  ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו משכיל אּלּו. חכמים, שפתי רמב"ן, (ראה ְְְִֵֵַַָ

ועוד) .לדוד,

והּכונה  ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

את אהרן ׁשּקּים לא היא ּכהנים,ÂˆÓ˙ּב"ויברכם", ּברּכת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹƒ¿«ְֲִִַֹ

אהרן ׁשּבחר עת BBˆ¯aאּלא ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ֲֶֶַַָָֹƒ¿ְְְִֵֵֵֶָָָ

ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבפסּוקי

מהּֿׁשאיןּֿכן  מקרא", ׁשל "ּפׁשּוטֹו המפרׁש לרׁש"י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָרק

ּבּׁש"ס  מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּבדר

על קאי ּכהנים].ÂˆÓ˙ׁש"ויברכם" ּברּכת ְֲֵֵֶַַָָƒ¿«ְֲִִַֹ

ּכּפרת  על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,

העדּות  מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא

פקודי) פרשת על (סוף הּקּב"ה להם ׁשּויּתר ליׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עדּות

ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעׂשה

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּבר הּברכה ּתֹוכן ‰'È·¯וזהּו EÎ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿»∆¿

חטא  ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה הֹודיע (תשא העגל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

שם) ורש"י יד .לג,

¯‡È"ׂשֹוחקֹות ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא והינּו(רש"י , »≈ְְְְֲִֶַַָ

יׂשראל. ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּתׁשּכֹון

ׁש" עלֿידי ּכעסֹו"OÈ‡והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, ,(רש"י ְְֵֶַƒ»ְֲִַ

העגל. חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהיינּו

מת  – ואילך 39 עמוד כב, כרך לקוטי־שיחות שבת')(על־פי 'לקראת וך

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מעׂשֹות  ירד ּוכבר רּבים ְְֲִִִֵֶַַָָהראיתי
וטעם  והּׁשלמים: ועֹולתם העם ְְְְִַַַַַָָָָָחּטאת

„¯iÂׁשלׁש ׁשהיה הּמזּבח ּבעבּור . «≈∆ְֲִֵֶַַַָָָֹ

מׁשה  ּבאּו ּכן ואחר קֹומתֹו ְֵֶַַַָָֹאּמֹות
ׁשּבאּו ויּתכן מֹועד אהל אל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹואהרן
ּובצאתם  ׁשּתצא האׁש על ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָלהתּפּלל

העם: את ׁשניהם bkּברכּו dxez ְְֵֵֶֶָָ
‰ÏBÚ‰ ˙‡ („Î ועֹולת אהרן עֹולת . ∆»»ְֲַַַֹ

מּלבד  כ' ּכן ּכי ּתמיד ועֹולת ְְִִִֵַַָָָהעם

יום שלישי



  הלי דהלד • דהמ ירדיד   59 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט

נט

שמיני  פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ג שלישי ליום יומי שיעור

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨̧©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

ì øLà äøæ Là ýåýé:íúà äeö à §Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯¬¬Ÿ¦−̈Ÿ¨«

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
רּבן.אהרן  מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתדע  לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: יׁשמעאל ,רּבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר
ּכדאיתא  וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּמקּדׁש.

רּבה" .ּב"וּיקרא ְְִַַָָ

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

e¯B‰L È„ÈŒÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆

ÔÈÈ ÈÈe˙L :¯ÓB‡ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ .Ôa¯ ‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰¬»»ƒ¿≈…∆«»«ƒƒ¿»≈≈¿≈«ƒ

Lc˜nÏ eÒÎ(ב י (רש"י, ƒ¿¿«ƒ¿»

ואב  נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות נעלית עם היתה יהּוא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּגדֹולים  "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדיּֿכ ועד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּביֹותר,

ּבכל  ּבבחירי", – "ּבקרֹובי קראם והּקּב"ה ,"ּומּמ ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּמּני

ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ּבעֹונׁש נענׁשּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹזאת

ּבפניו. הלכה ׁשהֹורּו – לרּבם ְְֲֶַָָָָָָָהראּוי

הּוא  – ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות – אליעזר ְְֱִִֶֶַַַַַַָָֹורּבי

לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ׁש"האֹומר ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאֹומר

הּנֹוגע  ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול מּיׂשראל", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתסּתּלק

יׂשראל. לכללּות הּׁשכינה ְְְְִִִִֵַָָָלגילּוי

אני  למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומּזה

ׁשּיֹורה  ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמידֿחכם

אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ּבּתֹורה, ההלכה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלי

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא – ה' ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִַַַַָֹּבּה

היה זה ּובכלֿזאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי –Ïk ְְֲִִִֶַָָָָָָָֹ»

" אהרןÏ‡חטאם, ּבני הלכה ‡l‡מתּו ׁשהֹורּו עלֿידי ְֶָ…ְֲֵֵַֹ∆»ְֲֵֶַָָ

להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה – ּכ ּכדי ועד רּבן", מׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבפני

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ׁשּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא

הּתֹורה  ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָלאיד

ׁשּכל  ועד – הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא יהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלֹו

הּתֹורה. ּבהבנת חדּור יהיה ְֲִֶַַַָָָּכּולֹו

ׁשתּויי  אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו –ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

נכנסּו והּׂשגה,Lc˜nÏיין הבנה – ּבינה ּבחינת הּוא יין :" ְְִִַ«ƒ¿»ְְֲִִִַַַָָָָָ

הבנה ÈÈe˙Lּו" וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו יין" ¿≈ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּנכנסּו – הּוא והחטא זה:Lc˜nÏוהּׂשגה, ּבצּיּור ְְְְְִֵֶַַָָ«ƒ¿»ְִֶ

הּכניסה ּבעת אּלא אינֹו יין" "ׁשתּויי ׁשל Lc˜nÏהחּסרֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ«ƒ¿»

אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו האדם עבֹודת אבל –ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

והּׂשגה: ּבהבנה להיֹות ְְְֲִִַַָָָָָצריכה

מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקּדׁש

מלּכא  קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, המלכים ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמלכי

קּמי  "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית להיֹות ׁשּצרי – ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוכּו'

להיֹות  צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו עבֹודתֹו אבל ְְֲֲִִִִֵַָָָָָמריּה",

וחדּורה  מּמּולאת מציאּותֹו ׁשּכל יין" ּד"ׁשתּויי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבאֹופן

הּתֹורה. ְֵֶַָּבׂשכל

תשכ"ו) אייר החודש מברכים שמיני, פרשת שבת (משיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּבקר: ‰ÌÈ·ÏÁעֹולת ˙‡Â מהעגל . ֶַַֹ¿∆«¬»ƒֵֵֶָ
והאיל: והּׁשֹור והּׂשעיר אהרן ְְְְֲִִֵַַַַָָֹואיל

ep¯iÂ הרּנה וּתעבֹו' וכן קֹול הרמת . «»…ְֲֲִֵַַַָָָ

`ּבּמחנה: dxez ֲֶַַ
B˙zÁÓ LÈ‡ לקח ‡) איׁש ּכל . ƒ«¿»ִַָָ

היה  הּדבר ׁשּזה ּדעּתי ּולפי ְְְִִֶֶַַַָָָָָמחּתתֹו
הּיֹום  הן והעד הּׁשמיני ּבּיֹום ְְִִֵֵַַַַָּגם

חּטאתם: את ‡Lהקריבּו Ô‰a eziÂ. ְִִֶַָָ«ƒ¿»∆≈
זרה: אׁש טעם וזה ׁשּיצאה מהאׁש ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלא

‡וטעם ‰eˆ ‡Ï ¯L‡Ì˙B ׁשּמּדעּתם . ְַַ¬∆…ƒ»»ְִֶַָ

ּגם  קטרת להקטיר ּבצּוּוי ולא ְְְְְִִֶַַָֹֹעׂשּו
זרה: aּבאׁש dxez ְֵָָ

'‰ ÈÙÏ e˙eÓiÂ ׁשעׂשּו·) חׁשבּו ּכי . «»ƒ¿≈ְִֶָָ

לפניו: רצּוי bּדבר dxez ְָָָָָ
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ס שמיני ס פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ג שלישי ליום יומי שיעור

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה כט)"ונעדּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מׁשה  לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל
הּבית  ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה (ת"כ.עכׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰¯Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקתֹו(שם על ׂשכר ,קּבל «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
יין לבּדֹו ׁשתּויי ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ּפרׁשת ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּומתקּלס  ּומתעּלה מתירא ּבאּלּו,ּבּצּדיקים ּכן אם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ

אּלא אלה  ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי ים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
'מּמקּדׁשי'. ְִֶָֻ

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ אחי ׁשּנאמר:עּזיאל היה, עמרם …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
הּכּלה  מּלפני הּמת את העבר לחברֹו: האֹומר ,ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב .ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָֹ

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑ מתים נכנסּוׁשל אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד , ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

ãקודש משיחות ãנקודות

È·¯˜a ¯Ó‡Ï '‰ ¯ac ¯L‡ ‡e‰ Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«¬…¬∆ƒ∆≈…ƒ¿…«

Ô¯‰‡ ÌciÂ „·k‡ ÌÚ‰ Ïk Èt ÏÚÂ L„w‡(ג (י, ∆»≈¿«¿≈»»»∆»≈«ƒ…«¬…

להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע

מבאר  :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא אהרן ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹואּלּו

ׁשּתפקידֹו – ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹּבחסידּות

"ׁשֹוׁשבינא  הּוא ואהרן ּבעֹולם. אלקּות ְְְְֱֲִִַַָָָֹֹלהמׁשי

למעלה. העֹולם את להעלֹות ׁשּתפקידֹו – ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּדמטרֹוניתא"

לאדם, נזק לגרם יכֹולה הרע ידיעת ׁשעצם מבאר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעֹוד

לר  קׁשר ּכל להם ׁשאין אלקּיֹות ּבדרּגֹות אין ואּלּו ע, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההֹול על ידע מׁשה לכן לנזק. ּגֹורמת הרע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹידיעת

ׁשּלמעלה  אלקּות ּבבחינת הּוא מׁשה ּכי ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹלהתרחׁש,

אהרן  מהֿׁשאיןּֿכן לו. מּזיקה לא הרע וידיעת ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹמהעֹולם,

ידע  לא לכן לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעצם

להתרחׁש. ְְִֵֵֵַַמההֹול

קעג) ע' ח"ח קודש (אגרות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰ ¯ac ¯L‡ ‡e‰ לי ‚) אמר ּכבר . ¬∆ƒ≈ְִַָָ
ּבּקרֹובים  קדּׁשתֹו יראה ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַָֻהּׁשם

וכאׁשר  ידעּתי אתכם רק ּכטעם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָאליו
ועל  נכּבד אהיה אז קדּׁשתי ּבם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻאראה

מּמּני: וייראּו אּכבד העם ּכל cּפני dxez ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
Èt ˙‡Ó ÌÎÈÁ‡ ˙‡ e‡N („¿∆¬ƒ∆≈≈¿≈

L„w‰ היתה הּקטרת ּכי אֹומרים יׁש . «…∆ְְְִִֵֶַָָֹ

נכנסים  והלוּים העֹולה מזּבח ְְְְְִִִִִִֵַַָָָלפני

מזּבח  על ׁשהיתה אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשם
מֹועד: מאהל הֹוציאם ּומׁשה ְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹהּקטרת

L„w‰ Èt הּמחנה ּכנגד החצר היא . ¿≈«…∆ְֲִֵֶֶֶֶַַָ
ּפרׁשּתי: dּכאׁשר dxez ְֲִֵֶַַ
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שמיני  פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ג שלישי ליום יומי שיעור

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑ּתגּדלּו ׁשאבל אל מּכאן, ׂשער. «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ
ּבתסּפרת  ב).אסּור יד ּתערּבבּו(מו"ק אל אּתם אבל ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

מקֹום  ׁשל ˙e˙Ó.ׂשמחתֹו ‡ÏÂ∑ּתעׂשּו אם ּכן,הא ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡¯NÈ.ּתמּותּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּהׁשל  להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידיֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ּכדר ÌÎ‡·a.ׁשכרּותֹויין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם

מה  מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר
ּכאן  אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלהּלן

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ למחּללת קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ּפסּולהּכדי עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא (זבחים . ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ (Â אֹומרים יׁש . »≈∆«ƒ¿»ְִֵ
ּפרע: והּנכֹון ˙eÓ¯Ùלגּדל ּתקרעּו . ְֵֶַַƒ¿…ְְְִַָ

וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו מן ְְְְִִִֶָָֹׁשהּוא

מכּוסה  אמרּו ורּבים ּפרּוע ְְְְִִֶֶַַָָיהיה
ּדברי  והאמת מגּולה אמרּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָואחרים

˙e˙eÓהּקּבלה: ‡ÏÂ ולא מּלת . ַַָָ¿…»ְִַֹ
חכמה  למדּתי ולא ּכמֹו עצמּה ְְְְְִֶֶַַָָָָֹמֹוׁשכת

ּכי  יקצף העדה ּכל על ולא הּוא ְְְִִֵֵַָָָֹֹוכן
וטעם ּבעדם: ּתכּפרּו ÌÎÈÁ‡Âאּתם ְְְֲֶַַַַַָ«¬≈∆

Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk רמּוז ּתמצאּנּו . »≈ƒ¿»≈ְִֶָָ
אנכי: ראה fּבפרׁשת dxez ְְִֵַָָָֹ

Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ (Á נביא ּכי . «¿«≈∆«¬…ִִָ
ּכמֹו מׁשה ידי על אֹומרים ויׁש ְְְְִֵֵֶַָָֹהיה
הּוא  ׁשּיׁשמר והזהירֹו אחז אל ְְְִִִֵֶֶַָָֹּדּבר

ּבניו  מתּו ּכאׁשר ימּותּו ׁשּלא ֲֵֶֶַָָָָָֹּובניו
hהּגדֹולים: dxez ְִַ
¯ÎLÂ (Ëּדבׁש אֹו חּטה מּמין העׂשּוי . ¿≈»ְִִִֶָָָ

הּדעת  מׁשחית הּיין ּכי ּתמרים ְְִִִִַַַַַַָאֹו

ּכן  על הּדברים. לֹו ויתערבּו ְְְְְִִֵַַָָָלׁשֹותיו
ותבּדיל  ּגדֹול ּכהן אּתה ּכי ְְְְִִִֵַַַָָֹּולהבּדיל
והּוא  החֹול ּובין הּקדׁש מקֹום ְְֵֵֶַַֹּבין
קדׁש יֹום ּבין יּתכן ּגם חלּול ְִִֵֵֶַָָֹמּלׁשֹון

iלחֹול: dxez ְ
¯B‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈ·e (È ּבּבהמה . ≈«»≈≈«»ְֵַָ

נכּתבה  ּכן על ּובעֹוף הּמים ְְְִִֵֶֶַַַָָּובׁשרץ

החּיה  זאת ּפרׁשת הּפרׁשה זאת ֲֵַַַַַָָָָָָֹֹאחרי
אדם  וצרעת הּיֹולדת טמאת ּכן ְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻואחר
ונּדה  וזבה וזב קרי ּובעל ּובית ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּובגד

ּובין  טעם ּובין וזה הּטמא ְֵֵֵֶַַַָ

i`הּטהֹור: dxez ַָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe (‡È ׁשאר . ¿∆¿≈ƒ¿»≈ְָ

אתכם  יֹורּו אׁשר ּככל וכן ְְְְֲִֵֶֶֶַָהּמצֹות
aiהּכהנים: dxez ֲִַֹ
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i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור יכֹול (ת"כ)לּמד . ¿…ְִִֵֶָָָָ
מיתה  חּיב אּת...יהא ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ? ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

תמתּו" יח)ולא ּב(במדבר ּבעבֹודתם ּכהנים ואין . מיתה, ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבהֹוראתם .חכמים ְְֲִִָָָָָ

$
âניסן י"ד רביעי âיום

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
העגל  עֹון על מיתה ׁשּנאמר:נקנסה הּוא ט). (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' התאּנף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי ב)אּלא  ּפריֹו(עמוס "ואׁשמיד ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה, ּבּטלה מׁשה ׁשל ּותפּלתֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעל";
ט) אהרן (דברים ּגםּֿבעד "ואתּפּלל ההוא": ˜eÁ.ּבעת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ אֹוננין ∑‡˙ ׁשאּתם וקדׁשים אףֿעלּֿפי , ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לאֹונן  ׁשמיני ∑‡˙Án‰Œ‰.אסּורים מנחת ּומנחת זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נחׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי ּתלמּודֿלֹומר? מה ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
צּבּור ׁשה  מנחת ּבּהיא ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנחֹות  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר .לדֹורֹות, ְְְְְִֵַָָָָֻ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לּבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְִֵַָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)ä äæç úàåúàå äôeðz|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ ׁשלמי eÏÎ‡z.צּבּור ׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

¯B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

‰ˆÁÓ ‰Ïha ‰LÓ ÏL B˙lÙ˙e(יב י, מו"ח (רש"י כ"ק סּפר ¿ƒ»∆…∆ƒ¿»∆¡»ִֵ

מּדּוע  מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י ְֲִֶֶַַַַַַָָָאדמֹו"ר,

ׁשּידּועה  וענהּו, ּבתפּלה, ּכלּֿכ חסידים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָמאריכים

מאריכים  ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּפלּוגּתא

ידי  על לפרׁש: ויׁש ּתסּפיק. מחצה ׁשּגם ּכדי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלה,

ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאריכּות

ּכנגד הם העליֹונה מּמּנה.Ïkהּדרּגה ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְְֵֶֶֶַַָָָ»ְְִֶֶַַָָָ

(275 עמ' ט כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Án‰ ˙‡ eÁ˜ (·Èׁשהקטירּו אחר . ¿∆«ƒ¿»ְִִֶַַ
הּנׁשאר  לאכֹול ראּוי אין לגבֹוּה ְְֱִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּה
לאכֹול  ּתחּלּו ועּתה מקּדׁשים אם ְְֱִִִֵֶַָָָֻּכי
ּתמיד  ׁשּתּקחּו הּׁשם לכם ׁשּנתן ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהחק

ׁשהקטירּו מנחה ּכל ּופרּוׁשֹו ה' ְְִִִִֵֵֵֶָָמאּׁשי
הּוא  ואם טהֹור ּבמקֹום לּׁשם ְְִִֵֶַָָָמּמּנּה
ּתאכלּו והּׁשֹוק והחזה החצר ְְְֵֶֶֶַָָֹחּוץ
טהֹור  ּכל ּכתיב ּכן ּכי ּונקבֹות ְְְִִִֵֵָָָזכרים

ויליד  ּכסף קנין וכן אֹותֹו יאכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹּבבית
ּתאכלּו וכאׁשר ׁשּׁשבה ואלמנה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹּבית
החק  לכם יהיה והחזה הּׁשֹוק ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹעּתה

הּׁשלמים: זבחי מּכל biלקחּתֹו dxez ְְְְִִִֵַַָָ

יום רביעי
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יׂשראל  מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ,הּקלעים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור נה)ׁשהּוא מּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ
העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ·e.ׁשּקדׁשים ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆

EÈ˙·e∑(ת"כ) לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק,
ּתלמּוד  ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה
ואין  לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלֹומר:

לּבנֹות  .חק ַָֹ

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ אׁשר" לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתרּומה  ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר ְְֲִִֵֶַַָָָהּונף
ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. מעלה –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? .ּותנּופה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי .ּכבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

$
âניסן ט"ו חמישי âיום

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑.ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

עּזים  ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף  לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת"כ)אּלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה טּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
להם  ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

מּצֹות" "ואכלּוה L¯c.ּבּמנחה: L¯c∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה ?הּללּו: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי"א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני הכי הרא"ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.גרס ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

אהרן  ׁשל ּכבֹודֹו הּבנים ּבׁשביל ּכנגד ּפניו הפ , ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
להם ∑Ó‡Ï¯.וכעס  ּדברי!אמר על הׁשיבּוני :. ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומהּו

ונפסלה? יצאה לּקלעים ˜„ÌÈL.חּוץ L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל אכלּתם להם: לא מּדּוע היתה, דׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.אֹותּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשהּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מתּכּפרים  ּובעלים ‰Ú„‰.אֹוכלים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכּפר  ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּכאן
וחּטאת  ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל

ּבאּונחׁשֹון  לכּפרה .לא ְְַַָָָֹ

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

.Û¯N (ÊË ׁשם נקרא ׁשּלא מהּבנין …»ְְִִֵֵֶַָָֹ
וׁשּוטף: ּומֹורק ּכמֹו fiּפֹועלֹו dxez ְְֳַַ

L„w‰ ÌB˜Óa (ÊÈ מֹועד אהל ּפתח . ƒ¿«…∆ֵֶֶַֹ
לכם  הּׁשם נתן ואֹותּה ּכתּוב ּכן ְִֵֵֶַַָָָָּכי

החּטאת  את אּתם ּתאכלּו ּכאׁשר ְֲִֶֶֶַַַַָֹּכי
ּפרּוׁשֹו אֹו העדה עֹון את יּׂשא ֲִֵֵֵֶַָָָהּׁשם

יום חמישי
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(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה הּובא, ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, יּובא (לעיל אׁשר "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" ‡˙d.מּדמּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכלּה לכם היה ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

אֹוננים  ׁשאּתם ˆÈ˙Èe.אףֿעלּֿפי ¯L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑ לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר: כא)עז, מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקצף
ׁשּיהא  ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּיהא  ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו
ּבאלעזר  היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתלמיד

ּתלמּודֿלֹומר: לא)להׁשיב? הּכהן (שם אלעזר "וּיאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מׁשה  לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאלֿאנׁשי
ׁשני  ּפנים ׁשל ּב'ספרי' מצאתי זֹו הּנׂשיאים! .ולפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

e·È¯˜‰ ÌBi‰ Ô‰∑ אֹומר קא)?מהּו אמר (זבחים אּלא, ≈«ƒ¿ƒֵֶַַָָ

ׁשעבד  ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחּלל.
אֹונן  ּומקריב ּכהןּֿגדֹול ׁשאני הקרבּתי, .אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑,ּבני הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַַָָֹ
עליהם  אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכאּלּו,

להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑ הּייטב אכלּתי, ואם ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
מּתר (שם)∑‰ÌBi.וגֹו'? לילה אנינּות ׁשאין אבל , ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום אּלא ‰'.אֹונן ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ׁשמעּת אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ְִַָָ
ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, .ּבקדׁשי ְְְְְְֵֵֵֵָָָָָ

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

˙B¯Bc ÈL„˜a Ï˜‰Ï EÏ ÔÈ‡ ,‰ÚL ÈL„˜a zÚÓL Ì‡ƒ»«¿»¿»¿≈»»≈¿¿»≈¿»¿≈

יט) י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

(ּבדֹומה  אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה לפּגע ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכדי

ּבין  הבּדל אין ואםּֿכן ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלּצּוּוי

אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹקדׁשי

אּלא  אינּה מאבלּות להּמנע ‰ׁשההֹוראה ÈÙÏ' ּבמקֹום , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָƒ¿≈ְִ

אינּה הּקרּבנֹות אכילת א ‰'הּמזּבח, ÈÙÏ אין ולכן ְְֲִִֵֵַַַַַָָָƒ¿≈ְֵֵָ

הֹוראה  היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלאֹוכלם

ְֶֶֻמיחדת).

(106 עמ' יז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכי  והּטעם החּטאת את ּתׂשאּו ְְִִֶֶַַַַַַָאּתם
ּכן  על עֹונם יכּפר ידכם ְְֲֵֶֶַַַָֻעל

giלכּפר: dxez ְֵַ
Ï‡ dÓc ˙‡ ‡·e‰ ‡Ï Ô‰ (ÁÈ≈…»∆»»∆

‰ÓÈt L„w‰ ּכל על הּבא ּכפר . «…∆¿ƒ»ְַַַָָ
ואם  ולּקהל. לּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַָָֹהּמצֹות
ולא  ׂשרף חּטאת ּפר הּנה ׁשֹואל ְְִִֵֵַַַַַֹֹיׁשאל
והּטעם  ּבּקדׁש לפנים ּדמֹו את ְְִִֶֶַַַַָָֹהּובא
חּטאת  ׁשּפר ּדע הּזהב ּומזּבח ְִֶֶַַַַַַַָָָֹהּפרכת
ּוׂשעיר  הּמזּבח על לחּטאת ְְְִִֵַַַַָהּוא
החּטאת  ּובׂשר לעם הּוא ְַַַַַָָָָהחּטאת

eÏÎ‡zלּכהן: ÏBÎ‡ ראּוי היה . ֵַֹ»…¿ָָָ
אֹותּה: hiׁשּתאכלּו dxez ְֶָֹ

(ËÈ ׁשהה"א ׁשאמרּו מדקּדקים ְְְְִֵֵֶֶַַָיׁש
עם  ּדגׁש אחריו יהיה לא הּתימּה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
הּׁשוא  עם אם ּכי מלכים מהז' ְְִִִִֵֶַַָָָאחד
ׁשּלא  ּבעבּור ּפתּוח והה"א יּמצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהּנע
ּובעבּור  ׁשואי"ן ׁשני להתחּבר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָיּתכן
ּכי  אמרּו ּדגּוׁש הּייטב יּו"ד ְְִִֶַַָָָׁשּמצאּו
עם  הּׁשבה ּכה"א לידיעה הה"א ְִִִֵֵֶַַָָָזה
ואּלה  ההֹוללה העיר ּפה הּנמצאּו ְְְְֳִִִֵֶַַָָָֹנעמי
ּפרּוׁש ּכן הּנה אׁשר ּבמקֹום ְֲִִִֵֵֵֵֶההי"ן

ּפֹועל  ואכלּתי ּכי אמרּו ועֹוד ְְְְִִִַַַַָָהּייטב
ּכמֹו מּלרע היה עתיד היה ואּלּו ְְְִִִַָָָָָָָעבר
אּת ודּברּתי הּנביאים אל ְְְְְְִִִִִִִֶַַַודּברּתי
הקריבּו הּיֹום הּנׂשרפים ּבני ּכי ְְְִִִִִַַַַַַָָוהּטעם

עֹולת  ואת חּטאתם העגל את ּכי ם ְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּובניו: אהרן ּבעד ‡¯˜zÂ‰והאיל ְְֲִַַַָָָֹ«ƒ¿∆»

‰l‡k È˙B‡ ּדאגֹות אֹו צרֹות ּפרּוׁש . ƒ»≈∆ְֵָָ
יכלּתי  לא זה ּובעבּור הּבנים מֹות ְֲִִֶַַַָָֹֹעל
מּמּנּה אכלּתי רק חּטאת ּכל ְֱִִֶֶַַַַָָָלאכֹול
מה  והּטעם הּׁשם ּבעיני ּׁשּייטב ְְִֵֵֵֶַַַַַַַמה
ּדעת  ועל חֹובה. לידי ְִִִֵֵֶַַַָׁשּיֹוציאני
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(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ) לֹומר ּבֹוׁש ולא ׁשמעּתי'הֹודה, 'לא :. «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ä ÷øô òùåäéá

äøçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiå©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈

:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNréåøîàiå ©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤

ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà rLBäé§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´

ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´

:írä éðôì eëìiå úéøaäæìçà äfä íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©´©¤À¨¥̧

äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬

:Cnräáíéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úra ¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®

:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLåâúráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriå §²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−

:úBìøräãäîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìk rLBäé ìî-øLà øácä äæå ¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúîäøaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéä íéìî-ék ¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøcaå| ékéBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL íéraøà ©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹

ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º

מרים  מרים עטרת עטרת
äeLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiåøBáòì íéðneæî eéäzøçî ékíBia ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦§§¨¦©£¦´¨À̈©

ì ïBLàø äéä äLî ìáà ìL 'ì íBéå ,éLéìMäìLíéîiä úLýåýé äNré ©§¦¦§¤¥¤¤¨¨¦¦§¤©¨¦©«£¤¯§Ÿ̈²
:úBàìôð íëaø÷aåíéðäkä-ìà rLBäé øîàiåúøçnä íBéaøîàì §¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´§©¨¢¨¥½Ÿ

úéøaä ïBøà-úà eàNíéðäkä íBiäå ,íiåìä eàNð åéLëò ãòéðôì eøárå §Æ¤£´©§¦½©©§¨¨§©§¦¦§©©Ÿ£¦§¦§−¦§¥´
úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä̈®̈©¦§Æ¤£´©§¦½

:írä éðôì eëìiåæýåýé øîàiå ©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧

Eìcbïcøiä ò÷áà-ìk éðéra ©¤§½¤§©©©§¥§¥¥−¨
øLà ìàøNéäæáeék ïeòãé ¦§¨¥®£¤Æ¨¤¥«§½¦À

äéäà äLî ír éúééä øLàk©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬
:Cnráýåýé øîà àéää úra ¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸

úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà¤§ª½©£¥¬§−©§´
ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøöª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−

úéðLíéøönî íúàö ìéìa íb ék ¥¦¦©§¥¥¨¦¦§©¦

àé äáø øáãîá) ãçé ìàøNé ìk eìBnð¦¨¦§¨¥©©

(å:âúBáøç rLBäé Bì-Nriå©©«©¬§ª−©©§´
-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøöª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤

úBìørä úrábòøBàîä íL ìò: ¦§©−¨«£¨«©¥©§¨

ãøácä äæåäaéqäìî-øLà §¤¬©¨−̈©¦¨£¤¨´

rLBäéúà ãáìíéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkúà äæ æà eìî àìå §ª®©§¨¤¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹§Ÿ¨¨¤¤

ék ,äæäîçìnä éLðà | ìkìeîì íéeàøe íéìBnð eéäLøaãná eúî ¤¦´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¤¨¦¦§¦¨¥³©¦§¨¸
:íéøönî íúàöa Cøcaäeéä íéìî ék÷øíéàöiä írä-ìk ©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½©¨¨−̈©«Ÿ§¦®

eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëåíäå §¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«§¥

ìeîì íéeàø ïk-íà eéä àì:å| ék Ÿ¨¦¥§¦¨¦´
ìàøNé-éðá eëìä äðL íéraøà©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»
éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³

íéøönî íéàöiä äîçìnäíàå ©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦§¦

éeàø úBéäì íéìBnpäî éî äéä àì ,ïk¥Ÿ¨¨¦¥©¦¦¦§¨

Búìeæ ìeîì ïeâäåeòîL-àì øLà §¨¨¨£¤¬«Ÿ¨«§−
ýåýé ìB÷aíéìbøîä äNòîaøLà §´§Ÿ̈®§©£¥©§©§¦£¤̧

ézìáì íäì ýåýé òaLð¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º
øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á
eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והּוא  לתימה הּייטב ׁשה"א ְְְִִִֵֵֶַַַַָהּמעּתיקים
ׁשהזּכרּתי  הּפרּוׁש על ּגם זרה ְְִִִֵֶַַַַָָָמּלה
הּמקרא  ּבכל מצאנּו לא ּכי זרה ְְִִִַָָָָָָֹהיא

ּומּלת  עתיד. ּפֹועל עם הּדעת ִִִֵַַַַַָה"א
˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Âואּלּו אמר ּכאילּו . ¿»«¿ƒ««ְְִִַָ

לעתיד  מּלֹות מצאנּו ּגם חּטאת ְִִִֶַַַַָָָָאכלּתי

והּטעם  ּוגנבתי אּורׁש ּפן מלעיל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֻוהן
חּטאת  אֹוכל אֹונן ואין אֹונן הייתי ְִִִֵֵֵֵַַָּכי

באני: אכלּתי לא kּכטעם dxez ְְְִִַַַָֹֹ
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סו שמיני סו פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ט"ז שישי ליום יומי שיעור

$
âניסן ט"ז שישי âיום

ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³

:Láãe áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

æzçz íé÷ä íäéða-úàårLBäé ìî íúà í §¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©

:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

çeáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéå©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬

:íúBéç ãr äðçna ízçúèýåýé øîàiå ©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸

íéøöî útøç-úà éúBlb íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©À©²¦¤¤§©¬¦§©−¦

ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−

:äfä íBiäéeNriå ìbìba ìûøNé-éðá eðçiå ©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©©«£´

áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤
:Bçéøé úBáøraàéõøàä øeárî eìëàiå §©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéúøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈

úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeárî íìëàa§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈©«Ÿ§À¦§©¸

:àéää äðMa ïrðk õøàâéàøiå åéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸©©½§

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåøîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´¨®¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©´Ÿ¤

:Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bìåèék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå ½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà øLà íB÷näåàëéða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå ©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´

:àa ïéàå àöBé ïéà ìàøNéæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©

מרים  מרים עטרת עטרת

מרים  עטרת

:Láãe áìç úáæ õøàæíäéða-úàåøLàzçz íé÷äìî íúà í ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸£¤¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´
eéä íéìør-ék rLBäéàeää ïîfä ãò:Cøca íúBà eìî-àì ék §ª®©¦«£¥¦´¨½©©§©©¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

çízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåíîB÷îaäðçna ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²¦§¨©©«£¤−
:íúBéç ãrèéúBlb íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiåéúBøñä ©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À©²¦£¦¦

íëéìrî íéøöî útøç-úàéôì ¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®§¦

íéðaä eéäå íéøönî úBáàä eàöiL¤¨§¨¨¦¦§©¦§¨©¨¦

ätøç äìøòäå ,íéiøönä Bîk íéìøò£¥¦§©¦§¦¦§¨¨§¨¤§¨

eðì àéä ätøç ék øîàpL Bîkàø÷iå §¤¤¡©¦¤§¨¦¨©¦§º̈
ìbìb àeää íB÷nä íLíL ìò ¥´©¨³©¸¦§½̈©¥

lî 'éúBlb'áeañå ìbìb ïBLíBiä ãr ©¦¦§©§©§¦©−©¬
:äfäéìbìba ìûøNé-éðá eðçiå ©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−©¦§®̈

äraøàa çñtä-úà eNriå©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á
áøra Lãçì íBé øNrúBöç øçà ¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤©©£

áøò éeø÷ íBiä:Bçéøé úBáøra ©¨¤¤§©§¬§¦«
àéøeárî eìëàiåïâcîõøàä ©Ÿ̧§¹¥«£¬¦§©¨¨²¤

úøçnîìL ïBLàø íBéçñtäøçà ¦¨«¢©¬¦¤©¤−©©©

øîBòä úáø÷äéeì÷å úBvîíéìaL ©§¨©¨¤©´§¨®¦¢¦

íéeìöäfä íBiä íöraìL Bôeâa §¦§¤−¤©¬©¤«§¤

äìélä ìk íò ,åéðôlL äìéla àì ,íBéŸ©©§¨¤§¨¨¦¨©©§¨

íBiä øçà CìBää:áéúaLiå÷ñt ©¥©©©©¦§¸Ÿ¨©

úøçnî ïnäúúéî íBiî ék óà ©¹̈¦¨«¢À̈©¦¦¦©

,ãøélî ïnä ÷ñt øãàa äòáLa äLî¤§¦§¨©£¨¨©©¨¦¥¥

ïnî ñða íéðBfð eéä íB÷î-ìkî¦¨¨¨¦¦§¥¦¨

e ,íäéìëaLõøàä øeárî íìëàa ¤¦§¥¤§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤
ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈

ïëìïrðk õøà úàeázî eìëàiå ¨¥©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©

:àéää äðMaâéBçéøéa rLBäé úBéäa éäéåBçéøé ìeáâaåéðér àOiå ©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼¦§§¦©¦¨³¥¨¸
äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiådøòzî äöeìçCìiå Bãéa ©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈£¨¦©§¨§¨®©¥̧¤

äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäéBà eðì øBæòì úàaíàøBæòìeðéøöì §ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¨¨©£¨¦©£§¨¥«
úàa:ãéàì | øîàiåìàøNé éáéBàì øBæòì éúàaøN éðà ékìàøNé ìL ¨¨©´Ÿ¤ÀŸ¨¦©£§§¥¦§¨¥¦²£¦¬©¤¦§¨¥

íéàeøwäéúàá äzr ýåýé-àáö ©§¦§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦
Bçéøé ìò íçläì ìBëé íãà ék ,Eúøæòì§¤§©§¦¨¨¨§¦¨¥©§¦

,äîBçä ìétäì dNôúìerLBäé ìtiå §¨§¨§©¦©¨©¦ŸÁ§ª̧©
øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©´Ÿ¤
Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«
ïBãàä éøác íi÷îä ãáòk íîi÷ì éððäå: §¦§¦§©§¨§¤¤©§©¥¦§¥¨¨

åè-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤
rLBäéäéä ìàëéîìLøñäEìrð §ªÀ©¦¨¥¨¨©¨¥©«©§¸

øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬
àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®

óçé åéìò ãBîòì éeàøäîeNriå ¥¨¨©£¨¨¨¥©©¬©
:ïk rLBäéàëúøâñ Bçéøéå §ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤
äzòå ,øákîúøbñîeøúBé ú÷fçî ¦§¨§©¨§ª¤½¤§ª¤¤¥

ìàøNé éða éðtîíéúìc äîBça ¦§¥−§¥´¦§¨¥®§¨§¨©¦

çéøáeàa ïéàå àöBé ïéàLéàL éãk §¦©¥¬¥−§¥¬¨«§¥¤¦

øéòä àBáî úà íàøé àì:æëéäéå Ÿ©§¥¤§¨¦©§¦¬
BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−

:õøàä-ìëa§¨¨¨«¤

àåéìà eôñàiå Cìnä çìLiå©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈
:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìkáìriå ¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©

Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´

יום שישי
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סז

סז

éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧

írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈

-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì§¦¨´Ÿ§©®̈©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
âúéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´

ìå ýåýé øçà úëìì ýåýé éðôì |øîL ¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´

úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ

írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈

:úéøaaãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧

óqä éøîL-úàå äðLnä éðäk-úàå ìBãbä©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼

íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À

íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä̈«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨®̈¦

ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½

:ìà-úéa íøôr-úà àNðåä-úà úéaLäå §¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤

íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà íéøîkä©§¨¦À£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì ìraìåíìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå ©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìàæõziå ¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáa øLà íéLãwä éza-úàçàáiå ¤¨¥´©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³

òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà ànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN rLBäé ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©§ª̧©̧©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«

è:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéa ýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cààëåöéå ©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnäáëàì ék ©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úà eèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«

מרים  מרים עטרת עטרת
írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈
úéøaä øôñ éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì§¦¨´Ÿ§©®̈©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½

ýåýé úéáa àöîpäéøáã älà dîeiqL äçëBza ììâð äéäL eàönL éðtî ©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«¦§¥¤¨§¤¨¨¦§¨©¥¨¤¦¨¥¤¦§¥

úéøaä:âãenrä-ìr Cìnä ãîriåLc÷nä úéáa Cìnä ãîòî íB÷î ©§¦©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹§©£©©¤¤§¥©¦§¨

ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À
ìå ýåýé øçà úëììøîL ¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤
Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwçªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤
úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ
ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ

úéøaa írä-ìkúéøaä eìa÷: ¨¨−̈©§¦«¦§©§¦

ãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧
äðLnä éðäk-úàå ìBãbäépâñ ©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§©¥

äîçìî çeLî ïâñk äìBãb äpeäë§¨§¨¦§©§©¦§¨¨

óqä éøîL-úàåíéøòBMä §¤«Ÿ§¥´©©¼©£¦

-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨
äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈
íôøNiå íéîMä àáö ìëìe§−Ÿ§¨´©¨®̈¦©¦§§¥º

úBîãLa íìLeøéì õeçîøBLéîa ¦³¦«¨©̧¦̧§©§´§¦

ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«
äàîeè íB÷î äéä íL ék: ¦¨¨¨§§¨

äúéaLäåìhéaíéøîkä-úà §¦§¦´¦¥¤©§¨¦À
äøæ-äãBáò éðäkeðúð øLàøLà Ÿ£¥£¨¨¨£¤³¨«§¸£¤

eãéîòäøh÷éå äãeäé éëìîúBéäì ¤¡¦©§¥´§½̈©§©¥³¦§

íéøh÷îäãeäé éøra úBîaa §©§¦©¨¸§¨¥´§½̈
éañîeúBáéáñe-úàå íìLeøé §¦¥−§¦§«¨®̈¦§¤

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧
íéîMä àáö ìëìe úBìfnìåíb §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©

úéaLä íúBà:åíìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå ¨¦§¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧
øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìàãò dôøN ¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨¨®§¨¨©

øôòk ÷c äúéäLírä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiåíéãáBò eéäL ¤¨§¨©§¨¨©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«¤¨§¦

íäì:æíéLãwä éza-úà õziåänfä ézaøLà ýåýé úéáa øLà ¨¤©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½¨¥©¦¨£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´
íéLpäúeðæì úBãçeéîíL úBâøà ©¨¦À§¨¦§«Ÿ§¬¨²
íézaúBòéøé:äøLàìçàáiå ¨¦−§¦¨«£¥¨«©¨¥³

äáeLúa íøéæçäì íéìLeøéì-ìk-úà ¦¨©¦§©£¦¨¦§¨¤¨
íéðäkäïøäà òøfîäãeäé éørî ©«Ÿ£¦¸¦¤©©£Ÿ¥«¨¥´§½̈

äøæ-äãBáòì íéøîk eNòð øLà£¤©£¢¨¦©£¨¨¨

úBîaä-úà ànèéåéìLäíL C ©§©¥´¤©¨À¦§¦¨

äîBcëå úBìáðänL-eøh÷ øLà §¥§©¤£¤³¦§¨̧¨¸
íéðäkäeãîò øLà úBîaäòábî ©´Ÿ£¦½©¨£¤¨§¦¤−©

úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr©§¥´®̈©§¨©º¤¨´
íéørMäíéøòMä ìeî eãîò øLà ©§¨¦À£¤¨§©§¨¦

åøLàa-øN rLBäé ørL çút ©£¤§¤¹©©³©§ª̧©̧©
Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä̈¦½£¤©§¬Ÿ¦−

øéòä ìà àBáa:øérä ørLa §¤¨¦§©¬©¨¦«
èúBîaä éðäk eìré àì CàãBò ©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½
ìúøLíìLeøéa ýåýé çaæî-ìà §¨¥¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨®̈¦

äãBáòì ãBò eøLëeä àì ék-íà ék ¦Ÿ§§¨£¨¦²¦
úBvî eìëà,úBvî úBôàpä úBçðî ¨«§¬©−§¨©¤¡©

ì ïécä àeäåíéLã÷ øàLCBúa §©¦¦§¨¨¨¦§¬
:íäéçààë-úà Cìnä åöéå £¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤

çñô eNr øîàì írä-ìk̈¨¨´¥½Ÿ£´¤½©
øôñ ìr áeúkk íëéäìà ýåýéì©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤

:äfä úéøaäáëäNrð àì ék ©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸
øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬
éëìî éîé ìëå ìûøNé-úà eèôL̈«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬
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סח שמיני סח פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ט"ז שישי ליום יומי שיעור

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ אמר ׁשּיאמר למׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  ¯Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשהּוא  ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.

אמּור  ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר  .לאלעזר ְְְִֶָָָָ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם להיֹות את ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשלּוחים

מאהבה  הּמקֹום ּגזרת ‰iÁ‰.עליהם ˙‡Ê∑ לׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות חּיים  ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן הבּדילם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחּיים,
ׁשּנכנס  לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולאּמֹות
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה את .לבּקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה ּומראה מלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל  אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן Ê‡˙.מןֿהעֹוף", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑(כ ׁשהּבהמה (מנחות ּבכלל מלּמד ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.חּיה  ַָ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹמה

לתרץ  אפׁשר – מּתןּֿתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינן

למעׂשה  נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ׁשּבתקּופה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפׁשטּות,

ְַּבפֹועל:

יׂשראל  חנּו – למּתןּֿתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבמׁש

לּׁשנה  (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ְְְְִִִִִַַַַַַַָָּבסביבֹות

ּבעליֿ ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ׁשּבמקֹום ּומּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבאה).

"נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ּגמל, ּכגֹון: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָחּיים,

âëeäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦®̈

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtä äNrðãëíâå ©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´

ôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà| ìk úàå íéìlbä-úàå íé ¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨

íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìr íéáúkä äøBzä éøác-úàäëäéä-àì eäîëå ¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧

åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈
:eäîk í÷-àìŸ¨¬¨«Ÿ

מרים  מרים עטרת עטרת
:äãeäé éëìîe ìûøNéâëCìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtä äNrð eäiLàéãëúBáàä-úà íâå «Ÿ¦®̈©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´
íéôøzä-úàå íéðòciä-úàå§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧
| ìk úàå íéìlbä-úàå§¤©¦ª¦¹§¥´¨
õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤
eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈
äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸

øôqä-ìr íéáúkäøôqä øeáòa ©§ª¦´©©¥½¤©£©¥¤

ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLàìëì äaéñ äúéä äfä øôqä ék £¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«¦©¥¤©¤¨§¨¦¨§¨

äæ:äëBááì-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì eäîëå ¤§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨§¨³
ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ
í÷-àì åéøçàå äLî úøBz©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬

:eäîk̈«Ÿ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ הּטהֹור:‡) ּובין הּטמא ּבין הּמבּדיל הּמֹורה הּכהן ׁשהּוא ּבעבּור .a dxez «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
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(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑סדיקא'ּכתרּגּומֹו' :.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע"ז  ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמבּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ּבׁשּתי ּומּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה
מלמעלה  סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומטּלפא
מחּברֹות  ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לתֹו אֹותֹו הדק ּומחזרת ּולטחנֹו ∑b¯‰.לכתׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»

מּגזרת: ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּנּגרים",(שמואל "וכּמים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשעלֿידי  'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ונּמֹוח  נפׁשר האכל יתרה ∑Ó‰aa‰.הּגרה, זֹו ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, .היא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
ּב'עׂשה' עליה לעבר אּלא תעׂשה'היא? ו'לא (זבחים , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד)
(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−

äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ
:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ
:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk…ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

– ּבּמים" אׁשר "ּכל ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּבזה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבלאוֿ מּכיון אכילתם, איסּור על מּיד להזהיר צֹור ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

לאכלם. ּכלל אפׁשרּות קּימת היתה לא ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹהכי

ּב"מדּבר" ׁשּנמצא ּגחֹון") על הֹול ("ּכל ל"נחׁש" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובנֹוגע

נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ[ּוכמֹו

יֹודע  למקרא' ה'ּבןֿחמׁש הרי – גֹו'"] ועקרב ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָׂשרף

ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבצאתם

ּוכפי  ועקרּבים. נחׁשים להרֹוג וכן ,"הּדר "לנחֹותם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיה

סּוּכה  מצות קּיּום אֹודֹות למקרא' ה'ּבןֿחמׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיֹודע

ּבני  את הֹוׁשבּתי ּבּסּוּכֹות ּכי ּדֹורֹותיכם ידעּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ"למען

לֹו הסּביר ּובוּדאי מצרים", מארץ אֹותם ּבהֹוציאי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

ּבני  מחנה את ׁשהּקיפּו ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאביו

ּדמחנה  ׁשּבּׁשטח ּבפׁשטּות מבין ׁשּכן, ּומּכיון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׂשראל.

ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל

נדבת  – ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכלֿלראׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹולכן,

איסּור  על נצטּוּו אחרּֿכ ורק כּו', והקמתֹו ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָהּמׁשּכן

נֹוגע  ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ׁשאינן ּובהמֹות חּיֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאכילת

ׁש ּבּזמן יּׁשּוב,לפֹועל למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר – ּלאחריֿזה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּבאפׁשרּותם  ּתהיה ׁשאז ּבזה, וכּיֹוצא ועֹוג, סיחֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלארץ

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, אּומֹות מּתּגרי ְְִִֵֵֶַַָָָָלקנֹות

ה'תשד"מ) שני אדר כ' פרה, פרשת שמיני, פרשת שבת (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙Ò¯ÙÓ מקרין ‚) וכן הּתאר ׁשם . «¿∆∆ְְִֵֵַַַֹ
מתארת  ׁשהּוא ּכל והּטעם ְְְִֶֶֶַַַַָֹמפריס

ּפרסה: ּבעלת ÚÒLׁשהיא ˙ÚÒBLÂ. ְֲִֶַַַָ¿««∆«
ׁשּפרסֹותיה  והּטעם הּתאר ְְֵֶֶַַַַַַָֹׁשם

b¯‰ׁשסּועֹות: ˙ÏÚÓ ּגרֹון מּגזרת . ְ«¬«≈»ְִִַָ

והּׁשפן  הּגמל והזּכיר ּפֹועל. ְְְֲִִַַַַַָָָָּומעלת
לכל  ׁשּיׁש ּבעבּור והחזיר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָוהארנבת
הּקדׁש לׁשֹון ודר האחד הּסימן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
הּנקבה  ּכי מין מּכל הּזכר ְְְִִִִֵַַַָָָָלהזּכיר

יׁש ארנבת והזּכיר היא הּזכר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבכלל
מהם  הּזכר יּמצא ׁשּלא לפי ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹומרים
והפ נקבה ישוב ׁשהּזכר אֹומרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָויׁש

אלי: קרֹוב והראׁשֹון cהּדבר dxez ְִֵַַָָָָ
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ע שמיני ע פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ט"ז שישי ליום יומי שיעור

(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬
:íëì íä¥−¨¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

קלֿוחמר  סימני אמרּת קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה : ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין על ∑Ì¯NaÓ.(כל ְֲֳָָƒ¿»»ַ

וקרנים  וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם
˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ï··e∑ יׂשראל יהיּו יכֹול ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ

ּתלמּודֿלֹומר: נבלה? מּגע על כא)מזהרים "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאלֿהּכהנים
חמּורה  הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: קלֿוחמר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
– קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא –ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

תּגעּו" "לא ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּכלֿׁשּכן?! ?לא ְִֵֶַַַָָֹֹ
ּברגל  עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל,

יז) .(ר"ה

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
האדם  ּבעבֹודת – הּכׁשרּות ְֲִֵַַַַָָָָסימני

¯ÈtÒ BÏŒ¯L‡ Ïk ÌÈna ¯L‡ ÏkÓ eÏÎ‡z ‰ÊŒ˙‡∆∆Õ…¿ƒ…¬∆«»ƒ…¬∆¿«ƒ

ÌÈna ˙N˜N˜Â ¯ÈtÒ BÏŒÔÈ‡ ¯L‡ Ïk . . ÌÈna ˙N˜N˜Â¿«¿∆∆««ƒ…¬∆≈Õ¿«ƒ¿«¿∆∆«»ƒ

:ÌÎÏ ‡e‰ ı˜L(טֿיב (יא, ∆∆»∆Õ

סנּפיר  לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכל

קׂשקׂשת לֹו ב)ואין נא, .(נדה ְְֵֶֶַ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

רֹומזים  מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְִִִִִִִִַַָָָָּדגים

והיא  למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹליֹוׁשבי

קׂשקּׂשים  ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ׁשל חּיּותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמקֹום

טפלים  אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוסנּפירים,

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e (Á לא והּכתּוב . ¿ƒ¿»»…ƒ»ְַָֹ

רק  הערב עד ׁשּיטמא הּנֹוגע ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהזּכיר
הּנֹוגע  והּנה זה. ידענּו קּבלה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּדברי
עבר  הּוא ּכי מלקֹות עליו יׁש ְְִֵַַָָָָּבזדֹון
אחרי  רדפנּו ואם ּתעׂשה. לא ְְֲֲִֵֶַַַַָֹעל

לא  הּנה העּתקה ּבלי לבּדֹו ְְְִִֵַַַָָָֹהּכתּוב

הּכתּוב  ּכי ּבאגּמים ׁשהּוא הּדג ֲִִֶַַַַַָָהּותר
ּובּנחלים: ּבּיּמים hּפרט dxez ְִִֵֵַַַָ

˙N˜N˜Â ¯ÈtÒ (Ë הּמתרּגם ּכדברי . ¿«ƒ¿«¿∆∆ְְְְִֵֵַַ
iארמית: dxez ֲִָ

ÌÈn‰ ı¯L (Èׁשּנבראּו הּקטּנים הם . ∆∆««ƒְְְִִֵֶַַ

מּזכר  חּיה נפׁש ּובּמים הּמים ִִִִֶֶַַַַַָָָמן
לכם ּונקבה  הם ׁשקץ ׁשאמר ואחר . ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּׁשהּוא  מה לפרׁש לכם יהיּו וׁשקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָאמר
והּנה  תאכלּו לא מּבׂשרם והּוא ְְְִִֵֵֶֶָָֹֹׁשקץ
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(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑ ערּוביהן את ּבֹולאסר יׁש אם , ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
צט)טעםּבנֹותן  על ∑Ì¯NaÓ.(חולין מזהר אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמֹות  ועל eˆwLz.הּסנּפירים Ì˙Ï· ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

יבחּוׁשין סו) מושיירונ"ש לרּבֹות יבחּוׁשין ׁשּסּננן. ְְְְִִִֶַַַָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ) ּתלמּודֿלֹומר ?מה …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹוׁשּיכֹול  סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

אׁשר  "ּכל ּתלמּודֿלֹומר מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;

ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאיןֿלֹו
ׁשהּׁשירן  מּתר אףֿעלּֿפי .ּבעלּיתֹו, ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד לקטּנים,(שבת הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ּתלמּודֿלֹומר: ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
אסּורין  ּבאכילה עֹוף תאכלּו", ּכל מּתרין. ּבהנאה – ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻ

ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר
ולא  ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּמין

אחד ּבׁשמֹותם  מין וכּלן ,. ְְִִֶָָָֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå§¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

על  הּמגן לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים הּגּוף: את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשּמׁשים

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים ְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּדג,

מּגּוף  ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוזה

יראת  – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּלימּוד,

המׁשּמרת  חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, על ׁשּמׁשּמרת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשמים

אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמּוכרח. ענין הּוא ׁשאף ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹמֹורה

הּתֹורה  ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבמה הרמז ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו

קׂשקׂשת  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא

ּתֹורה  יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָיׁש

החידּוׁש ּכח – ּתֹורה" "יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹויאּדיר",

ַָּבּתֹורה.

– קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו עלֿזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּנה

הּוא  סנּפיר, לֹו יׁש – יראֿׁשמים ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּתלמידֿחכם

לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ּבּתֹורה יחּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבוּדאי

ּבּתֹורה  ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

"לא  ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג הּוא יראתֿׁשמים ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹּבלא

הּמות". סם לֹו נעׂשית – ֲֵֶַַַָָָזכה

שבת') 'לקראת מתוך – תש"א אלול יט (רשימת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

חז"ל  ּׁשאמרּו מה רק ּבׂשר יּקרא ְֲִֵֶַַַַָָָָָהּדג
אּלה  ּדברי מנהג על הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָּבנדרים

סנּפיר  לֹו אין אׁשר ּכל והֹוסיף ְְֲִִֵֶַַָהּדֹורֹות
לא  ּכי מים לכל ּכלל להיֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָֹוקׂשקׂשת
הּיּמים  רק ּבתחּלה ְְִִִִִַַַָהזּכיר

i`והּנחלים: dxez ְְִַָ

¯Lp‰ (‚È ׁשּיּקרא עֹוף זה ּגם ידּוע . «∆∆ִֵֶֶַַָָ
ראיה  ּכדמּות יׁש יׁשמעאל ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵָָָּכן

הּלׁשֹונֹות  ׁשּתי היֹות ּבעבּור ּכן ְְֱֲֵֵֶַַׁשהּוא
ׁשּיׁש‰iÊÚ‰קרֹובֹות: ּפי על אף . ְ»»¿ƒ»ִֵֶַַ

הּגאֹון  טעה ּביּׁשּוב ׁשאיננּה יחיד ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּדברי
הּׁשם  זה ּכי אלענקא אֹותּה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתרּגם

נמצא  ׁשּלא ּדבר על יׁשמעאל ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבלׁשֹון
למׁשל  אּלא נברא ולא היה ולא ְְְְִֶָָָָָָָָֹֹּבעֹולם

יּתכן  לא ּכן אם לׁשֹונם חכמי יֹודּו ְְְִִֵֵֵֵַָָֹוכן
היה: ׁשּלא הּדבר הּׁשם ciׁשּיאסר dxez ֱֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

‰‡c‰ („È והם מינים לׁשני ּכלל ׁשם . «»»ְְְִִִֵֵֵָ
ּבתר  לא הּצּפֹור ואת ּכמֹו ודּיה ְְְִֶַַַָָָָֹּדאה
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עב שמיני עב פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ט"ז שישי ליום יומי שיעור

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין פי'(זה «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מגּביּה אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש הם ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם
.ייב"ו 

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים, האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חברֹותיה  עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  לּה הּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנגֹול ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
"ונּגר  ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת?
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָטּורא",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ס"ח)ּבמּסכת .(דף ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּמעתיקים  צדקּו והּנה וגֹוזל ּתֹור ְְְֲִִִִֵַַָָעם
טענת  וסרה ּדאה היא ראה ּכי ְְֲִִֶַַָָָָָָָׁשאמרּו
לאמר  יּתכן אי ׁשאמר יֹונה ִִֵֵֵֶַַָָָֹרּבי

ויׁש והּליׁש. מהאריה ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשמר
מן  ּופרס אׁשּורּנּו מן ׁשּנׁשר ְֲִִִֶֶֶֶֶֶאֹומרים
והנּו"ן  עֹוז מן ועזנּיה לרעב. ּפרס ְְְֲִִֵַָָָָָֹֹהלא
מן  ודאה עקב"א. הּנקרא והּוא ְְְְִִַַָָָָָנֹוסף

ׁשּמנהגּה ואּיה הּנׁשר ידאה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
מּלׁשֹון  ועֹורב ידּועים. ּבאּיים ְְְְִִִִֵֶֶָלׁשבת

שחרּותֹו: ּבעבּור ehערב dxez ֲֲֶֶַַ
‰Úi‰ ˙a (ÊË ׁשהּוא אֹומרים יׁש . «««¬»ְִֵֶ

הארנבת  ּכמֹו זכרים ימצאּו ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹמין
אינם  ּכי טענה ּכיענים מּלת ְְֲִִִֵֵֵַַַָָואין
יעלים  ּכמֹו נקבֹות הם רק ְְְְִִֵֵֵַָזכרים

‰ÒÓÁzּורחלים: ˙‡Â:חמס מּגזרת . ְִֵ¿∆««¿»ְִִַָָ
ÛÁM‰ ˙‡Â:הּׁשחפת מֹוליד .ıp‰Â. ¿∆«»«ִֶֶַַ¿«≈

הּידּוע  ׁשהּוא והּקרֹוב רּבה נֹוצה לֹו ְֵֶַַַַָָָָיׁש
ּכי  ּדרֹום לפאת ּתמיד ּכנפיו ְְִִִֵַַָָָָהּפֹורׂש

חם: מקֹום fiיבּקׁש dxez ְֵַַָ

ÒBk‰ (ÊÈ אֹומרים ויׁש חרבֹות ּככֹוס . «ְְְֳִֵָ
יׁשּכֹון  ּכן על אדם מעין נכסה ְְִִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

יּׁשּוב: ׁשם ׁשאין יׁש‰CÏMּבמקֹום . ְִֵֶָָ«»»ֵ
להׁשלי ּתֹולדּתֹו מנהג עֹוף ְְְְְִִִַַַאֹומרים

ּכי ÛeLÈילדיו: ּבּנׁשף יעֹופף עֹוף . ְָָ«¿ְִֵֶֶַ
מּפ ּבּיֹום יראה אֹור לא להט ני ְְִִֵֶַַַֹ

giהּׁשמׁש: dxez ֶֶַ
˙ÓLz‰ (ÁÈ זה ּגם יּׁשֹום רֹואהּו ּכל . «ƒ¿∆∆ִֵֶַָ

ּבּׁשרצים: נמצא יׁש‰w‡˙הּׁשם . ְְִִֵַַָָ«»»ֵ
ּתֹולדּתֹו מנהג עֹוף ׁשּיׁש ְְְִִֵֶַַאֹומרים

מאכלֹו: הּגאֹון ‰¯ÌÁלהקיא אמר . ְֲִַָָ»»»ַַָָ
ּבכ"ף  חי"ת ּבחלף קדר ּבלׁשֹון ְְֲִֵֵֶַַָֹׁשהּוא
והאחרים  להם אחד אֹות ּבכתב' ְְְֲִִֵֶֶָָָָָּכי

על  מרחם עֹוף ׁשהּוא ְְֵֶַַָאמרּו
hiּבניו: dxez ָָ

‰„ÈÒÁ‰ (ËÈ למֹועדים הּנראית היא . «¬ƒ»ְְֲִִִֵַ

ׁשהיא  אֹומרים ויׁש ּבּׁשנה ְְְִִִֵֶַָָידּועים
רחֹוקה: ּבדר חסד .‰‡Ù‰מפּזרת ְְְֶֶֶֶֶֶַָ»¬»»

מהרה: אמרּו‰ÙÈÎec˙ׁשּיתנאף . ְְִֵֵֶָָ«ƒ«ְָ
טּפׁשי  ואּלה הּתרנגלת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּצדֹוקים

להם: הּגיד מי ּכי עֹוף ‰ÛlËÚעֹולם . ִִִִֶָָ»¬«≈
מרּוּבע  מּלה והּוא ּבּלילה יעּוף ְְְִַַָָָָָָקטן
מּלת  ּכי ודע אותיות): ד' בת ְִִַַ(ר"ל
היא  הּטעם ּבדקּדּוק העֹוף. מן ְְְְִִִַַַַָּתׁשּקצּו

את  ּתׁשּקצּו אל מּמּלת רחֹוקה ְְְְִִֶַַַַָמעט
ּובעֹוף  ּפעּולים הּנפׁשֹות ּכי ְְְְִִֵֶַַָנפׁשֹותיכם
נחׁשבים  ויהיּו ׁשקץ ׁשהם ׁשּתדעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָטעמֹו
ּפעם  ׁשּיעּוף קטן ׁשרץ וכל לׁשקץ ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם

ׁשקץ: ארּבע על הֹול kּופעם dxez ְֵֶֶַַַַַ
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עג

עג

שמיני  פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ט"ז שישי ליום יומי שיעור

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתחּזק  הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכאֹותן  הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבאֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשארּבעה

ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻוארּבע
מצּויין  הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבאֹותן
אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם

ּביניהם  להבּדיל .יֹודעים ְְְִִֵֵֶַ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)לֹו יׁש ׁשאם ללּמד טהֹור ּבא – .חמׁש ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) להאמר ּבענין העתידין ּבנגיעתם ∑e‡nhz.למּטה טמאה ּכלֹומר, .יׁש ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÚ¯Î ‡Ï ¯L‡ (‡Î להיֹות העּקר . ¬∆…¿»«ƒְִִָָ
וי"ו: עם אח zÏ¯לֹו לֹו אין . ִָ¿«≈ֵָ

ּכמֹו ּבהֹון לקפצא אמר ְְְְְְְֵַַַָָָוהּמתרּגם
ואמת  ּדֹולג וטעם ְְֱֵֵֶֶַַַמקּפץ

akּתרּגם: dxez ְִֵ
(·Î'נקר‰a¯‡:רּבּוי מּלׁשֹון . ְִָ«¿∆ְִִ

ÌÚÏq‰:ּבּסלעים יעלה מין . «»¿»ְְִִֵַָָ

ÏBb¯Á‰ אח לֹו אין מרּבעת היא אם . ««¿ְִִֵַַָֻ
לּפלמֹוני  ּכמּלת מּלֹות ׁשּתי היא ְְְְִִִִִֵַַַואם

ּתֹולדת  הפ ּתֹולדּתֹו ּתהיה ְְְְִֵֵֶֶַַַֹהמדּבר
מּלׁשֹון ‰Á‚·הּסלעם: ידּוע . ְַָָ∆»»ְִַָ

bkיׁשמעאל: dxez ְִֵָ
(‚ÎוטעםÌÈÏ‚¯ Úa¯‡ BÏ ¯L‡. ְַַ¬∆«¿««¿«ƒ

ׁשּיּתכן  ארּבע. על ההֹול נכּתב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּוכבר
יל ולא רגלים ד' לֹו יׁש ׁשרץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיׁש

לבּדֹו: יעּוף רק ckּבהן dxez ְֶַַָָ

‰l‡Ïe („Îe‡nhz העֹוף ׁשרץ לכל . ¿≈∆ƒ«»ְֶֶָָ
מן  ּתׁשּקצּו אּלה ואת רגלים ד' ְְְְִִֵֶֶַַַַַּבעל

לכל  אּלה ׁשּפי' אחרים ודעת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
ּדעּתי  ּולפי ּכּפיו על הֹול וכל ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּבהמה

למעלה: הּנזּכרים ּכל על אּלה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמּלת
e‡nhz ודגׁשּות התּפעל מּבנין . ƒ«¿ְְְְִִִֵַַַ

ל  וּיׁשמע הּטי"ת וכן הּתי"ו התּבּלע ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַ
הּמּטהר: וכּבס אליו מּדּבר הּקֹול ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאת

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈּדר הּכתּוב אחז . ƒ¿»«»»∆ֶֶַַָָ

ׁשּירחץ  צרי הּוא ּכי ְְִִִֶַָָָקצרה
dkּבּמים: dxez ִַַ
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(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ מּגע מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכּבּוס ּכל טעּונה ׁשהיא , ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
..ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל
לּמד ּכאן מטּמאה,מחּברת. טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּפרׁשה  ׁשּבסֹוף טהֹורה ּובענין ּבהמה על .ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ ודב ּכלב ÌÎÏ.וחתּול ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמּגען  טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה,
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל .ונאסר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל"ה.·v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט, «…∆¿«»ֶֶ
.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡NBp‰Â (‰Î ּכן על מהּנֹוגע חמּור . ¿«≈ֵֵֵַַַָ
מׁשּפט  וכן ּגּופֹו ּכי אף ּבגדיו ְְְְִִֵֵַַַָָיכּבס
קצרה  ּדר אחז ּפה ּגם ּבהמה ְְֵֶֶַַָָָָָֹּכל
אינּנּו וגרה ׁשֹוסעת וׁשסע הּוא ְְְֵֵֵֶֶַַַָוכן

אינּנּו וׁשסע מעלה ּגרה אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָמעלה
ּתּגעּו לא ּובנבלתם אמר ּוכבר ְְְִִַַַָָָָָֹׁשֹוסעת

לכם: הם ekטמאים dxez ְִֵֵֶָ
(ÂÎוטעםÌ‰a Ú‚Bp‰ Ïk והם . ְַַ»«≈«»∆ְֵ

יטמא  למעלה הּנזּכרֹות ְְְְְִִֵַַַָָָהּנבלֹות

הערב  עד ׁשהּוא הּנזּכרים ְְְִִִֶֶֶַַַָָּכמׁשּפט
ּכי  ׁשאמרּו הּצדֹוקים מּמין מין ְְְִִִִִֵֶַָויׁש
ואין  יטמא חּיים והם ּבהם הּנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּכי  ׁשּגעֹון ּדברי על להׁשיב ְְִִִִֵֶַָָצֹור

ואמר  ּבׂשרם אם ּכי אסר לא ְְִִַַַָָָָָֹהּכתּוב
תּגעּו: לא fkּובנבלתם dxez ְְִִָָָֹ

ÂÈtk ÏÚ CÏB‰ ÏÎÂ (ÊÎ ּבתחּלה . ¿»≈««»ְִִָ
נבלת' את הּנֹוׂשא וכן אחד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּמׁשּפט
ּולאּלה  ּבמּלת ּפרּוׁשי ייׁשר הּפסּוק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָוזה

הּנֹוׂשא  וכל ּכתּוב ׁשם ּכי ְִִֵַַָָָָּתּטּמאּו
וטעם  אחת: ּבפרׁשה ּוׁשניהם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּנבלתם

ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ‡ÓË יׂשראל ּכל להכניס . ¿≈ƒ≈»∆ְְְִִֵַָָ
אחד  מׁשּפט וטף ונׁשים ְְֲִִִֶָָָָָָאנׁשים

gkלהם: dxez ֶָ
‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ (ËÎ ּגם ּבמּגע . ¿∆»∆«»≈ְַַָ

ּבאמת  לדעּתם נּוכל לא הּׁשמנה ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלה
מּדברי  אם ּכי העֹופֹות ְִִִִֵַָּגם

lקּבלה: dxez ַָָ
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(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה הּוא (יבמות טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·לתרּומה.ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְֲֵַ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

$
âניסן י"ז קודש âשבת

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑ מּטּמא חרס ּכלי מאוירֹואין אּלא ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
e¯aL˙∑(ת"כ) טהרה לֹו ׁשאין .ּבמקוה לּמד ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
אׁשר  האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל,
ּבכל  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא
למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומתּקן  מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמּכאן
אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלקּבל
לעֹולם  טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומּׁשּבאּו

נגּוב  מכׁשיר ואפּלּו מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
'אׁשר  הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– מּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ

יכֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמּודֿ חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלֹומר:

מּטּמא  הּכלים ּומׁשקה ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטמאה  אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמּטּמאין
חֹוזר  אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהּכלי
ׁשּנפל  ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומטּמא
הּתּנּור  ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר
הּתּנּור  את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
אּתה  ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכאּלּו
ּכלי  מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹאֹומר

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס, מּגּבן; ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‡ÏוטעםÏÎa ÌÎÏ ÌÈ‡Óh‰ ‰l‡ ְַַ≈∆«¿≈ƒ»∆¿»
ı¯M‰ הּטמאים הם לבּדם אּלה . «∆∆ְְִֵֵֵֶַַָ

וטעם ּבמֹותם: Ú„ׁשּיטּמאּו ‡ÓËÈ ְְְְֶַַַָƒ¿»«
·¯Ú‰:ׁשּירחץ אחר .al dxez »∆∆ְִֶַַַ

‡·eÈ ÌÈna (·Ïאֹו הּׂשק אֹו הּבגד . ««ƒ»ֶֶַַַ

ּוצריכין  טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָֻהּכלי
לּמסרת: blאנּו dxez ֶַָָֹ

BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏBtÈ ¯L‡ (‚Ï. ¬∆ƒ≈∆∆
ּבערי  וּיּקבר ּכמֹו מהם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָמאחד

clּגלעד: dxez ְִָ

‰˜LÓ ÏÎÂ („Ï הייתי ואני ׁשם . ¿»«¿∆ֲִִִֵַָ
לּלחם  הּתּנּור והּנה ּפֹועל ְְִֵֶֶֶַַַַַמׁשקה
יּותצּו הּבׂשר לבּׁשל והּכירים ְְְֱִִֵֶַַַַָָלאפֹות

ּגזרת  וזאת הם טמאים ְְְִִֵֵֵַֹּכי
:מלdl dxez ֶֶ

שבת קודש
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אּלאֿאםֿ זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹוד
מּׁשּנּתלׁשּו עליהן נפלּו מקּבלין ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכׁשר
ׁשאין  עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:

אחרים  מטּמא ּכביצהאכל ּבֹו יׁש אּלאֿאםּֿכן (ת"כ., ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
פ) אחת,יומא ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּביצת  יֹותר מחזיק הּבליעה ּבית 'אין חכמים: ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשערּו
.ּתרנגלת' ְְֶַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא הם,(כלים הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל על והם הּקדרה את וׁשֹופת , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם החלל, ׁשאין ∑ızÈ.נקב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה חרס ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ּתלמּודֿלֹומר: לנתצם', אני 'מצּוה ּתאמר: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
– ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים

.רּׁשאי  ַַ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑,לּקרקע המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
טמאה  מקּבלין ללמד אין ל יׁש ועֹוד ;.‰È‰È ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם Ì˙Ï·a.הּטֹובל Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑(ת"כ) ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא ּבנבלתם,אפּלּו ונגע ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

קלֿוחמר  ּתאמר ׁשּלא הּטמאים יטמא. את מטהר אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
את  ׁשּיּציל קלֿוחמר לכמּטמאתם, מּלּטמא, הּטהֹור ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא" ּבנבלתם "ונגע .נאמר: ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑"זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹו: הּוא, ּדבר א)ׁשם מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ ¯B‰Ë∑ לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל .אכל ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתלׁש. לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר:

Ú¯Ê.הכׁשר! ÏÚ ÌÈÓ∑ מׁשקין ׁשאר ּבין מים ,ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
לתֹוכן  נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם נדרׁשּבין הּכל ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכהנים' ÂÈÏÚ.ּב'תֹורת Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑ מּׁשּנּגב אף ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל,

אינֹו הימּנּוׁשּוב .נעקר ֱֵֵֶֶָ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯‡a (ÂÏ נקבה לׁשֹון הּקדׁש ּבלׁשֹון . ¿≈ְְְִֵֶַָֹ
מימיה  ּבֹור ּכהקיר וכן הּנֹובעת ְְְִִֵֵֶַַַָָוהיא
הּׁשמים  למטר חפּור אֹו ּכרּוי ְִִַַַָָָּובֹור
ואין  מעיין ּכמֹו הּבאר ּתהיה ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָאם
מים  מקוה ויהיה הּנחל להזּכיר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַצֹור

מים  ּבֹו אין ּבֹור יׁש ּכי ּבֹור אל ִִֵֵֶַָסמּו
ּכמֹו וי"ו חסר הּוא ּכי אֹומרים ְְְִִֵֵָָויׁש

ירח: ׁשמׁש ׁשמעֹון Ú‚Âראּובן ְְִֵֵֶֶַָ¿…≈«
Ì˙Ï·aיהיּו ּבנבלתם הּנֹוגעים הּמים . ¿ƒ¿»»ְְְְִִִִַַַָָ
flטמאים: dxez ְִֵ

ÚB¯Ê (ÊÏאֹו ּפעֹול ּכמֹו הּתאר ׁשם . ¿«ְְֵַַֹ
להם  ונתן והעד ׁשמֹות ב' ְְֵֵֵֶַָָָהם

glזרעֹונים: dxez ְִֵ

ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ (ÁÏ הּׂשדה את ׁשּיׁשקּו . ¿ƒÀ««ƒְֶֶֶַַָ
אֹומרים  ויׁש הּזרע על מּנבלתם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָונפל
לׁשֹון  ׁשהּוא יּתן מּלת ּובא הּמים ְִִֶַַַַַָֻעל
זֹורק  לא נּדה מי וכן מים עם ְִִִִֵֵַַָָֹיחיד
מעט  נא יּקח ּכמֹו יּתן ּומּלת ְְִַַַַָָָֻֻעליו

הּנֹוסף: הּכבד מהּבנין hlמים dxez ְִִֵֵַַַַָָָ
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(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. וגידים (חולין ּבעצמֹות ּבעֹור ולא ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ,. ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
מּגע  אין מּטמאת והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙Ï·pÓ∑אכילתֹו ּתטּמאּנּו אֹומר יכֹול ּכׁשהּוא ? ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טהֹור: עֹוף כב)ּבנבלת יאכל (לקמן לא ּוטרפה "נבלה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאהֿבּה",

מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת
אםּֿכן  הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכגֹון:
ולּנֹוגע  לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן "האכל"? ּתלמּודֿלֹומר ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה

אכילה  ּכזיתּכדי והּוא מב), Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
צרי ׁשּטבל, ׁשמׁשאףֿעלּֿפי .הערב ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז הּיּתּוׁשין (חולין את להֹוציא «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא

נאסרּו הרי וׁשרצּו, ÏÎ‡È.לאויר ‡Ï∑ על לחּיב ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּמאכיל

רגלים  ונד קצר ּכרֹוחׁש אּלא נראה .ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË . . Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ(לח ÏÎ‡Ó(יא, ¿ƒÀ««ƒ«∆«»≈»∆«¬»

L·È.'יבׁשה' ה' לעבֹודת רֹומז –Y ·Ë¯ ÏÎ‡Ó רֹומז »≈ְֲֵֵַַָ«¬»»…ֵ

מקּבל  אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלעבֹודה

ּדוקא  נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻטמאה

ּתֹוספת  מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלמקֹום

נטילת  לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָחּיּות.

אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻידים:

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמתאּוה

(74 עמ' כז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÎÏ ‡È‰ ¯L‡ (ËÏ:לאכֹול מּוּתרת . ¬∆ƒ»∆ֱֶֶֶ

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ּבּמים ׁשּירחץ אחר . ƒ¿»«»»∆ְִִֶַַַַַ
ׁשניהם  ּכי הּנֹוׂשא ּכמֹו חמֹור ְְְֲִֵֵֵֶַָוהאֹוכל

ּבפנים: וזה ּבחּוץ זה nנֹוׂשאים dxez ְְְִִִֶֶַ
(‡ÓוטעםÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ïk ְַַ»«∆∆«≈«

ı¯‡‰ ׁשמֹונה ּובכלל הארץ ׁשרץ ּכל . »»∆ְְִֶֶֶָָָָָ

ׁשּלא  והזּכיר הּנזּכרים ְְְְִִִִִֶַָָֹׁשרצים
anיאכלּו: dxez ְֹ

ÔBÁb (·Ó:ּתל ּגחֹונ על ּכמֹו .ÏÎÂ »ְְְֵֵַ¿»

Úa¯‡ ÏÚ CÏB‰ הּקטן ׁשהּוא ּבּׁשרץ . ≈««¿«ֶֶֶַַָָ

הּמים: ּבׁשרץ ּפרׁשּתי a¯Ó‰ּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַ«¿∆
ÌÈÏ‚¯ והּוא הּתאר ׁשם . «¿«ƒְֵַַֹ
:סמּוbn dxez ָ
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i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגחֹון" ּולׁשֹון נחׁש. זה ≈«»ְֶָָָ
מעיו  על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ‰kCÏB.ׁשחּיה, Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈

הּׁשלׁשּולין  הּדֹומה להביא ÏÚ.לּדֹומה ואת CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«
Úa¯‡∑ עקרב החּפּוׁשית ∑Ïk.זה את להביא «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  הּדֹומה ואת ּבלע"ז a¯Ó‰.ּדֹומה אשקרבו"ט ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚¯∑ ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד"ש  וקֹורין ּולכאן, לכאן .זנבֹו ְְְְִָָָ

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑:ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפׁשתיכם".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מּטּמאין אּתם אם ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ,
.מעלה  ְַָ

(ãî)ìà ýåýé éðà ékýíúééäå ízLc÷úäå íëé ¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑קדֹוׁש ׁשאני ׁשאני ּכׁשם , ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

את  קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, עצמכם ה' ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

הּבא  ּובעֹולם B‚Â'.למעלה e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

הרּבה  ּבלאוין וזהּועליהם מלקּות. – לאו וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּגמרא: נמלה ׁשאמרּו ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה –. ְִֵֵֶֶָָ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
מעיו" על "נֹופל להיֹות ׁשּלא ְִֵֵֵֶַָָָֹהעצה

ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰ Ïk…≈«»

מעיו  על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָזה

רש"י) ובפירוש מב. (יא,

ּדוקא  הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיׁש

הּדרּוׁש: ּבדר – ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָ"לׁשֹון

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק יצרֿהרע".(זהר ּדא "נחׁש ְֲֵֵֶַַָָָָָָ

לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצרֿהרע ׁשאין הּכתּוב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומׁשמיענּו

האכילה  ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

לאדם  הּיצרֿהרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּובענינים

ׁשח". הֹול" ְִֵֶֶָׁשּיהיה

ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד ְְְְְִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:

אּלה" ּברא כו)מי מ, ראׁשֹו,(ישעיה להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

להֹוריד  לאדם הּיצרֿהרע אֹומר האֿל, ּבגדלּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּולהתּבֹונן

הּיצרֿהרע  יכֹול ועלֿידיֿזה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹו

ּבלבד  זֹו ׁשּלא עד רחמנאֿליצלן, האדם, את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוריד

מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

רחמנאֿליצלן. ּבתאוֹות לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּדהינּו

ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, ׁשל (שבת אּומנּותֹו ּכ" ְֲֲֵֶַַַָָָ

לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָיצרֿהרע,

עבֹודהֿזרה". ֲֲָָָעבֹוד

"מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה

הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו"ׁשמים"

חלק ּבפרט לקוטיֿשיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' 'תורה (ראה ְִָ

(1038ֿ9 עמוד הרי ּד' ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצרֿהרע". ּדא – מ"הּנחׁש נּצֹול ִֵֵֶַַָָָָהּוא

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 122 עמוד יז, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÎÈ˙BLÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ (‚Ó. «¿«¿∆«¿≈∆
ולא  ּומגֹואלֹות. מטּנפֹות ְְְְִָָָֹֻלהיֹות'
הּנאכל  הּגּוף ּכי ידּוע ּכי ּבהם ְֱִִִֶֶַַַָָָָּתּטמאּו

האֹוכל: ּבגּוף ּבׂשר Ì˙ÓËÂיׁשּוב ְֵָָָָ¿ƒ¿≈∆

Ìa ּבלי מראׁשית ּכמֹו אל"ף חסר . »ְְִִֵֵֵֶָָ

ׁשני  ׁשהם אֹומרים ויׁש הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָאלף
וטעמֹו ּבעיניכם נטמינּו והעד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָׁשרׁשים

ּדעת: לֹו ׁשאין cnּכאדם dxez ְֵֶַַָָ

È‡ LB„˜ Èk ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â („Ó. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»¬ƒ
והוי"ו  ּתטּמאּו ולא לכם אמרּתי ּכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹעל
וּיעזב  וכן יׁשמעאל ּבלׁשֹון רפה ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּכפ"א

ּכמֹוהּו: ורּבים עבדיו dnאת dxez ְֲִֶַָָָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט

פהילפ ריכנ  הר פלהעי  79 

עט

שמיני  פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן י"ז קודש לשבת יומי שיעור

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéýìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
הּמעלה  ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצֹותי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא  אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".

ׁשאין  ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, .היא ְְְֲִֶַַַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ הּׁשֹונה ּבלבד יֹודע לא ׁשּתהא אּלא , ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰h‰¯.ּומּכיר ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

לפרה  חמֹור ּבין הם?!לֹומר מפרׁשים ּכבר והלא ? ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹ
לטהֹורה  ל טמאה ּבין חציֹואּלא נׁשחט ּבין ,ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קנה  רּבֹוׁשל ‰ÏÎ‡p˙.לנׁשחט ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלֹומר

טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין לנֹולדּואּלא ּכׁשרה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
סימני  ּפסּולה:ּבּה טרפה ְְִֵֵָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

$

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

çñô ãòåîä ìåç úáùì äøèôä

æì ÷øô ìà÷æçé

àýåýé çeøá éðàéöBéå ýåýé-ãé éìr äúéä̈«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼©«¦¥³¦§¸©̧§Ÿ̈½

:úBîör äàìî àéäå är÷aä CBúa éðçéðéåá| áéáñ íäéìr éðøéáräå ©§¦¥−¦§´©¦§¨®§¦−§¥¨¬£¨«§¤«¡¦©¬¦£¥¤−¨¦´

:ãàî úBLáé äpäå är÷aä éðt-ìr ãàî úBaø äpäå áéáñâøîàiå ¨¦®§¦¥̧©³§Ÿ¸©§¥´©¦§½̈§¦¥−§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤

:zrãé äzà ýåýé éðãà øîàå älàä úBîörä äðééçúä íãà-ïa éìà¥©½¤¨¾̈£¦«§¤−¨¨«£¨´¨¥®¤¨«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬¨¨«§¨

למורא  שי
,'ä ãé (à.äàeápä ÷æç çk,'ä çeøá éðàéöBiåéîB÷nî éúBà àéöBä ©Ÿ©Ÿ¤©§¨©¦¥¦§©¦¦¦§¦

.änL ézëìä ézòcî àìå ,'ä ïBöøa,éðçéðéå.éúBà íN 'ä çeøàéäå ¦§§Ÿ¦©§¦¨©§¦¨¨©§¦¥¦©¨¦§¦
,úBîöò äàìî,íéøôà èáL éðaî eéä elàä úBîöòäL ,ì"æø eøîà §¥¨£¨¨§¤¨£¨¨¥¨¦§¥¥¤¤§©¦

Cøc eëìäå ,íéøöî úàéöé ìL õwä éðôì äðL íéùìL íéøönî eàöiL¤¨§¦¦§©¦§Ÿ¦¨¨¦§¥©¥¤§¦©¦§©¦§¨§¤¤

ìt õøà.úb éLðà íeâøäå ,íézL ¤¤§¦§¦©£¨©§¥©

"íéîiä éøác" øôña áeúkk'` d"c) ©¨§¥¤¦§¥©¨¦

.(a ,av sc oixcdpq d`xe .`k ,f

,áéáñ áéáñ (áäò÷aì áéáñ ¨¦¨¦¨¦©¦§¨

,dëBúì Bñéðëä àìå .BúBà øéáòä¤¡¦§Ÿ¦§¦§¨

.ïäk äéäL éôì,íãà ïaéepk §¦¤¨¨Ÿ¥¤¨¨¦

.àéápä ìà÷æçéìi"yx yexit d`x) ¦¤§¥©¨¦

.(`,a l`wfgia zecevne

,äðééçúä.eéçiL øLôà íàä £¦§¤¨©¦¤§¨¤¦§

,zòãé äzàòáhä éôì ,øîBàk ©¨¨¨§¨§¥§¦©¤©

מרים  עטרת
àýåýé-ãé éìr äúéääàeápä ÷æç çkéðàéöBéåéîB÷nîýåýé çeøá ¨«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼Ÿ©Ÿ¤©§¨©«¦¥³¦¦§¦§¸©̧§Ÿ̈½

íB÷nä ïBöøaär÷aä CBúa éðçéðéå÷îòäúBîör äàìî àéäåéðaî ¦§©¨©§¦¥−¦§´©¦§®̈¨¥¤§¦−§¥¨¬£¨«¦§¥

íéøôàúb éLðà íeâøäå íéøöîî úàöì õwä úà eøänL:áéðøéáräå ¤§©¦¤¦£¤©¥¨¥¦¦§©¦©£¨©§¥©§¤«¡¦©¬¦
íäéìräàeápä äàøîaáéáñ | áéáñàìå ,äò÷aìdëBúì Bñéðëääpäå £¥¤−§©§¥©§¨¨¦´¨¦®©¦§¨§Ÿ¦§¦§¨§¦¥̧

änäär÷aä éðt-ìr ãàî úBaø ¥¨©³§Ÿ¸©§¥´©¦§½̈
:ãàî úBLáé äpäåâøîàiå §¦¥−§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤

äðééçúä íãà-ïa éìàíàä ¥©½¤¨¾̈£¦«§¤−¨©¦

eéçiL øLôàälàä úBîörä ¤§¨¤¦§¨«£¨´¨¥®¤
:zrãé äzà äåäé éðãà øîàå̈«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬¨¨«§¨

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‰Óוטעם'‰ È‡ Èk העליתי לא ּכי . ְַַƒ¬ƒֱִִֵֶֹ
להיֹות  אם ּכי מצרים מארץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַאתכם
קדֹוׁשים  ּתהיּו לא ואם לאלהים ְְְִִִִֵֶָֹֹלכם

אם  ּכן על לאלהים לכם אהיה ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹלא

ּתהיּו לאלהים לכם ׁשאהיה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָֹרצֹונכם
enקדֹוׁשים: dxez ְִ

‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï (ÊÓ ּבעֹוף . ¿«¿ƒ≈«»≈ָ

הּמים: הּמּתרת ‰ÏÎ‡p˙ּובׁשרץ . ְִֶֶַַ«∆¡∆∆ֶֶַֻ
˙‡ÏÎלאכילה: ‡Ï ¯L‡ ּפי על . ֲִַָ¬∆…≈»≈ִַ
ַָהּתֹורה:

הפטרה לשבת חול המועד
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ãälàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤

-øác eòîL úBLáéä úBîörä íäéìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨«£¨¸©«§¥½¦§−§©

:ýåýéäälàä úBîörì ýåýé éðãà øîà äk §Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−¨¥®¤

:íúééçå çeø íëá àéáî éðà äpäåézúðå ¦¥̧£¦¹¥¦¬¨¤²−©¦«§¦¤«§¨«©¦Á

ézîø÷å øNa íëéìr éúìräå íéãéb íëéìr£¥¤̧¦¦¹§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈§¨«©§¦³

ízrãéå íúééçå çeø íëá ézúðå øBò íëéìr£¥¤¸½§¨«©¦¬¨¤²−©¦«§¦¤®¦«©§¤−

:ýåýé éðà-ékæìB÷-éäéå éúéeö øLàk éúàaðå ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¦¥−¦©«£¤´ª¥®¦©«§¦³

-ìà íör úBîör eáø÷zå Lrø-äpäå éàápäk§¦¨«§¦¸§¦¥©½©©¦§§´£¨½¤−¤¤

:BîörçøNáe íéãb íäéìr äpäå éúéàøå ©§«§¨¦¹¦§¦¥̧£¥¤³¦¦¸¨¨´

ïéà çeøå äìrîìî øBò íäéìr íø÷iå äìr̈½̈©¦§©¯£¥¤²−¦§¨®§¨§−©¥¬

:íäaèàápä çeøä-ìà àápä éìà øîàiå ¨¤«©Ÿ́¤¥©½¦¨¥−¤¨®©¦¨¥´

éðãà | øîà-äk çeøä-ìà zøîàå íãà-ïá¤Â̈Â̈§¨«©§¨̧¤¨¹©«Ÿ¨©´£Ÿ¨´

íéâeøäa éçôe çeøä éàa úBçeø òaøàî äåäé¡Ÿ¦À¥«©§©³¸´Ÿ¦¨½©§¦²©«£¦¬

:eéçéå älàäéàBázå éðeö øLàk éúàapäå ¨¥−¤§¦«§«§¦©¥−¦©«£¤´¦¨®¦©¨Á

ìBãb ìéç íäéìâø-ìr eãîriå eéçiå çeøä íäá̈¤̧¨¹©©¦«§À©©«©§¸©©§¥¤½©¬¦−̈

:ãàî ãàîàéúBîörä íãà-ïa éìà øîàiå §¬Ÿ§«Ÿ©Ÿ»¤»¥©¼¤¨¾̈¨«£¨´

eLáé íéøîà äpä änä ìûøNé úéa-ìk älàä̈¥½¤¨¥¬¦§¨¥−¥®¨¦¥´«Ÿ§¦À¨«§¯

:eðì eðøæâð eðúå÷ú äãáàå eðéúBîöráéïëì ©§¥²§¨«§¨¬¦§¨¥−¦§©¬§¨«¨¥Á

äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå àápä¦¨¥̧§¨«©§¹̈£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼

éúàáäå énr íëéúBøáwî íëúà éúéìräå íëéúBøá÷-úà çúô éðà äpä¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¦§«¥¤À§©«£¥¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦®§¥«¥¦¬

:ìàøNé úîãà-ìà íëúàâéíëéúBøá÷-úà éçúôa ýåýé éðà-ék ízrãéå ¤§¤−¤©§©¬¦§¨¥«¦«©§¤−¦«£¦´§Ÿ̈®§¦§¦´¤¦§«¥¤À

:énr íëéúBøáwî íëúà éúBìräáeãéézçpäå íúééçå íëá éçeø ézúðå §©«£¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦«§¨«©¦̧¦³¨¤¸¦«§¦¤½§¦©§¦¬

:ýåýé-íàð éúéNrå ézøac ýåýé éðà ék ízrãéå íëúîãà-ìr íëúà¤§¤−©©§©§¤®¦«©§¤º¦´£¦¯§Ÿ̈²¦©¬§¦§¨¦¦−§ª§Ÿ̈«

למורא  שי
ðBöø íà íìeà ,eéçiL øîBì íB÷î ïéàäzà ïk-íàå ,eéçé éøä eéçiL E ¥¨©¤¦§¨¦§§¤¦§£¥¦§§¦¥©¨

.òãBiä,íéãéb íëéìò ézúðå (å(íéøúéî) íéãéb úBîöòä ìò ïzà ©¥©§¨©¦£¥¤¦¦¤¥©¨£¨¦¦¥¨¦

.äæa äæ úBîöòä øL÷ìå øaçì,øBò íëéìò ézîø÷åíëéìò äNòà §©¥§¦§Ÿ¨£¨¤¨¤§¨©§¦£¥¤¤¡¤£¥¤

.øBò ìL íeø÷,'ä éðà ék ízòãéå.éãéa úìëéä ìkLäpäå (æ §¤¦©§¤¦£¦¤¨©§Ÿ¤§¨¦§¦¥
,Lòø,äòeðúe ãòø äéä äpäå ©©§¦¥¨¨©©§¨

.ìB÷ úòîLä íb äéä äfîe¦¤¨¨©©§¨©

,úBîöò eáø÷zåäðáø÷zå Bîk ©¦§§£¨§©¦§©§¨

.úBîöòä,Bîöò ìà íöòìk ¨£¨¤¤¤©§¨

øaçî äéäL íöòä ìà áø÷úä íöò¤¤¦§¨¥¤¨¤¤¤¨¨§ª¨

.éç äéäL ïîfa Baïéà çeøå (ç ©§©¤¨¨©§©¥
,íäa.íéiç çeø íäa äéä àì ïéãòå ¨¤©£©¦Ÿ¨¨¨¤©©¦

,çeøä éàa úBçeø òaøàî (è¥©§©Ÿ¦¨©
ì íäéúBîLð eëìäL íB÷î ìkèeL ¨¨¤¨§¦§¥¤¨

eöa÷úé íMî ,íìBòä úBçeø òaøàì§©§©¨¨¦¨¦§©§

.eàBáéå,éçôe"íçt Làa çôð" Bîk §¨§¦§Ÿ¥©§¥¤¨

,(fh,cp diryi)lîeåétàa çtiå" ïBL ¦§©¦©§©¨

"íéiç úîLð.(f,a ziy`xa) ¦§©©¦

úéa ìk ,älàä úBîöòä (àé¨£¨¨¥¤¨¥
,'åâå änä ìàøNé,øîBìk ¦§¨¥¥¨§©

æîø ,äiçúì eîwL älàä úBîöòä̈£¨¨¥¤¤¨¦§¦¨¤¤

ìàøNé úéa ìëì íä àîâãå§ª§¨¥§¨¥¦§¨¥

eLáé íéøîBà íä éøäL .íäéúBøöa§¨¥¤¤£¥¥§¦¨§

äîe ,eðúå÷z äãáà ,úBøva eðéúBîöò©§¥©¨¨§¨¦§¨¥©

.ãBò äòeLéì ätöpéðà äpä (áé §©¤¦¨¦¥£¦
,'åâå íëéúBøá÷ úà çúôŸ¥©¤¦§¥¤
úBLáéä úBîöòa äiçzä äpä ,øîBìk§©¦¥©§¦¨¨£¨©§¥

ìò úBàì àéä ,äò÷aa äiçúì eîwL¤¨¦§¦¨©¦§¨¦§©

.äãéúòä älàbäå äiçzä©§¦¨§©§ª¨¨£¦¨

,íúééçå íëá éçeø ézúðå (ãé§¨©¦¦¨¤¦§¦¤
íéiç eøàMúå íéiç çeø íëa ïzà¤¥¨¤©©¦§¦¨£©¦

.íéîi÷å,íëúà ézçpäåáéLBàå §©¨¦§¦©§¦¤§¤§¦

.íëúîãà ìò äçeðîa íëúà¤§¤¦§¨©©§©§¤

ézøac 'ä éðà ék ízòãéå¦©§¤¦£¦¦©§¦
,éúéNòåïîàpä 'ä éðàL eòãz æàå §¨¦¦§¨¥§¤£¦©¤¡¨

éôk éúéNò éðàå ,ézøac éðà ,éøîàîa§©£¨¦£¦¦©§¦©£¦¨¦¦§¦

.ézøacL,'ä íàð.'ä øîàî ¤¦©§¦§ª©£©

מרים  עטרת
ãúBîörä íäéìà zøîàå älàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤§¨«©§¨´£¥¤½¨«£¨¸

:ýåýé-øác eòîL úBLáéääà äkúBîörì ýåýé éðãà øî ©«§¥½¦§−§©§Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−
çeø íëá àéáî éðà äpä älàäíéiçä:íúééçååíëéìr ézúðå ¨¥®¤¦¥̧£¦¹¥¦¬¨¤²−©©©¦¦«§¦¤«§¨«©¦Á£¥¤̧

ézîø÷å øNa íëéìr éúìräå íéãébäNòàíëéìrìL íeø÷øBò ¦¦¹§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈§¨«©§¦³¤¡¤£¥¤¸§¤½
Ck-øçàåçeø íëá ézúðåéðeiçä §©©©§¨«©¦¬¨¤²−©©¦¦

íúééçåíéîi÷å íéiç eøàMúå ¦«§¦¤®§¦¨£©¦§©¨¦

ýåýé éðà-ék ízrãéåéãéa ìkäå: ¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§©Ÿ§¨¦

æìB÷-éäéå éúéeö øLàk éúàaðå§¦¥−¦©«£¤´ª¥®¦©«§¦³
áLBpä øéåàäå çeøä ïîéàápäk ¦¨©§¨£¦©¥§¦¨«§¦¸

Lrø-äpäåúBîöòäî äòeðúe ãeðãð §¦¥©½©¦§§¨¥¨£¨

äæì äæ ïéçôBè eéäLeáø÷zå ¤¨§¦¤¨¤©¦§§´
Bîör-ìà íör úBîörãçà ìk £¨½¤−¤¤©§«¨¤¨

Bøeaç íB÷î ìöà ãçàå:çéúéàøå §¤¨¥¤§¦§¨¦¹¦
äpäåïeúðøNáe íéãb íäéìr §¦¥̧¨£¥¤³¦¦¸¨¨´
äìríéãébä ìòíäéìr íø÷iå ¨½̈©©¦¦©¦§©¯£¥¤²

çeøå äìrîìî øBòïéãò éðeiçä −¦§®̈§¨§−©©¦¦£©¦

:íäa ïéàèàápä éìà øîàiå ¥¬¨¤«©Ÿ́¤¥©½¦¨¥−
íãà-ïá àápä çeøä-ìà¤¨®©¦¨¥´¤Â̈Â̈
| øîà-äk çeøä-ìà zøîàå§¨«©§¨̧¤¨¹©«Ÿ¨©´
úBçeø òaøàî äåäé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¥«©§©³¸

ì ïäéúBîLð eëìäL íìBòäèeLéàa ¨¨¤¨§¦§¥¤¨´Ÿ¦
éçôe çeøäéçtðåíéâeøäa ¨½©§¦²§©§¦©«£¦¬
:eéçéå älàäéøLàk éúàapäå ¨¥−¤§¦«§«§¦©¥−¦©«£¤´

eéçiå çeøä íäá àBázå éðeö¦®̈¦©¨Á¨¤̧¨¹©©¦«§À
ìBãb ìéç íäéìâø-ìr eãîriå©©«©§¸©©§¥¤½©¬¦−̈

:ãàî ãàîàé-ïa éìà øîàiå §¬Ÿ§«Ÿ©Ÿ»¤»¥©¼¤
älàä úBîörä íãàïîéñå úBà ¨¾̈¨«£¨´¨¥½¤§¦¨

ìòìûøNé úéa-ìkäìBba íéúnä ©¨¥¬¦§¨¥−©¥¦©¨

äpä änäíéìBbäíéøîààlL ãò ¥®¨¦¥´©¦«Ÿ§¦À©¤Ÿ

å íéúî eéäð øák äleàbä àBázeLáé ¨©§¨§¨¦§¥¦§¨«§¯
eðúå÷ú äãáàå eðéúBîör©§¥²§¨«§¨¬¦§¨¥−

eðì eðøæâðeðì úìòBz äîe eðéìò øæâð ¦§©¬§¨«¦§©¨¥©¤¤¨

úéðL ãBò äéçð àì ék äleàbä íò¦©§¨¦Ÿ¦§¤¥¦

íéúnä eéçiLk:áéàápä ïëì §¤¦§©¥¦¨¥Á¦¨¥̧
úéðL íúBéçäì éðà ãéúòLzøîàå ¤¨¦£¦§©£¨¥¦§¨«©§¹̈

äåäé éðãà øîà-äk íäéìà£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
çúô éðà äpääleàbä ïîæa-úà ¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¦§©©§¨¤

íëúà éúéìräå íëéúBøá÷¦§«¥¤À§©«£¥¦¬¤§¤²
íëéúBøáwîízà íéîi÷å íéiçénr ¦¦§«¥¤−©¦§©¨¦©¤©¦®

úîãà-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©¬
ìàøNé.úBìéçî Cøãå ìebìâa àì ¦§¨¥«Ÿ§¦§§¤¤§¦

eéçé õøàì õeça ék çéëBî äfä ÷eñtäå§©¨©¤¦©¦§¨¨¤¦§

ízà íb ïk-íàå ,ìàøNé õøà éúî Bîk§¥¥¤¤¦§¨¥§¦¥©©¤

äleàbä eàøz:âééçúôa ýåýé éðà-ék ízrãéåçzôà úòaíëúà éúBìräáe íëéúBøá÷-úàíMî:énr íëéúBøáwîãéíëá éçeø ézúðå ¦§©§¨¦«©§¤−¦«£¦´§Ÿ̈®§¦§¦´§¥¤§©¤¦§«¥¤À§©«£¦¬¤§¤²¦¨¦¦§«¥¤−©¦«§¨«©¦̧¦³¨¤¸
ýåýé éðà ék ízrãéå íëúîãà-ìr íëúà ézçpäå íúééçåéøîàîa ïîàpä:ýåýé-íàð éúéNrå ézøac ¦«§¦¤½§¦©§¦¬¤§¤−©©§©§¤®¦«©§¤º¦´£¦¯§Ÿ̈²©¤¡¨§©£¨¦¦©¬§¦§¨¦¦−§ª§Ÿ̈«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פא

פהילפ ריכנ  הר פלהעי  81 

פא

éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−

ìL:óìà íéLáírä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå §Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ

úà íMî úBìräì äãeäé éìraî Bzà øLà£¤´¦½¦©«£¥−§¨®§©«£´¦À̈¥µ

ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯

:åéìr íéáøkä áLé úBàáöâ-úà eákøiå §¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤

eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½

éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ

:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáàãeäàOiå £¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ

ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûää| ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´
ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ

íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½

:íéìöìöáe íérðrðîáeåïBëð ïøb-ãr eàáiå ¦§©«©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®

ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìà äfr çìLiå©¦§©̧ª¹̈¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©´Ÿ¤½¦¬

:ø÷aä eèîLæeäkiå äfra ýåýé óà-øçiå ¨«§−©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬

ïBøà ír íL úîiå ìMä-ìr íéýìûä íL̈²¨«¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬

:íéýìûäçýåýé õøt øLà ìr ãåãì øçiå ¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²

äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈

:äfä íBiä ãrèíBia ýåýé-úà ãåc àøiå ©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´

éà øîàiå àeää:ýåýé ïBøà éìà àBáé C ©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«

éýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−

íãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr©¦´®̈¦©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ

:ézbäàéíãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiå ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ

למורא  שי
,ìàøNéa øeça ìk úà ãåc ãBò óñiå (àíéôñàð íéaø eéäL éôì ©Ÿ¤¨¦¤¨¨§¦§¨¥§¦¤¨©¦¤¡¨¦

éñBäL ïàk øîà ,Bëìnä úòî åéìàìàøNéa íéøçápä úà åéìà óñàì ãBò ó ¥¨¥¥¦¨§¨©¨¤¦¤¡Ÿ¥¨¤©¦§¨¦§¦§¨¥

éîìLeøéáe .Lãwä ïBøà úà úBìòäì('a dkld 'i wxt oixcdpq)ïàkî eãîì §©£¤£©Ÿ¤¦©§¦¨§¦¨

.ïéøãäðqì íééeàø eéäiL ìàøNiî óìà íéùìL ãçà íBéa Cîñ Cìnä ãåcL¤¨¦©¤¤¨©§¤¨§Ÿ¦¤¤¦¦§¨¥¤¦§§¦©©§¤§¦

'ã ÷øt ïéøãäðñ úBëìä í"aîø äàøe§¥©§©¦§©§¤§¦¤¤

.'æ äëìä,äãeäé éìòaî (áàéä £¨¨¦©£¥§¨¦

lL ,"íéøòé úéø÷"ïBøà äìòä íL ¦§©§¨¦¤§¨Ÿ£¨£

.LîL úéaî Lãwäàø÷ð øLà ©Ÿ¤¦¥¤¤£¤¦§¨
,'åâå 'ä íL íLBì àø÷ð øLà ¥¥£¤¦§¨

'ä äéäiL ,íMä eäîe ,íL ïBøàì̈¨¥©©¥¤¦§¤

.åéìò íéáeøkä áLBé úBàáö(âìà §¨¥©§¦¨¨¤
,äLãç äìâòLãwä ïBøà ãBáëì £¨¨£¨¨¦§£©Ÿ¤

eLnzLä àlL äLãç äìâò eNò̈£¨¨£¨¨¤Ÿ¦§©§

,øáca eòè ìáà .èBéãä Cøöì dä§Ÿ¤¤§£¨¨©¨¨

éøvL ãBákä eäæ àì ék,Bì úBNòì C ¦Ÿ¤©¨¤¨¦©£

óúka" äøBza áeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨©¨©¨¥

"eàOé(h,f xacna).íiåìä éãé ìò ¦¨©§¥©§¦¦

,äìâòä úà íéâäðäìâòä Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä̈§¨§¨§¨¨§¥¨£¨

(ã,'åâå eäàOiåúà eàNð ø÷aä ©¦¨ª©¨¨¨§¤

.åéìò øLà ïBøàä íò äìâòä̈£¨¨¦¨¨£¤¨¨

(ä,íéLBøá éöò ìëaéìk ìëa §Ÿ£¥§¦§¨§¥

.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL¦¨£¦¥£¥§¦

(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä ©¦§©ª¨¦¤¨

,ø÷aä eèîL ékeäeèîL ék ¦¨§©¨¨¦§¨

.eäeòðòðå ø÷aä(æ'ä óà øçiå ©¨¨§¦§§©¦©©
òa,äfïBøàì Bãé èéLBäL ìò §ª¨©¤¦¨©£

íà-ék úeLø äðzð àìå ,Lãwä©Ÿ¤§Ÿ¦§¨§¦¦

-ì÷ ùøãì Bì äéäL ,ãBòå .íiåìì©§¦¦§¤¨¨¦§Ÿ©

åéàNBð úà àNBð ïBøàä íà ,øîçå̈Ÿ¤¦¨¨¥¤§¨

ïîæa ïcøia íøáòa äéäL éôk§¦¤¨¨§¨§¨©©§¥¦§©

.ïkL-ìk àì Bîöò àeä ,òLBäéìò §ª©©§Ÿ¨¤¥©
,ìMä.äââMäå äçëMä ìòíò ©©©©¦§¨§©§¨¨¦
,ïBøà.Lãwä ïBøàì Ceîñ £¨©£©Ÿ¤

(ç,ãåãì øçiåäøç Bîöò ìò ©¦©§¨¦©©§¨¨

.ìäáðå øönä Cøãk ,Bì(èéàC §¤¤©¥¥§¦§¨¥
,'åâå éìà àBáééàL áLç ék ¨¥©¦¨©¤¦

.BúMã÷a øäæð úBéäì øLôà¤§¨¦§¦§¨¦§ª¨

(é,ãåã eähiåCøcî BúBà ähä ©©¥¨¦¦¨¦¤¤

.íBãà ãáBò úéa ìà ãåc øéò¦¨¦¤¥¥¡

,ézbääéäå .úâa øøBâúî äéäL ©¦¦¤¨¨¦§¥§©§¨¨

áeúkk ,íéøòBMä ïî éåì èáMî¦¥¤¥¦¦©£¦©¨

."íéîiä éøác" øôña(àéCøáéå §¥¤¦§¥©¨¦©§¨¤
,íãà ãáò úà 'äBzLà ¤Ÿ¥¡Ÿ¦§

מרים  עטרת
àäæì ,äiðL äôéñà äúéä Bæå ,íéaø åéìò eôñàð ïBøáça ãåc úà eëéìîäLk§¤¦§¦¤¨¦§¤§¤¤§¨¨©¦§¨§¨£¦¨§¦¨¨¤

øîàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiåóìà íéLúBìòäì ¨©©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤§©£

ïBøàä:áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iåàéä ¨¨©¨´¨©¥´¤¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§®̈¦

änL eàa ék (è åè òùåäé) íéøòé úéø÷ïBøà úà íMî úBìräì ¦§©§¨¦¦¨¨¨§©«£´¦À̈¥µ£´
àø÷ð-øLà íéýìûäïBøàì Bì ¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¨¨

íL,íMä eäîeúBàáö ýåýé íL ¥À©©¥¥´§Ÿ̈¯§¨²
:åéìr íéáøkä áLéâeákøiå Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´
eäàOiå äLãçøLà ø÷aä éãé ìò £¨½̈©¦̧¨ª½©§¥©¨¨£¤

äìâòä eëLîøLà áãðéáà úéaî ¨§¨£¨¨¦¥¬£¦«¨−̈£¤´
áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈

íéâäðíéëLBnä ø÷aä eâäð-úà «Ÿ£¦−¨£©¨¨©§¦¤
:äLãç äìâräãeäàOiåéãé ìò ¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ©§¥

äìâòä eëLî øLà ø÷aäúéaî ©¨¨£¤¨§¨£¨¨¦¥³
ïBøà ír ärába øLà áãðéáà£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

Béçàå íéýìûäãáìéðôì Cìä ¨«¡Ÿ¦®§©§¾§¨Ÿ¥−¦§¥¬
ïBøàääæìå ,ïBøàä ãvî Cìä äfòå ¨«¨«§ª¨¨©¦©¨¨§¨¤

,ïBøàì ø÷aä eèîL øLà àeä Lébøä¦§¦£¤¨§©¨¨¨¨

Lébøä àì åéçà Béçàå:ä| ãåãå §©§¨¦Ÿ¦§¦§¨¦´
éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´

ïBøàìëa ýåýéíééeNòä øéL éìk £§Ÿ̈½§−Ÿ§¥¦¨£¦

îíéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ¥£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«

åäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈
Bãé úà èéLBäíéýìûä ïBøà-ìà ¦¤¨¤£³¨«¡Ÿ¦Æ

Ba æçàiåBîB÷nî eäeòðòð ékék ©Ÿ́¤½¦¦§§¦§¦¬
ø÷aä eèîLïî ìBtiL äfò áLçå ¨«§−©¨¨«§¨©ª¨¤¦¦

äìâòä:æäfra ýåýé óà-øçiå ¨£¨¨©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈
ìBtiL áBLçì ,'äa Búðîàä èeòéî ìò©¦©£¨¨©©£¤¦

õøàì BðBøàíéýìûä íL eäkiå £¨¨¤©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−
ìMä-ìräââMä ìòír íL úîiå ©©©®©©§¨¨©¨´¨½̈¦−

ì Ceîñ:íéýìûä ïBøàçøçiå ¨©£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©
ãåãìøöénä Cøãk äøç Bîöò ìò §¨¦½©©§¨¨§¤¤©¥¥

ìäáðåõøt ýåýé õøt øLà ìr §¦§¨©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤
õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra§ª®̈©¦§º̈©¨³©Æ¤´¤

:äfä íBiä ãr äfrèãåc àøiå ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²
øîàiå àeää íBia ýåýé-úà¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤

éàýåýé ïBøà éìà àBáé Céà àìä ¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«£Ÿ¦

BúMeã÷a øäæð úBéäì øLôà:é-àìå ¤§¨¦§¦§¨¦§¨§«Ÿ
ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà̈¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬
ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½

ìà ãåc øéò Cøcî BúBà äèðúéa ¨¨¦¤¤¦¨¦¤¥¬
:ézbä íãà-ãáòàéïBøà áLiå Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á£¸

ézbä íãà ãáò úéa ýåýééåì §Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−¥¦
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ìL ézbäãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äL ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬

:Búéa-ìk-úàå íãàáéøîàì ãåc Cìnì ãbiå ¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼

íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûä ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«

âé:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøà éàNð eãrö ék éäéåãéãåãå ©§¦À¦¯¨«£²«Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²

:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa økøëîåèúéa-ìëå ãåãå §©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ§¨¥´

:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNéæèýåýé ïBøà äéäå ¦§¨¥½©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½

Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe ãåc øér àä−¦´¨¦®¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©«©À©¥̧¤¤©¤³¤

:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåcæéýåýé ïBøà-úà eàáiå ¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À

éðôì úBìò ãåc ìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa BîB÷îa Búà eâéviå©©¦³ŸÆ¦§½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬

:íéîìLe ýåýéçéírä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåc ìëéå §Ÿ̈−§¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬¨«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤¨½̈

:úBàáö ýåýé íLaèéLéàîì ìàøNé ïBîä-ìëì írä-ìëì ÷lçéå §¥−§Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈§¨£´¦§¨¥»§¥¦´

Cìiå úçà äLéLàå ãçà øtLàå úçà íçì úlç Léàì äMà-ãrå§©¦¨¼§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¤½̈©«£¦−̈¤®̈©¥¬¤

:Búéáì Léà írä-ìk̈¨−̈¦¬§¥«

למורא  שי
"íéîiä éøáã"a áeúkëå ,úçà ñøëa íéða äML eãìé äéúBlk äðBîLe§¤©¤¨¨§¦¨¨¦§¤¤©©§©¨§¦§¥©¨¦

.íäì eéäL íéðaä éeaø(áé,ãåc øéò.ãåc øéòì(ãé,økøëîãwøî ¦©¨¦¤¨¨¤¦¨¦§¦¨¦§©§¥§©¥

.äçîN CBzî,ãa ãBôà.ïzLtî éeNò ìéòî(æè,æfôîàeä íb ¦¦§¨¥¨§¦¨¦¦§¨§©¥©

.(úeøéäîe úeæéæôa) ãewø ïéðò,daìa Bì æázåäæ ïéàL äáLç ék ¦§©¦¦§¦§¦©¦¤§¦¨¦¨§¨¤¥¤

éðôì elôà äëk úBNòì Cìnä Cøcî¦¤¤©¤¤©£¨¨£¦¦§¥

.Lãwä ïBøà(èé,Léàì,øîBìk £©Ÿ¤§¦§©

.äMà ïéáe Léà ïéa ,ãçà ìëì§¨¤¨¥¦¥¦¨

,øtLàå.øNa ìL äôé äðî §¤§¨¨¨¨¨¤¨¨

מרים  עטרת
úâa øøBbúäL éôì ézb Bàø÷e ,(àë åè à-ä"ã) äéä íéøòBMä ïîe äéäìLäL ¨¨¦©£¦¨¨§¨¦¦§¦¤¦§¥§©§Ÿ¨´

:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãçáéCìnì ãbiå ¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º©¤´¤
Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc̈¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½

íéýìûä ïBøà øeára,Búéáa áLBé øLàïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå ©«£−£´¨«¡Ÿ¦®£¤¥§¥©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸
íãà ãáò úéaî íéýìûäìøér ¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ§¦¬

ãåcïBiö àéä:äçîNaâéék éäéå ¨¦−¦¦§¦§¨«©§¦À¦¯
eãröeëìäýåýé ïBøà éàNð ¨«£²¨§«Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−

íéãrö äMLúBòéñtøBL çaæiå ¦¨´§¨¦®§¦©¦§©¬−
àéøîeíht øBL:ãéøkøëî ãåãå §¦«©¨§¨¦²§©§¥¬

ãwøîãåãå ýåýé éðôì æò ìëa §©¥§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾
ãa ãBôà øeâçúeîãk éeNò Leaìî ¨−¥¬¨«©§¨¦§

ìBãb ïäk ìL ãBôàä:åè-ìëå ãåãå ¨¥¤Ÿ¥¨§¨¦Æ§¨
ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´
:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«

æèãåc øér àa ýåýé ïBøà äéäå§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®
| äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe¦©̧©¨¹¦§§¨´

äèéaä-úà àøzå ïBlçä ãra ¦¦¨§©´©«©À©¥̧¤¤
éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´

daìa Bì æázå ýåýéBúBà äúfa §Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«¦§¨

Cìnä Cøcî äæ ïéàL äáLç ék daìa: §¦¨¦¨§¨¤¥¤¦¤¤©¤¤

æéeâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³
BîB÷îa BúàBì ïéëäL íB÷na ŸÆ¦§½©¨¤¥¦

ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®
ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íéîìLeçéúBìräî ãåc ìëéå §¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬
-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä̈«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤
:úBàáö ýåýé íLa írä̈½̈§¥−§Ÿ̈¬§¨«

èéírä-ìëì ÷lçéåíò íéàaä ©§©¥̧§¨¨¹̈©¨¦¦

ïBøàäLéàîì ìàøNé ïBîä-ìëì ¨¨§¨£´¦§¨¥»§¥¦´
Léàì äMà-ãråãçà ìëìøtLàå úçà íçì úlçøNa äôé äðîúçà äLéLàå ãçà,ïéiä da eîéNé øLà éìk:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå §©¦¨¼§¦À§¨¤¨©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¨¨¨¨¨¨¤½̈©«£¦−̈¤®̈§¦£¤¨¦¨©©¦©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(iying meil)

,dliwq `idBà âbä ïî ìôBð BàBzñøBc äiç.ux`l ezlitneéî ¥¦©©©¨©§¦
äôéøN áéiçúpL,ä÷éìãa ìôBð Bà,sxypeBLékî Lçð Bàqx`de ¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦

.zne miptan eze` sxeyáéiçúpL éîäâéøä,siiq -øñîð Bà ¦¤¦§©¥£¦¨¦§©
åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì.axga bexdl mkxce ,áéiçúpL éî ©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥

ä÷éðç,øäða òáBè Bà,mind jeza wpgpeúî BàékðBøñaici lr - £¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦
.eilega wpgpe ,oexba ileg

àéðz,ïépî øîBà éaø äéäxacl xewnd dn -ããBî íãàL äcîaL ©§¨¨¨©¦¥¦©¦¤§¦¨¤¨¨¥
Bì ïéããBî da,aiyne ,'äðáéøz dçìLa äàñàña' øîàpL. ¨§¦¤¤¡©§©§¨§©§¨§¦¤¨

,`ziixad zl`eyäàñ àlà éì ïéà,dlecb dxiar -úBaøì ïépî ¥¦¤¨§¨¦©¦§©
á÷øzd`q ivg -,òáBø éöçå òáBø ,á÷ éöçå á÷ ,á÷øz éöçå ©§©§¥¦©§©©©£¦©©©£¦©

àìëeòå ïîBz,xzei miphw zelwyn -ïépîzephw zexar lr mby ¤§§¨¦©¦
,daiyne .dcn dze`a 'd yiprnïàñ ïBàñ ìë ék' øîBì ãeîìz©§©¦¨§Ÿ¥

'Lòøa,`ziixad zl`ey .dphw dcn elit`y 'lk'n cnlpeïépîe §©©¦©¦
äèeøôe äèeøt ìkLìBãb ïBaLçì úôøèöîerxtp `l m`y - ¤¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨

.cizra oeaygl sxhvn `l` el exzie `l ,e`hg lr mc`dn
,daiyneúçàì úçà' øîBì ãeîìz'ïBaLç àöîì`hgl `hg - ©§©©©§©©¦§Ÿ¤§

.`eaiy oeaygl sxhvn
,`ziixad dkiynnäããnL äcîaL äèBña eðéöî ïëå,eããî da §¥¨¦§¨¤§¦¨¤¨§¨¨¨§

dì.d`hgy jxcd itl dyprpy -dúéa çút ìò äãîò àéä ¨¦¨§¨©¤©¥¨
Bì úBàøéì,el ze`xdl -øBðwð øòL ìò dãéîòî ïäk Cëéôìeay ¥¨§¦¨Ÿ¥©£¦¨©©©¦¨

dze` mileepn eidBì äñøt àéä .ìkì dðBì÷ äàøîe,exeara - ©§¤§¨©Ÿ¦¨§¨
,eipta ze`pzdlïéøceñätk ìèBð ïäk Cëéôì ,dLàø ìò ïéàð- ¨¦¨¦©Ÿ¨§¦¨Ÿ¥¥¦¨

dy`x z` dqknd sirvdLàø ìòî,äéìâø úçz Bçéðîe.àéä ¥©Ÿ¨§¦©©©§¤¨¦
äéðt Bì äèM÷,Cëéôì ¦§¨¨¤¨§¦¨
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 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  ...בראשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פרטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר...

)ט"ו סיון, תרפ"ח(

שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומר 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פרק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת 
אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתרבות רעה...

)תמוז תרס"ו(

יום ראשון, י"א ניסן < פרק כ. מפרק ס עד פרק סה

יום שלישי, י"ג ניסן < פרק כ. מפרק סט עד סוף פרק עא

יום שישי, ט"ז ניסן < פרק כ. מפרק עט עד סוף פרק פב

יום שני, י"ב ניסן < פרק כ. מפרק סו עד סוף פרק סח

יום חמישי, ט"ו ניסן < פרק כ. מפרק עז עד סוף פרק עח

יום רביעי, י"ד ניסן < פרק כ. מפרק עב עד סוף פרק עו

שבת קודש, י"ז ניסן < פרק כ. מפרק פג עד סוף פרק פז
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פד ניסן פד י"א ראשון יום — לט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âניסן י"א ראשון âיום
,106 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור íà...מורה åìéôà åðééäå,106 עמ' ïî÷ì.עד

פרק לט 

$

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,ומצוות בתורה –àìL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ
ìì ,Lîî dîL,íBìLå-ñç äiðt Bæéà íeL כשהוא – ¦§¨©¨§¥§¦¨©§¨

אז  שחסר בלבד זו לא עצמית, פניה מתוך בעבודה עוסק

הוא  שהרי מ"לשמה", ה"היפך" כאן קיים אלא ה"לשמה",

הפניה  בגלל זאת עושה

שלו; Bîkהעצמית àlà¤¨§
áeúkL11éäzå" : ¤¨©§¦

úåöî éúBà íúàøé¦§¨¨¦¦§©
,"äãnìî íéLðà£¨¦§ª¨¨
ìbøä úîçî :Leøt¥©£©¤§¥

Búeðèwî ìbøäL12, ¤ª§©¦©§
åéáà Bãnìå BìébøäL¤¦§¦§¦§¨¦
'ä úà àøéì Baøå§©¦¨¤

÷ñBò Bðéàå .Bãáòìe– §¨§§¥¥
ובמצוות, ìdîLבתורה ¦§¨

ék ,Lnî לעסוק – ©¨¦
ìéàבעבודה Lnî dîL ¦§¨©¨¦

úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§
eîéçøe eìéçc יראה – §¦§¦

ìò-ואהבה íéiòáhä©¦§¦¦©
ïàéöBäì ,íéðt-ìk̈¨¦§¦¨
ìà álä øzñäî¥¤§¥©¥¤
úBîeìòzå çîa éelébä©¦©Ÿ©§©£

,íéðt-ìk-ìò Baì אהבה ולעורר ליצור בכוחו אין אם – ¦©¨¨¦
לעורר  כאמור, עליו, – האהבה את ירגיש שהלב בלבו, גלויה

ובהעלם  במוחו שתורגש המסותרת, האהבה את לכלֿהפחות

תורה  ללמוד ונכונות רצון בו מעוררת כזו אהבה גם לבו.

המסותרת, האהבה של התעוררותה שגם הרי מצוות. ולקיים

באה  זו, בעבודה לעסוק הנכונות כי זו, לעבודה סיבה מהווה

את  מעורר אינו כשהוא ברם, המסותרת. מהאהבה כתוצאה

אין  לבו, בתעלומות קיימת שהיא למרות המסותרת, האהבה

חסר  וממילא – בעבודה לעסוק לעוררו סיבה מהווה היא

– למה? כך וכל זו, בעבודה íãàה"לשמה" ïéàL Bîk ék¦§¤¥¨¨

ïk-íà-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa øác äNBò¤¨¨¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨¦¥
ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnî àøé Bà BáäBàBîL £¨¥¦¤¨¦¤§¨©£¦§

BðBöø úàlîì úîàa Cøaúé,הקב"ה של –éìa ãáì ¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ§§©§¦
BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå Búáäà úeøøBòúäå ïBøëæ¦§§¦§§©£¨§¦§¨§¨§Ÿ©£©§
-ìk-ìò Baì úBnìòúå§©£ª¦©¨

.íéðt לפחות שיזכור – ¨¦
במוח  האהבה את

לבו. בתעלומות ויעוררה

הוא  זה דבר גם אם אך,

אין  – בתוכו עורר לא

למלא  כדי נעשית עבודתו

למרות  הקב"ה, רצון

פניה  שום לו שאין

אלא  זו, בעבודתו עצמית

בגלל  אותה עושה הוא

äáäàרגילותו. íâå§©©£¨
dcáì מעורר הוא אם גם §©¨

אהבה  בתוכו ומגלה

זו אם אך ‡‰·‰להקב"ה,
„·Ï· שיעורר מבלי

יראה, גם ¨¥dðéàבתוכו
,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨

נעשית, היא אם –éìa§¦
äàøéäàzz,תחתונה יראה –àéäL ,úBçôì היראה – ¦§¨©¨¨§¨¤¦

ìàøNé,התחתונה, ìk áìa úøzñî העבודה כלומר: – §ª¤¤§¥¨¦§¨¥
היראה, הרגש בלי בלבד, אהבה התעוררות מתוך עושה שהוא

בשם נקראת שהרי Â·Ú„‰אינה ה"לשמה", כאן יש אמנם ;

יכולה  היא אין זאת ובכל ה', אהבת מתוך זאת עושה הוא

המשרת  כעבד – משמעה עבודה שכן, ל"עבודה". להיחשב

את יראתו מתוך בעיקר  באה שעבודתו אדונו, שלא ‡„ÂÂאת ;

ומכיון  אליו. אהבתו מתוך בעיקר אביו רצון שממלא  בן כמו

ל"עבודה" נחשב זה אין – היראה øàaúiLשחסרה Bîk§¤¦§¨¥
.ïn÷ì.מ"א בפרק – §©¨

íéøîà éèå÷éì
åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל שאז  – ט"ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
בכאו"א, נמצא שזהו מפני – בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה

תורה ע"פ נמצא גו'".˘ˆÂÂÈ˙‰וצ"ל לבניך ושננתם

 תניא יומי 

יום ראשון
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פה

פה

ניסן  י"ב שני יום — לט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âניסן י"ב שני âיום
,106 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äîùì...מורה àìù ÷ñåòùëå,נד עמ' øäæá:עד

$

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîL שחסר בלבד זו שלא – §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
שהעבודה  אלא, ויראה, אהבה של ה"לשמה" זו בעבודה

רק לשמה", "שלא בפירוש ìãBáëìנעשית äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§
àðåb éàäëe íëç-ãéîìz úBéäì ïBâk ,Bîöò,וכדומה – ©§§¦§©§¦¨¨§©©§¨

ãvnL äiðt dúBà éæà£©¨§¦¨¤¦©
dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©
,BúøBúa úLaìúî¦§©¤¤§¨

äøBzäå מתוך שלמד – §©¨
פניה, ¦àéäאותה

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
,äòL éôì ätéìwä– ©§¦¨§¦¨¨

שעה, לפי רק היא הגלות

äNòé øLà ãò©£¤©£¤
äàéánL ,äáeLz§¨¤§¦¨
,íìBòì äàeôø§¨¨¨
íb Y 'ä ìà BáeLaL¤§¤©

BúøBz מתוך שלמד – ¨
קליפה, של ¨äáL̈פניה

eøîà ïëìå .Bnò¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13íìBòì" : ¦§¨¨§¨
'eëå íãà ÷ñòé– ©£Ÿ¨¨§

לשמה, שלא אפילו ìבתורה, àlL CBznLàa dîL ¤¦¤Ÿ¦§¨¨
ììebìâa äáeLz úBNòì BôBñ éàcåaL ,éàcåa "dîL ¦§¨§©©¤§©©©£§¨§¦§

."çcð epnî çcé àì" ék ,øçà ìebìâa Bà äæ מי גם – ¤§¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
מהקב"ה, "נדח" מסויים בזמן È˘‡¯שהיה ‡Ï אלא נידח,

תחזור  תשובה, שיעשה ובשעה בתשובה; יחזור לבסוף

יגיע  הוא שאז הרי – פניה מתוך שלמד התורה גם לקדושה

לשמה" שמ"שלא לא הוא המאמר שפירוש הרי ל"לשמה".

שהואÏÂÎÈהוא אלא ל"לשמה", ל"לשמה".·È‡„Âלהגיע יגיע

למצב  ייעשה – לשמה שלא שלמד מה גם מזו, "ויתירה

– לשמה" מלכתחילה נלמד כאילו ‡„ÂÓ"¯(יעלה) ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘,לשמה שלא ממש הוא כשהלימוד הוא האמור כל

עצמי. כבוד של פניה ìלשם àì ,ízñ äNBòLk CàdîL ©§¤¤§¨Ÿ¦§¨
ì àlL àìåãiî àlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà Y dîL §Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨¦§¨¤¨¦¨

ì äæ øác ãîBìå øæBçL,íúña ãîlM äî íb éøä ,dîL ¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨
,"àìéòì àçøô"e äæ ãenìì óøèöîe øaçúî ועולה – ¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨§¥¨

àlLלמעלה, øçàî¥©©¤Ÿ
íeL ïéãò Ba Laìúð¦§©¥£©¦

.dâðc ätì÷,שהרי – §¦¨§Ÿ©
פניה  מתוך למד לא הוא

לימוד  (ולכן עצמית

שלו, הראשון Ï‡התורה
נוגה) בקליפת בגלות היה

רק  כאן חסר היה

עולה  זה לכן ה"לשמה",

על  חוזר כשהוא כעת,

"לשמה". לימוד אותו

÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ
."'eë íãà גם בתורה, – ¨¨

הכוונה  חסרה כאשר

מפני  "לשמה",

יגיע  לשמה" שמה"שלא

ל"לשמה" עצמו הלימוד

ידי  על דוקא (ולאו

ידי  על אלא) לשמה", "שלא שלמד מה את המעלה תשובה,

"לשמה". ומתוך דבר אותו מחדש älôúaשילמד ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨¦§¦¨
,äðeëa àlL תפילה אותה מכן, לאחר מתפלל הוא שאם – ¤Ÿ§©¨¨

בה  חסר שהיה הקודמת התפילה גם עולה – כוונה מתוך

øäfaהכוונה, áeúkL Bîk14: להלן כתוב לתפילה, באשר §¤¨©Ÿ©
לשמים, היא (בתפילה) שכוונתו שמכיוון אחרון", ב"קונטרס

ש  הדבר, מספיק התפילות לכן מכל תצטרף, השנה, כל במשך

התפלל  הוא אחד (יום כוונה מתוך אחת תפילה השנה, כל של

השנה, כל שבמשך עד אחר, חלק – אחר יום בכוונה; זה חלק

כל  למעלה אז עולות בכוונה) שלימה אחת תפילה מצטרפת

השנה. כל במשך שהתפלל התפילות

íéøîà éèå÷éì
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

ב.13. כג, נזיר ב. נ, –14.פסחים ב". רמה, לזח"ב הכוונה ˘ËÈÏ"‡."כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

יום שני
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פו ניסן פו י"ג שלישי יום — מ פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âניסן י"ג שלישי âיום
נד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור êà...מורה î ÷øô,108 עמ' æä"åòá.עד äèîì

פרק מ 
.î ÷øt התורה שעליית הזקן, רבנו הסביר הקודם, בפרק ¤¤

וברצון  בכוונה תלויה ומקיים, לומד שיהודי והמצוות,

הם  ורצונו כוונתו אם מצוות: ולקיום תורה ללימוד המביאים

– ה' בגדלות העמוקה הבנתו מתוך הבאות ויראה באהבה

ומצוותיו  תורתו אז עולות

"עולם  של ספירות בעשר

עולם  שהוא הבריאה",

הן  אם אך, ההשגה;

– טבעיות ויראה אהבה

והמצוות  התורה עולות

"עולם  של ספירות בעשר

עולם  שהוא היצירה",

המדות.

לומד  כשהוא אם ברם,

חסר  מצוות, ומקיים תורה

אהבה  של ה"לשמה"

"שלא  אינו אם גם ויראה,

פניה  (בגלל ממש לשמה"

מתוך  אלא עצמית),

ללמוד  מקטנותו רגיל שהוא מפני מלומדה", אנשים "מצות

המצוות  וקיום התורה לימוד בכוח אין – מצוות ולקיים תורה

הזקן  רבנו הסביר – ואילו ה'). (לפני ה'", "קדם לעלות שלו,

הלימוד  מצטרף – "לשמה" תורה אותה ולומד חוזר כשהוא –

הנוכחי, "לשמה" ללימוד ה"לשמה", בו חסר שהיה הקודם

שלמד  הנוכחי הלימוד עם יחד למעלה עולה הוא וגם

"לשמה".

ì äæ øác ãîìå øæç àlL ïîæ ìk ,CàdîL חזר שלא – ©¨§©¤Ÿ¨©§¨©¨¨¤¦§¨
אנשים  "מצות מצד קודם שלמד מה את "לשמה" ולמד

לימוד, באותו ה"לשמה" וחסר äìBòמלומדה", Bãenì ïéà¥¦¤
äøéöéä íìBòa úBøéànä úBøéôñ øNòa elôà£¦§¤¤§¦©§¦§¨©§¦¨

,äiNòäå ספירות בעשר עולה לימודו שאין בלבד זו לא – §¨£¦¨
"עולם  ספירות בעשר עולה אינו גם אלא הבריאה", "עולם

העשיה", "עולם של ספירות בעשר לא וגם ¦ékהיצירה"
ïäáe ,úeäìà úBðéça ïä úBøéôqä,בספירות –Laìúî ©§¦¥§¦¡Ÿ¨¤¦§©¥

,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãçéúîe לימודו ואם – ¦§©¥¥¨©¨
עולה  שלימודו אומר זה היה הספירות, בעשר עולה היה

ברוךֿהוא, איןֿסוף eîéçøeבאור eìéçc àìáe יראה בלי – §¨§¦§¦
ä',ואהבה, íã÷ í÷éîìe à÷lñì àìëé àì בכוח אין – ¨¨§¨§©§¨§¥¨¢¨

איןֿסוף  אור לפני ה'", "קדם ולעמוד לעלות לימודו

íéðewz'a',ברוךֿהוא, áeúkL Bîk."זוהר ב"תיקוני –÷ø §¤¨©¦¦©

úBîìBòä úeiðBöéç ïäL ïéøBãîe úBìëéäì äìBò Bãenì¦¤§¥¨§¦¤¥¦¦¨¨
ואילו  העולמות, של והאלקות הפנימיות הן ה"ספירות" –

של  ענין – העולמות חיצוניות הם וה"מדורין" ה"היכלות"

"אלקות", של ענין ולא ב"היכלות"ïäaL"עולם" – ¤¨¤
¦§íéãîBòוב"מדורין",

Bîëe ;íéëàìnä©©§¨¦§
íéiç áøä áúkL¤¨©¨©©¦
øòLa ì"æ ìàèéå¦©©§©©
,á ÷øt äàeápä©§¨¤¤
äðeëa àlL äøBzänL¤¥©¨¤Ÿ§©¨¨
íéëàìî íéàøáð¦§¨¦©§¨¦
,äøéöéä íìBòa§¨©§¦¨
äðek éìa úBönäîe¥©¦§§¦©¨¨
íéëàìî íéàøáð¦§¨¦©§¨¦

,äiNòä íìBòa– §¨¨£¦¨
מהתורה  שגם ומכיוון

כוונה, בלי והמצוות

מלאכים, נבראים

שאין  הדבר, משמעות

הן  אלא אלקות, שהן ב"ספירות" נכללות והמצוות התורה

בכוונה" "שלא המלים העולמות. בחיצוניות שמקומו ענין

כוונה  כל לו היתה שלא משמען אין האמור, הנבואה" ב"שער

ועשיית  המלים אמירת בעצם הסתפק ורק כלל ומחשבה

– שכן äøeöå.המצוות, øîç éìòa íä íéëàìnä ìëå– §¨©©§¨¦¥©£¥Ÿ¤§¨
היה  המצוה), או (הלימוד נבראו שממנו שהדבר המורה, דבר

–) "צורה" גם והעשיה), הדיבור (עצם ל"חומר" נוסף לו

אלא  – בזה) וכיוצא המצוה לעשיית המודעות המלות, פירוש

של  ה"חומר" נברא המצוה, מ"חומר" שכן, ה"לשמה". שחסר

והעובדה  המלאך; –"צורת" המצוה, ומ"צורת" מלאך,

בעל  מלאך נברא העשיה", ב"עולם או היצירה" שב"עולם

אודותם  התורה ללימוד או שלמצוה מראה, וצורה, חומר

שנקרא  ומה צורה, וגם חומר גם יש וויטאל, חיים רבי מדבר

ה"לשמה" בהן שחסר מפני רק הוא בכוונה", ובכל 1"שלא ;

בלבד  העולמות" ב"חיצוניות אלו ומצוות זו תורה עולות זאת

העולמות". "פנימיות – בספירות ולא המלאכים, דרגת –

בהן  שחסר ולמצוות לתורה כאמור מתייחס לעיל האמור

" במפורש ונעשות נלמדות הן אין אך "לשמה", ˘Ï‡הכוונה
øBzלשמה". ìáàä,שנלמדה –ì àlL,Lnî dîL– £¨¨¤Ÿ¦§¨©¨

אחר, דבר לשם כדיïBâkאלא לומד שהוא –úBéäì §¦§
àðåb éàäëe íëç-ãéîìz,וכדומהäìBò dðéà תורה – ©§¦¨¨§©©§¨¥¨¨

íéøîà éèå÷éì
êà î ÷øôäæ øáã ãîìå øæç àìù ïîæ ìë

ñ"éá 'éôà äìåò åãåîéì ïéà äîùì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
ù"îëå íéëàìîä íéãîåò ïäáù úåîìåòä úåéðåöéç
äðååëá àìù äøåúäîù á"ô 'àåáðä øòùá ì"æ å"çøä
äðååë éìá úåöîäîå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð
íéëàìîä ìëå äééùòä íìåòá íéëàìî íéàøáð
äîùì àìù äøåú ìáà äøåöå øîåç éìòá íä
äìòîì ììë äìåò äðéà â"äëå ç"ú úåéäì ïåâë ùîî

של 1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה " חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש
יקטרינוסלב.

יום שלישי
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$
âניסן י"ד רביעי âיום

,108 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ä"á÷å...מורה àúééøåàã óàå,נה עמ' éîùâ.עד àåä

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää
áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

äìòîìזו, ììkעולה אינה היא –øBãîe úBìëéäì elôà §¨§©§¨£¦§¥¨§
,äMã÷c íéëàìnä ענין היא העולמות חיצוניות הרי כי – ©©§¨¦¦§ª¨

קדושה. éîLbäשל äfä-íìBòa ähîì úøàLð àlà¤¨¦§¤¤§©¨¨¨©¤©©§¦
;úBtìwä øBãî àeäL שנלמדה התורה נשארת זה במקום ¤§©§¦

עצם  כי פניה, מתוך

הקליפה. מצד באה הפניה

áeúkL Bîk)* ääâä§¤¨
àì óc â ÷ìç øäfa©Ÿ©¥¤©
àë÷ óãå á ãenò©§©
àéää :íL ïiò ,á ãenò©©¥¨©¦
àò÷áe à÷ìñ älî¦¨©§¨©§¨

'eë ïéòé÷ø מלה אותה – §¦¦
רקיעים" ו"בוקעת עולה

øòúàc äî øòúàå– §¦§©©§¦§©
שמתעורר: מה ומתעורר

,'eë áè áè éà אם – ¦©©
(דיבור  טובה היא המלה

– וכדומה) תורה של

כו', טוב älîמתעורר :à ãenò ä÷ óãå ;íL ïiò©¥¨§©©¦¨
;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúà àúéøBàc של מדיבור – §©§¨¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦

למעלה, שעולה קול מתהווה ÷ïéìתורה :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦
ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe àúéøBàc2'eë– §©§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦

רקיעים" ו"בוקעים למעלה עולים והתפילה התורה ):קולות
שב"זוהר  האמורים הדברים התורה מכל שדיבורי רואים, אנו "

רקיעים". ו"בוקעים למעלה ìòעולים øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©
÷eñt3úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi äî" : ¨©¦§§¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©

"LîMä"ב"עמל שרק ז"ל, חכמינו אומרים זה פסוק על – ©¨¤
יש ˙Á˙ש  תורה" ב"עמל ואילו יתרון, לאדם אין השמש,

אלא השמש, תחת איננה תורה כי יתרון, ÏÚÓÏ‰לאדם
זה: פסוק על נאמר ב"זהר" ואילו – àìîòמהשמש elôàc©£¦£¨¨

.'eë déø÷é ïéâa ãéáò éà ,àúéøBàc,תורה עמל שאפילו – §¨§¨¦¨¦§¦§¨¥
השמש", ש"תחת עמל כן גם הוא כבוד, בשביל נעשה הוא אם

"מה  נאמר עליו וגם

eøîàL:יתרון". eäæå– §¤¤¨§
ז"ל  éî:4חכמינו éøLà"©§¥¦

Bãeîìúå ïàëì àaL¤¨§¨§©§
àlL :Leøt ,"Bãéa§¨¥¤Ÿ
-íìBòa ähîì øàLð¦§©§©¨¨¨

.äfä לימודו כלומר: – ©¤
והתורה  "לשמה" היה

למעלה; עלתה שלמד

הוא  כשהלימוד ואילו

נשארת  – לשמה" "שלא

בעולם  למטה התורה אז

הזה.

שאם  למדנו פנים, כל על

שאין  למרות מלומדה", אנשים "מצות מצד הוא הלימוד

ויראה  אהבה של ה"לשמה" בו שחסר אלא פניה, לשם הלימוד

מדוע, העליונות. בספירות למעלה עולה לימוד אותו אין –

הרי  הם והקב"ה התורה – למעלה? עולה זו תורה אין באמת,

והרצון  הקב"ה, של רצונו היא התורה שהרי לגמרי, אחד דבר

מדוע  אםֿכן העליונות, מהספירות למעלה הוא הרי העליון

ידה  על להתעלות כדי ל"כוונה" להזדקק צריכה התורה

הספירות  אמנם, וה"בריאה"? ה"יצירה" שבעולמות בספירות

למעלה  שהוא העליון רצון הרי היא התורה אבל אלקות, הן

ה"תניא": ובלשון מהספירות?!

éøa-àLã÷å àúéøBàc óàå,ãç àlk àeä-C התורה – §©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
אחד, דבר הם תורה,BðBöøeהקב"ה,àeäLוהקב"ה –ãçà ¤§¤¨

שהוא  בתורה "לשמה" של ה"כוונה" כשחסרה איפוא, מדוע, –

זו  תורה בכוח אין לומד,

בעשר  למעלה לעלות

רבנו  מסביר – ספירות?

של  דיבורו להלן: הזקן

התורה, דברי המדבר אדם

קדושה, בדברי כאן שמדובר למרות ולכן גשמי, דיבור הוא

ב  מכוסה אינה שבהם האלקית המכסים ‡Ì˙Âשהחיות לבושים

כיוון  אך הזה, שבעולם הגשמיים הדברים שאר של החיות את

היא  הגשמיים, הדברים את כלל בדרך המחיה האלקית שהחיות

של  הגשמיים בדיבורים גם קיים זה דבר הרי – מצומצמת חיות

דיבורים  אין ולכן תורה.

לעלות  יכולים אלה

שהן  העליונות בספירות

בהם  יש אם ורק אלקות.

של ‰¯ÈÁÂ˙הכוונה

התורה  דברי את והיראה האהבה אז מעלות – ויראה אהבה

העליון הרצון בהם ומתבטא ÷ÈÂÏÈ‚·–-àLãלספירות éøä£¥ª§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úøàùð àìà äùåã÷ã íéëàìîä øåãîå 'åìëéäì 'éôà
éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð

ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù

השמטת2. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: זו ‰È˙ÚÓ˜"בזהר בהגהה שלפ"ז  הציונים  שבב' ובפרט (
˘ËÈÏ"‡.מדייק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Y "˜ÈÏÒ„.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים

יום רביעי
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éøaàeä-C,הקב"ה –,äåLa ïéîìò ìk àlîî eäéà נמצא – §¦¦§©¥¨¨§¦§¨¤
בשווה, העולמות íéåLבכל úBîìBòä ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¨¨¨¦
éepMäå ;íúìòîa,למשנהו אחד עולם שבין –àeä §©£¨¨§©¦

,íéìa÷îäî,האלקית החיות את –:úBðéça 'áa בשתי – ¥©§©§¦§§¦
ההבדל  מתבטא בחינות

למשנהו: אחד עולם שבין

íéðBéìòäL ,úçàä– ¨©©¤¨¤§¦
והנבראים  העולמות

¦§©§íéìa÷îהעליונים,
ïéàì äìBãb øúBé äøàä¤¨¨¥§¨§¥

;íéðBzçzäî õ÷ הם ¥¥©©§¦
גדולה  הארה מקבלים

ההארה  מאשר בהרבה

העולמות  שמקבלים

התחתונים; והנבראים

,úéðMäå הבחינה – §©¥¦
מתבטא  בה השניה,

עליונים ההבדל שבין

הוא: ותחתונים,

íéìa÷nL,העליונים – ¤§©§¦
íéëñîe íéLeáì éìa§¦§¦¨¨¦
Ck-ìk íéaø©¦¨¨

;íéðBzçzäk ההארה – §©©§¦
היא  העליונים, שמקבלים

לבושים  הרבה כך כל בלי

שהדבר  כמו ומסכים,

ידי  על ההארה בקבלת

äfäהתחתונים: íìBòå§¨©¤
ìôMä íìBò àeä– ¨©¨¥

מתבטאת úBðéça:ושפלותו ézLa:האמורות –äøàää ék ¦§¥§¦¦©¤¨¨
BaL,הזה העולם את המחיה האלקית החיות –úîöîöî ¤§ª§¤¤

,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä ïëìå ,ïBøçàä äö÷ ãò ãàî§Ÿ©¨¤¨©£§¨¥¨§¦§©§¦§©Ÿ
השניה, הבחינה לכך ונוסף –àéä,המצומצמת ההארה  – ¦

בו äLaìúpLמלובשת ãò ,íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©¤¦§©§¨
,äfä íìBòaL íéøBähä íéøác ìk úBéçäì dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§©£¨§¨¦©§¦¤¨¨©¤
הטהורים  הדברים שכל הקודמים, בפרקים שלמדנו וכפי –

נוגה", מ"קליפת חיות מקבלים הזה, שבעולם והמותרים

מכך, להיפך וגם ולקדושה לטוב גם מנוצלים להיות ויכולים

àeä íììëáe,הזה שבעולם הטהורים הדברים כל בתוך – ¦§¨¨
úøaãnLk ,ïëìå ;íãàaL úøaãnä úéðeiçä Lôð– ¤¤©¦¦©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥§¤§©¤¤

החיונית, ïäLהנפש óà ,äðek àìa älôúe äøBz éøác¦§¥¨§¦¨§Ÿ©¨¨©¤¥
Cñî úéðeiçä LôpaL dâð útì÷ ïéàå ,úBLBã÷ úBiúBà¦§§¥§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¨¨
Cøaúé BúMã÷ ìò úBqëìe øézñäì ììk ìécáî©§¦§¨§©§¦§©©§ª¨¦§¨¥
BúMã÷ ìò äqëîe úøzñî àéäL Bîk ,ïäa úLaìîä©§ª¤¤¨¤§¤¦©§¤¤§©¨©§ª¨

,íéìèa íéøác úøaãnLk úéðeiçä LôpaL Cøaúé– ¦§¨¥¤©¤¤©¦¦§¤§©¤¤§¨¦§¥¦
על  ומסתירה נוגה קליפת מכסה בטלים, דברים כשמדברים

הקב"ה, של íéiçקדושתו éìòa øàLaL úéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦¤¦§¨©£¥©¦
,íéøBähä ביותר רבה במידה נוגה קליפת מכסה בהם שגם – ©§¦

הקב"ה  קדושת על

øúàשבהם; úéìc óàc§©§¥£©
dépî éeðt5, למרות – ¨¦¥

פנוי  מקום שאין

שהוא  הרי מהקב"ה,

נמצא בנפש יתברך

שהיא  בשעה גם החיונית

או  בטלים, דברים מדברת

שאר  של החיונית בנפש

איפוא, כיצד, חיים. בעלי

נוגה  שקליפת לומר, שייך

על  בכלל שם תכסה

הקב"ה? של קדושתו

הזקן: רבנו כך על אומר

eäéà íB÷î-ìkî¦¨¨¦
ïéîéúñ ìëc eîéúñ6,– §¦§¨§¦¦

ה"מסתתר" הוא הקב"ה

המסתתרים, ¨§¦§àø÷ðåמכל
"øzzñî ìà"7, שהוא – ¥¦§©¥

מהנבראים, עצמו מסתיר

äøàää íâå§©©¤¨¨
úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©
úøzzñî Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥¦§©¤¤
íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©

;dâð Leáìa äøzzñðå äLaìúpL והסתתרות התלבשות – ¤¦§©§¨§¦§©§¨¦§Ÿ©
מדברת  כשהיא החיונית בנפש היא, נוגה קליפת בלבוש זו

בהם  חיים, בעלי שאר של החיונית בנפש או בטלים, דברים

המסתירים; ומסכים בלבושים מלובשת האלקית ©äî-החיות
,älôúe äøBz éøác ìL úBLBãwä úBiúBàa ïk-ïéàM¤¥¥¨¦©§¤¦§¥¨§¦¨

äaøcàc,להיפך –úììëðå áBèì úëtäúî dâð útì÷ §©§©¨§¦©Ÿ©¦§©¤¤§§¦§¤¤
ìéòì økæpk ,Bæ äMã÷a8,ותפילה תורה שבדיבורי הרי, – ¦§ª¨©¦§¨§¥

קליפת  של והמסכים הלבושים בהם קיימים שלא בלבד זו לא

דיבורים  ידי על נהפכת עצמה נוגה קליפת להיפך, אלא נוגה,

הלבושים  שבגלל השניה, לבחינה ובאשר – לקדושה אלה

בכך, הרי השפל, עולם הוא הזה העולם הרבים, והמסכים

העולם  עניני שאר מאשר והתפילה התורה דיבורי לגמרי שונים

האלקית  שההארה הראשונה, לבחינה בנוגע ואילו הזה;

שווים  – ביותר מצומצמת היא הזה, העולם עניני את המחיה

הם  גם שהרי  הזה, העולם עניני לשאר והתפילה התורה דיבורי

íéøîà éèå÷éì
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á
ïëìå íãàáù úøáãîä úéðåéçä ùôð àåä íììëáå
ïäù óà äðååë àìá äìôúå äøåú éøáã úøáãîùë
úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷ ïéàå úåùåã÷ úåéúåà
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì

ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ועוד.8.ישעי' לז, לה, פרק לעיל
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$
âניסן ט"ו חמישי âיום

נה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðååëá...מורה äìôúá ìáà,נו עמ' ç"òøôá:עד

ה"תניא": ובלשון – גשמיים דיבורים kîíB÷î-ìהינם ¦¨¨
ïäaL äøàää,והתפילה התורה בדיבורי –BúMãwî ©¤¨¨¤¨¤¦§ª¨

úðéçáa àéä ,Cøaúé¦§¨¥¦¦§¦©
äö÷ ãò íeöîö¦§©¨¤
ìBwäL øçàî ,ïBøçàä̈©£¥©©¤©

.éîLb àeä øeacäå– §©¦©§¦
הם  שאלה למרות ולכן,

והרי  תורה, דיבורי

דבר  הם והקב"ה (=התורה חד" כולא וקוב"ה "אורייתא

אהבה  של הרוחנית ה"כוונה" בהם חסרה אם זאת, בכל אחד),

יכולים  הם אין ויראה,

בספירות  למעלה לעלות

אלקות, שהן העליונות

האלקית  שההארה מאחר

מצומצמת  – שבהם

ביותר.

ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîL מתפלל שהוא – £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨
"לשמה", כוונה מתוך תורה úLaìúîולומד äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤

,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàa– §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤
אומר, שהוא והתפילה התורה dúañáeלאותיות dúîçnL¤©£¨¨§¦¨¨

úBiúBà øaãî àeä§©¥¦
àéä ïëì ,elà הכוונה – ¥¨¥¦

אהבה  של הרוחנית

ïúBàויראה, äìòî– ©£¨¨
התורה  דיבורי את

dîB÷îוהתפילה, ãò©§¨
äøéöéc úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨

Bà ספירות בעשר –

äî éôì ,äàéøác¦§¦¨§¦©
eìéçãa äðekä àéäM¤¦©©¨¨¦§¦

íéiìëN eîéçøe יראה – §¦¦§¦¦
שאז  שכליות, ואהבה

בעשר  היא העליה

הבריאה", "עולם ספירות

,'eë íéiòáè Bà או – ¦§¦¦
טבעיות, ואהבה יראה

בעשר  היא העליה שאז

היצירה", "עולם ספירות

.ìéòì økæpk ה שהכוונה הרי –˙ÈÁÂ¯ אותיות את מעלה ©¦§¨§¥
אותיות הן עצמן שמצד של ‚˘ÂÈÓ˙הדיבור, ספירות בעשר ,

הבריאה"; "עולם של או היצירה", בעשר íLå"עולם – §¨
àeäLהספירות, ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà älbúîe øéàî¥¦¦§©¤¥¨¤

äøBzä úBiúBàa Laìîä ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨©§ª¨§¦©¨
,ïúðeëáe ãîBlL,העליון הרצון קיים בכוונה גם שכן, – ¤¥§©¨¨¨

ויראה, אהבה ידי על אתו עצמו ידבק שיהודי רוצה שהקב"ה

Bà,המלובש העליון הרצון –äåöîa Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨§¦§¨

מקיים, שהוא –,dúðeëáeהעליון הרצון מאיר –äøàäa §©¨¨¨§¤¨¨
,õ÷ ïéàì äìBãb,שם ומתגלה –øéàäì ìBëé àlM äî §¨§¥¥©¤Ÿ¨§¨¦

úBiúBàä ãBòa ììk úBlbúäìe,ותפילה תורה של – §¦§©§¨§¨¦
,éîLbä äfä íìBòa äåönäå הרצון והתגלות הארת – §©¦§¨¨¨©¤©©§¦

התורה  באותיות העליון

במצוה, או והתפילה

הזה  בעולם עדיין כשהן

כלל  דומה אינה הגשמי,

הרצון  ולהתגלות להארה

שהן  בשעה העליון,

בעשר  למעלה עולות

עולמות  של ספירות

– וה"בריאה" ה"יצירה"

,dúö÷î àìå dðéî àìŸ¦¨§Ÿ¦§¨¨
לא  ואף ממנה לא –

מההארה  – ממנה מקצת

בעשר  מאירה שהיא כפי

(כשאותיות  הספירות

והמצוה  והתפילה התורה

לא  – למעלה) עולות

כשאותיות  להתגלות תוכל

עדיין  הן והתפילה התורה

כך, הוא זה ודבר – הגשמי הזה ïéîiä,בעולם õ÷ úò ãò©¥¥©¨¦
לעתידֿלבוא, של –älòúiL,אז –,BúeiîLbî íìBòä ¤¦§©¤¨¨¦©§¦

"'Bâå 'ä ãBák äìâðå"9, כל "וראו הפסוק שמסיים וכפי – §¦§¨§§
ה', כבוד יראו שכולם יחדיו", ìéòìבשר økæpk10.úeëéøàa ©¦§¨§¥©£¦

ובמצוות  בתורה בהתגלות, העליון הרצון יאיר לבוא, לעתיד –

ש  הרצון כפי הארת הרי אז, עד ברם, הזה. בעולם למטה הן

הזה, בעולם למטה שהן כפי ובמצוות בתורה המאירה העליון

העליון  הרצון והתגלות להארת בערך ואינה כלל דומה אינה

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î
éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî

äðååëá äìôúá ìáà
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå

ה.9. מ, לו.10.ישעי' בפרק

יום חמישי
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ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

åöø éåìéâ÷ñò é"ò äìâúîä åð
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

למעלה. עולות והמצוות שהתורה בהגהה ääâäבשעה

הנוצרת  העליון הרצון שבהתגלות הזקן, רבנו אומר הבאה,

והמצוות  התורה עליית ידי על העליונים, בעולמות למעלה

עולמות,¯ˆÔÂב"עת שבאותם במדות התכללות מתהווה – "

נמתקות  וה"גבורות"

(שממילא  ב"חסדים"

השפעה  עלֿידיֿזה נוצרת

בעולם  למטה חסדים של

שמסיים  כפי אלא, הזה);

עיקר  הזקן, רבנו

המדות, של ה"יחוד"

ב"עולם  המצוות יוצרות

øéàîהאצילות". íLå)*§¨¥¦
ãeçiä ïk-íb älbúîe¦§©¤©¥©¦
ìëa äNòpä ïBéìòä̈¤§©©£¨§¨
,äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨

ãeçé àeäL התאחדות – ¤¦
¨¦åéúBcîוהתכללות,

,Cøaúé הספירות מן – ¦§¨¥
עולמות, שבאותם

,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñça טוב שנהיה – ©£¨¦
ïBöøבלבד, úò éãé-ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©

àzúìc àúeøòúàa ,íeöòå הבאה התעוררות ידי על – §¨§¦§¨¨¦§©¨
– מלמטה,àéäמלמטה ההתעוררות –Bà äåönä úiNò ¦£¦©©¦§¨

óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìî ïäaL ,äøBzä ÷ñò¥¤©¨¤¨¤§ª¨§¨¤§¥
.àeä-Ceøa– רצון" "עת – רצון אותו של ההתגלות – ¨

הגבורות. ולהמתקת במדות להתכללות øwòמביאה  Cà©¦©
ãeçiä,ומצוות תורה ידי על המתהווה –äìòîì àeä ©¦§©§¨

úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä íìBòa äìòî©§¨§¨¨£¦¤¨¨§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî¦¨¦§¨¥§ª¨§©£¦¨¥¨
óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå§¨¨§©§§¨¤§¥
-äøéöé-äàéøáa äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ,àeä-Ceøä§¤¨¨¨§©¦§¦¨¦§¦¨§¦¨
íãàä LôpL óàå .Búìòî éôì ïäî íìBò ìëa ,äiNò£¦¨§¨¨¥¤§¦©£¨§©¤¤¤¨¨¨

eìéöàî dðéà Bæ äåöîe äøBúa ÷ñBòä,ú כיצד אםֿכן – ¨¥§¨¦§¨¥¨¥£¦
ב"עולם  ה"יחוד" את להביא אדם אותו של בכוחו

– Laìîäהאצילות"? ïBéìòä ïBöø éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥§¨¤§©§ª¨
,Bæ äåöîa,בתורה המלובש העליון הרצון מכך, ולמעלה – §¦§¨
àeä àeäå,העליון הרצון –äøBzäå äëìä øácä Bîöò §©§©§©£¨¨§©¨

àeä ,da ÷ñBòLהוא העליון, הרצון –øBàå úeäìà ¤¥¨¡Ÿ§

,àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà ספירות עשר את שהאציל – ¥©©£¦¨
המאציל", איןֿסוף,àeäL"עולם אור –,ãçà BðBöøe ¤§¤¨

,Cøaúé Ba úBãçéîä åéúBcî ìéöàä Cøaúé BðBöøáe– ¦§¦§¨¥¤¡¦¦¨©§ª¨¦§¨¥
המדות, מקור הוא העליון שהרצון BðBöøהרי éelb éãé-ìòå§©§¥¦§

÷ñò éãé-ìò älbúnä©¦§©¤©§¥¥¤
ïä ,Bæ äåöîe äøBz– ¨¦§¨¥

Bæaהמדות, Bæ úBììëð¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§
ïBöø úòa ,íéãñça©£¨¦§¥¨

äæáe :(Bæ במה – ¨¤
ויראה  שאהבה שלמדנו,

התורה  את מעלות

ושם  למעלה, והמצוות

העליון  הרצון מתגלה

יחוד  כך ידי על ומתהווה

– áèéä,העליון ïáeé¨¥¥
eîéçøe eìéçãc àä̈¦§¦§¦
Cøc "ïéôcb" íéàø÷ð¦§¨¦©§¦¤¤

,ìLî שיראה מה – ¨¨
"כנפיים" נקראות ואהבה

כמו áéúëãk:למשל, – §¦§¦
¦©§¦"íézLáe:11שכתוב 
"óôBòé לשני הכוונה – §¥

אהבה  של הענינים

áúkLויראה, Bîëe]§¤¨©
ì"æ ìàèéå íéiç áøä̈©©¦¦©©
÷øt 'íéãeçiä øòL'a§©©©¦¦¤¤

ïä óBòa íéôðkäL ,[àé,כמו –;'eë íãàä úBòBøæ– ¤©§¨©¦¨¥§¨¨¨
"זרועות מכונות ויראה אהבה המדות ששתי האדם",כשם

(=חסד  שמאלא" דרועא גבורה ימינא, דרועא "חסד למשל:

ה"כנפיים" כך – שמאלית) זרוע – גבורה ימנית, זרוע –

ויראה; לאהבה מכוונות Løt,בעוף, 'íéðewz'áe בספר – ©¦¦¥¥
פירשו: זוהר" eìéçãa"תיקוני úBöîe äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨¦§¦§¦

eîéçøe,ואהבה ביראה –åàì íàå ,"íéða" íéàø÷ð– §¦¦§¨¦¨¦§¦¨
ובמצוות, בתורה והיראה האהבה חסרות ¦¨§¦íéàø÷ðאם

.àçøôì ïéìëé àìc ,"íéçBøôà" באפשרותם שאין – ¤§¦§¨¨§¦§©§¨
חסרות  ובעניננו: הכנפיים, להם שחסרות מפני לפרוח,

בשם  ויראה, אהבה נקראות אכן, מדוע, והיראה. האהבה

שאהבה ääâä"כנפיים"? כאן, אומר הזקן שרבנו מה –

אינן  שהכנפיים שכשם מפני (גדפין), "כנפיים" נקראות ויראה

העוף  יוכל ידן שעל זה, לצורך רק משמשות הן העוף, עיקר

התורה  את מעלות ויראה אהבה גם כך – ולפרוח לעוף

כך  על – זוהר" מ"תיקוני הביא הזקן שרבנו כפי והמצוות,

– מ"ה תיקון זוהר" מ"תיקוני זו בהגהה הזקן רבנו מביא

íéøîà éèå÷éì
'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá
íéçåøôà '÷ð åàì íàå íéðá

ב.11. ו, ישעי'
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צא

צא

ניסן  ט"ו חמישי יום — מ פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î

בפרוטרוט: יותר הדברים מוסברים ä"î,שם ïewúáe)*– §¦
è"èî,כתוב: àeä àôBòc,"מט"ט" בחינת הוא "עוף" – §¨

גם  הדבר כך – וכנפיים גוף מראש, מורכב שהעוף וכשם

מט"ט: é',בבחינת Y délc àLéø בחינת של הראש – ¥¨¦¥
ה"יו"ד" הוא מט"ט,

בחינת  – הוי' משם

רומזת  עליה חכמה,

יו"ד, Yהאות àôeâå§¨
,å"àå בחינת של הגוף ¨

ה"וא"ו" הוא מט"ט,

בחינת  – הוי' משם

במספר  שהן המדות

מרומזות  הן ולכן ששה,

ו', Yבאות ïéôcb ïéøúe§¥©§¦
,'eë 'ä 'ä שתי –

שתי  הן הכנפיים

הוי', משם ה"הא"ין"

בינה  בחינות שהן

íìBòומלכות, eðéäå§©§¨
,è"èî àø÷pL äøéöéä©§¦¨¤¦§¨
רומזת  הידוע, כפי –

ל"עולם בחי  מט"ט, נת

הנקרא  היצירה"

–Báe12"מט"ט",

היצירה", ¥ïäב"עולם
,äðLnaL úBëìä éôeb¥£¨¤©¦§¨

,úòc-äðéa-äîëç úBðéçáe ïéçnä ïä délc àLéøå– §¥¨¦¥¥©Ÿ¦§¦¨§¨¦¨©©
˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ˘‡¯‰ ÔÈÚÎֿחכמה המוחין בחינת שהוא ,

היצירה", ב"עולם שמקומה המשנה ענין ולגבי בינהֿדעת.

זה: ïäéîòèå,הרי ïãBñå úBëìää úeiîéðt ïäL שכן ¤¥§¦¦©£¨§¨§©£¥¤
אלה, ענינים גם ישנם הרי eìéçcבמשנה ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦

eîéçøe) הכנפיים ושתי –‰ÓÎ·Î Ì‰· ÛÙÂÚÏ ÌÈÚ˘ §¦
˙ÂÓÂ˜Ó ליראה המכוונות שליט"א) אדמו"ר כ"ק הערות –

– äàlò,ואהבה 'ä ïä–˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÚÂ„È˘–àéäL ¥¦¨¨¤¦
,eîéçø('הוי שבשם הראשונה (ה"הא" עילאה ה' שהן: – §¦

ל"אהבה", מרמזת היא מקומות, בכמה הידוע §äå'שכפי
äàzz–˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÚÂ„È˘–,äàzz äàøé àéä– ©¨¨¦¦§¨©¨¨

בכמה  הידוע כפי מרמזת, הוי', שבשם השניה וה"הא"

שביראה), התחתונה (המדריגה תתאה" ל"יראה מקומות,

– Cìnäשהיא ãçôk ,'ä ãçôe íéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦©©§©©©¤¤
àéäL ,ìLî-Cøcהיא זו, יראה –;úéìâðå úéðBöéç äàøé ¤¤¨¨¤¦¦§¨¦¦§¦§¥

,äàlò äàøé ïk-ïéàM-äî,שביראה העליונה המדריגה – ©¤¥¥¦§¨¦¨¨
úLa,שהיא àøé,'ה מגדלות בושתו מחמת ירא הוא – ¨¥Ÿ¤

úBøzñpä"î àéäהשייכות –àéäå ,"eðéäìà 'äì– ¦¥©¦§¨©¡Ÿ¥§¦
זו, עילאה" äàlò"יראה äîëçaמרמזת שעליה –ã"eé §¨§¨¦¨¨

àéòø'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL¤¥£¨¨¨§¤¨§©§¨
:('àðîéäî נקראות ויראה שאהבה למדים, אנו האמור מכל §¥§¨

(גדפין); "כנפיים"

שלמדנו  למה ובהתאם

מעלות  ויראה שאהבה

– והמצוות התורה את

היטב: הדברים ¦ékיובנו
óBòä éôðkL Bîk§¤©§¥¨
ïéàå ,óBòä øwò íðéà¥¨¦©¨§¥

Búeiç,העוף של – ©
,ììk íäa éeìz– ¨¨¤§¨

העוף  שהרי בכפניים

בלי  גם לחיות יכול

כפי ïðúãk:הכנפיים, – §¦§©
§¦"eìhð:13שלמדנו 

,"äøLk Y äétâà– £©¤¨§¥¨
– כנפיו כשניטלו גם

כשר, –øwòäåהעוף §¨¦¨
העוף, BLàøשל àeäŸ

íéôðkäå ,Bôeb ìëå§¨§©§¨©¦
íéLnLî ÷ø íðéà¥¨©§©§¦
àçøôì Bôeâå BLàøì§Ÿ§§©§¨

;ïBäa הכנפיים – §
שרת  כלי לעוף משמשות

לעוף; יוכלו וגופו úBöîeשראשו äøBzä ,ìLî-Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨¦§
ïBéìòä ïBöø éelb éãé-ìò ,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä¥¦©©¦¨¤§©§¥¦§¨¤§

,ïäéãé-ìò älbúnä,והמצוות התורה ידי על –eìéçcäå ©¦§©¤©§¥¤§©§¦
eîéçøe,והאהבה והיראה –ïúBà íéìòî íä התורה את – §¦¥©£¦¨

óBñ-ïéàוהמצוות, øBà ïBöøä Ba älbúiL íB÷îì§¨¤¦§©¤¨¨¥
ïäL ,ãeçiäå àeä-Ceøaעולמות הוא, המקום –äøéöé ¨§©¦¤¥§¦¨

.äàéøáe,(כנפיים) "גדפין" ויראה אהבה נקראות ולכן – §¦¨
שהכנפיים  כשם והמצוות, התורה את מעלות שהן מפני

למעלה.מ  העוף את אמר,ääâäרימות הזקן שרבנו מה על

והיחוד, ברוךֿהוא איןֿסוף אור הרצון מתגלה בו שהמקום

בהגהה ומבהיר – וה"בריאה" ה"יצירה" בעולמות *(Bàהוא
,äMã÷c úBøéôñ øNòa äiNòa elôà שב"עולם – £¦©£¦¨§¤¤§¦¦§ª¨

úBiNòî,העשיה", úBöî íB÷î להיות יכולה שם, גם – §¦§©£¦
בשעה  וזאת העליון, היחוד והתגלות המצוות עליית

עול שקבלת עול, קבלת מתוך המצוות את ÂÎÏÓ˙שמקיימים
העשיה", ל"עולם שייכות לה יש àø÷î.שמים, ïëå המצוה – §¥¦§¨

לכך  שיש הרי בדיבור, הפסוקים את לבטא היא שב"מקרא"

íéøîà éèå÷éì
*àçøôì ïéìëé àìã
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù

.12– וק"ל]. זו. בהג"ה כו"כ מתורץ [שאז וא"ו צ"ל: ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.13.(מ"ד פ"ג (חולין 'נשתברו' "במשנה:
– נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה ˘ËÈÏ"‡.אלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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צב ניסן צב ט"ז שישי יום — מ פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âניסן ט"ז שישי âיום

,110 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åìéçãã...מורה óà äðäå,נו עמ' úåëéøàá:עד

øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

"מעשה  של ענין הוא דיבור כי העשיה", ל"עולם שייכות

Ceøa-זוטא", óBñ-ïéà øBàå ãeçiä älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤©¦§¥¨
,äøéöéa àeä או כשר ההלכות: פסק הרי היא משנה כי – ¦§¦¨

גבורה, או חסד ממדות בא זה דבר וכדומה, חייב או פסול

שייכות  לכך יש ולכן

היצירה", ל"עולם

.äàéøáa ãeîìzáe– ©©§¦§¦¨
יחוד  מתגלה ב"תלמוד"

ברוךֿהוא, איןֿסוף אור

הבריאה" ,14ב"עולם

,eðééäc משמעות – §©§
שה"יחוד" אינו הדבר

ב"עולם  רק מתהווה

ב"עולם  או העשיה"

בעולמות  ולא היצירה",

שהרי  מהם, שלמעלה

שמותר  רואים שאנו (כפי "משנה" מאשר יותר קדוש "מקרא"

יותר  קדושה גם כך להיפך), ולא משניות, גבי על חומש להניח

הוא  ההתגלות סדר מדוע אםֿכן "תלמוד", מאשר "משנה"

"משנה" "עשיה", – ביותר התחתון בעולם "מקרא" – להיפך

משמעות  אלא – הלאה? וכך "יצירה", – יותר עליון בעולם

היא: èMtúîהדבר àø÷î ãenìaL,ומתגלה –ãeçiä ¤§¦¦§¨¦§©¥©¦
äðLîáe ,äiNòä ãò úeìéöàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨¥£¦©¨£¦¨§¦§¨

,dcáì äøéöéä ãò שהדבר כפי העשיה", ל"עולם גם ולא – ©©§¦¨§©¨

dcáì,ב"מקרא", äàéøaä ãò ãeîìúáe ל"עולם גם ולא – §©§©©§¦¨§©¨
ב"משנה", שהדבר כפי ïlkהיצירה", ék גם מקרא, גם – ¦ª¨

הן תלמוד, וגם ב"עולם úeìéöàa.משנה מתהווה והיחוד – ©£¦
על  מתפשטים היכן עד בכך, רק מתבטא ההבדל האצילות";

היחוד  הלימוד, ידי

איןֿ אור של וההתגלות

dðéàסוף. äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨
ììk úèMtúî¦§©¤¤§¨
-äàéøáì úeìéöàî¥£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöé בלימוד – §¦¨£¦¨
מתהווה  הקבלה, תורת

וההתגלות, כולו ה"יחוד"

דוקא, האצילות" ב"עולם

כלל  מתפשט זה ואין

שלמטה  בעולמות

האצילות". §Bîkמ"עולם
:('íéiç õò éøô'a áeúkL נקראות ויראה שאהבה למדנו, – ¤¨¦§¦¥©¦

לעיקרו  נחשבות אינן בעוף שהכנפיים מפני (כנפיים), "גדפין"

העוף  פורח ידן שעל בכך רק מתבטא תפקידן העוף, של

ומצוות: תורה לגבי ויראה אהבה של ביחס גם כך – למעלה

ויראה  אהבה של ענינן ומצוות, תורה של) (קיומן הוא העיקר

הזקן  רבנו והמצוות. התורה למעלה עולות ידן שעל רק הוא

אםֿכן  המצוות, מתרי"ג הרי הן ויראה אהבה שגם להלן, מעיר

– בלבד? (כנפיים) "גדפין" נקראות הן מדוע

eìéçãc óà ,äpäå§¦¥©¦§¦
eîéçøe,ואהבה יראה – §¦

â"éøzî ïk-íb íä¥©¥¦©§©
ïë-ét-ìò-óà ,úBöî¦§©©¦¥

ïéàø÷ð התורה – ¦§¨¦
–"ïéôcb",והמצוות, ©§¦

ékכנפיים, úBéäì¦§¦
àéä äáäàä úéìëz©§¦¨©£¨¦

.äáäàî äãBáòä– ¨£¨¥©£¨
ה' אהבת שגם אף הרי,

התכלית  אבל מצוה, היא

לא  היא זו, במצוה

אלא  כשלעצמה, האהבה

לעבודת  תביא שהאהבה

שהאהבה  ומכיוון ה'.

כאמצעי  משמשת

והמצוות, התורה לעבודת

נקראת  היראה) (וכן היא

כמו  – (כנפיים) "גדפין"

לשמש  שתפקידן הכנפיים

העוף. גוף ¨£©§äáäàåאת
éìa,äãBáò אהבה – §¦£¨

מביאה  שאיננה

התורה  לקיום ל"תכלית",

היא  אלא והמצוות,

– לעצמה ¦àéä"תכלית"
,"íéâeðòúa äáäà"– ©£¨§©£¦

ביותר  עליונה מדריגה

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
*äàéøáå äøéöé ïäù

*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

.14‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על – חומש – מקרא דמניחין הדין (שלכן ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה "ולכאורה :

יום שישי
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צג

צג

ניסן  י"ז קודש שבת — מא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âניסן י"ז קודש âשבת

נו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור íøá...מורה àî ÷øô,112 עמ' ïéìéôúå.עד
פרק מא 

מאלקות, להתענג àaäבאהבה, íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¥¥¨©¨
– השכינה" מזיו "נהנין הרי הוא הבא, עולם של ענינו –

הבא, שבעולם התענוג מעין היא זו ואהבה מאלקות, תענוג

,øëN úìa÷å ולא) שכר קבלת משום גם יש זו באהבה – §©¨©¨¨
כלומר: עבודה), של ענין

כאן  אדם, לאותו יש

מעין, הזה, בעולם למטה

שנותנים  מהשכר משהו,

עבור  הבא בעולם

©§íBiä"åעבודה;
,áéúk ,"íúBNòì©£¨§¦
ìa÷ì øçîì"e§¨¨§©¥

"íøëN15. כתוב והרי – §¨¨
"היום" לעשותם, "היום"

הזמן  הוא הזה בעולם –

עדן", ב"גן הבא, בעולם – ו"למחר" ל"עבודה", ל"מעשה",

בעולם  כאן "היום", הרי לפיכך, שכר. קבלת של הזמן הוא

ל"עבודה" המביאה האהבה נוגעת – "עבודה" של ובזמן הזה,

ומצוות. תורה ïéòîולקיום íòèì ,Bæ äcîì òébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©§¦¨¦§Ÿ¥¥
,àaä íìBò,הבא עולם מעין שהיא בתענוגים" "אהבה – ¨©¨

ìk åéìà äúìëå 'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©§¨§¨¥¨¨
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä,לאלקות –äøBzä éîa ©§¥©§¤¦§§¥©¨

!íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä Y åéðôlL¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦
ì !"íéîàéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16ìk éBä" : ©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦¨

,"íénì eëì àîö היינו "מים" מפרשים: ז"ל חכמינו – ¨¥§©©¦

תורה" אלא מים "אין – שהנביא 17"תורה" "צמא" ואותו –

אם  שהרי התורה, ללימוד צמא שהוא מתכוון אינו עליו, קובל

מדוע  אםֿכן – תורה בלימוד צמאונו את בעצמו ירווה כך,

כאן  ה"צמא" אלא, תורה? ללמוד לו וקורא הנביא עליו קובל

צמא  שהוא מתכוון,

חזקה  אהבה בו ומקוננת

לו  אומר כך ועל לאלקות.

שעליו  ומצביע הנביא

צמאונו  את לרוות

בלימוד  – לאלקות

ובלשון  התורה,

éôìה"תניא": ék¦§¦
BèeLt הפסוק של – §

שהצמאון  צמא", כל "הוי

התורה, ללימוד ¥Bðéàהוא
ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ

Bì änìå ,Bîöòî,איפוא –?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì– ¥©§§¨¨©¨¦¦§Ÿ¨¨
לאלקות, צמא שהוא היא, כאן, "צמא" המלה משמעות אלא,

"תכלית" משום כשלעצמה, (להקב"ה) כזו באהבה היתה ולו

האהבה  את המביאה התפילה בעבודת להסתפק יכול היה –

ה"עבודה" היא שה"תכלית" כיוון אך, לאלקות; והצמאון

יסתפק  שבל ומכריז, הנביא, "צועק" לכן – האהבה מן הבאה

צמאונו  את ירווה ובכך תורה, ילמד – אלא עצמה, באהבה

האהבה, ל"תכלית" ויגיע íB÷îaלאלקות øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçà©¥©£¦

.àî ÷øt ספר מבוסס זה, ספר של בדףֿהשער שמובא כפי ¤¤
בפיך  מאד הדבר אליך קרוב "כי הפסוק: על ה"תניא",

עם  ומצוות תורה לקיים ליהודי וקל שקרוב לעשותו", ובלבבך

·Ï‰;'ה ויראת ה' אהבת מתוך ,'‰ לקיומן ‡‰·˙ השורש היא

צריך  הדבר כראוי, קיומן שלצורך מצוותֿהעשה, כל של

להיות  ורצונו להקב"ה יהודי של אהבתו של תוצאה להיות

הוא  ידה שעל משום מצוה, מקיים הוא זה שבגלל – בו דבוק

הקב"ה; עם ‰'מתדבק ˙‡¯È מצוות כל של לקיומן שורש היא

מיראתו  באה עבירה, לעבור יהודי של הימנעותו הלאֿתעשה,

הקב"ה. של ציוויו להמרות ופחדו

הן  ה' ויראת ה' שאהבת כן גם למדנו הקודמים בפרקים

בספירות  והמצוות התורה מתעלות ידן על (גדפין), "כנפיים"

של  הכוונה המצוות בקיום כשחסרה העליונים; העולמות

בפרק  נשמה. בלי כגוף אז, הן המצוות – ה' ויראת ה' אהבת

היא  ה' שיראת יוסבר, ללמוד, מתחילים אנו אותו מ"א,

‰¯˜ÈÚÂ ‰˙È˘‡¯'ה אהבת שכאמור, ולמרות ה', עבודת של

ב"אהבת  די לא זאת, בכל מצוותֿעשה, של קיומן שורש היא

לשם  לעורר, ההכרח ומן מצוותֿהעשה, קיום לשם בלבד ה'"

צריך  כי ה'", "יראת של קטנה דרגה גם הפחות, לכל כך,

של באופן הקב"ה את (Â·Ú„‰לשרת ככתוב:Â·Ú„˙דוקא ה'),

"Ì˙„·ÚÂואותו" אלקיכם", ה' כמו˙Â„Â·Úאת ,"„·Ú המשרת

היא  יראה לכן, היראה. ענין נדרש עבד ובעבודת אדונו. את

íéøîà éèå÷éì
ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá

הפי' אבל – כו'. משנה עשי', – תחתון הכי בעולם מקרא בהיפך: כנ"ל, והתגלותם, מתלמוד, משנה וכן להיפך) לא אבל המשנה,
˘·ÂÓÈÏ„...בזה: ÂÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א א.15.ראה כב, א.16.עירובין נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא

שבת קודש
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יראה  – ה' ויראת ה' (ובאהבת עבודה של ועיקרה ראשיתה

לאהבה). éøöקודמת ,íøaãéîz ïBøkæì úBéäì C– §¨¨¦¦§§¦¨¨¦
את מתמדת לב äãBáòäולתשומת úéLàø,'ה עבודת – ¥¦¨£¨

øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî שיראת למרות – ¥©

להימנעות  השורש היא ה'

לעבור  שלא רע, מעשיית

לאֿתעשה, מצות על

äáäàäå,שורש היא – §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì לקיום – §©£¥

¦©©ét-ìò-óà-מצוותֿעשה,
øøBòì éc àì ïë¥Ÿ©§¥
äNòå"ì dcáì äáäàä̈©£¨§©¨§©£¥

,"áBè קיומן לשם גם –

די  לא מצוותֿהעשה, של

בקרבו  לעורר ליהודי

ואילו  בלבד, ה'" "אהבת

חבויה  תישאר ה'" "יראת

בלבו; ¨§úBçôìeעמוק
éøöC קיום לשם – ¨¦

älçzהמצוות, øøBòì§¥§¦¨
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä äàøiä,ìàø,המביאה – ©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àlL¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,ìéòì økæpk טבעית מסותרת יראה ישנה יהודי כל שבלב – ©¦§¨§¥

הפחות, לכל זו יראה הקב"ה. של ציוויו להמרות שלא פחד –

דבר, של לאמיתו כלומר: טוב", "ועשה לקיים כדי לעורר עליו

ה', בגדלות התבוננות ידי על מהקב"ה יראה לעורר יהודי על

את  לעורר הפחות, לכל עליו, – לכך להגיע בכוחו אין אם אך

ממנו  נדרש לא כך שלשם בלבו, המסותרת הטבעית היראה

רוצה  כשהוא נדרש, שהדבר מדה באותה ה', בגדלות להתעמק

ידי  (על שביראה יותר העליונה המדריגה את לעורר

זו,àäzLהתבוננות). יראה –Bçî Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦Ÿ
.íéðt-ìk-ìò:אופנים שני ישנם זו, יראה בהתעוררות גם – ©¨¨¦

("בהתגלות  בלבו. הרגשתה לידי עד היראה את מעורר הוא א)

אלא, הלב, בהרגשת זו יראה לעורר בכוחו אין ב) לבו").

עלֿכלֿ ("מוחו בלבד ובמחשבתו במוחו מורגשת שתהא

יראהeðéäcפנים"), בקרבו אדם מעורר כיצד –ÂÊ ידי על – ? §©§
עצמו את מביא íéðt-ìk-ìòשהוא BzáLçîa ïðBaúäì– §¦§¥§©£©§©¨¨¦

מתוך  להתבונן יש – בלב בהתגלות ה' יראת לעורר כדי

ה  –„Ú˙העמקת לכך להגיע אדם של בכוחו אין אם ואילו ,

ב  הדעת, העמקת בלי במחשבתו, להתבונן לפחות ©úlãb§ªעליו
àéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,היא מלכותו, – ¥¨©§£¤¦

,íéðBzçúå íéðBéìò Y "íéîìBò ìk úeëìî" וככל – ©§¨¨¦¤§¦§©§¦
ופחד  מורא יותר מעוררת היא מלך, של מלכותו יותר שגדולה

ïéîìò"מהמלך, ìk àlîî" eäéàå את "ממלא" הקב"ה – §¦§©¥¨¨§¦
חיות פנימית. בחיות אותם ומחיה העולמות אפשר ÂÊכל

השגה  להם שתהיה אפשר ונבראים בנבראים, מורגשת שתהא

אלקית בחיות ÂÊ,,"ïéîìòוהבנה ìk ááBñ"å והקב"ה – §¥¨¨§¦
הע  כל את ולמות,"סובב"

גם  אותם מחיה הוא

מורגשת  שאינה בחיות

ביכולת  ואין בנבראים

חיות להשיג ;ÂÊהנבראים

áeúkL Bîëe1àìä" : §¤¨£Ÿ
õøàä úàå íéîMä úà¤©¨©¦§¤¨¨¤

,"àìî éðà אומר – £¦¨¥
íéðBéìòäהקב"ה, çépîe©¦©¨¤§¦

íéðBzçúå הקב"ה – §©§¦
של  הנבראים את "מניח"

העליונים  העולמות

כל  כלומר, והתחתונים,

תכלית  מהווים אינם אלה

הקב"ה  ואין הבריאה,

עליהם, מלכותו מייחד

ומלך  אלקה שייקרא

Ì‰Ï˘,אלא ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe– §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
ישראל", "מלך נקרא הקב"ה èøôa,שכן, åéìòå מייחד – §¨¨¦§¨

מלכותו, את øîBìהקב"ה íãà áiç ék2àøáð éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨
,íìBòä,מלך יהיה שהקב"ה כדי שהיא הבריאה, כוונת כל – ¨¨

אכן  האמת – ובפשטות עלי, מלך שיהיה "בשבילי", זה הרי

גוף  כמו שלימה, אחת קומה הרי הם ישראל כל כי היא, כך

כולו, לגוף נוגע אבר כל הרי – שונים אברים המכיל אחד,

הדבר  מהווה ברגל, או ביד מום, בעל חסֿושלום הוא וכשאדם

שהקב"ה  למה ביחס גם כך – הראש כולל הגוף, בכל פגם

על מלכותו ביהודי ÌÚמייחד משהו חסר כאשר הרי ישראל,

שהקב"ה  זה, ענין כולה. ישראל כלל בקומת חסר – אחד

ויתר  אחריות יתר היחיד על מטיל בפרט, עליו מלכותו מייחד

הרבי  של ביאורו לפי ובפרט – שמים מלכות עול קבלת

עליו  חל זה הרי זה), פרק בסוף הנדפסת (בשיחתו שליט"א

„ÁÂÈÓ·.יחיד åéìòבתור ìa÷î àeä íb àeäå,מצדו – §©§©¥¨¨
,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî,עליו מלך יהיה שהקב"ה – ©§¦§¤¤¨¨

,ãáò úãBáò éðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe בענין – §¨§§©£§§¨¦¥£©¤¤
מלכות  עול עצמו על לקבל כדי במחשבתו, להתעמק עליו זה

שמים  מלכות עול לו שיהיה צריך בכלל יהודי שכן, שמים.

רצון  שעושה עבד כמו הקב"ה, רצון לעשות נכון ולהיות

את  לעורר (כדי זו שהתבוננות הזקן, רבנו מסביר להלן אדונו.

שהקב"ה  רק לא להיות צריכה כו') במוחו הטבעית היראה

מזו, יתירה אם, כי – כללי באופן מלכותו עליו ÔÂ˘Ï·Âמייחד

íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò

כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î כ"א בכללות מלכותו מייחד רק "ולא

זאת": åéìò"עוד ávð 'ä äpäå"3õøàä ìë àìî"e הוא , – §¦¥¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¤
åéìò,רק, èéaîe ,"BãBák נמצא שהקב"ה בלבד זו לא – §©¦¨¨

מיוחד, באופן עליו מביט הוא אלא, דבר, כל ורואה מקום בכל

áìå úBéìk ïçBáe– ¥§¨¨¥
רגשותיו  בוחן הקב"ה

של  הפנימיים ורעיונותיו

BãáBòהאדם, íà¦§
éøö ïk ìòå ,éeàøkC– ¨¨§©¥¨¦

åéðôìהאדם, ãáòì©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa– §¥¨§¦§¨

¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ כזה רק "לא

אם", כי המלך, במדינת Cìnä.שנמצא éðôì ãîBòk כמי – §¥¦§¥©¤¤
מלך. לפני בעצמו ויתעמק,éîòéå÷שעומד –Bæ äáLçîa §©£¦§©£¨¨

éøàéåéôëe ,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§§¦

,BlL éàðtä שעתה זו. להתבוננות להקדיש ביכולתו שיש – ©§©¤
היא: זו, התבוננות Bîkשל ,äåönä Bà äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨©¦§¨§

למשל, –.ïélôúe úélè úLéáì éðôì–ÈÙÏ עוסק שהוא ¦§¥§¦©©¦§¦¦
בהתבוננות  יתעמק מצוות, בקיום או תורה בלימוד ה', בעבודת

כדי  האמורה,

עומד  שהוא שה"עבודה"

יראת  מתוך תהיה לעשות

על  בקרבו יעורר שהוא ה'

להלן  התבוננות. ידי

ענין  הזקן רבנו מסביר

התבוננות, של נוסף

כללית  התבוננות שאיננה

כאמור  להיות שצריכה

ÈÙÏ'ה עשותו ·ÏÏÎעבודת לפני פרטית, התבוננות אלא –

התבוננות – פרטית כל ÂÊמצוה של וחידושה בתוכנה קשורה

נפשו. על והשפעתה מצוה,

íéøîà éèå÷éì
ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

יג.3. כח, בראשית

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

lr aezk xy`k la` .`txpyíãàrbp ea yiyàtøðå déa áéúk àì. ¨¨Ÿ§¦¥§¦§¨
in j` ,eiae`knl d`etx yi xyak eipre jx `edy iny jkn micnele

.eiae`knl d`etx oi` ,dnc`k xnelk ,mc`k dyw ealy
ïðçBé éaø øîàmya mc`d `xwp dnl ,íãàa fnxpy meyn ,iy`x ¨©©¦¨¨¨¨

ea yi mc`dy ,df my ly zeaizdøôà,xtrn eceqi -ícmxeby - ¥¤¨
e zeax zelgnl¯ äø"îileg `a mc`d lr zxabzn `id xy`ky ¨¨

el oi` jkle zeltye lad elek mc`dy xnelk ,mc`d lr ae`kne

mya mc`d xya `xwp dnle .ze`bzdløNaiy`xa fnxpy , ¨¨
el yi mc`d zen xg`ly ,zeaizd¯ äLea,oicd meia¯ äçeø"ñeteb ¨§¨

e gexq¯ än"ø.mirlezl lk`n etebyéøîàc àkéà'y' ze`ay ¦¨¦¨§¨§¦
dlind zfnxp xya mya¯ ìBàLoi`e .xawa zeidl mc`d ly eteqy §

meyn ,dgexq dlind zfnxpy yxtláéúëcxyaïéLa.oiUa `le ¦§¦§¦
¯ úçôð óBqì çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk éMà áø øîàhrnzn ¨©©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§¨

,miyp`ay zegt dyrpe ezeaiygnøîàpLmirbp iabl ¤¤¡©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

המשך ביאור למס' סוטה ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dheq(ycew zay meil)

eizexry z`äòL dúBàa ,ìàòîLé éaø éác àðz .[didy ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨¨
ux`e miny oia ielz melya`ìBàL ò÷áðmpdibd xrtp - ¦§©§

,åézçzîltep didy oeik ey`x zexry jezgl lki `l okle ¦©§¨
ya.le`

.melya` zena mixen`d miweqtd jynd z` x`al dtiqen `xnbd
weqta xn`p ,epa zen zece` cecl ericed xy`kæbøéå",cxgie - ©¦§©

øòLä úiìò ìò ìòéå ,Cìnä,xird xry ziilr lr -äëå ,Cáiå ©¤¤©©©©£¦©©©©©¥§§Ÿ
éðà éúeî ïzé éî ,[íBìLáà] éðá éða íBìLáà éða ,Búëìa øîà̈©§¤§§¦©§¨§¦§¦©§¨¦¦¥¦£¦

ézçúE,jnewna zn ip` iziide i`eeld -."éðá éða íBìLáàxn`pe ©§¤©§¨§¦§¦
,my cerèàì Cìîä"ådqik -Cìnä ÷òæiå ,åéðt úàa,ìBãb ìB÷ §©¤¤¨©¤¨¨©¦§©©¤¤¨

,"éðá éða íBìLáà íBìLáà éða,`xnbd zl`ey"éða" àéðîz éðä §¦©§¨©§¨§¦§¦¨¥§©§¨§¦

,"ipa" dlind z` cec xn`y minrtd zpeny -¯ änì.mxn` recn ¨¨
,zayineäòáL,minrt ray -dé÷ñàcjk ici lr cec edlrdy - ¦§¨§©§¥

Cãéàå ,ípäéb éøBãî äòáMî,ztqepd mrtde -éøîàc àkéà ¦¦§¨§¥¥¦Ÿ§¦¨¦¨§¨§¦
¯ déôeb éaâì déLéø áéø÷clre ,etebn wegx jlyen ey`x didy §¨¦¥¥§©¥¥

.etebl ey`x z` cec axiw "ipa" ezxin` iciéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
éúàc àîìòì dézééàc.`ad mlerl e`iad jk ici lry - §©§¥§¨§¨§¨¥

,weqta xn`påéiçá Bì áviå ç÷ì íBìLáàå"wnra xy` zavn z` §©§¨¨©©¥¤§©¨
,`xnbd zl`ey ,"'ebe jlndç÷lL Lé÷ì Léø øîà ,"ç÷ì" éàî©¨©¨©¥¨¦¤¨©

melya`åîöòì òø çwîseq z` df itl yexcl `xnbd dkiynne . ¦¨©§©§
,weqtdøa àðéðç éaø øîà ,"'Bâå Cìnä ÷îòa øLà úávî úà"¤©¤¤£¤§¥¤©¤¤§¨©©¦£¦¨©

,àttepiid "jlnd wnra",íìBò ìL Bkìî ìL äweîò äöòa ¨¨§¥¨£¨¤©§¤¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שבת קודש עמ' ב

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

.mi`exd dpnn exbziy dcedi
,`xnbd dywnïðaøc àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà̈©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨§©¨¨

àéL÷ àì ïðaøcàwx dziid `xnbd dzywdy dxizqd ike - ©§©¨¨Ÿ©§¨
z` dax uxiz mpn` ,xnelk ,opax ixaca `le dcedi iax ixaca

.opax ixaca dxizqd z` uxiz `l la` ,dcedi iax ixaca dxizqd
øîà àlààéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àáø,ïépLãk- ¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦

dheq oial ,cin dzn `idy lwqidl z`veid oia dax wligy enk
.da zexbzdl mi`exd e`eai zi`kf `vze dxedh `id m`y
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oqipצו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæøçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ùïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð à"é ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérât §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñìéà ø÷a-ïa ãçà øt ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

ïñéð á"é ,éðù íåé

éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaéìzôðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçàíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  י"א ראשון ליום

øLà̈¥
ניסן  י"ב שני ליום

éìzôð©§¨¦

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà ,íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

 אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן 
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צז

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð â"é ,éùéìù íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤

áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk :äàîe¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³

:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac: ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«
äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³
äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

äøðnä-úà äNr ïk: ¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

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

y meynïk íàeze` `edy `l` dilv ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,drinb enk onf xeriyéàfò ïa eðééäiax oia welig oi`y `vnp - ©§¤©©

ziilv ick `ed xeriyd i`fr oa zrcl mb ixdy ,i`fr oal `aiwr
.drinbe diilv ly xeriyl `aiwr iax zpeeky gken `l` ,dvia

,`xiza oa dcedi iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywn
íúä,dpey`xd `ziixaa -àøéúa ïa äãeäé éaø øîàxeriydy ¨¨¨©©¦§¨¤§¥¨
`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨

,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨
dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨

éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©
,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©

,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy
e÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦
ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦

,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia

,`xnbde÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨

økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦
,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa
mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨

gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv
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צח

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּקּון ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ ִריִכים ּתִ ְוַהּצְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

 – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה'".  "ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ה  ּמָ ּכַ ּוָבֶזה  ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו –  ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ָרֵאל –  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ
ֶזה  ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ ָאר ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ּדַ
עֹוְבִדים  ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָצָבא ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ
נּוָפה,  ּתְ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ
ד ְוׂשֹוֵנא, ַוֲעבֹוָדָתם זֹו  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִלי ִהְתּפַ ַתְכִלית ַהּתֶֹקף ִמּבְ ם ּבְ ַמְרּתָ ְועֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ֵאיָנּה ִעְנָין ׁשֶ
ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִעינּוִיים  ּבְ ְפלּות  ַהּשִׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהיּו  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
י  ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ ּנּו ׁשְ ְוִעם ֶזה ֹלא ׁשִ
ָבא  ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ רּוְך הּוא ִהְבִטיַח ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָיְדעּו ׁשֶ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ה', ּדְ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

ם  ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ְמנּוָחתֹו ּכָ

ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחיל ִלְכּתֹב 'ִנְגֶלה'  י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַה"ּצֶ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ְו'דַא"ח' ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

יום 
ראשון

יום
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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צט

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ  ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ
ָלן. ּוְבָעֵרב ַקּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  מּוָרה  ַהּשְׁ ת  ֲאִפּיַ ּבַ
ַהּנֹוֵגַע  ּבְ ְלהֹורֹות  ֶרק –  ּפֶ ֶאְמַצע  ּבְ ם  ּגַ ַמְפִסיק –  ְוָהָיה  ל,  ַהּלֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְואֹוֵמר  נֹוֵכַח, 

ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ְלַהּלִ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל 
בשני הי' מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך 

בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון; מיכלא דאסותא - 
לילה השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט 
פאר מיין רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די 

רפואה, איז מען לכתחילה ניט קראנק.
תרגום

ְכֵדי ֶלֱאֹכל ָהֲאִפיקֹוָמן  ר ּבִ "ּב[ ְמַקּצֵ י ]ָהַרׁשַ ֶדר ָהִראׁשֹון ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּסֵ ּבַ
ָעה ג־ד  ׁשָ ּבְ ְוגֹוְמרֹו  ָעה ט,  ׁשָ ִלְפֵני  ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל  ָהָיה  ִני  ּשֵׁ ּבַ ִלְפֵני ֲחצֹות, ֲאָבל 

ָדה. ֵבאּור ַהַהּגָ ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ
ָהִראׁשֹון;  ַלְיָלה   – ָהֱאמּוָנה"[  ]="ַמֲאַכל  ְמֵהְמנּוָתא  ּדִ ֵמְכָלא  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת(  ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ַאְסָוָתא ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשֵׁ ֵמְכָלא ּדְ
ַאְך  חֹוֶלה;  ֲהֵרי  ָהָיה  הּוא   – ְרפּוָאִתי"  ַעל  ה'  ְלָך  "ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ֶאת 

ה ֹלא חֹוִלים. ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ּכְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר 
פרעגן פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת 

המזון: הרחמן הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.
תרגום

ַאל  ֶאׁשְ א,  "ַאּבָ ה":  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלְפֵני "ַמה  ָלן, אֹוֵמר  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ֵאין לֹו ָאב,  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ
ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָוֵאם,  ָאב  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ׁשֶ ָלֶזה,  ּוְסמּוכֹות  יֹות".  קּוׁשְ ע  ַאְרּבַ אֹוְתָך 
י מֹוָרִתי כּו'. זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה ֱאֹלֵקינּו ֶזה" – ְוָכל  ה, "ִהּנֵ ְקֻדּשָׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ה כּו', "ֶזה" ׁשֶ ְרּבֶ ַהּמַ

יום 
שישי

שבת 
קודש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרבני הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יחזקאל שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי את התשורה הספר שבחי כהן כתר תורה שי"ל על ידו, וגודל הזכות אשר 
בזה אין די באר, ומבואר בכ"מ עד כמה נתגעגע דוד המלך ע"ה וכמ"ש אגורה באהלך עולמים וגו' 
ובמילא מובן אשר עי"ז ממשיכים תוספת ברכה והצלחה ע"י התעוררות רחמים מהמחבר לכל 

המצטרך להמו"ל ולכל ב"ב שיחיו. לדכוותי' בטח האריכות בזה אך למותר.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח 
כשר ושמח.

נפלאות, בגאולתנו האמיתית  ולקיום היעוד המקווה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.
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 הלכה יומית לעיון ברמב"ם 

וסהמ"צ  ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

âניסן י"א ראשון âיום

כבודו? על למחול יכול חכם תלמיד אין מתי
:Â ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéðicä éðôì eéä̈¦§¥©©¨¦

ïéãå ...äðîìàä ïéãì íBúiä ïéc úà ïéîéc÷î Y äaøä ïéc éìòa©£¥¦©§¥©§¦¦¤¦©¨§¦¨©§¨¨§¦
.õøàä íò ïéãì íãB÷ íéîëç ãéîìz©§¦£¨¦¥§¦©¨¨¤

מהמסופר  א)מקורו  ל, נחמן(שבועות מרב  ביקש  יוסף  שרב 

חכם תלמיד  הוא  כי  עולא  של דינו את משנה)שיקדים  וכן(כסף .

א)אמרו  קו, כי(כתובות חכם , תלמיד של  דינו  להקדים  שיש 

נלמדת חכמים  לכבד והמצוה עדיף ". תורה  דכבוד "עשה 

זקן " פני "והדרת  רט)מהכתוב  מצוה להרמב"ם מהכתוב(סהמ"צ או ,

חכמים " תלמידי לרבות  – תירא  אלקיך ה ' שבועות "את (רש"י

ב) .ל,

התוספות  השני)וכתבו  בתירוץ למשרי, ד"ה להקדים(שם שיש 

כלל  שבדרך  למרות – אחרון בא  אם  אף חכם, תלמיד של  דין 

כגדול  'כקטן שנאמר  ראשון הבא  את תחילה  לדון צריך

של  העשה  על  עדיף  התורה ' 'כבוד של העשה  כי  תשמעון',

ערוך' ב'שלחן  נפסק  וכן תשמעון '. כגדול  טו 'כקטן סי' (חו"מ

.ס"א)

ה 'הפלאה ' בעל שם)והקשה  :(כתובות

בגמרא  אמרו  תעשה' לא  דוחה  'עשה א)בדין מ, (כתובות

(ולכן העשה  קיום  מחובת  להיפטר  אפשרות  אין אם רק  שהוא 

את לחתוך  האיסור  את  דוחה למול המצוה בצרעת , במילה

אין – העשה  מקיום  להיפטר  אפשר  כאשר  אבל הצרעת ),

על  למחול יכול  שהרב  כאן כן, ואם תעשה. לא  דוחה  העשה

הי"א)כבודו פ"ה תורה תלמוד התורה '(הל' 'כבוד של והעשה 

כגדול  'כקטן של העשה יידחה  מדוע ממילא , מתבטל

תשמעון'?

ותירץ :

עליו לוותר ראוי אכן  מהעשה  מלהיפטר  מניעה  אין  אם 

כאן אך העשה , על לעבור  מבלי תעשה  לא  מצוות  לקיים כדי 

יאחרו אם  כי  כבודו על  ימחול  חכם  שהתלמיד לבקש  ראוי לא 

כדי "חטא  לאדם  אומרים ואין  יותר , מלימודו  יתבטל דינו את 

במצוות יזכה  שהדיין כדי  תורתך בטל כלומר , חברך", שיזכה

עשה .

הריב "ש דברי פי על תירץ  משפט' 'ארח  רכ)ובספר  (סי'

בדברים רק  נאמר מחול', כבודו  – כבודו על שמחל ש 'הרב 

משום  axdשהם  ceak(וכדומה בפניו רשאי(לעמוד הרב  אין  אבל 

על  לעמוד epeifaלמחול חכם  תלמיד של  דרכו  שאין וכיון  .

יכול  ואינו  בזיון  משום  דינו באיחור  יש  – דין בבית  ולהתדיין 

התורה  דכבוד 'עשה  כי  דינו להקדים ויש  כך  על  עת (מני למחול 

עדיף '.בזיונה)

$

âניסן י"ב שני âיום
עדים  שני נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰äøBz äëéøöä änì̈¨¦§¦¨¨
ét ìò ïeãé Y íéãò éðL ïicä éðôì eàBáiL ïîæaL ?íéãò éðL§¥¥¦¤¦§©¤¨¦§¥©©¨§¥¥¦¨©¦

.ø÷La Bà eãéòä úîàa íà òãBé BðéàL ét ìò óà ,íúeãò¥¨©©¦¤¥¥©¦¤¡¤¥¦§¤¤
עדים , לשני  דווקא נאמנות נתנה  שהתורה הטעם  בביאור

הסברים : שני  מצינו

עדות , אותה את  מעידים  אנשים  שני  כאשר  – האחד

התשב "ץ כדברי אמת , דוברי שהם  עז)מסתבר סי' "ויש(ח"א :

טעמו ונראה  לממון ... אחד עד  תורה פסלה  מה  מפני  לדקדק ,

דב שמעיד של הוא  אפשר  להעיד ... הבא  אחד  עד דוודאי  ר 

עדים שני  בזה  לחשוד שאין  מה  הוא . ׂשכּור  למען ָבשקר

כל  חצופין שיהיו ה ' ברוכי  לזרע כלל לחשוד  שאין כשרים ,

בכשרות". מוחזקים  שהם  כיון מזה  זה  יתביישו  שלא כך ,

כאן שאין  הסברא  הוא  עדים שני לנאמנות  היסוד  זה, ולפי

לשקר . חשש 

"אינו עדים  בשני שגם עולה  כאן הרמב "ם מדברי  – והשני 

על  מיוסדת נאמנותם  אלא  בשקר " או העידו באמת אם  יודע

אחר  במקום הרמב "ם  כדברי  הכתוב, פ"ז)גזירת  יסוה"ת (הל'

ואע "פ כשרים , עדים  שני פי על הדין את  לחתוך "נצטוינו

בשקר". שהעידו שאפשר 

היא הדברים 62)ומשמעות עמ' כ"א שיחות לקוטי שעדות(ראה

של אפשרות רק לא היא  עדים  שני אלאxexiaשל המעשה ,

ביצוע  של תוקף  לה  ככתוב oicיש  טו), יט, פני(דברים "על :

דבר". יקום  עדים שני 

שהקרובים הטעם  בהסבר גם  ביטוי  לידי בא  זה  ועניין
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לעדות  שם)פסולים  שיחות, :(לקוטי

בחזקת שהם  מפני לא  הקרובים , עדות  תורה  שפסלה "זה

בין לזכותו בין לו  להעיד פסולין שהרי  זה , את  זה  אוהבים 

לזה , זה  להעיד כשרים  אינם  ואהרן  משה ואפילו  לחובתו,

ed`אלא  aezkd zxifb"(הט"ו פי"ג עדות, שגם(הלכות ונמצא , .

להעיד, נפסלו מכלֿמקום  ישקרו , שהקרובים  חשש  אין כאשר 

היא  עדות  אלא)כי הסיפור, בירור רק תורה(לא דין של תוקף 

לקרובים . זה תוקף  העניקה  לא  והתורה 

$

âניסן י"ג שלישי âיום
ותשרי  ניסן בחודשי תורה דין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰àì ïîæ ïéòáB÷ ïéà¥§¦§©Ÿ
ìáà ...úBãòBna ïéãeøè íòäL éðtî ,éøLz éîéa àìå ïñéð éîéa¦¥¦¨§Ÿ¦¥¦§¥¦§¥¤¨¨§¦©££¨

.éøLz øçà àBáiL éøLúáe ,ïñéð øçà àBáiL ïñéða ïéòáB÷§¦§¦¨¤¨©©¦¨§¦§¥¤¨©©¦§¥
רש "י ראשונים . נחלקו  זה  דין  א)בטעם  קיג, מפרש(ב"ק

שהעם משום  וניסן תשרי בחודשים  דיון  קובעים  שאין 

כותב הרמב "ם ואילו והקציר , הבציר  בעבודות  אז  עסוקים 

צורכי את  מכינים  אלו  שבחודשים משום  הוא  שהטעם 

המועדים .

המהרש "ל סי"ז)וכתב פ"י ב"ק כי(יש"ש נמצא  רש "י  לפי  כי  ,

שייך  אין הקרקע  בעבודת עוסקים  אינם  האנשים  שרוב  בימינו

הזה . בזמן  גם  נוהג זה  הרי הרמב "ם  לפי  אולם זה , דין 

לגבי נאמר  זה  דין  רש "י  לדעת  נוספת : מינה ' ו'נפקא 

elek ycegdהרמב "ם לדעת  אך  השדה , בעבודות  בו  שעסוקים 

לאחר אך הרגל , ועד החודש  מתחילת  רק  זמן  קובעים אין 

קובעים  סק"ג)הרגל ס"ה חו"מ ש"ך שם, .(יש"ש

בכל  דין קובעים  אין  הרמב"ם  לדעת אף כי  אומרים יש  אך

שיבוא – בניסן  קובעין "אבל מלשונו כנראה  ותשרי, ניסן  ימי 

oqip xg` שיבוא – ובתשרי  ,ixyz xg`"(החג לאחר גם(ולא כי  ,

וכיוצא החג  של הכלים  באחסון  טרודים  עדיין  החג לאחר 

החג בימי מהם  שנמנעו ומסחר  למלאכה בחזרה  וכן בזה ,

קלט) סי' ח"א יעקב שבות ס"ז, ח"ז ג שער תרומה .(גדולי

אין ולכן אחרת בעיר  דר  הבעל ֿדין  כאשר  זה  וכל 

אולם ותשרי , ניסן בימי הדיינים  לעיר  לבוא  אותו  מטריחים 

גם לדין  אותו מזמינים בית ֿהדין, קבוע  שבה  בעיר דר אם 

ותשרי הרמ"ה)בניסן  בשם ס"ה ה סי' חו"מ רגליים(ב"י יש  אם  וכן ,

לרמות כדי הדיון דחיית את  לרעה  לנצל מנסה  שהנתבע לדבר 

לאחר אותו דוחים  ואין לאלתר  הדיון את  מקיימים  אזי בדין,

שם)הרגל  חו"מ קודם(ב"ח לדון  התחילו שאם  אומרים  יש  וכן .

החודש בתוך גם  הדיון המשך את  לקבוע ניתן תשרי, או ניסן

רז) סי' פסקים הדשן .(תרומת

$

âניסן י"ד רביעי âיום
מיוחדת' 'עדות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéëéøö Y úBLôð éãò¥¥§¨§¦¦
eäàBø ãçà äéä ...ãçàk äøáò äNBòä úà ïéàBø ïäéðL eéäiL¤¦§§¥¤¦¤¨¤£¥¨§¤¨¨¨¤¨¥
Y øçà ïBlçî eäàBø øçàä ãòäå ,äøáòä øáòLk äæ ïBlçî¥©¤§¤¨©¨£¥¨§¨¥¨©¥¥¥©©¥
ïéà ,åàì íàå ;ïéôøèöî ,äæ úà äæ ïéàBø íéãòä éðL eéä íà¦¨§¥¨¥¦¦¤¤¤¦§¨§¦§¦¨¥

.ïéôøèöî¦§¨§¦
רואים ואינם  אחר  מחלון ואחד זה מחלון רואה אחד עד

עדות היא נפשות  ובדיני מיוחדת ', 'עדות זו הרי  זה , את זה

נחמן רב  וחידש  ב)פסולה . ו, זו(מכות הרי ממונות  שבדיני

למדנו שממנו הפסוק כי  כשרה , אחד")עדות  עד פי על יומת ("לא

נפשות . בדיני נאמר פסולה עדות  שזו 

ה 'תומ  לדיניוכתב ממונות  דיני בין  החילוק  בטעם ים':

תקנה יש  ממונות  בדיני א . אופנים: בשני  לומר  אפשר  נפשות,

לווים בפני  דלת תנעול  שלא  כדי  מצטרפים  שהעדים  מדרבנן 

פ"ג  לעיל – וחקירה דרישה צריכים אינם ממונות שדיני זה מטעם שתיקנו (וכמו

רקה"א) כי תורה , מדין  אלו  עדים  מצטרפים  ממונות  בדיני  ב . .

ביתֿדין אם  אפילו  שהרי  גמורה עדות צריכים  נפשות  בדיני 

הכתוב גזירת – הודה  ההורג  וגם  הנפש  את  שהרג יודעים 

את זה  שיראו צריך  ולכן  גמורה  בעדות אלא  נהרג שאינו היא 

כדי רק  הוא בעדים  הצורך ממונות  בדיני  כן  שאין  מה  זה,

האמת  את  ב)לברר סה, קידושין – לשיקרי" אלא סהדי איברו ואם("לא ,

ידועה  דין)האמת  בעל בהודאת אין(כגון וממילא  בהם , צורך אין

מאמתים עדים  שני  סוף ֿסוף שהרי מיוחדת ' ב'עדות חסרון

לבית ֿדין. נראית  והאמת  הדבר  את 

קט)והסמ"ג  ממונות(עשה שבדיני זו, הלכה  על הקשה 

שבגמרא  זה , את  זה  ראו שלא  עדים  ב)מצטרפים לג, (גיטין

אינם זה  את  זה  ראו שלא  שעדים  כחכמים  שהלכה  משמע

מצטרפים !

מבואר : הענין האמור , ולפי
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וגזירת שבערוה ' 'דבר שהוא  גיטין לענין  הוא  שם  המדובר 

די ולא 'עדות ', דין  צריך שבערוה ' שב'דבר  היא  הכתוב 

שבהם נפשות כדיני הוא  אלא  ממונות, כבדיני  האמת  בבירור 

עדות . שמה  אין מיוחדת ' 'עדות 

$

âניסן ט"ו חמישי âיום
הקידושין? את לפסול מהקרובים מונעים איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰áBø÷ íäî ãçà àöîð¦§¨¤¨¥¤¨
.úBðBîî éðéãa ïéa úBLôð éðéãa ïéa ,úeãòä äìèa Y ìeñt Bà¨¨§¨¨¥¥§¦¥§¨¥§¦¥¨
לקיום עדים  נדרשים  בקידושין הרי  תמהו: הראשונים 

גם הקידושין במעמד נוכחים  כלל  ובדרך  ומאחר  הדבר ,

נמצא עליהם , להעיד הפסולים  והכלה  החתן  של קרובים 

אחד  "נמצא שאם  זו בהלכה כמבואר  בטלה , כולה  שהעדות

הקידושין ? חלים  ואיך העדות ", בטלה  פסול או קרוב מהם 

התוספות  הוכיחו  א)ומכך ו, ידי(מכות על העדות  ביטול כי ,

בשעת תלוי  אינו פסול או קרוב  בשעתdii`xdצירוף  אלא 

dcbddגם נוכחים מעשה  שבשעת  העובדה  עצם  כלומר , .

דין בבית הם גם יעידו  אם ורק פוסלת , אינה  פסולים  עדים 

כולה . העדות  תתבטל אזי

כותב  שהרי כך, נראה  לא  הרמב "ם  מדברי (בה"ה)אך

התכוון מהם  מי  בודקים לבית ֿדין  העדים  באים  שכאשר 

פסול  או קרוב מהם  אחד נמצא  ואם  להעיד, הראייה  בשעת

בשלב שאף הרי  העדות, כל zecrdמתבטלת  zxin` iptly

העדים ! שאר  את פוסלים  פסול  או  הקרוב 

את 'מייחדים ' הקידושין סידור שבעת  המנהג  נובע ומכך 

העדים לשני בפירוש  אומר  הקידושין שמסדר  היינו העדים,

כל  את  מוציא הוא  ובכך  הקידושין על עדים  יהיו  לבדם  שהם 

דהו מאן  יחליט אם ואפילו  העדות , מכלל הנוכחים  שאר

כלום  בכך אין  כעד, כן גם לשמש  ו,שברצונו מכות ריטב"א (ראה

צג) החדשות, הב"ח שו"ת .א.

הב "ח שאינם(שם)אך הרבנים  מגדולי  כמה  שראה  כתב

מדברי ואף  הקידושין , בשעת  העדים את לייחד  מקפידים 

ה"ח)הרמב "ם  פ"ג אישות ביאר(הל' ולכן בכך . צורך שאין  נראה 

או קרוב  ידי על נפסלת  העדות הרמב"ם  לדעת  אחר : באופן

אם  רק  בפועל, העיד כשלא  גם  oicפסול zial ribdשאר עם 

שלו והפסול ביניהם  צירוף  נוצר ובכך להעיד , במטרה  העדים

אין מעשה , כל  ללא להעיד הכוונה  עצם  אך כולם , על משפיע 

לפסול. בכוחה 

$

âניסן ט"ז שישי âיום
חכם  תלמיד של תביעה

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰BúBà øékæä íà ìáà£¨¦¦§¦
äîBc äfL éðtî ;ãéòî Bðéà ,økæpL ét ìò óà Y Bîöò òáBzä©¥©©§©©¦¤¦§©¥¥¦¦§¥¤¤¤
íà ,Cëéôìe .òãé àlL øáãa ø÷La ãéòä elàk ïéc ìòa éðéòa§¥¥©©¦§¦¥¦§¤¤§¨¨¤Ÿ¨©§¦¨¦
økæðå ãòä úà äfä òáBzä øékæäå ,íéîëç ãéîìz òáBzä äéä̈¨©¥©©§¦£¨¦§¦§¦©¥©©¤¤¨¥§¦§©
øëæ àì éìîìàL ,òãBé íéîëç ãéîìzL ;Bì ãéòé äæ éøä Y£¥¤¨¦¤©§¦£¨¦¥©¤¦§¨¥Ÿ¨©

.ãéòî äéä àì ,øácä©¨¨Ÿ¨¨¥¦
ב)בגמרא  כ, אפילו(כתובות – הוא מרבנן  צורבא  "ואי  נאמר 

– הוא  מרבנן  צורבא  "ואי רש "י : ופירש  עצמו ", ",crdהוא 

על  אפילו  להעיד יכול  הוא  הרי חכם , תלמיד העד שאם  היינו 

אחר . אדם  של רק  ולא עצמו בעל ֿהדין של תזכורת  פי 

על  מוסב  הדבר  כי שמפרש  נראה  הרמב "ם  מדברי  אולם 

oicd lra היה אם  "ולפיכך  שכתב : חכמיםraezdכפי  תלמיד

לו". יעיד זה הרי ונזכר, העד  את  הזה  התובע  והזכיר 

יותר , מובן  רש "י פירוש  לכאורה  כי  משנה ' ה 'כסף  וכתב 

שאינו יודע  הוא הרי חכם, תלמיד הוא  עצמו  העד אם  שכן

כשהתובע ואף בדבר , בעצמו נזכר אם  אלא  להעיד  רשאי 

הרמב "ם לשיטת  אולם  בעצמו , נזכר  לא אם  יעיד לא  לו מזכיר 

לגבי  הוא והחשש  מאחר  בעצמו)crdקשה , זוכר שאינו אע"פ (שיעיד

עצמו העד  אם חכם תלמיד הוא  שהתובע  בכך מהתועלת –

בעצמו ? זוכר  שאינו אע "פ  שמעיד לחשוש  ויש  כזה, אינו

הב "ח סי"ז)ומבאר כח סי' תלמיד (חו"מ הדין  בעל כאשר  :

מפיו ששמע  מה סמך על  יעיד שהעד  חושש  עצמו  הוא  חכם,

כדין  שלא  ממון  שיוציא  ונמצא  בעצמו , נזכר  שלא  (ואע"פ אף 

כשרה) עדות פי על שלא ממון להוציא אסור אמת, שהמעשה הואשיודע ולכן  ,

לא ואם  בעצמו , נזכר  העד כי שיוודא  עד ישקוט לא  עצמו 

כעד. אותו  יביא  לא כן 

יעיד  שהעד  חשש  אין הרמב "ם לדעת  כי שהוסיפו ויש 

בעצמו העדות  את זוכר  אינו חכם)כאשר  תלמיד כשאינו אלא(ואף ,

" כדבריו  הוא oicהחשש  lra ipira dnec dfy iptnכאילו

חשד  חשש  כאן  שאין הרי  ידע ", שלא בדבר  בשקר לו  העיד



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קד

 104   פריפ דהלדנ רעדהס כללכאמ 

וסהמ"צ קד ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

הע כי  בעיניו שנראה  התובע  מצד דבריואלא  סמך  על מעיד  ד 

תלמיד  התובע  אם  ולכן האישית , ידיעתו  סמך  על  ולא  שלו

אין בעצמו, נזכר  לא אם  מעיד  היה  לא שהעד ומבין  חכם,

לחשש  יא)מקום נה, יתרו שאלה .(העמק

$

âניסן י"ז קודש âשבת
הרשעים? מפחדים ממה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBì õøàä íò ïîàð¤¡¨©¨¨¤©
øBëa øNa økîì ãLçpä ïîàðå ;'ïä ïéøOòî éðBìt úBøt'¥§¦§ª¨¦¥§¤¡¨©¤§¨¦§Ÿ§©§
úîéàL éôì ...'àeä ïélç éðBìt øëBnL äæ øNa' :øîBì©¨¨¤¤¥§¦ª¦§¦¤¥©

.íäéìò ïBînä úîéà ïéàå ,íéòLøä ìò íéøeqàä̈¦¦©¨§¨¦§¥¥©©¨£¥¤
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  מדוע  אםֿכן תמוה : זה  לפי אך

zeytpאחד ipicaמפשע 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 – :xizdlאוxeq`lעצמם 

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`mixeqהוא '.

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

(`"g sqeia zecr ,le`y ixac)

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר היום ג' ניסן נתמלאו לו טו"ב שנה. הנה יה"ר מהשי"ת 
שיגדל בגו"ר גם יחד ויהי' חסיד ירא שמים ולמדן מתאים לכוונה האמיתית, והוריו שיחיו ירוו 

ממנו ומשאר ילידיהם שיחיו רוב נחת חסידותי.

ידוע הנמצא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, 
ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש השנה הפרטי בזמן הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת שאז מתחלת שנה 

חדשה הפרטית לקבל על עצמו איזה זהירות נוספת, ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ"ב: בנוגע לשאלתו איך להפטר מח"ן ר"ל. הנה לכל לראש צריך להסיח דעת מזה לגמרי, 
היינו אפילו מהמחשבה בתיקון הדבר, ולהוסיף באותיות התורה והתפילה - בדבור - וכן שיהיו 
חקוקים בזכרונו איזה פרקים משנה ואיזה פרקים תניא אשר אז נמצאים עמו בתמידות וכמבואר 

בלקו"ת ס"פ קדושים.
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קה

קה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd oqip f"iÎ`"i -

âניסן י"א ראשון âיום

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר
הלאו  מניין עליהם. שמים שלוקים בידי מיתה בהם שיש וין

בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים
עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,

בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.¯OÚ ‰BÓL - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpL ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L ¯Ê33epnÓ Ì¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰¯B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„B·Ú38ÌÈ‰k ˙„B·Úa „·ÚL ÈÂÏ (È .39¯Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈

 שיעורי רמב"ם - ג' פרקים ליום 

יום ראשוןרמב"ם - ג' פרקים ליום 
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LnML ÌÈ¯etk ¯qÁÓ46LnML L‡¯ Úe¯t (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈
LnML ÌÈ„‚a Úe¯˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"WOXW mixERM xQgn." §ª©¦¦¤¦¥

הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, (סנהדרין

ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכיפר הפסוק את
הקרוי  וזהו טמאה". היא כאן שעד מכלל "וטהרה,
אלא  שמשו" "והעריב ועלה" ש"טבל כיפורים מחוסר
באכילת  אסור א. שהוא קרבנו, הביא לא שעדיין
ג. מיתה. חייב המקדש בבית שימש אם ב. קדשים.

העבודה. את פוסל

ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם
ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי

אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת מלשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין

והעריב  ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
שיש  אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא שמשו,
בהבאת  מושלמת להיות שאמורה בטהרתו חסרון

הקרבן.

מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' "ולמה (ריש
ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, מחוסרי xdhנקראו

ez`nehnהוא עדיין שמשו, והעריב ולא xqgוטבל
ezxdh dxnb זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול כדי

הטהרה. בשלימות חסרון אלא טומאה מצד

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
או  מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

כרת.

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
שבתוספתא  ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
חייבי  בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים, מס'
בעל  לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת כי מיתה.
עוד  כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה חסרון

קרבנו. הביא לא
80 ע' כ"ז חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
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ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך

א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף
ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו

"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה
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ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.
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ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈



 108  ללכאמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קח סנהדרין קח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈

Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«
ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…

ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆
‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»

‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»

‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ
‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ

‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»

‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈
ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ

B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈
B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»

ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ
elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»
‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«

‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈

ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆
ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆

‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈
ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««

˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
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קט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«
ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»

‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»
LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈

˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»
dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»

dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«
dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ

‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»
Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»
LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא

ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,
ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל

מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
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קי סנהדרין קי הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לאֿ המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.

הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות
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מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
לאֿ המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",

קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
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(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה

בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא
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אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת
המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
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ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,
חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
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ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן
הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל

(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
לאֿ המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
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בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
לאֿ המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש

אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה
לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."

"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
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סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין

עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא
המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא

וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"
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יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
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קיח סנהדרין קיח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆

Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ
BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
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קיט

קיט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים
ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב

(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי

רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

"wcvA htFXd hRWl dVr zevn."'Ek ¦§©£¥¦§Ÿ©¥§¤¤

בגדים  מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
או  למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני יקרים,
עד  כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך הלבישהו

כו'". שווין שתהיו
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קכ סנהדרין קכ הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א  ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ומצבו  במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
שיש  עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני, של

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל לעשות

כל  לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מדובר  אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו התלוי
לומר  צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו מצב בהטבת
רגע  גם כי קשות, מילים לו לומר או בו לפגוע שלא

נוגע. - יהודי של בצער אחד
יא  סימן שופטים ספר מלכות' 'יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.2) ל, "ולא )3שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
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קכא

קכא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,
ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

בעלי30ֿ) מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««

?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««
˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ

‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«
ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆

„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

âניסן י"ב שני âיום
íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦

מפני 1) 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:

יום שני
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קכב סנהדרין קכב הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙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‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡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 - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)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 ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜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 ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜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„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯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‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆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„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««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 ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L 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„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
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
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קכג

קכג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·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‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰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 ˙È·Ï 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 ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,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 :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c 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‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚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»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) 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 B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ 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,

ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦
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 CÈ¯ˆ 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

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
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קכד סנהדרין קכד הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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«¬∆¿∆»
‰¯·‡ ¯È·Ú‰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‡È·Ó ‰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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 B¯ÎO 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‰ÈMÓ23¯zÓ ‰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 בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). 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
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(שמואל25ֿ) 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 ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

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«««
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קכה

קכה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ
Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰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 הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - 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‰ Ce¯a 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 Ì¯B‚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).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ 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

íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦
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

.‡ÌÈ¯·c‰ 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 .‰¯e¯a ‰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 ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c 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 CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ 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 ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ 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«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL 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
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם
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קכו סנהדרין קכו הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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"י 18)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 ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…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∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰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¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ 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,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰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‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk 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¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿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 ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL 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 .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙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
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קכז

קכז

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
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 ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰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‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»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 ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯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"י 58)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
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡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

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש 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 - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k 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
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קכח סנהדרין קכח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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,

âניסן י"ג שלישי âיום
íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦

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¯‰2Ò¯t 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‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«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‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) 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 „B·k ‚‰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 Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰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· È·ÏÂ 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 הרי 15)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 בֿג, 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 ‡B·Ï ‰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¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈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

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

יום שלישי
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קכט

קכט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ 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 ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - 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 ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…
,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»

·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙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 ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c 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 ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡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 e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡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≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - 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

íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני
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קל סנהדרין קל הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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 .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯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

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

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... מי זקנים 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,
בכסףֿמשנה: 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 (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה 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 B·iÁÏ ?‡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

Ô·e .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,

.‚.ÌÈ¯Á‡ 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‡ B¯·Á 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‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)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
עלֿאחתֿכמהֿ 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
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קלא

קלא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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 È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a 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

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). 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 Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰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 חמּור 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„B·k¿≈»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„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿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  (כסףֿמשנה). 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

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»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 Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk 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 ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»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 - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד 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 ואחריֿכן 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
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קלב עדות קלב הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי
מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
úeãò úBëìä¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡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≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

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 בדיני 5)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)(כסףֿמשנה). 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 ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆

˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈
¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»

˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈
ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈

·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿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

(כסףֿמשנה). 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"י 14)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‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈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' (כסףֿמשנה 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 ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
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קלג

קלג

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»
˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈

ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«
?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈

ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

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 כדי 27)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 ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר 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).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»

‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆

B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)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
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קלד עדות קלד הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âניסן י"ד רביעי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים
קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא

פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת
ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»

יום רביעי



ללכאמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ לכדעד   135 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלה

קלה

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»
‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ

˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ
d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
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˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"äøé÷çå äLéøãa úBLôð éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà." ¤¨¦¥¨§¤¨¦¥§¨¦§¦¨©£¦¨

דרישה  על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
דלת  ל"תנעול עלֿידם לבוא שעלולים הגם וחקירה,
תתן  לא עיור ש"לפני בגדר זה הרי לווין" בפני

מכשול".

יש  פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
ביתֿדין  ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם חילוק
שני  עלֿפי אלא פיו הודאת עלֿפי האדם את מלקין ולא
דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון אבל עדים",
קנין  אלא קניינו אדם של נפשו שאין בזה, הביאור וידוע
הוא  ממונו אבל הנה", לי "הנפשות שנאמר הקב"ה,
שנתנו  הרי הקב"ה, של הוא הממון שגם ואע"פ שלו.
בעלותו, מורגשת לממון בנוגע ולכן האדם, לבעלות

נפשו. על ובוודאי גופו על משא"כ

ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
שציוויי  ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות גם
- כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים התורה
ינעול  שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה "אלוקים
יודע  כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני דלתו את
מצד  אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל  שממילא היטב
ממונו  גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות ירידת
והתקנות  הגזירות באו ולכן הקב"ה, של כולו הוא
גזירות  להוסיף הוצרכו שאז שני, בית בימי שנתחדשו
וחקירה  דרישה שא"צ ואמרו התורה, ציוויי על וסייגים

לווין. בפני דלת תנעול שלא כדי

נפסל  אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן עלֿפיֿזה
ואמר  לביתֿדין שבא הרי כיצד, עצמו. עלֿפי (לעדות)
עלֿפי  שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או גזל או שגנב
דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי נפסל", אינו עצמו
את  מקבלים הממון לחיוב בנוגע דבריו), את (מחלקים
לשים  מקבלים אין עצמם הדברים אותם את אבל דבריו,
מחייבים  שאנו הממון חיוב כל והלא רשע. עצמו את
שלא  מדוע וא"כ לדבריו, שמאמינים מכיון הוא אותו

דבריו. סמך על יפסל

אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר עלֿפי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
על  "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשביתֿדין
הוכחה  זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר ממונו"
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קלו עדות קלו הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה  שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה של שרצונו
לפלוני. יגיע

של  הממון היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
אבל  לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא האדם,
היו  שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא שהממון מכיון
מסוים  שממון רצה הקב"ה זאת ובכל מעולם, דברים

לפלוני. יגיע משלו
יג  סימן שופטים ספר מלכות' 'יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
דיבורֿ א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»

˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ

˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד 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

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). 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
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קלז

קלז

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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≈
.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„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ 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 ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים
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קלח עדות קלח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים

בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם
לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך 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 Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
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קלט

קלט

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆

ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ
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קמ עדות קמ הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(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 ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
(בבאֿ נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
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קמא

קמא

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈
¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

âניסן ט"ו חמישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

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‡2ÈÈ„ ‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…ƒ≈
„Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈∆»

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4e„ÓÏ ¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»»«¿
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL5ÔÚBË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,6. ∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"ãçà ãò ét ìò ïéðécä ïî ïéc ïéëúBç ïéà." ¥§¦¦¦©¦¦©¦¥¤¨

תורה  האמינה מקומות "בשני אחד,וממשיך: עד
בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא בסוטה
("שנאמר  תיערף שלא ערופה ובעגלה עד") כאן והרי
אפילו  עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו, מי נודע ולא

אחד"). עד ההורג ראה אם

אין  מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש
פיו: על הדין חותכין

משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפיֿזה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
בשני  רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג
תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה מקרים;

והגדר  הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
מכיון  ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים, דשני
לא  גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות שבדיני
שלא  בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור מספיק
גם  מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא סוטה להשקות
חיוב  לעניין בשלימות בירור זה שאין אף בירור "קצת"
שגם  בשבועה, גם כך לפרש יש ועלֿפיֿזה מיתה.
שה"קצת" כיון השבועה, חיוב נעשה אחד עד  עלֿידי
אבל  ממון, לחייב מספיק אינו האחד העד שגורם בירור

שבועה. לחייבו מספיק כן

המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, עלֿידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
יד  סימן שופטים ספר מלכות יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יום חמישי
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קמב עדות קמב הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא

אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 Ï·ÁLk 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 ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈
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קמג

קמג

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.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 כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
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קמד עדות קמד הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.
חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
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

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 ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)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 פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

בבית29ֿ) 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∆…
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קמה

קמה

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈
eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈

da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»
Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

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‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆

¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈
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קמו עדות קמו הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות
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קמז

קמז

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

âניסן ט"ז שישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

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 ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם

יום שישי
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קמח עדות קמח הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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 ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה

רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
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
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»
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קמט

קמט

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
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קנ עדות קנ הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה
וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא

(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה
מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו

בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע
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קנא

קנא

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡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„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"äøBzä ïî úeãòì ïéìeñt íéòLøä.".. ¨§¨¦§¦§¥¦©¨

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
אלא  נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן

לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול שהוא

אלא  נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש
לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו מכיון

שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:
מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות שנחשד (הל' שמי מצינו והרי ,

ייחשד  מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות על

נאמנות.

אסור  רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:
אמת" עדות שהוא אע"פ עמו להעיד פ"י לו ריש (רמב"ם

עדות) אסור מהל' - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד לו

(כעדי  קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
אלא  למציאות בנוגע ספק שם שאין קידושין)
זאת  ובכל הדבר חלות את פועלת העדים של שנוכחותם
אלא  הנאמנות מצד פסול שאינו משמע וא"כ פסול, הוא

התורה. שפסלתו עצמי פסול שהוא
טו  סימן שופטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

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 ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»

˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»
˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
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קנב עדות קנב הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- 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 Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈

CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿
È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈

ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»

,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈
‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»

È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈

ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«
ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ
B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
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קנג

קנג

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת

לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה
לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין
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קנד עדות קנד הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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 (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

âניסן י"ז קודש âשבת
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת
דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות

גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C¯„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı¯‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL¯ ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰È¯·cÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ - Ck „Ú „¯iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡B·iL ˙B¯·Ú‰ ·¯ ÏÚ ¯·BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש
היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.·ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈

ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"íäéøácî úeãòì ïéìeñt ïééeæaä ïëå." §¥©§¦§¦§¥¦¦§¥¤

מה  עלֿפי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר
"ומודיעין  העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז שכתב
הזה  בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות כח אותם
אפילו  דוגמתה מצינו שלא אזהרה הבא", ובעולם
ביתֿדין. מיתות ארבע עליהם  שהעונש בעבירות
על  עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
מעיד  הוא והישרה הטובה הנהגתו עלֿידי כי הקב"ה,
נאמר  שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר" ה"טוב" על

עדי"על  "אתם ישראל י.)עם מג, כשמעיד (ישעיהו לכן, .
ותכנו, עניינו כל את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות
לו  בושת שקר יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום
אדם  כמו ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו

כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
של  ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
את  נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן הקב"ה,
להעיד  יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו תוכנו כל

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע - הקב"ה על
58 הערה 258 עמוד כ"ז חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל

שבת קודש
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קנה

קנה

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר

ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין
"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
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
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קנו עדות קנו הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»
ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ

ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿
e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות

ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה
על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה

א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו (בבא13ֿ)כלשון שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,
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קנז

קנז

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי
התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
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קנח עדות קנח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…
·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ
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קנט

קנט

עדות  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ

פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»

ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ
ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
רבינו15ֿ)אביו. ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן
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קס עדות קס הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.

אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
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קסא

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ
B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ
˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«

ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי
לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא

אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד

למש  הביא וגדולה לפיכך חזקה שאהבתם הקרובים את ל
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

$

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd oqip f"iÎ`"i -

âניסן י"א ראשון âיום

-mihteyxtq
ìáà úBëìä¦§¥¤

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה

ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר
זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

 שיעורי רמב"ם - פרק אחד ליום 

רמב"ם - פרק אחד ליום 
יום ראשון
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קסב אבל קסב הלכות - שופטים ספר - ניסן י"א ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד

אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי
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קסג

קסג

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

âניסן י"ב שני âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין
שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.

יום שני
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קסד אבל קסד הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי
באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
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אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ב שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
ביתֿ וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).
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קסו אבל קסו הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âניסן י"ג שלישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב
הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. על ומהיכן

חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים
מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿

יום שלישי
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אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ג שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«
L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»

ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ
¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««

˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי
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קסח אבל קסח הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âניסן י"ד רביעי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי
רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל

טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ

יום רביעי
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קסט

קסט

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ד רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על

מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
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קע אבל קע הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת

י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד
(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

âניסן ט"ו חמישי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני
ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

יום חמישי
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קעא

קעא

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»

ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
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קעב אבל קעב הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ
Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬

‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:

וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
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קעג

קעג

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

âניסן ט"ז שישי âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני
המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם

יום שישי
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קעד אבל קעד הלכות - שופטים ספר - ניסן ט"ז שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח
בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ

להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים
ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים

ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".

לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈
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קעה

קעה

אבל  הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

âניסן י"ז קודש âשבת
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני
בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

שבת קודש
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קעו אבל קעו הלכות - שופטים ספר - ניסן י"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ
B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»

L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ
˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
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קעז

ניסן  י"א ראשון יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה
קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית

בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא
גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות

שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר
צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

$

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oqip f"iÎ`"i -

âניסן י"א ראשון âיום
.æò÷ äùò úåöî .ôø äùòú àì úåöî

.øãò .åòø äùòú àì úåöî
― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה
ּבּמׁשּפט" עול "לאֿתעׂשּו eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
(my `vzׁשּכלֿהּמּטה מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט
לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ּכלֿאחד ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿצרכֹו
ּדין לדּון מצּוה ׁשּכלֿאדם עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר אתֿחברֹו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן

 שיעורי רמב"ם - ספר המצוות 

רמב"ם - ספר המצוות
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ניסן קעח י"ב־י"ג שני־שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר ירֹואהאזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו מןֿהּנזקים לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

מּפניֿאיׁש" fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפניֿאיׁש,

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא אתּֿבני, d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― אתֿנטיעֹותי ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

âניסן י"ב שני âיום
.æèù .àôø .åèù äùòú àì úåöî

― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ

(fk ,ak.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 ,bk my)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

(my mihtyn zyxt)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" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא (myאתֿהּנׂשיא, ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ

df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים והּמׁשנה ּובכלֿהּתלמּוד ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ
אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ

(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל
ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל

אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ
ׁשּיׁש ּכלֿמי מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו

וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו נראהׁשלטֹונית  ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

âניסן י"ג שלישי âיום
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.çò÷ äùò úåöî
יום שני ־שלישי י "ב ־י "ג ניסן 
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" "לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי מןֿהּמּזיק להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnאתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש מןֿהּדמיֹון. הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאתֿער
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואתּֿבׁשּתֹו
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
אתֿנפׁש ׁ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

(zrbxp)אףֿעלּֿפ מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁ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 wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
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קעט

ניסן  י"ד־י"ז רביעי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ
ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,

הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ּכלֿאדם קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור

ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ
לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אתֿחברֹו ׁ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;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפני
חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ּכלֿזה על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

âניסן י"ד רביעי âיום
.èò÷ äùò úåöî

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון
ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר
ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

âניסן ט"ו חמישי âיום
.àöø äùòú àì úåöî

― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו

ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמהּֿׁשראה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש לאֿיענה אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש לאֿיענה אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

âניסן ט"ז שישי âיום
.çôø äùòú àì úåöî

― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" eh)לכלֿעון ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹותנ  ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני תּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻ

נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

âניסן י"ז קודש âשבת
.åôø äùòú àì úåöî

יום רביעי ־שבת ־קודש י "ד ־י "ז ניסן 
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת (zenyיתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(` ,bkהּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn)אלּֿתׁשת" : ֵֶַַָָ
אתֿהחמסנים להֹוציא ― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע

(ezxenz el mlyne gka utg `ivend)ׁשהן ְְִֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים
ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ("zxraeּפסּולין ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixac Ð "jaxwn rxdזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' .(fk.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ
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dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג עלֿדבר ח) (סעיף לעיל הוזכר
לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף – הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב – הוא סוטה דמסכת ה"סיום"
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת , לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" – ָובהקדים

השערה": "כחוט

ליום  דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם – דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד. דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום. דף

בדף – מהֿשאיןֿכן a'המסכתות) סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם – העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים מ"ט מניין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" – לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת – כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא – ופשיטא  יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר – סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
– ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין. מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש – אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם – המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הסכמיים", ב"שמות אפילו – זה וכל הלוקח. של לרשותו
הבעלֿשםֿטוב  כתורת אשר הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
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 משיחת ערב חג השבועות תשמ"ה 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפא

 ליד נ עלכ  ה פיכהעהנ נילאפ   181 

קפא

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .

כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו – "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל – דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, בדרך לומד כאשר גם הרי – ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת עלֿדרך זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום מהֿשאיןֿכן יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש – ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת עלֿדרך ליום, דף ליום דף – "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, –
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב  – התחיל שכבר  לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", – האמור פי על – והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי – המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מכלֿמקום, בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dtÎlray(כולה), dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון – הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית – שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מכלֿמקום יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' – פני" "על – הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי – היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת עלֿדרך הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp
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בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,
בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה

יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו

שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
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ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם – שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,

ונזרעה  ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל – היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה "אם ,13זרע",

בגמרא  תראה 14וכמסופר ראה "אם לחנה: ואם 15בנוגע מוטב, – ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
תורתך  עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר אלך – לאו

זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר,

ז"ל  רבותינו כמאמר – עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי – כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר – אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר – וקלֿוחומר  וכלֿשכן בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי – זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי – לפועל בנוגע אבל `dxnאמנם, כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה אףֿעלֿפיֿכן,

בזה: והביאור

במקום  הרי – זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;
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א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים
ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין

ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה
.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(iyiy meil)

oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦
,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥

,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna
ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨

la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨
iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨
.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l

Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦
`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦

zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -
,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§

,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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קפג

– ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון – הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות

יותר: בעומק – בזה להוסיף ויש 

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה – כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל – היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון –ezilkzy
– הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
"דחק  שיהי' – היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם – תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו היינו, .28ונתחזק",

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים – ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר – גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  – כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן – התורה את שם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף – זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

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

oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦
,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥

,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna
ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨

la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨
iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨
.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l

Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦
`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦

zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -
,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§

,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d

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
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קפד
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

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

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
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קפה

oifge` mipy` cenr a sc oey`x wxtdheq
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:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦
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onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨
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íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
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çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨

.äàð÷l` `lA ipE`Pw md FnM qrM(al mixaC)iM ¦§¨©©§¥¦§¦§Ÿ¥§¨¦¦

xaB zng d`pw(e ilWn):.àn÷c éàî:miWp`d on zlcFA FGW eiWkr rxi` dn ,Epiptl WI dn.dì ép÷c éòãé àîìò élëå:DzF` oi`pFU opi`e xaCd oiNbn micrdWãáòéîì éúàc eäéàå ¦§¨£©¨¤¦§¥©§©¨©¥§¨¥¨¥©©§¨¤¤¤¦¨£¨¦§ª¥¨§¨¨§¥§©¦¨¤¨¥¦§©¦©¨¨§¥¨§¦¨§¦§¨¦§¤¡©
.dãäa äàð÷:DcWFgW lr EYhipwn FGW ¦§¨©£¥¤©§¦©©¤§¨
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ìëytpa dpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn(dl xacna)

zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)lr znei `le micinlzd on dyixca

cg` cr it(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc(:e sc)d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl

cr `ede aizk zecrd zreay iabc `iyw la` df oelgn d`ex cg`e df oelgn(d `xwie)

opzck cg` elit` oiaiigne(:`l sc zereay)xtk

zreayc l"ie aiig xtekd cg` dcede cg`

opitlick driaza `l` dxez daiig `l zecrd

oenn eciqtnc `kid lk jklid i`xwn mzd

:`zlin `ilz oenn cqtdac aiigin

éàîdil witn inlyexia .ryedi 'xc `nrh

ik ryedi iaxc `nrh i`n i`xw ipdn

ef xac dxizqd ef dexr xac zexr da `vn

lr oldl xen`d xac dn xac xac opitlie iepiwd

dcedi 'xa iqei iax ipz mipy t"r o`k s` mipy it

d`ivn oi`e `vn ik xn`p mipy t"r dwyn 'eke

iax miiwn dn micr it lr `l` mewn lka

dexr icil `al libxn `edy xac xac xfril`

'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia cer

y`x zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly

xar dni` ly xac jezn `l` ze`b jezn `le

zxn` z` dn elld mixacd zngn dl `piwe

iepiw eiepiw devn xn`z m` aekirl e` devnl

`pn iax xn` iepiw eiepiw oi` aekirl xn`z m`

:akrn dxez dweg xn`py mewn lk `cdk `iz`
iax
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àeäL òãBé éðéà Léàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦¥¦¥©¤
íB÷î ìk áà äða äæ ãçà øîBì ãeîìz äî ãçà¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨¨¨
áeúkä Cì èBøôiL ãò íéðL ïàk éøä 'ãò' øîàpL¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
àéäå" .ãç àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ,ãçà¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨©§¦
ãò íe÷é àì áéúëc àîòè àlà äøeñà "äNtúð àìŸ¦§¨¨£¨¤¨©§¨¦§¦Ÿ¨¥
äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä ,Léàa ãçà¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨
,àøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàå ,àeä ãç©§¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨

éøèöéàïîàð ïéà 'da ïéà ãò' àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò éòa éàî àlàå da ïîàð ïéà ,dä¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
àðàå ,ïBînî 'øác' 'øác' àéúàc dépéî àø÷ ÷BzLéì¦§§¨¦¥§¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
éøèöéà ,äøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî àðòãéC ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨¦§§¦

éøäL øácì íéìâøc éðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¨©¦§©§©¦©¨¨¤£¥
úéöî éîe ãçà ãò da ïîéäúéì äøzñðå dì àpé÷¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥¤¨¦¨¦
àåäå áéúëcî àäå àéøLå da ïîàð ïéàc zøîà̈§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨§¨¦¦§¦§¦

éøèöéà ,äøeñàc ììkî äNtúð àìCzòc à÷ìñ C Ÿ¦§¨¨¦§¨©£¨¦§§¦¨§¨©§¨
àéä énð éøúáe éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà àðéîà£¦¨¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦
àîòè éàî :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø :ïì òîLî à÷ äNtúð àìc§Ÿ¦§¨¨¨©§©¨©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§©©£¨
àìå da ,øîBà øæòéìà éaøå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da ,'da' àø÷ øîà ,òLBäé éaøc§©¦§ª©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§Ÿ
.äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc äàîeèì L÷zéà äøéúñ ,äøéúña àìå 'da' àîéàå .éepé÷a§¦§¥¨¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨
.da àðîçø èòéî àä ,äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc ,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨¨¦¥©£¨¨¨

éãò éepé÷ äaøcà .äàîeèk dzøñBà ïkL àôéãò äøéúñ àøazñî ,úéàø äîeøwéò ïkL ó ¨¨¦¨¦§©§¨§¦¨£¦¨¤¥©§¨§§¨©§©¨¦¨¦¤¥¦¨
éëä eléôà ,éðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàå ,àkéà éî éepé÷ äøéúñ åàì éà ,dì íøb̈©¨¦¨§¦¨¦¦¦¨§¦¨¦§¦¨©©¨¥£¦¨¦
éaøa éñBé éaø àéðúc àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .àéä äàîeèc àzìçúàc àôéãò äøéúñ§¦¨£¦¨§©§©§¨§§¨¦©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨©¦¦§©¦

p÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì à §¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥¤¨©¦©§
éàî .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä .íéðL ét ìò dì ä÷Lîe©§¤¨©¦§©¦¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©
,éepé÷a àìå 'da' àîéàå .äøéúña àìå da 'da' àø÷ øîà ,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§©¦§¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦
äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ .äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¦¨©¦¦§©§§¨
eáéLä .àúàc àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ,äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨§¨¨¥¦
.éàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc ,eäéð éàî ,óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©¦§¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
óñBé øa ÷çöé áø øîà ,øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîæ ,óBñ øácì Lé eðéúðLîì àä̈§¦§¨¥¥©¨¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©¨©©¦§¨©¥
éaøa éñBé éaø éøáãì óà .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦
éà àlà ,øwéò àkéì íúä øwéò àkéà eðéúðLîì äaøcà ,eðéúðLîì àéòaéî àìå ,äãeäé§¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨¨¨¥¨¦¨¤¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà øîzéà éëä øîzéà¦§©¨¦¦§©¨©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥©¦¦§©¦§¨
äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì àøeqî àðéðç éaø øîà .óBñ øácì ïéà eðéúðLîì óà©§¦§¨¥¥©¨¨¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
Bîöò ét ìò éepé÷ øîàc äãeäé éaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc éðBìt éãäa éøzqéz àìŸ¦©§¦©£¥§¦¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦§¨§¨©¦©¦©§
Léø øîà .íìBòìc àøeqéà déåléò dì øñà÷å d÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå àøzzñéîe¦§©§¨§¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨§¨¨©¨¦¨¥¦¨¦§¨¨©¥

l äî Lé÷ìBîöò ét ìò éepé÷ øáñ÷ àîìà ,íéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác ,éepé÷ ïBL ¨¦©§¦¨¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦©§¨¨¨©¦©¦©§
.dãäa äàð÷ ãáòéîì eúàå äìãa à÷c àn÷c éàî éøîàå dì ép÷c éòãé àì àîìò éleëå§¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨§¨§¦©§©¨§¨¨§¨§¨§¤¡©¦§¨©£¨
øáñ÷ àîìà ,dðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác ,øîà éiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨©§¨¨¨©
dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàc àeä eäéàå dì ép÷c éòãé àîìò éleëå íéãò íéðL ét ìò éepé÷¦©¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§¥§©¥¨§¦§¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
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קפז

ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

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

ixd ,zeywdl yieLéàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnîoeyla - ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦
,cigiãçà àeäL òãBé éðéà,øîBì ãeîìz äî'ãçà'dn myl - ¥¦¥©¤¤¨©©§©¤¨

`l` ,'cg` cr' xn`páà äða äæay dfa epcnll d`a dxezd -ìk ¤¨¨¨¨
øîàpL íB÷î' dxeza'ãò`l` ,cg` cr eyexit oi`ïàk éøä ¨¤¤¡©¥£¥¨

íéðL,ãçà áeúkä Cì èBøôiL ãòyexita xn`p ok m` `l` - §©¦©¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqn .'cg` cr'àðîçø øîàå¯ da úéì éøz §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'da oi` cre' ixdyãç àlàlr s`e , ¤¨©
" xn`p ok itäNtúð àì àåäå"ok dzyr `l` dqp`p `l m`y - §¦Ÿ¦§¨¨

,oevxnäøeñàxnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral £¨
.dxzqpe dl `piw m` dzpify

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlà'da oi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiidáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
àeä.dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdy ,dyweàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåoi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg` cr elit`
ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr ipy oi`y

,`xnbd zvxzn .weqtdnéøèöéàCcenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilely ,weqtdn z`fàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãò ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yi m`y cnll `ada ïîàð ïéàzxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbd zl`ey .eit lr

cg` cryda ïîàð ïéà,dlrapy xnelàkéàc ãò éòa éàî àlàå ¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨
éøzok m` ,micr ipy jixv `l` -dépéî àø÷ ÷BzLéìepiide - §¥¦§§¨¦¥

meyn ,z`f mirceiàéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipic'øác' §¨§¨¨¨
àðòãé àðàå ,ïBînî 'øác'micr ipy jixvyìkà äåäc éãéî ¨¨¦¨©£¨¨©§¨¦¦©£¨©¨

äøBzaL úBiãòdexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy myk - ¥ª¤©¨
,`xnbd zvxzn .dxezaéøèöéàCeprinydl dxezd dkxved - ¦§§¦

y meyn ,df xacéðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñdpey dheq oic - ¨§¨©§¨£¦¨¨©¦
lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipic lkay s`y ,dexr ipic x`yn

dheq iabl mewnøácì íéìâøc,dlrap ok`y yeygl daiq yiy - §©§©¦©¨¨
äøzñðå dì àpé÷ éøäLy mixeaq epiid jkitle ,ãò da ïîéäúéì ¤£¥¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥

¯ ãçà`ziixad dkxved okl .dlrapy xnel on`p cg` cr didi ¤¨
,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiid 'cr' mewn lkay weqtdn cenll

da ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîeàéøLåz` yxtl ozip m`d - ¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨
,dlral zxzen `linne ,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd

áéúëcî àäå" weqtd jyndaäNtúð àì àåäå"mixingny - §¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
,oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilräøeñàc ììkîgken - ¦§¨©£¨

,`xnbd zvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdyéøèöéàC- ¦§§¦
ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll

÷ìñàðéîà Czòc àcg` cry ,xen`k weqtd z` yxtlïîàð ïéà ¨§¨©§¨£¦¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò da.äNtúð àìc àéä énð éøúáeweqtd jynde - ¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨

dpi` ,dlrapy micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide'
.cifna dziid dlirad m` `l` d`nhïì òîLî à÷`l' weqtdn ¨©§©¨

cry dxezd dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi
.dxqe`l on`p cg`

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn

' `wecyda'on`p cg` cr d`nhpy cirdl -éepé÷a àìå' oke ,da' ¨§Ÿ§¦¨
äøéúña àìåx`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l` - §Ÿ¦§¦¨

,`xnbd zx`an .dxezay zeiecrøæòéìà éaøåiably xaeqd §©¦¡¦¤¤
,cg` cr liren dxizqdøîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå. ¥¨§Ÿ§¦

,`xnbd zl`eyäøéúña àìå 'da' àîéàåmb micr ipy jixvpe §¥¨¨§Ÿ¦§¦¨
,daiyne .dxzqpy÷zéà äøéúñáéúëc äàîeèì L"äøzñðå §¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨

äàîèð àéäåmicnele ,d`nehl dxizq dkinqd dxezd - " §¦¦§¨¨
dxizq iabl jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn

.cg` cr lirenixd ,`xnbd zl`ey,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨
áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨
ipy jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr

,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨
ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
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לג קפח פרק יחזקאל - נביאים

âì-÷øô ìà÷æçéàë-àé

àéäéçå Bkøcî òLø áeLa-íà ék òLøä úBîa õtçà-íà ýåýé éðãà | íàð | éðà-éç íäéìà øîà¡¸Ÿ£¥¤¹©¨´¦§ª´£Ÿ¨´¡¦À¦¤§ŸÆ§´¨¨½̈¦´¦§¬¨¨²¦©§−§¨¨®
(ô) :ìàøNé úéa eúeîú änìå íéòøä íëéëøcî eáeL eáeLáéEnò-éða-ìà øîà íãà-ïá äzàå ´¹¦©§¥¤¯¨¨¦²§¨¬¨¨−¥¬¦§¨¥«§©¨´¤¨À̈¡³Ÿ¤§¥«©§Æ

ìëeé àì ÷écöå BòLøî BáeL íBéa da ìLké-àì òLøä úòLøå BòLt íBéa epìévú àì ÷écvä ú÷ãö¦§©´©©¦À³Ÿ©¦¤ÆÆ§´¦§½§¦§©³¨«¨¨Æ«Ÿ¦¨´¤½̈§−´¥«¦§®§©¦À¬Ÿ©²
:Búàèç íBéa da úBéçìâé(åú÷ãö)-ìk ìåò äNòå Bú÷ãö-ìò çèá-àeäå äéçé äéç ÷écvì éøîàa ¦«§¬−̈§¬£Ÿ«§¨§¦³©©¦Æ¨´Ÿ¦«§¤½§«¨©¬©¦§¨−§¨´¨¨®¤¨

:úeîé Ba äNò-øLà Bìåòáe äðøëfú àì åéú÷ãöãéäNòå Búàhçî áLå úeîz úBî òLøì éøîàáe ¦§Ÿ¨Æ´Ÿ¦¨©½§¨§©§¬£¤¨−̈¬¨«§¨§¦¬¨«¨−̈´¨®§¨Æ¥«©¨½§¨¨¬
:ä÷ãöe ètLîåèàì äéçé Béç ìåò úBNò ézìáì Cìä íéiçä úBwça ílLé äìæb òLø áéLé ìáç ¦§−̈§¨¨«£¸Ÿ¨¦³¨¨Æ§¥¨´§©¥½§ª³©«©¦Æ¨©½§¦§¦−£´¨®¤¨¬¦«§¤−¬Ÿ

:úeîéæè:äéçé Béç äNò ä÷ãöe ètLî Bì äðøëfú àì àèç øLà åéúàhç (åúàèç)-ìkæéeøîàå ¨«¨©Ÿ¨Æ£¤´¨½̈¬Ÿ¦¨©−§¨®¦§¨¯§¨¨²¨−̈¨¬¦«§¤«§¨§Æ
:ïëzé-àì íkøc änäå éðãà Cøc ïëzé àì Enò éðaçé:íäa úîe ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö-áeLa §¥´©§½¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®§¥−¨©§¨¬«Ÿ¦¨¥«§©¦¬¦¦§¨−§¨´¨¨®¤¥−¨¤«

èé:äéçé àeä íäéìò ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø áeLáeëéðãà Cøc ïëzé àì ízøîàå §³¨¨Æ¥«¦§¨½§¨¨¬¦§−̈§¨®̈£¥¤−¬¦«§¤«©£©§¤¾¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®
(ô) :ìàøNé úéa íëúà èBtLà åéëøãk LéààëLãçì äMîça éøNòa äðL äøNò ézLa éäéå ¦¯¦§¨¨²¤§¬¤§¤−¥¬¦§¨¥«©§¦º¦§¥¯¤§¥´¨À̈¨£¦¦²©£¦¨¬©−Ÿ¤

:øéòä äúkä øîàì íìLeøéî èéìtä éìà-àa eðúeìâì§¨¥®¨¥©̧©¨¦¯¦¨©²¦¥−Ÿª§¨¬¨¦«
i"yx

(·È).äá úåéçì:בצדקתו(‚È).äðøëæú àì להצילו
זו: עבירה על שצ ìåáç.(ÂË)מליענש ויתי עבוט

השמש: כבא íäá.(ÁÈ)להשיבו úîå בשבילם
יענש:

cec zcevn
(‡È).È‡ ÈÁחפצי כי הרשע  במיתת  חפצי  אם נשבע  הריני

בהבאת כוונתי  אין ר "ל  יחיה למען הרעה  מדרכו שישוב 
היא הכוונה  אלא  במיתתו חפץ הייתי כאלו  בו להתנקם  העונש 
מדרכיכם שובו ולכן יחיה  למען  הרעה  מדרכו לשוב לעוררו

ההשבה: מן  בהמנעכם  תמותו ולמה ‰ˆ„È˜.(È·)הרעים הראויˆ„˜˙ העונש  מן  אותו תציל  לא  מאז  הצדיק שעשה הצדקה
יענש: ענוש כ "א פשעו ביום  עליו  ‰¯˘Ú.לבוא  ˙Ú˘¯Âהטובה ממנו להמנע  למכשול  לו יהיה  לא מאז שעשה הרשע רשעת  וכן
מרשעו: שובו ביום עליו  לבוא הרשעÈ„ˆÂ˜.הראוי דבר  ר "ל  שיחטא ביום  הרשע דבר בעבור לחיות יוכל  לא  הצדיק  אבל

מאבד  מזה  עכ "ז  ופשע רשע  עשו שניהן כי  עם  וכאומר שובו ביום הרשע חיי מאבד  שאין עם חטאתו ביום החיים ממנו מאבד 
ההוה: בזמן תלוי  הכל  כי מאבד  אין ומזה È„ˆÏ˜.(È‚)החיים È¯Ó‡·הצדקה על  בטח  והוא  שיחיה הצדיק על  באמרי לכן ר"ל 

רבים: מימים הצדקה שעשה  בעבור העול  על  לו יכפר  שהמקום בחשבו עול  לעשות  וישוב  ˆ„˜ÂÈ˙Â.שעשה ÏÎ כל הנה 
עשה : אשר העול בגמול  ימות אבל  המיתה מן עליו להגן לו  תזכרנה  לא מאז שעשה Ú˘¯Ï.(È„)הצדקות  È¯Ó‡·Âובאמרי

הטוב : את עשה  ועוד  מעתה  עשהו  ולא  מחטאתו שב  והוא תמות  מות הרשע ¯˘Ú.(ÂË)על ·È˘È ÏÂ·Á כשחבל הזה הרשע 
את המביאים  התורה בחוקות  הלך ומעתה  רעהו מאת  גזל  אשר הגזלה את  ושילם  השמש כבוא לו השיב  רעהו שלמת  בחובו

העול: את  עוד  עשות  לבל ÈÁÈ‰.החיים ÂÈÁ: הגזירה כפי ימות  ולא  יחיה הזה הרשע  ËÁ‡.(ÊË)הנה  שב:‡˘¯ לא  עד  מאז
.ÂÏ ‰¯ÎÊ˙ ‡Ï: ידם על  מת  יחיה :ËÙ˘Ó.להיות לכן וצדקה משפט  עשה  ועתה ÍÓÚ.(ÊÈ)הואיל  È· Â¯Ó‡Âלא יאמרו ואם

עם הראשונים  לחשוב הוא  שמהראוי לומר יחשבו כי האחרונים מעשיו לפי האדם  את ששופט במה  ה' משפט  דרך יתכן
המשפט : יהיה ולפיהן  אלו מול אלו  יתכן:Ó‰Â‰.האחרונים  לא  דרכם כן החושבים  ˆ„È˜.(ÁÈ)באמת ·Â˘·צדיק כשישוב כי

לחטוא: יוסיף  שלא לו תחשב  ולטובה אותם עשותו בעת מת הוא  הלא  עול ועשה יחיהÌ‰ÈÏÚ.(ËÈ)מצדקתו  הוא הלא
החל : כאשר וצדקה  משפט  להוסיף משפטיÌ˙¯Ó‡Â.(Î)בעבורם דרך מחייב  השכל  הלא  וכאומר ה' דרך  יתכן לא תאמרו איך 

הענין לתחילת הוא ומוסב הרעים מדרכיכם  שובו לזאת  וכאומר בו עתה  שהוא  הדרך  כפי  איש  כל אתכם  גם אשפוט ולכן 
נחיה : ואיך וכו' פשעינו כי ישראל ˘‰.(Î‡)שאמרו ‰¯˘Ú È˙˘·גלה שאז יהויכין לגלות  שנה  י"ב  ר "ל  לגלותינו  על מוסב

עמהם : שנות·È¯È˘Ú.יחזקאל  חשבון כי השביעי בחדש השנה ונתחדשה  החורבן היה  שלפניו החמישי ובחדש העשירי בחדש 
מניסן : המה  החדשים  ומנין מתשרי הוא  ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ.העולם ËÈÏÙ‰ ר"ל העיר שהוכתה לי לאמר אלי בא ההרוגים מן הנמלט

אנשיה: והכו  שכבשוה

oeiv zcevn
(ÂË).ÏÂ·Á רעך שלמת תחבל חבל  אם  כמו משכון (שמות ענין

תכניתÔÎ˙È.(ÊÈ):כב) חותם  וכן ומתוקן הכנה כח)מל' :(לעיל
(‡Î).ËÈÏÙ‰ הפליט ויבא  כמו  המלטה  יד)ענין  :(ראשית

 נביאים 

כב  פרק הימים דברי - כתובים

áë-÷øô à íéîéä éøáãáé-à

à(ô) :ìàøNéì äìòì çaæn-äæå íéýìàä ýåýé úéa àeä äæ ãéåc øîàiåáñBðëì ãéåc øîàiå ©´Ÿ¤¨¦½¤´½¥−§¨´¨¡Ÿ¦®§¤¦§¥¬©§Ÿ−̈§¦§¨¥«©´Ÿ¤¨¦½¦§Æ
:íéýìàä úéa úBðáì úéæâ éðáà áBöçì íéáöç ãîòiå ìàøNé õøàa øLà íéøbä-úàâáøì | ìæøáe ¤©¥¦½£¤−§¤´¤¦§¨¥®©©£¥´«Ÿ§¦À©§Æ©§¥´¨¦½¦§−¥¬¨¡Ÿ¦«©§¤´Â̈Ÿ

:ì÷Lî ïéà áøì úLçðe ãéåc ïéëä úBøaçîìå íéøòMä úBúìãì íéøîñnìãøtñî ïéàì íéæøà éöòå ©«¦§§¦º§©§¯©§¨¦²§©«§©§−¥¦´¨¦®§¬Ÿ¤¨−Ÿ¥¬¦§¨«©£¥¬£¨¦−§¥´¦§¨®
(ô) :ãéåãì áøì íéæøà éöò íéøväå íéðãévä eàéáä ékäúéaäå Cøå øòð éðá äîìL ãéåc øîàiå ¦«¥Â¦©¦«Ÿ¦̧§©Ÿ¦¹£¥¯£¨¦²¨−Ÿ§¨¦«©´Ÿ¤¨¦À§Ÿ´Ÿ§¦»©´©¨¨¼§©©¹¦

ì äìòîì | ìécâäì ýåýéì úBðáì:BúBî éðôì áøì ãéåc ïëiå Bì àp äðéëà úBöøàä-ìëì úøàôúìe íL ¦§´©À̈§©§¦¸§©¹§¨§¥³§¦§¤Æ¤Æ§¨¨´£¨½¨¦¬¨−̈®©¨¯¤¨¦²¨−Ÿ¦§¥¬«
åì àø÷iå(ñ) :ìàøNé éýìà ýåýéì úéa úBðáì eäeöéå Bðá äîìLæì ãéåc øîàiåéða (åðá) äîìL ©¦§−̈¦§Ÿ´Ÿ§®©§©¥ÆÆ¦§´©½¦©−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤¨¦−¦§Ÿ®Ÿ§¦¾

ì úéa úBðáì éááì-íò äéä éðà:éýìà ýåýé íLçzëôL áøì íc øîàì ýåýé-øác éìò éäéå £¦Æ¨¨´¦§¨¦½¦§´©½¦§¥−§¨¬¡Ÿ¨«©§¦̧¨©³§©§¨Æ¥½Ÿ¨³¨ŸÆ¨©½§¨
ì úéá äðáú-àì úéNò úBìãb úBîçìîe:éðôì äöøà zëôL íéaø íéîc ék éîLèCì ãìBð ïá-äpä ¦§¨¬§Ÿ−¨¦®¨«Ÿ¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½¦ µ¨¦´©¦½¨©¬§¨©−§¨§¨¨«¦¥¥º¨´À̈

ïzà è÷Lå íBìLå BîL äéäé äîìL ék áéáqî åéáéBà-ìkî Bì éúBçðäå äçeðî Léà äéäé àeä³¦§¤Æ¦´§½̈©£¦¬¦²¦¨§−̈¦¨¦®¦³§ŸŸÆ¦§¤´§½§¨¬¨¤²¤¤¥¬
:åéîéa ìàøNé-ìòéì úéá äðáé-àeäBúeëìî àqk éúBðéëäå áàì Bì-éðàå ïáì él-äéäé àeäå éîL ©¦§¨¥−§¨¨««¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½§Æ¦§¤¦´§¥½©£¦−§¨®©£¦̧¦¹¦¥¯©§²

:íìBò-ãò ìàøNé-ìòàééýìà ýåýé úéa úéðáe zçìöäå Cnò ýåýé éäé éðá äzòéìò øac øLàk E:E ©¦§¨¥−©¨«©¨´§¦½§¦¬§−̈¦¨®§¦§©§À̈¨¦Æ¨Æ¥µ§¨´¡Ÿ¤½©£¤−¦¤¬¨¤«
áéìå ìàøNé-ìò Eeöéå äðéáe ìëN ýåýé El-ïzé Càéýìà ýåýé úøBz-úà øBîL:E ©´¦«¤§³§¨Æ¥´¤¦½̈¦«©§−©¦§¨¥®§¦§¾¤©−§¨¬¡Ÿ¤«

i"yx
(‡)çáæî äæå íéäìàä 'ä úéá àåä äæ ãéåã øîàéå

.ìàøùéì äìåòì להקריב ה' שמבקש שכל ואילך מכאן
מזבח: אותו על ויקריב יצא קרבן úà(·)לו ñåðëì

.íéøâä בישראל להעביד רצה שלא שנתגיירו גרים
שלמה  ויספר ב' למטה בשלמה מצינו וכן פרך עבודת
וכל  כתיב ועוד וגו' סבל נושא אלף ע' מהם ויעש וגו'
ועוד  כ"א) (לקמן פסוקים ב' וגו' החתי מן הנותר העם
וגו' לעבדים שלמה נתן לא ישראל בני ומן כתיב

íéøòùä.(‚)(שם): úåúìãì íéøîñîì:בל"א נעג"ל
.úåøáçîìå ומחזיקים שמחברין הברזל דוד הכין

בהם: והשערים מלך íéøåöäå.(„)הדלתות חירם עם
êøå.(‰)צור: øòð נער קרוי שנה מ"ב בן שאפילו לפי

ל"ג) (שמות וגו' ימיש לא נער נון בן ויהושע דכתיב
וחי  שנה כ"ח אם כי משה אחרי מלך לא יהושע שהרי
במדבר  ישראל כשהיו שנה ל"א בשנת נמצא שנה ק"י
מ"ב  בן היה מאז נער נון בן ויהושע הכתוב עליו העיד
י"ב  בן אם כי היה שלא רך לכתוב הוצרך כן על שנה

כשמלך: äìòîì.שנה ìéãâäì שהגביהו מאד גדל
ו') א' (במלכים כדכתיב אמה ועשרים מאה עד שלמה

וגו': הבית היכל פני על והאולם

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‡Â‰ ‰Ê:הבית יבנה הזה  ÏÂÚÏ‰.במקום Á·ÊÓלפי

העולה: מזבח נקרא לזה  עולות  המה הקבועים הקרבנות  שרוב
(·).ÌÈ¯‚‰ הגבעונים:‡˙ ÂÎÂ'.(‚)הם ÌÈ¯ÓÒÓÏלעשות

הדלתות: אל  המצטרכים קרשÂ¯·ÁÓÏÂ˙.מסמרים  לחבר ר"ל 
קרש: Ï˜˘Ó.אל  ÔÈ‡:הרבוי לגודל  המשקל לדעת  מאפשר היה  ביותר:Í¯Â.בשנים:Ú¯.(‰)לא  Â·Ï˙.מעונג ˙È·‰Âהבית

מעליו: להקל  הבנין צורך  לו אכינם לזה  וכו' לשם להיות למעלה הבנין להגדיל  מהראוי לה ' לבנות  עליו Â¯Ï·(Á)אשר Ì„
.˙ÎÙ˘:רציחה כלי מהם שעושים על  המזבח  על  ברזל  להניף שמנע כמו הבית  את מבנות מנעו מ"מ  ה' מלחמות  שנלחם עם

(Ë).‰ÁÂÓ ˘È‡:במי יתגרה  ולא במנוחה  חפצו  ÂÏ.יהיה È˙ÂÁÈ‰Â:בו מי יתגרה ולא  מאויביו מנוחה לו ÂÎÂ'.אתן ÌÂÏ˘Â
השלום: על  לאות  הוא שמו לאביו:Ô·Ï.(È)זכרון כבן  בנו:Ï‡·.חביב  על  כאב  עליו  ÌÏÂÚ.לחמול  „Ú:אחריו לזרעו 

(·È).Ï‡¯˘È ÏÚ ÍÂˆÈÂכאילו הוא הרי הבינה ובתת  יעשון  אשר המעשה את ישראל  את  לצוות לדעת בינה בלבך  יתן  ר"ל 
ישראל : על  מצוך התורה:ÂÓ˘ÏÂ¯.הוא את לשמור  בינה  לך יתן גם

oeiv zcevn
(·).ÌÈ·ˆÂÁ: גידולם ממקום האבנים כורתי  יקראו  ‚ÈÊ˙.כן

ביושר: ומסותתות כרותות  ור "ל  גזיזה  מל ' היא
(‚).ÌÈ¯ÓÒÓÏ:ליתדות(Ë).Ë˜˘Â:מנוחה ענין 
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קפט

לג  פרק יחזקאל - נביאים

âì-÷øô ìà÷æçéàë-àé

àéäéçå Bkøcî òLø áeLa-íà ék òLøä úBîa õtçà-íà ýåýé éðãà | íàð | éðà-éç íäéìà øîà¡¸Ÿ£¥¤¹©¨´¦§ª´£Ÿ¨´¡¦À¦¤§ŸÆ§´¨¨½̈¦´¦§¬¨¨²¦©§−§¨¨®
(ô) :ìàøNé úéa eúeîú änìå íéòøä íëéëøcî eáeL eáeLáéEnò-éða-ìà øîà íãà-ïá äzàå ´¹¦©§¥¤¯¨¨¦²§¨¬¨¨−¥¬¦§¨¥«§©¨´¤¨À̈¡³Ÿ¤§¥«©§Æ

ìëeé àì ÷écöå BòLøî BáeL íBéa da ìLké-àì òLøä úòLøå BòLt íBéa epìévú àì ÷écvä ú÷ãö¦§©´©©¦À³Ÿ©¦¤ÆÆ§´¦§½§¦§©³¨«¨¨Æ«Ÿ¦¨´¤½̈§−´¥«¦§®§©¦À¬Ÿ©²
:Búàèç íBéa da úBéçìâé(åú÷ãö)-ìk ìåò äNòå Bú÷ãö-ìò çèá-àeäå äéçé äéç ÷écvì éøîàa ¦«§¬−̈§¬£Ÿ«§¨§¦³©©¦Æ¨´Ÿ¦«§¤½§«¨©¬©¦§¨−§¨´¨¨®¤¨

:úeîé Ba äNò-øLà Bìåòáe äðøëfú àì åéú÷ãöãéäNòå Búàhçî áLå úeîz úBî òLøì éøîàáe ¦§Ÿ¨Æ´Ÿ¦¨©½§¨§©§¬£¤¨−̈¬¨«§¨§¦¬¨«¨−̈´¨®§¨Æ¥«©¨½§¨¨¬
:ä÷ãöe ètLîåèàì äéçé Béç ìåò úBNò ézìáì Cìä íéiçä úBwça ílLé äìæb òLø áéLé ìáç ¦§−̈§¨¨«£¸Ÿ¨¦³¨¨Æ§¥¨´§©¥½§ª³©«©¦Æ¨©½§¦§¦−£´¨®¤¨¬¦«§¤−¬Ÿ

:úeîéæè:äéçé Béç äNò ä÷ãöe ètLî Bì äðøëfú àì àèç øLà åéúàhç (åúàèç)-ìkæéeøîàå ¨«¨©Ÿ¨Æ£¤´¨½̈¬Ÿ¦¨©−§¨®¦§¨¯§¨¨²¨−̈¨¬¦«§¤«§¨§Æ
:ïëzé-àì íkøc änäå éðãà Cøc ïëzé àì Enò éðaçé:íäa úîe ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö-áeLa §¥´©§½¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®§¥−¨©§¨¬«Ÿ¦¨¥«§©¦¬¦¦§¨−§¨´¨¨®¤¥−¨¤«

èé:äéçé àeä íäéìò ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø áeLáeëéðãà Cøc ïëzé àì ízøîàå §³¨¨Æ¥«¦§¨½§¨¨¬¦§−̈§¨®̈£¥¤−¬¦«§¤«©£©§¤¾¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®
(ô) :ìàøNé úéa íëúà èBtLà åéëøãk LéààëLãçì äMîça éøNòa äðL äøNò ézLa éäéå ¦¯¦§¨¨²¤§¬¤§¤−¥¬¦§¨¥«©§¦º¦§¥¯¤§¥´¨À̈¨£¦¦²©£¦¨¬©−Ÿ¤

:øéòä äúkä øîàì íìLeøéî èéìtä éìà-àa eðúeìâì§¨¥®¨¥©̧©¨¦¯¦¨©²¦¥−Ÿª§¨¬¨¦«
i"yx

(·È).äá úåéçì:בצדקתו(‚È).äðøëæú àì להצילו
זו: עבירה על שצ ìåáç.(ÂË)מליענש ויתי עבוט

השמש: כבא íäá.(ÁÈ)להשיבו úîå בשבילם
יענש:

cec zcevn
(‡È).È‡ ÈÁחפצי כי הרשע  במיתת  חפצי  אם נשבע  הריני

בהבאת כוונתי  אין ר "ל  יחיה למען הרעה  מדרכו שישוב 
היא הכוונה  אלא  במיתתו חפץ הייתי כאלו  בו להתנקם  העונש 
מדרכיכם שובו ולכן יחיה  למען  הרעה  מדרכו לשוב לעוררו

ההשבה: מן  בהמנעכם  תמותו ולמה ‰ˆ„È˜.(È·)הרעים הראויˆ„˜˙ העונש  מן  אותו תציל  לא  מאז  הצדיק שעשה הצדקה
יענש: ענוש כ "א פשעו ביום  עליו  ‰¯˘Ú.לבוא  ˙Ú˘¯Âהטובה ממנו להמנע  למכשול  לו יהיה  לא מאז שעשה הרשע רשעת  וכן
מרשעו: שובו ביום עליו  לבוא הרשעÈ„ˆÂ˜.הראוי דבר  ר "ל  שיחטא ביום  הרשע דבר בעבור לחיות יוכל  לא  הצדיק  אבל

מאבד  מזה  עכ "ז  ופשע רשע  עשו שניהן כי  עם  וכאומר שובו ביום הרשע חיי מאבד  שאין עם חטאתו ביום החיים ממנו מאבד 
ההוה: בזמן תלוי  הכל  כי מאבד  אין ומזה È„ˆÏ˜.(È‚)החיים È¯Ó‡·הצדקה על  בטח  והוא  שיחיה הצדיק על  באמרי לכן ר"ל 

רבים: מימים הצדקה שעשה  בעבור העול  על  לו יכפר  שהמקום בחשבו עול  לעשות  וישוב  ˆ„˜ÂÈ˙Â.שעשה ÏÎ כל הנה 
עשה : אשר העול בגמול  ימות אבל  המיתה מן עליו להגן לו  תזכרנה  לא מאז שעשה Ú˘¯Ï.(È„)הצדקות  È¯Ó‡·Âובאמרי

הטוב : את עשה  ועוד  מעתה  עשהו  ולא  מחטאתו שב  והוא תמות  מות הרשע ¯˘Ú.(ÂË)על ·È˘È ÏÂ·Á כשחבל הזה הרשע 
את המביאים  התורה בחוקות  הלך ומעתה  רעהו מאת  גזל  אשר הגזלה את  ושילם  השמש כבוא לו השיב  רעהו שלמת  בחובו

העול: את  עוד  עשות  לבל ÈÁÈ‰.החיים ÂÈÁ: הגזירה כפי ימות  ולא  יחיה הזה הרשע  ËÁ‡.(ÊË)הנה  שב:‡˘¯ לא  עד  מאז
.ÂÏ ‰¯ÎÊ˙ ‡Ï: ידם על  מת  יחיה :ËÙ˘Ó.להיות לכן וצדקה משפט  עשה  ועתה ÍÓÚ.(ÊÈ)הואיל  È· Â¯Ó‡Âלא יאמרו ואם

עם הראשונים  לחשוב הוא  שמהראוי לומר יחשבו כי האחרונים מעשיו לפי האדם  את ששופט במה  ה' משפט  דרך יתכן
המשפט : יהיה ולפיהן  אלו מול אלו  יתכן:Ó‰Â‰.האחרונים  לא  דרכם כן החושבים  ˆ„È˜.(ÁÈ)באמת ·Â˘·צדיק כשישוב כי

לחטוא: יוסיף  שלא לו תחשב  ולטובה אותם עשותו בעת מת הוא  הלא  עול ועשה יחיהÌ‰ÈÏÚ.(ËÈ)מצדקתו  הוא הלא
החל : כאשר וצדקה  משפט  להוסיף משפטיÌ˙¯Ó‡Â.(Î)בעבורם דרך מחייב  השכל  הלא  וכאומר ה' דרך  יתכן לא תאמרו איך 

הענין לתחילת הוא ומוסב הרעים מדרכיכם  שובו לזאת  וכאומר בו עתה  שהוא  הדרך  כפי  איש  כל אתכם  גם אשפוט ולכן 
נחיה : ואיך וכו' פשעינו כי ישראל ˘‰.(Î‡)שאמרו ‰¯˘Ú È˙˘·גלה שאז יהויכין לגלות  שנה  י"ב  ר "ל  לגלותינו  על מוסב

עמהם : שנות·È¯È˘Ú.יחזקאל  חשבון כי השביעי בחדש השנה ונתחדשה  החורבן היה  שלפניו החמישי ובחדש העשירי בחדש 
מניסן : המה  החדשים  ומנין מתשרי הוא  ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ.העולם ËÈÏÙ‰ ר"ל העיר שהוכתה לי לאמר אלי בא ההרוגים מן הנמלט

אנשיה: והכו  שכבשוה

oeiv zcevn
(ÂË).ÏÂ·Á רעך שלמת תחבל חבל  אם  כמו משכון (שמות ענין

תכניתÔÎ˙È.(ÊÈ):כב) חותם  וכן ומתוקן הכנה כח)מל' :(לעיל
(‡Î).ËÈÏÙ‰ הפליט ויבא  כמו  המלטה  יד)ענין  :(ראשית

כב  פרק הימים דברי - כתובים

áë-÷øô à íéîéä éøáãáé-à

à(ô) :ìàøNéì äìòì çaæn-äæå íéýìàä ýåýé úéa àeä äæ ãéåc øîàiåáñBðëì ãéåc øîàiå ©´Ÿ¤¨¦½¤´½¥−§¨´¨¡Ÿ¦®§¤¦§¥¬©§Ÿ−̈§¦§¨¥«©´Ÿ¤¨¦½¦§Æ
:íéýìàä úéa úBðáì úéæâ éðáà áBöçì íéáöç ãîòiå ìàøNé õøàa øLà íéøbä-úàâáøì | ìæøáe ¤©¥¦½£¤−§¤´¤¦§¨¥®©©£¥´«Ÿ§¦À©§Æ©§¥´¨¦½¦§−¥¬¨¡Ÿ¦«©§¤´Â̈Ÿ

:ì÷Lî ïéà áøì úLçðe ãéåc ïéëä úBøaçîìå íéøòMä úBúìãì íéøîñnìãøtñî ïéàì íéæøà éöòå ©«¦§§¦º§©§¯©§¨¦²§©«§©§−¥¦´¨¦®§¬Ÿ¤¨−Ÿ¥¬¦§¨«©£¥¬£¨¦−§¥´¦§¨®
(ô) :ãéåãì áøì íéæøà éöò íéøväå íéðãévä eàéáä ékäúéaäå Cøå øòð éðá äîìL ãéåc øîàiå ¦«¥Â¦©¦«Ÿ¦̧§©Ÿ¦¹£¥¯£¨¦²¨−Ÿ§¨¦«©´Ÿ¤¨¦À§Ÿ´Ÿ§¦»©´©¨¨¼§©©¹¦

ì äìòîì | ìécâäì ýåýéì úBðáì:BúBî éðôì áøì ãéåc ïëiå Bì àp äðéëà úBöøàä-ìëì úøàôúìe íL ¦§´©À̈§©§¦¸§©¹§¨§¥³§¦§¤Æ¤Æ§¨¨´£¨½¨¦¬¨−̈®©¨¯¤¨¦²¨−Ÿ¦§¥¬«
åì àø÷iå(ñ) :ìàøNé éýìà ýåýéì úéa úBðáì eäeöéå Bðá äîìLæì ãéåc øîàiåéða (åðá) äîìL ©¦§−̈¦§Ÿ´Ÿ§®©§©¥ÆÆ¦§´©½¦©−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤¨¦−¦§Ÿ®Ÿ§¦¾

ì úéa úBðáì éááì-íò äéä éðà:éýìà ýåýé íLçzëôL áøì íc øîàì ýåýé-øác éìò éäéå £¦Æ¨¨´¦§¨¦½¦§´©½¦§¥−§¨¬¡Ÿ¨«©§¦̧¨©³§©§¨Æ¥½Ÿ¨³¨ŸÆ¨©½§¨
ì úéá äðáú-àì úéNò úBìãb úBîçìîe:éðôì äöøà zëôL íéaø íéîc ék éîLèCì ãìBð ïá-äpä ¦§¨¬§Ÿ−¨¦®¨«Ÿ¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½¦ µ¨¦´©¦½¨©¬§¨©−§¨§¨¨«¦¥¥º¨´À̈

ïzà è÷Lå íBìLå BîL äéäé äîìL ék áéáqî åéáéBà-ìkî Bì éúBçðäå äçeðî Léà äéäé àeä³¦§¤Æ¦´§½̈©£¦¬¦²¦¨§−̈¦¨¦®¦³§ŸŸÆ¦§¤´§½§¨¬¨¤²¤¤¥¬
:åéîéa ìàøNé-ìòéì úéá äðáé-àeäBúeëìî àqk éúBðéëäå áàì Bì-éðàå ïáì él-äéäé àeäå éîL ©¦§¨¥−§¨¨««¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½§Æ¦§¤¦´§¥½©£¦−§¨®©£¦̧¦¹¦¥¯©§²

:íìBò-ãò ìàøNé-ìòàééýìà ýåýé úéa úéðáe zçìöäå Cnò ýåýé éäé éðá äzòéìò øac øLàk E:E ©¦§¨¥−©¨«©¨´§¦½§¦¬§−̈¦¨®§¦§©§À̈¨¦Æ¨Æ¥µ§¨´¡Ÿ¤½©£¤−¦¤¬¨¤«
áéìå ìàøNé-ìò Eeöéå äðéáe ìëN ýåýé El-ïzé Càéýìà ýåýé úøBz-úà øBîL:E ©´¦«¤§³§¨Æ¥´¤¦½̈¦«©§−©¦§¨¥®§¦§¾¤©−§¨¬¡Ÿ¤«

i"yx
(‡)çáæî äæå íéäìàä 'ä úéá àåä äæ ãéåã øîàéå

.ìàøùéì äìåòì להקריב ה' שמבקש שכל ואילך מכאן
מזבח: אותו על ויקריב יצא קרבן úà(·)לו ñåðëì

.íéøâä בישראל להעביד רצה שלא שנתגיירו גרים
שלמה  ויספר ב' למטה בשלמה מצינו וכן פרך עבודת
וכל  כתיב ועוד וגו' סבל נושא אלף ע' מהם ויעש וגו'
ועוד  כ"א) (לקמן פסוקים ב' וגו' החתי מן הנותר העם
וגו' לעבדים שלמה נתן לא ישראל בני ומן כתיב

íéøòùä.(‚)(שם): úåúìãì íéøîñîì:בל"א נעג"ל
.úåøáçîìå ומחזיקים שמחברין הברזל דוד הכין

בהם: והשערים מלך íéøåöäå.(„)הדלתות חירם עם
êøå.(‰)צור: øòð נער קרוי שנה מ"ב בן שאפילו לפי

ל"ג) (שמות וגו' ימיש לא נער נון בן ויהושע דכתיב
וחי  שנה כ"ח אם כי משה אחרי מלך לא יהושע שהרי
במדבר  ישראל כשהיו שנה ל"א בשנת נמצא שנה ק"י
מ"ב  בן היה מאז נער נון בן ויהושע הכתוב עליו העיד
י"ב  בן אם כי היה שלא רך לכתוב הוצרך כן על שנה

כשמלך: äìòîì.שנה ìéãâäì שהגביהו מאד גדל
ו') א' (במלכים כדכתיב אמה ועשרים מאה עד שלמה

וגו': הבית היכל פני על והאולם

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‡Â‰ ‰Ê:הבית יבנה הזה  ÏÂÚÏ‰.במקום Á·ÊÓלפי

העולה: מזבח נקרא לזה  עולות  המה הקבועים הקרבנות  שרוב
(·).ÌÈ¯‚‰ הגבעונים:‡˙ ÂÎÂ'.(‚)הם ÌÈ¯ÓÒÓÏלעשות

הדלתות: אל  המצטרכים קרשÂ¯·ÁÓÏÂ˙.מסמרים  לחבר ר"ל 
קרש: Ï˜˘Ó.אל  ÔÈ‡:הרבוי לגודל  המשקל לדעת  מאפשר היה  ביותר:Í¯Â.בשנים:Ú¯.(‰)לא  Â·Ï˙.מעונג ˙È·‰Âהבית

מעליו: להקל  הבנין צורך  לו אכינם לזה  וכו' לשם להיות למעלה הבנין להגדיל  מהראוי לה ' לבנות  עליו Â¯Ï·(Á)אשר Ì„
.˙ÎÙ˘:רציחה כלי מהם שעושים על  המזבח  על  ברזל  להניף שמנע כמו הבית  את מבנות מנעו מ"מ  ה' מלחמות  שנלחם עם

(Ë).‰ÁÂÓ ˘È‡:במי יתגרה  ולא במנוחה  חפצו  ÂÏ.יהיה È˙ÂÁÈ‰Â:בו מי יתגרה ולא  מאויביו מנוחה לו ÂÎÂ'.אתן ÌÂÏ˘Â
השלום: על  לאות  הוא שמו לאביו:Ô·Ï.(È)זכרון כבן  בנו:Ï‡·.חביב  על  כאב  עליו  ÌÏÂÚ.לחמול  „Ú:אחריו לזרעו 

(·È).Ï‡¯˘È ÏÚ ÍÂˆÈÂכאילו הוא הרי הבינה ובתת  יעשון  אשר המעשה את ישראל  את  לצוות לדעת בינה בלבך  יתן  ר"ל 
ישראל : על  מצוך התורה:ÂÓ˘ÏÂ¯.הוא את לשמור  בינה  לך יתן גם

oeiv zcevn
(·).ÌÈ·ˆÂÁ: גידולם ממקום האבנים כורתי  יקראו  ‚ÈÊ˙.כן

ביושר: ומסותתות כרותות  ור "ל  גזיזה  מל ' היא
(‚).ÌÈ¯ÓÒÓÏ:ליתדות(Ë).Ë˜˘Â:מנוחה ענין 

 כתובים 
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‰GLa èçLð çñtäúBzk L,øîàpL(å ,áé úåîù):"ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå"–ìàøNéå äãòå ìä÷. ©¤©¦§¨§¨¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¨¨§¥¨§¦§¨¥
äðBLàøä úk äñðëð,äøæòä úàlîúð,äøæòä úBúìc eìòð,eò÷úå eòéøä eò÷z.úBøeL úBøeL íéãîBò íéðäkä, ¦§§¨©¨¦¨¦§©¥¨£¨¨¨£©§¨£¨¨¨§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¦

áäæ ékæáe óñë ékæa íäéãéáe;óñk dlkL äøeL,óñk,áäæ dlkL äøeLå,áäæ;ïéáøòî eéä àG.ïékæaì eéä àGå ¦¥¤¨¦¥¤¤¨¦¥¨¨¨¤ª¨¤¤¤¤§¨¤ª¨¨¨¨¨¨§Ÿ̈¦§¨©¨¦¦
íéìeL,ícä Lø÷éå íeçépé ànL. ©¦¤¨©¦§¦§©©¨
Âïäkä ìa÷å ìàøNé èçL,Bøáçì Bøáçå Bøáçì BðúBð,øéæçîe àìnä úà ìa÷îeï÷éøä úà.ìöà áBøwä ïäk ¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥§©£¥©£¥©£¥§©¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨Ÿ¥©¨¥¤

çaænä,B÷øBæãBñéä ãâðk úçà ä÷éøæ. ©¦§¥©§§¦¨©©§¤¤©§
ÊäiðL úk äñðëðå äðBLàø úk äúöé.äiðL äúöé,úéLéìL äñðëð.äðBLàøä äNòîk,äiðMä äNòî Ck ¨§¨©¦¨§¦§§¨©§¦¨¨§¨§¦¨¦§§¨§¦¦§©£¤¨¦¨¨©£¤©§¦¨

dd.zezk ylya hgyp gqtd:åæ øçà åæ úåúë ùìùì ÷ìçéì äåöî ,úçà úáá èåçùì ïìåë íéìåëéå íéèòåî øåáöäù ïéá [íéáåøî øåáöäù ïéá]xn`py
.l`xyie ,dcr ,ldw ,l`xyi zcr ldw lk eze` ehgye:úåúë ùåìù éøä.ikifaá ìá÷ì úåìåãâ úåôë:íãä íä.sqk sqk dleky dxeyøéôù éëäã

:éôè.miley mikifal eid `le:ò÷ø÷ä ìò áùéì åìëåé àìù éãë íéãç íäéúçúå äìòîìî åéä íéáçø.megipi `nyìá÷éù ãò ò÷ø÷ä ìò áùéì íéðäëä
:÷øæéì éåàø äéäé àìå íãä ùåø÷éå íåçëùéå íéáåøî íäù úîçî øçà íã

ee.l`xyi hgy:úåðáø÷ä ìëá øæá äøùë äèéçùäù ,äöøé íà.odk lawe:äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îù ,êæáá íãä.exiagl epzpïä äøåùë éøäù
:íéãîåò.exagl exage:êìî úøãä íò áåøáã ì"î÷ àä.`lnd laweï÷éøä úà øéæçî ,àëôéà ìáà .ï÷éøä úà øéæçî êë øçàå ,äìçú ,ïúåðä ãéî

:úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàã éìåá÷ì éòá ãéî éàä äéì èéùåî éëîã ,àì àùéøá.zg` dwixfòáöà ïåòèù ïáø÷ êì ïéàù ,òáöàá äðúî àìå ,åîöò êæáá
:åòáöàá áéúëã äãáì úàèç àìà.ceqid cbpké÷î ãåñéä ïéàù éôìå .ãåñéì ìôåð àåäå çáæî ìù åúôé÷æì ÷øåæå ,ïäéúçú ãåñéäù çáæîáù úåçåøáìë ó

:ãåñéä ãâð øîåì êøöåä êëì ,úåãî úëñîá ùøåôîù åîë úçà äîà çøæîáå úçà äîà íåøãá ìëåàå áøòîä úàå ïåôöä úà àìà çáæîä

`xephxa yexit

âראשון âיום
ה ה נ מש ר ו א ב

בשחיטת בעזרה נוהגים היו כיצד ללמד המשניות באות פרקנו סוף ועד מכאן
הפסחים.

GLa èçLð çñtäúBzk L,כתות לשלש הציבור שנחלק – ÇÆÇÄÀÈÀÈÄ
זו, אחר בזו פסחיהן את ÷ìäששחטו ìk Búà eèçLå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÂÙÙÀÇ

ìàøNéå äãòå ìä÷ ,"ìàøNé-úãòלשחוט היא שמצווה מכאן – ÂÇÄÀÈÅÈÈÀÅÈÀÄÀÈÅ
בני משלשים פחותה כת שאין אמרו, בגמרא כתות. בשלש הפסח את
עשרה ויוצאים שלושים, בתחילה נכנסים חמשים, הכל היו ואם אדם;

עשרה. ונכנסים עשרה ויוצאים וחוזרים עשרה, úkונכנסים äñðëðÄÀÀÈÇ
äøæòä úàlîúð ,äðBLàøäונתמלאה הראשונה הכת כשנכנסה – ÈÄÈÄÀÇÅÈÂÈÈ

äøæòäהעזרה, úBúìc eìòð.עוד ליכנס יידחקו שלא כדי –eò÷z ÈÂÇÀÈÂÈÈÈÀ
eò÷úå eòéøä.פסחיהם את לשחוט והתחילו הכהנים, –íéðäkä ÅÄÀÈÀÇÙÂÄ

úBøeL úBøeL íéãîBò,העזרה לאורך –óñë ékæa íäéãéáe ÀÄÄÅÆÈÄÅÆÆ
áäæ ékæáe–mikifa,הדם את בהן לקבל גדולות כפות äøeLהיינו ÈÄÅÈÈÈ

áäæ ,áäæ dlkL äøeLå ,óñk ,óñk dlkLאחת בשורה – ÆËÈÆÆÆÆÀÈÆËÈÈÈÈÈ
בזיכי שבידיהם אלה אחת ובשורה כסף בזיכי שבידיהם הכהנים עמדו

ïéáøòîזהב, eéä àGמעמד של ובהדרו בהודו להרבות כדי – ÈÀÙÈÄ
זה. íéìeLחגיגי ïékæaì eéä àGåעגולים היו אלא מלמטה, – ÀÈÇÈÄÄÇÄ

הרצפה, על להניחם יוכלו שלא כדי מתחתיהם, חדים ànLÆÈאו
íeçépé,וישכחום הכהנים, –ícä Lø÷éå.לזריקה ראוי יהא ולא – ÇÄÀÄÀÇÇÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé èçLכשרה שהשחיטה לשחוט), רצה (אם הפסח קרבן את – ÈÇÄÀÈÅ
הקרבנות, בכל בישראל ïäkäגם ìa÷å,בבזך הצוואר מן הדם את – ÀÄÅÇÙÅ

בכהן, המצווה ואילך הדם מקבלת Bøáçìשכן BðúBðאת והמקבל – ÀÇÂÅ
בשורה, ידו על העומד לחברו הבזך את נותן Bøáçìהדם Bøáçå– ÇÂÅÇÂÅ

שמגיע עד מלך". הדרת עם "ברוב לקיים במצווה, רבים שיתעסקו כדי

המזבח, על זורקו והוא למזבח, סמוך העומד àìnäלכהן úà ìa÷îeÀÇÅÆÇÈÅ
לו, הסמוך חברו מיד מלא אחר בזך הוא מקבל ושוב –úà øéæçîeÇÂÄÆ

ï÷éøäאת שזרק לאחר הזורק, הכהן מן המוחזר הריקן הבזך את – ÈÅÈ
הריקן, את מחזיר כך ואחר מלא בזך תחילה הוא מקבל תמיד וכן דמו;
הבזך שקבלת כלומר המצוות, על מעבירים שאין לפי להיפך, ולא

אי הריקן החזרת ואילו היא, מצווה תשמישיהמלא אלא מצווה נה
הריקן. החזרת מפני המלא הבזך קבלת את להשהות אין ולכן מצווה,

úçà ä÷éøæ B÷øBæ ,çaænä ìöà áBøwä ïäkהבזך מתוך – ÙÅÇÈÅÆÇÄÀÅÇÀÀÄÈÇÇ
בגמרא בלבד; חטאת אלא באצבע הדם מתן הטעון קרבן שאין עצמו,

שילך כדי המזבח מן מעט רחוק היה למזבח הסמוך שהכהן מבואר
אחת שהיא הדם, הולכת מצוות ויקיים למזבח עד פסיעות שלש שתיים

הדם את זורק והוא הקרבן; עבודות ãBñéäמארבע ãâðkבצידי – ÀÆÆÇÀ
את מקיפה היתה לא היסוד בליטת שכן תחתיהם, יסוד שהיה המזבח

הצפון, וצד המערב צד פני על נמשכת היתה אלא המזבח צדדי כל
אחת אמה – מצפון וכן דרום, לצד אחת אמה נכנסת היתה וממערב

היסוד. כנגד היא שהזריקה להשמיענו, המשנה באה לפיכך מזרח. לצד

âשני âיום
ז ה נ ש מ ר ו א ב

äðBLàø úk äúöéהקרבת את שהשלימה לאחר העזרה, מן – ÈÀÈÇÄÈ
äiðLפסחיה, úk äñðëðå,לעזרה –äiðL äúöéשהשלימה לאחר – ÀÄÀÀÈÇÀÄÈÈÀÈÀÄÈ

מעשיה, úéLéìLאת äñðëð.האחרונה הכת –äðBLàøä äNòîk ÄÀÀÈÀÄÄÀÇÂÆÈÄÈ
בשתי כמפורט הראשונה, הכת של הפסחים בהקרבת שנהגו כמו –

הקודמות, úéLéìMäåהמשניות äiðMä äNòî Ckנהגו כך – ÈÇÂÆÇÀÄÈÀÇÀÄÄ
השלישית. הכת ושל השנייה הכת של הפסחים úàבהקרבת eàø÷ÈÀÆ

ìlääקראו הפסחים, את ומקריבים שוחטים שהיו זמן אותו כל – ÇÇÅ
ההלל. את àeøîbהלויים íלא ועדיין ההלל, את לקרות הלויים – ÄÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn

 משניות מסכת פסחים 

h dpyn iying wxt migqt zkqn

úéLéìMäå.ìlää úà eàø÷.eðL eøîb íà,lL eðL íàåeL,lL àHL ét ìò óàíäéîéî eL.äãeäé éaøøîBà: §©§¦¦¨§¤©©¥¦¨§¨§¦¨¦¥©©¦¤¦§¦¥¤©¦§¨¥
úéLéìL úk ìL íäéîéî,ì eòébä àG"'ä òîLé-ék ézáäà",ïéèòî dnòL éðtî. ¦¥¤¤©§¦¦¦¦§¨©§¦¦¦§©¦§¥¤©¨ª¨¦

ÁúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,ïBöøk àHL äøæòä úà íéçéãî íéðäkäL àlàíéîëç.äãeäé éaøøîBà: §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤©Ÿ£¦§¦¦¤¨£¨¨¤¦§£¨¦©¦§¨¥
úBáøòzä ícî àlîî äéä ñBk,çaænä éab ìò úçà ä÷éøæ B÷øæ;Bì eãBä àGåíéîëç. ¨¨§©¥¦©©©£Ÿ§¨§¦¨©©©©¥©¦§¥©§£¨¦

ËïéèéLôîe ïéìBz ãöék?ìæøa ìL úBéì÷ðàíéãenòáe íéìúka ïéòeá÷ eéä,ïéèéLôîe ïéìBz ïäaL.éî ìëå ¥©¦©§¦¦ª§§¨¤©§¤¨§¦©§¨¦¨©¦¤¨¤¦©§¦¦§¨¦
èéLôäìe úBìúì íB÷î Bì ïéàL,íL eéä íé÷ìç íéwc úBì÷î,èéLôîe äìBúå Bøáç óúk ìòå Bôúk ìò çépîe. ¤¥¨¦§§©§¦©§©¦£¨¦¨¨©¦©©§¥§©¤¤£¥§¤©§¦

øæòéìà éaøøîBà:úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà,Bôúk ìò Bøáç ãéå Bøáç óúk ìò Bãé çépî,èéLôîe äìBúå. ©¦¡¦¤¤¥©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©¦©¨©¤¤£¥§©£¥©§¥§¤©§¦

ff.lldd z` e`xw:úåúë ùìùä ìë.epy exnb m`ïééãòå åøîâù ãò ïúèéçù ïîæ êùîå íéçñôä åáø íàå ,úåø÷ì íéìéçúî åéä èåçùì íéìéçúî åéäùë
æåç ,úëä åúåà ìù íéçñôä úèéçù åøîâ àì ïééãòå äéðù åàø÷ íàå .äéðù ïéøå÷å íéøæåç ,èåçùì íéáø:úéùéìùå äéðù úë ïëå .úéùéìù ïéøå÷å ïéøt"r`

.eyly `l mlerny:ïéæéøæå íéáø åéä íéðäëäù.izad`l eribd `l:äðåùàø íòô åìéôà
gg.dxfrd z` oigicn eid mipdkdyíé÷÷åô çéãäì íéöåø ïäùëå äøæòá úëìäî äúéä íéîä úîàù .úáùá äúåà ïéçéãî åéä íéáåøî íéîãäù éðôî

:íéàöåé íéîäå á÷ðä ïéçúåô ë"çàå [äìåë äúéä ùéù ìù äôöø äøæòäù] äøæòä ìë ïéçéãîå äéúåãâ ìë ìò íéèùåô íéîäå äúàéöé á÷ð úàmcn
.zeaexrzd:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôöøä ìò ìèåîä

hh.zeilwpe`:äìòîì íéôåôë ïäéùàøù íéøîñî.micenrae:íéñðð íéàø÷ð íéðè÷ íéãåîò äøæòá íéçáèîä úéáá ïéòåá÷ åéäù.miwlg:ïúôéì÷ úåìöåôî
.zaya zeidl lgy:úåì÷îä ìèìèì ìåëé ïéàå.exiag szk lr eciéãéâá åúåà äìåúåúåì÷îä ïúåà ìèìèì øúåîù .à"øë äëìä ïéàå .åòåøæá åéúåáåëøà
:ùã÷îá úåáù ïéàã

`xephxa yexit

מרובים, הכת פסחי שהיו כגון הפסחים, את להקריב –eðLגמרו È
שנייה, פעם ההלל את לקרות הלויים eðLחזרו íàåגמרו ואם – ÀÄÈ

אותה של הפסחים הקרבת נגמרה לא ועדיין שנייה פעם ההלל את
כלeLlLכת, אצל וכך שלישית, פעם ולקרות לחזור צריכים היו – ÄÅ

וכת, íäéîéîכת eLlL àHL ét ìò óàמעולם אירע שלא – ÇÇÄÆÄÀÄÅÆ
היו שהכהנים כת, אותה אצל שלישית פעם ההלל את הלויים שיקראו

תוך כת כל של הפסחים הקרבת את לגמור והספיקו וזריזים, רבים
פעמיים. ההלל úkקריאת ìL íäéîéî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÆÆÇ

"'ä òîLé-ék ézáäà"ì eòébä àG ,úéLéìLלא מעולם – ÀÄÄÄÄÀÈÇÀÄÄÄÀÇ
את ה' ישמע כי "אהבתי לפרק בהלל שיגיעו שלישית, לכת אירע

הראשונה, בפעם אפילו תחנוני", ïéèòîקולי dnòL éðtîשהיו – ÄÀÅÆÇÈËÈÄ
לכת נשארו ולא הראשונות, הכיתות שתי עם להיכנס כולם מזדרזים

בלבד. מועטים אלא שלישית

ח ה שנ מ ר ו א ב

eäNòîkהפסח úaMaשל eäNòî Ck ìçaערב חל אם – ÀÇÂÅÇÙÈÇÂÅÇÇÈ
שנעשו כמו העבודות, כל הפסח בקרבן נעשו בשבת, להיות פסח

äøæòäבחול, úà íéçéãî íéðäkäL àlàשהשלימה לאחר – ÆÈÆÇÙÂÄÀÄÄÆÈÂÈÈ
רצפת את מדיחים היו ויצאה, פסחיה הקרבת את השלישית הכת
העזרה בחומת נקב והיה בתוכה, מהלכת שהיתה המים מאמת העזרה

היו העזרה, את להדיח רוצים וכשהיו לחוץ, שם דרך יצאו שהמים
גדותיה, על ועוברת מתמלאת היתה המים ואמת הנקב, את פוקקים

א הציפו היווהמים כך ואחר שיש, אבני רצופה שהיתה העזרה כל ת
רצפת שעל הדם כל עמהם ושטפו יצאו והמים הנקב, את פותחים

את מדיחים הכהנים היו בשבת להיות חל פסח כשערב ואף העזרה;
בחול, כמעשיהם íéîëçהעזרה ïBöøk àHLלהדיח התירו שלא – ÆÄÀÂÈÄ

שבות ואין שבות, משום אלא אסורה ההדחה שאין פי על ואף בשבת,
היה מקום מכל ואילך), יא י, עירובין במסכת ששנינו (כמו במקדש

שנו וכן במקדש, התירו שבות כל שלא לפי חכמים, ברצון שלא זה
לא צריכה שאינה שבות התירו, צריכה "שבות בגמרא: בברייתא

פוסק: הרמב"ם ברם, edyrnkהתירו". ,zaya zeidl xyr drax` lg"
zeay xeqi` oi`y ,zaya dxfrd z` oivgexe ,zaya edyrn jk lega
xzid ycwna zeay xeqi` dcear jxev epi`y xaca elit` ;ycwna

"`ed((טטזז אא,, פפססחח קקררבבןן àlîî.((ההלל'' äéä ñBk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÈÀÇÅ
úBáøòzä ícîקודם הרצפה, שעל מהדם כוס ממלא היה כהן – ÄÇÇÇÂÙ

והוא אותה, çaænäשהדיחו éab ìò úçà ä÷éøæ B÷øæשאם – ÀÈÀÄÈÇÇÇÇÅÇÄÀÅÇ
נמצא המזבח, על נזרק ולא הקרבנות מאחד שנתקבל הדם נשפך

מאותו גם תערובת באותה יש שבוודאי זו, בזריקה הקרבן את מכשיר
שנשפך, íéîëçדם Bì eãBä àGå,יהודה רבי עם הסכימו לא – ÀÂÈÄ

של התמצית דם בו שמעורב לפי בגמרא, בברייתא טעמם ומבואר
במיעוטו בטל הריהו הקרבנות אחד של דמו נשפך ואם פסחים, הרבה
לזריקה כשר שאין המזבח, על לזריקה פסול שהוא התמצית, בדם

דם שאין סובר, יהודה רבי ברם, בו. יוצאה שהנפש הקילוח דם אלא
את מכשיר הריהו מעט, אפילו למזבח ממנו שהגיע וכל דם, מבטל

dcedi.הקרבן. iaxk dkld oi`e

âשלישי âיום
ט ה שנ מ ר ו א ב

ïéìBz ãöék,הפסח קרבן את –ïéèéLôîe?עורו את –úBéì÷ðà ÅÇÄÇÀÄÄËÀÀÈ
ìæøa ìL,כפופים שראשיהם ווים –íéìúka ïéòeá÷ eéäשל – ÆÇÀÆָÈÀÄÇÀÈÄ

שבעזרהíéãenòáeהעזרה, המטבחיים בבית שהיו הה;;– גג,, ((תתממיידד ÈÇÄ
הה)),, גג,, ïéìBzממדדוותת ïäaL,האחוריות ברגליו הפסח את –ïéèéLôîe ÆÈÆÄÇÀÄÄ
עורו. את –èéLôäìe úBìúì íB÷î Bì ïéàL éî ìëåשכל – ÀÈÄÆÅÈÄÀÀÇÀÄ

כבר, תפוסים היו íé÷ìçהאונקליות íéwc úBì÷îמהם שהוסרה – ÇÀÇÄÂÈÄ
íLקליפתם, eéä,בעזרה –çépîe,המקל את –ìòå Bôúk ìò ÈÈÇÄÇÇÀÅÀÇ

äìBúå Bøáç óúk,המקל על הפסח את –èéLôîe.עורו את – ÆÆÂÅÀÆÇÀÄ
øNò äòaøà :øîBà øæòéìà éaø,בניסן –úaMa úBéäì ìçL ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÈÈÈÈÆÈÄÀÇÇÈ

אלא בשבת, בטלטול הם שאסורים במקלות, משתמשים אין –çépîÇÄÇ
Bøáç óúk ìò Bãéשל הימנית הכתף על השמאלית ידו מניח – ÈÇÆÆÂÅ

Bôúkחברו, ìò Bøáç ãéåחברו מניח וכן השמאלית– היד את ÀÇÂÅÇÀÅ
הימנית, כתפו זרועותיהם,äìBúåעל על הפסח את –èéLôîe– ÀÆÇÀÄ

הימנית בידו הקרבן את אחד טטוובב""))כל ייווםם חכמים((""תתווסספפוותת ברם, .
במקלות, משתמשים בשבת שאף וסוברים אליעזר, רבי על חולקים

אלא במקדש, שבות שאין סובר אליעזר רבי ואף במקדש. שבות שאין
המקלות, בלי להסתדר שאפשר לפי היא, צריכה שאינה שבות שכאן

במקדש. אף לדעתו אסרו זה `xfril.ובכגון iaxk dkld oi`e
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‰GLa èçLð çñtäúBzk L,øîàpL(å ,áé úåîù):"ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå"–ìàøNéå äãòå ìä÷. ©¤©¦§¨§¨¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¨¨§¥¨§¦§¨¥
äðBLàøä úk äñðëð,äøæòä úàlîúð,äøæòä úBúìc eìòð,eò÷úå eòéøä eò÷z.úBøeL úBøeL íéãîBò íéðäkä, ¦§§¨©¨¦¨¦§©¥¨£¨¨¨£©§¨£¨¨¨§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¦

áäæ ékæáe óñë ékæa íäéãéáe;óñk dlkL äøeL,óñk,áäæ dlkL äøeLå,áäæ;ïéáøòî eéä àG.ïékæaì eéä àGå ¦¥¤¨¦¥¤¤¨¦¥¨¨¨¤ª¨¤¤¤¤§¨¤ª¨¨¨¨¨¨§Ÿ̈¦§¨©¨¦¦
íéìeL,ícä Lø÷éå íeçépé ànL. ©¦¤¨©¦§¦§©©¨
Âïäkä ìa÷å ìàøNé èçL,Bøáçì Bøáçå Bøáçì BðúBð,øéæçîe àìnä úà ìa÷îeï÷éøä úà.ìöà áBøwä ïäk ¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥§©£¥©£¥©£¥§©¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨Ÿ¥©¨¥¤

çaænä,B÷øBæãBñéä ãâðk úçà ä÷éøæ. ©¦§¥©§§¦¨©©§¤¤©§
ÊäiðL úk äñðëðå äðBLàø úk äúöé.äiðL äúöé,úéLéìL äñðëð.äðBLàøä äNòîk,äiðMä äNòî Ck ¨§¨©¦¨§¦§§¨©§¦¨¨§¨§¦¨¦§§¨§¦¦§©£¤¨¦¨¨©£¤©§¦¨

dd.zezk ylya hgyp gqtd:åæ øçà åæ úåúë ùìùì ÷ìçéì äåöî ,úçà úáá èåçùì ïìåë íéìåëéå íéèòåî øåáöäù ïéá [íéáåøî øåáöäù ïéá]xn`py
.l`xyie ,dcr ,ldw ,l`xyi zcr ldw lk eze` ehgye:úåúë ùåìù éøä.ikifaá ìá÷ì úåìåãâ úåôë:íãä íä.sqk sqk dleky dxeyøéôù éëäã

:éôè.miley mikifal eid `le:ò÷ø÷ä ìò áùéì åìëåé àìù éãë íéãç íäéúçúå äìòîìî åéä íéáçø.megipi `nyìá÷éù ãò ò÷ø÷ä ìò áùéì íéðäëä
:÷øæéì éåàø äéäé àìå íãä ùåø÷éå íåçëùéå íéáåøî íäù úîçî øçà íã

ee.l`xyi hgy:úåðáø÷ä ìëá øæá äøùë äèéçùäù ,äöøé íà.odk lawe:äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îù ,êæáá íãä.exiagl epzpïä äøåùë éøäù
:íéãîåò.exagl exage:êìî úøãä íò áåøáã ì"î÷ àä.`lnd laweï÷éøä úà øéæçî ,àëôéà ìáà .ï÷éøä úà øéæçî êë øçàå ,äìçú ,ïúåðä ãéî

:úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàã éìåá÷ì éòá ãéî éàä äéì èéùåî éëîã ,àì àùéøá.zg` dwixfòáöà ïåòèù ïáø÷ êì ïéàù ,òáöàá äðúî àìå ,åîöò êæáá
:åòáöàá áéúëã äãáì úàèç àìà.ceqid cbpké÷î ãåñéä ïéàù éôìå .ãåñéì ìôåð àåäå çáæî ìù åúôé÷æì ÷øåæå ,ïäéúçú ãåñéäù çáæîáù úåçåøáìë ó

:ãåñéä ãâð øîåì êøöåä êëì ,úåãî úëñîá ùøåôîù åîë úçà äîà çøæîáå úçà äîà íåøãá ìëåàå áøòîä úàå ïåôöä úà àìà çáæîä

`xephxa yexit

âראשון âיום
ה ה נ מש ר ו א ב

בשחיטת בעזרה נוהגים היו כיצד ללמד המשניות באות פרקנו סוף ועד מכאן
הפסחים.

GLa èçLð çñtäúBzk L,כתות לשלש הציבור שנחלק – ÇÆÇÄÀÈÀÈÄ
זו, אחר בזו פסחיהן את ÷ìäששחטו ìk Búà eèçLå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÂÙÙÀÇ

ìàøNéå äãòå ìä÷ ,"ìàøNé-úãòלשחוט היא שמצווה מכאן – ÂÇÄÀÈÅÈÈÀÅÈÀÄÀÈÅ
בני משלשים פחותה כת שאין אמרו, בגמרא כתות. בשלש הפסח את
עשרה ויוצאים שלושים, בתחילה נכנסים חמשים, הכל היו ואם אדם;

עשרה. ונכנסים עשרה ויוצאים וחוזרים עשרה, úkונכנסים äñðëðÄÀÀÈÇ
äøæòä úàlîúð ,äðBLàøäונתמלאה הראשונה הכת כשנכנסה – ÈÄÈÄÀÇÅÈÂÈÈ

äøæòäהעזרה, úBúìc eìòð.עוד ליכנס יידחקו שלא כדי –eò÷z ÈÂÇÀÈÂÈÈÈÀ
eò÷úå eòéøä.פסחיהם את לשחוט והתחילו הכהנים, –íéðäkä ÅÄÀÈÀÇÙÂÄ

úBøeL úBøeL íéãîBò,העזרה לאורך –óñë ékæa íäéãéáe ÀÄÄÅÆÈÄÅÆÆ
áäæ ékæáe–mikifa,הדם את בהן לקבל גדולות כפות äøeLהיינו ÈÄÅÈÈÈ

áäæ ,áäæ dlkL äøeLå ,óñk ,óñk dlkLאחת בשורה – ÆËÈÆÆÆÆÀÈÆËÈÈÈÈÈ
בזיכי שבידיהם אלה אחת ובשורה כסף בזיכי שבידיהם הכהנים עמדו

ïéáøòîזהב, eéä àGמעמד של ובהדרו בהודו להרבות כדי – ÈÀÙÈÄ
זה. íéìeLחגיגי ïékæaì eéä àGåעגולים היו אלא מלמטה, – ÀÈÇÈÄÄÇÄ

הרצפה, על להניחם יוכלו שלא כדי מתחתיהם, חדים ànLÆÈאו
íeçépé,וישכחום הכהנים, –ícä Lø÷éå.לזריקה ראוי יהא ולא – ÇÄÀÄÀÇÇÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé èçLכשרה שהשחיטה לשחוט), רצה (אם הפסח קרבן את – ÈÇÄÀÈÅ
הקרבנות, בכל בישראל ïäkäגם ìa÷å,בבזך הצוואר מן הדם את – ÀÄÅÇÙÅ

בכהן, המצווה ואילך הדם מקבלת Bøáçìשכן BðúBðאת והמקבל – ÀÇÂÅ
בשורה, ידו על העומד לחברו הבזך את נותן Bøáçìהדם Bøáçå– ÇÂÅÇÂÅ

שמגיע עד מלך". הדרת עם "ברוב לקיים במצווה, רבים שיתעסקו כדי

המזבח, על זורקו והוא למזבח, סמוך העומד àìnäלכהן úà ìa÷îeÀÇÅÆÇÈÅ
לו, הסמוך חברו מיד מלא אחר בזך הוא מקבל ושוב –úà øéæçîeÇÂÄÆ

ï÷éøäאת שזרק לאחר הזורק, הכהן מן המוחזר הריקן הבזך את – ÈÅÈ
הריקן, את מחזיר כך ואחר מלא בזך תחילה הוא מקבל תמיד וכן דמו;
הבזך שקבלת כלומר המצוות, על מעבירים שאין לפי להיפך, ולא

אי הריקן החזרת ואילו היא, מצווה תשמישיהמלא אלא מצווה נה
הריקן. החזרת מפני המלא הבזך קבלת את להשהות אין ולכן מצווה,

úçà ä÷éøæ B÷øBæ ,çaænä ìöà áBøwä ïäkהבזך מתוך – ÙÅÇÈÅÆÇÄÀÅÇÀÀÄÈÇÇ
בגמרא בלבד; חטאת אלא באצבע הדם מתן הטעון קרבן שאין עצמו,

שילך כדי המזבח מן מעט רחוק היה למזבח הסמוך שהכהן מבואר
אחת שהיא הדם, הולכת מצוות ויקיים למזבח עד פסיעות שלש שתיים

הדם את זורק והוא הקרבן; עבודות ãBñéäמארבע ãâðkבצידי – ÀÆÆÇÀ
את מקיפה היתה לא היסוד בליטת שכן תחתיהם, יסוד שהיה המזבח

הצפון, וצד המערב צד פני על נמשכת היתה אלא המזבח צדדי כל
אחת אמה – מצפון וכן דרום, לצד אחת אמה נכנסת היתה וממערב

היסוד. כנגד היא שהזריקה להשמיענו, המשנה באה לפיכך מזרח. לצד

âשני âיום
ז ה נ ש מ ר ו א ב

äðBLàø úk äúöéהקרבת את שהשלימה לאחר העזרה, מן – ÈÀÈÇÄÈ
äiðLפסחיה, úk äñðëðå,לעזרה –äiðL äúöéשהשלימה לאחר – ÀÄÀÀÈÇÀÄÈÈÀÈÀÄÈ

מעשיה, úéLéìLאת äñðëð.האחרונה הכת –äðBLàøä äNòîk ÄÀÀÈÀÄÄÀÇÂÆÈÄÈ
בשתי כמפורט הראשונה, הכת של הפסחים בהקרבת שנהגו כמו –

הקודמות, úéLéìMäåהמשניות äiðMä äNòî Ckנהגו כך – ÈÇÂÆÇÀÄÈÀÇÀÄÄ
השלישית. הכת ושל השנייה הכת של הפסחים úàבהקרבת eàø÷ÈÀÆ

ìlääקראו הפסחים, את ומקריבים שוחטים שהיו זמן אותו כל – ÇÇÅ
ההלל. את àeøîbהלויים íלא ועדיין ההלל, את לקרות הלויים – ÄÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéLéìMäå.ìlää úà eàø÷.eðL eøîb íà,lL eðL íàåeL,lL àHL ét ìò óàíäéîéî eL.äãeäé éaøøîBà: §©§¦¦¨§¤©©¥¦¨§¨§¦¨¦¥©©¦¤¦§¦¥¤©¦§¨¥
úéLéìL úk ìL íäéîéî,ì eòébä àG"'ä òîLé-ék ézáäà",ïéèòî dnòL éðtî. ¦¥¤¤©§¦¦¦¦§¨©§¦¦¦§©¦§¥¤©¨ª¨¦

ÁúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,ïBöøk àHL äøæòä úà íéçéãî íéðäkäL àlàíéîëç.äãeäé éaøøîBà: §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤©Ÿ£¦§¦¦¤¨£¨¨¤¦§£¨¦©¦§¨¥
úBáøòzä ícî àlîî äéä ñBk,çaænä éab ìò úçà ä÷éøæ B÷øæ;Bì eãBä àGåíéîëç. ¨¨§©¥¦©©©£Ÿ§¨§¦¨©©©©¥©¦§¥©§£¨¦

ËïéèéLôîe ïéìBz ãöék?ìæøa ìL úBéì÷ðàíéãenòáe íéìúka ïéòeá÷ eéä,ïéèéLôîe ïéìBz ïäaL.éî ìëå ¥©¦©§¦¦ª§§¨¤©§¤¨§¦©§¨¦¨©¦¤¨¤¦©§¦¦§¨¦
èéLôäìe úBìúì íB÷î Bì ïéàL,íL eéä íé÷ìç íéwc úBì÷î,èéLôîe äìBúå Bøáç óúk ìòå Bôúk ìò çépîe. ¤¥¨¦§§©§¦©§©¦£¨¦¨¨©¦©©§¥§©¤¤£¥§¤©§¦

øæòéìà éaøøîBà:úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà,Bôúk ìò Bøáç ãéå Bøáç óúk ìò Bãé çépî,èéLôîe äìBúå. ©¦¡¦¤¤¥©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©¦©¨©¤¤£¥§©£¥©§¥§¤©§¦

ff.lldd z` e`xw:úåúë ùìùä ìë.epy exnb m`ïééãòå åøîâù ãò ïúèéçù ïîæ êùîå íéçñôä åáø íàå ,úåø÷ì íéìéçúî åéä èåçùì íéìéçúî åéäùë
æåç ,úëä åúåà ìù íéçñôä úèéçù åøîâ àì ïééãòå äéðù åàø÷ íàå .äéðù ïéøå÷å íéøæåç ,èåçùì íéáø:úéùéìùå äéðù úë ïëå .úéùéìù ïéøå÷å ïéøt"r`

.eyly `l mlerny:ïéæéøæå íéáø åéä íéðäëäù.izad`l eribd `l:äðåùàø íòô åìéôà
gg.dxfrd z` oigicn eid mipdkdyíé÷÷åô çéãäì íéöåø ïäùëå äøæòá úëìäî äúéä íéîä úîàù .úáùá äúåà ïéçéãî åéä íéáåøî íéîãäù éðôî

:íéàöåé íéîäå á÷ðä ïéçúåô ë"çàå [äìåë äúéä ùéù ìù äôöø äøæòäù] äøæòä ìë ïéçéãîå äéúåãâ ìë ìò íéèùåô íéîäå äúàéöé á÷ð úàmcn
.zeaexrzd:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôöøä ìò ìèåîä

hh.zeilwpe`:äìòîì íéôåôë ïäéùàøù íéøîñî.micenrae:íéñðð íéàø÷ð íéðè÷ íéãåîò äøæòá íéçáèîä úéáá ïéòåá÷ åéäù.miwlg:ïúôéì÷ úåìöåôî
.zaya zeidl lgy:úåì÷îä ìèìèì ìåëé ïéàå.exiag szk lr eciéãéâá åúåà äìåúåúåì÷îä ïúåà ìèìèì øúåîù .à"øë äëìä ïéàå .åòåøæá åéúåáåëøà
:ùã÷îá úåáù ïéàã

`xephxa yexit

מרובים, הכת פסחי שהיו כגון הפסחים, את להקריב –eðLגמרו È
שנייה, פעם ההלל את לקרות הלויים eðLחזרו íàåגמרו ואם – ÀÄÈ

אותה של הפסחים הקרבת נגמרה לא ועדיין שנייה פעם ההלל את
כלeLlLכת, אצל וכך שלישית, פעם ולקרות לחזור צריכים היו – ÄÅ

וכת, íäéîéîכת eLlL àHL ét ìò óàמעולם אירע שלא – ÇÇÄÆÄÀÄÅÆ
היו שהכהנים כת, אותה אצל שלישית פעם ההלל את הלויים שיקראו

תוך כת כל של הפסחים הקרבת את לגמור והספיקו וזריזים, רבים
פעמיים. ההלל úkקריאת ìL íäéîéî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅÆÆÇ

"'ä òîLé-ék ézáäà"ì eòébä àG ,úéLéìLלא מעולם – ÀÄÄÄÄÀÈÇÀÄÄÄÀÇ
את ה' ישמע כי "אהבתי לפרק בהלל שיגיעו שלישית, לכת אירע

הראשונה, בפעם אפילו תחנוני", ïéèòîקולי dnòL éðtîשהיו – ÄÀÅÆÇÈËÈÄ
לכת נשארו ולא הראשונות, הכיתות שתי עם להיכנס כולם מזדרזים

בלבד. מועטים אלא שלישית

ח ה שנ מ ר ו א ב

eäNòîkהפסח úaMaשל eäNòî Ck ìçaערב חל אם – ÀÇÂÅÇÙÈÇÂÅÇÇÈ
שנעשו כמו העבודות, כל הפסח בקרבן נעשו בשבת, להיות פסח

äøæòäבחול, úà íéçéãî íéðäkäL àlàשהשלימה לאחר – ÆÈÆÇÙÂÄÀÄÄÆÈÂÈÈ
רצפת את מדיחים היו ויצאה, פסחיה הקרבת את השלישית הכת
העזרה בחומת נקב והיה בתוכה, מהלכת שהיתה המים מאמת העזרה

היו העזרה, את להדיח רוצים וכשהיו לחוץ, שם דרך יצאו שהמים
גדותיה, על ועוברת מתמלאת היתה המים ואמת הנקב, את פוקקים

א הציפו היווהמים כך ואחר שיש, אבני רצופה שהיתה העזרה כל ת
רצפת שעל הדם כל עמהם ושטפו יצאו והמים הנקב, את פותחים

את מדיחים הכהנים היו בשבת להיות חל פסח כשערב ואף העזרה;
בחול, כמעשיהם íéîëçהעזרה ïBöøk àHLלהדיח התירו שלא – ÆÄÀÂÈÄ

שבות ואין שבות, משום אלא אסורה ההדחה שאין פי על ואף בשבת,
היה מקום מכל ואילך), יא י, עירובין במסכת ששנינו (כמו במקדש

שנו וכן במקדש, התירו שבות כל שלא לפי חכמים, ברצון שלא זה
לא צריכה שאינה שבות התירו, צריכה "שבות בגמרא: בברייתא

פוסק: הרמב"ם ברם, edyrnkהתירו". ,zaya zeidl xyr drax` lg"
zeay xeqi` oi`y ,zaya dxfrd z` oivgexe ,zaya edyrn jk lega
xzid ycwna zeay xeqi` dcear jxev epi`y xaca elit` ;ycwna

"`ed((טטזז אא,, פפססחח קקררבבןן àlîî.((ההלל'' äéä ñBk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÈÀÇÅ
úBáøòzä ícîקודם הרצפה, שעל מהדם כוס ממלא היה כהן – ÄÇÇÇÂÙ

והוא אותה, çaænäשהדיחו éab ìò úçà ä÷éøæ B÷øæשאם – ÀÈÀÄÈÇÇÇÇÅÇÄÀÅÇ
נמצא המזבח, על נזרק ולא הקרבנות מאחד שנתקבל הדם נשפך

מאותו גם תערובת באותה יש שבוודאי זו, בזריקה הקרבן את מכשיר
שנשפך, íéîëçדם Bì eãBä àGå,יהודה רבי עם הסכימו לא – ÀÂÈÄ

של התמצית דם בו שמעורב לפי בגמרא, בברייתא טעמם ומבואר
במיעוטו בטל הריהו הקרבנות אחד של דמו נשפך ואם פסחים, הרבה
לזריקה כשר שאין המזבח, על לזריקה פסול שהוא התמצית, בדם

דם שאין סובר, יהודה רבי ברם, בו. יוצאה שהנפש הקילוח דם אלא
את מכשיר הריהו מעט, אפילו למזבח ממנו שהגיע וכל דם, מבטל

dcedi.הקרבן. iaxk dkld oi`e

âשלישי âיום
ט ה שנ מ ר ו א ב

ïéìBz ãöék,הפסח קרבן את –ïéèéLôîe?עורו את –úBéì÷ðà ÅÇÄÇÀÄÄËÀÀÈ
ìæøa ìL,כפופים שראשיהם ווים –íéìúka ïéòeá÷ eéäשל – ÆÇÀÆָÈÀÄÇÀÈÄ

שבעזרהíéãenòáeהעזרה, המטבחיים בבית שהיו הה;;– גג,, ((תתממיידד ÈÇÄ
הה)),, גג,, ïéìBzממדדוותת ïäaL,האחוריות ברגליו הפסח את –ïéèéLôîe ÆÈÆÄÇÀÄÄ
עורו. את –èéLôäìe úBìúì íB÷î Bì ïéàL éî ìëåשכל – ÀÈÄÆÅÈÄÀÀÇÀÄ

כבר, תפוסים היו íé÷ìçהאונקליות íéwc úBì÷îמהם שהוסרה – ÇÀÇÄÂÈÄ
íLקליפתם, eéä,בעזרה –çépîe,המקל את –ìòå Bôúk ìò ÈÈÇÄÇÇÀÅÀÇ

äìBúå Bøáç óúk,המקל על הפסח את –èéLôîe.עורו את – ÆÆÂÅÀÆÇÀÄ
øNò äòaøà :øîBà øæòéìà éaø,בניסן –úaMa úBéäì ìçL ÇÄÁÄÆÆÅÇÀÈÈÈÈÆÈÄÀÇÇÈ

אלא בשבת, בטלטול הם שאסורים במקלות, משתמשים אין –çépîÇÄÇ
Bøáç óúk ìò Bãéשל הימנית הכתף על השמאלית ידו מניח – ÈÇÆÆÂÅ

Bôúkחברו, ìò Bøáç ãéåחברו מניח וכן השמאלית– היד את ÀÇÂÅÇÀÅ
הימנית, כתפו זרועותיהם,äìBúåעל על הפסח את –èéLôîe– ÀÆÇÀÄ

הימנית בידו הקרבן את אחד טטוובב""))כל ייווםם חכמים((""תתווסספפוותת ברם, .
במקלות, משתמשים בשבת שאף וסוברים אליעזר, רבי על חולקים

אלא במקדש, שבות שאין סובר אליעזר רבי ואף במקדש. שבות שאין
המקלות, בלי להסתדר שאפשר לפי היא, צריכה שאינה שבות שכאן

במקדש. אף לדעתו אסרו זה `xfril.ובכגון iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצב

 192   ליתדהנ לןינ הן דמ 

`קצב dpyn iyy wxt migqt zkqn

Èåéøeîà àéöBäå Bòø÷,çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna Bðúð.úéaä øäa dì äáLéå äðBLàø úk äúöé,äiðL §¨§¦¥¨§¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©¨§¨©¦¨§¨§¨¨§©©©¦§¦¨
ìéça,úãîBò dîB÷îa úéLéìMäå.äëLç,ïäéçñt úà eìöå eàöé. ©¥§©§¦¦¦§¨¤¤¨¥¨¨§§¨¤¦§¥¤

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaMä úà ïéçBc çñta íéøác elà:åéáìç øè÷äå åéáø÷ éeçîe Bîc ú÷éøæe BúèéçL;ìáàúçãäå Búiìö ¥§¨¦©¤©¦¤©©¨§¦¨§¦©¨¦§¨¨§¤§¥£¨¨£¨§¦¨©£¨©

åéáø÷–úaMä úà ïéçBc ïðéà.Bzìaé úëéúçå íeçzì õeçî Búàáäå Búákøä–àúaMä úà ïéçBc ïé; §¨¨¥¨¦¤©©¨©§¨¨©£¨¨¦©§©£¦©©©§¥¦¤©©¨
øæòéìà éaøøîBà:ïéçBc. ©¦¡¦¤¤¥¦

ii.eixeni`:çáæîä â"ò íéáø÷ä íéáìçä.qibna:éäåñéâî åéúåøò÷ íåâøú .äøò÷áxda dl dayi.ziad:ïäéçñô êéìåäì ïéìåëé ïéàù ,øîà÷ úáùá.liga
:úéáä úééìò úìçúá íéùð ìù äøæòä úîåçì âøåñä ïéá.odigqt z` elve e`vi dkiyg:úáùä úà äçåã çñôä úééìö ïéàù

e`̀.zayd z` oigec gqta mixac el`eçñôá åãòåî øîàðã ,úáùä úà äçåã çñô('è øáãîá)åãòåî øîàðå ,åãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå
ãéîúá(çë íù)øîàðù úáùä úà äçåã ãéîúá øåîàä åãòåî äî ,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú(íù)úà äçåã çñôá øåîàä åãòåî óà ,ãéîúä úìåò ìò
:úáùä.enc zwixfe ezhigyáéúëã äìéìá ïúåùòì à"à('æ àø÷éå):äìéìá àìå íåéá ,áéø÷äì åúååö íåéá.iegnäéô äúçîå äìëà åîë ,çåðé÷éìùî)

('ì:åçéøñé àìù ,úáùä úà äçåã åéáø÷ éåçî ..oigec oi` eiaxw zgcde eziilv:êùçúùî øùôàã.ezakxdô"òà .äøæòì ø"äø êøã åàéáäì åôúë ìò
øéñäì çñô ïáø÷ ìù åúìáé úëéúçå íåçúì õåçî åúàáä ïëå .ìåîúàî äãáòîì ì"åäã ,äçåã ïéà ,åîöò úà àùåð éçäù ,úåáù øåñéà àìà åá ïéàù
,äëøô êøôîã äùáéá àéää ,ùã÷îá úìáé ïéëúåç ïéáåøéò éäìùá ïðúã àäå .íéçåã ïðéà ,åãéá åà åéðéùá äëúåçù ,úåáù øåñéà àìà åá ïéàù ô"òà ,åîåî

:ìåîúàî äãáòîì äéì äåäã äçìá øåñà éëä åìéôà ,àåä ãé øçàìë åãéá åà åéðéùá äëúåçùëã ô"òàå .äçìá àëäã ïéúéðúîå.oigec xne` `"xøáñã
:úáù úëñîá ,úáùä úà íéçåã äåöî éøéùëî

`xephxa yexit
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Bòø÷וניקה אותו קרע הפסח קרבן של עורו את שהפשיט לאחר – ÀÈ
קרביו, åéøeîàאת àéöBäå,המזבח גבי על הקרבים החלבים את – ÀÄÅÈ

ñéâna Bðúð,בקערה האימורים את נתן –éab ìò ïøéè÷äå ÀÈÇÈÄÀÄÀÄÈÇÇÅ
çaænäוניתוח הפשט ברם, המזבח. גבי על הקטירן והכהן כלומר: – ÇÄÀÅÇ

בזר גם odk)כשרים epi`y ina)בזרים להעשות שאפשר כל הסתם ומן ,
הכהנים טרדת רוב מפני בהם נעשה äðBLàø((ההממאאיירריי))..היה úk äúöéÈÀÈÇÄÈ

úéaä øäa dì äáLéåלהיות שחל פסח בערב כאן המדובר – ÀÈÀÈÈÀÇÇÇÄ
ררממבב""םם))בשבת לבתיהם((ררשש""יי;; פסחיהם את מוליכים היו בחול שכן ,

היו לא בשבת, להיות בניסן עשר ארבעה חל אם אבל שבירושלים,
כת לכל מקומות נקבעו ולכן שחשכה, עד לבתיהם להוליכם יכולים

עם העזרה מן יצאה ראשונה כת שבת. מוצאי עד שם שישהו וכת
הבית,פסחיה בהר ìéçaוישבה äiðLוישבה יצאה שנייה כת – ÀÄÈÇÅ

(עיין נשים של העזרה חומת ובין "סורג" הקרויה המחיצה בין בחיל,
ג), ב, úãîBòמדות dîB÷îa úéLéìMäåמדייקים יש בעזרה. – ÀÇÀÄÄÄÀÈÆÆ

השלישית הכת ואילו ישבו, הראשונות הכיתות ששתי במשנתנו,
zבמקומה c n e r,בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין

אאייגגרר)) עעקקייבבאא ררבביי שבת,–äëLç.((תתווסספפוותת לבתיהםeàöéמוצאי – ÈÅÈÈÀ
ïäéçñtשבירושלים, úà eìöåהשבת את דוחה הפסח צליית שאין – ÀÈÆÄÀÅÆ

הבא). בפרק ההקרבה(כמבואר לאחר מיד בחול, פסח ערב כשחל ברם,

פסחיהם את וצולים יוצאים ההממאאיירריי))..היו ((ררממבב""םם;;

âרביעי âיום
א ה נ מש ר ו א ב

מובא הטעם השבת. את דוחה הפסח קרבן שהקרבת הקודם, בפרק למדנו כבר
"במועדו, שווה בגזירה התמיד עולת מקרבן הפסח קרבן שלמדים בגמרא, בברייתא

הפסח את ישראל בני "ויעשו ב): ט, (במדבר בפסח נאמר ",ecrenaבמועדו":
לי להקריב תשמרו קרבני... את ב): כח, (שם התמיד בעולת –ecrenaונאמר "

שבת "עולת י): שם, (שם שנאמר השבת, את דוחה בתמיד האמור "מועדו" מה
cinzdבשבתו zler lrהאמור "מועדו" אף בשבת, קרב שתמיד מכלל ונסכה",

שהם הפסח בקרבן הדברים הם מה ללמד, באה משנתנו השבת. את דוחה בפסח
לעשותו היה אפשר שאי דבר שכל זה, בענין ההלכתי והיסוד השבת; את דוחים
השבת. את דוחה הוא הרי השבת, למוצאי עד לדחותו אפשר שאי או השבת לפני

çñta íéøác elà,הפסח בקרבן –úaMä úà ïéçBcשאפילו – ÅÀÈÄÇÆÇÄÆÇÇÈ
בחול: כמו אותם עושים בשבת, להיות פסח ערב –BúèéçLחל ÀÄÈ

הקרבן, Bîcשחיטת ú÷éøæeאי אלו עבודות שתי המזבח; על – ÀÄÇÈ
עשר ארבעה ליום קבוע זמנם שהרי השבת, קודם לעשותן אפשר

שנאמר שבת, למוצאי לדחותן אפשר ואי ללחח))::בניסן, זז,, m"((ווייקקרראא e i a
e z e e vמקריבים שביום ומכאן קרבניהם", את להקריב ישראל בני את

בלילה אא))..ולא צצחח,, זזבבחחייםם נקט((גגממרראא שהתנא מבארים, התוספות בעלי

בשבת; אסורה אינה בכלל זריקה שהרי "שחיטתו", אגב דמו" "זריקת
åéáø÷ éeçîeיניח שאם שבתוכם, הפרש מן המעיים בני ניקוי – ÄÀÈÈ

המעיים; יסריחו לערב, עד זו åéáìçעבודה øè÷äåגבי על – ÀÆÀÅÂÈÈ
חביבה מקום מכל הלילה, כל כשר חלבים שהקטר פי על ואף המזבח;

את דחתה כבר שהשחיטה וכיון ביום, מצוותו ועיקר בשעתה מצווה
בגמרא בברייתא שנו וכן השבת, את דוחה החלבים הקטר אף השבת,

בב)):: ססחח,, xhwd((פפססחחייםם ixdy ,dzrya deevn daiag dnk d`xe `ea"
."jygzy cr mdl mipiznn oi`e ,dlild lk mixyk mixcte mixa`e mialg

Búiìö ìáà,שבת למוצאי לדחותה שאפשר הפסח, צליית –úçãäå ÂÈÀÄÈÇÂÈÇ
åéáø÷גם שאם הפרש, משיירי לנקותם במים הקרביים הדחת – ÀÈÈ

סרחון, חשש אין הערב עד úaMäיניחם úà ïéçBc ïðéàאלא – ÅÈÄÆÇÇÈ
שבת. במוצאי אלו עבודות עלBúákøäעושים הקרבן הרכבת – ÇÀÈÈ

הרבים, רשות דרך לעזרה להביאו íeçzìכתפו õeçî BúàáäåÇÂÈÈÄÇÀ
השבת, לתחום מחוץ הקרבן הבאת וכן –Bzìaé úëéúçåשהיתה – ÇÂÄÇÇÇÀ

מקריבים ואין מום, בעל אותו שעושה לפי לחתכה, וצריך בקרבן יבלת

אלו אף מום; בו שיש úaMäקרבן úà ïéçBc ïéàשאפשר לפי – ÅÄÆÇÇÈ
איסורי אלא שאינן פי על ואף השבת. קודם אלו עבודות לעשות

שכן וכןezakxdaשבות, עצמו, את נושא megzl;החי uegn ez`ada
,ezlai zkizgaeשמלאכה בשיניו, או בצפורניו לחתכה שרוצה כגון

היא יד מהטעם((ררשש""יי))כלאחר השבת את דוחות אינן מקום מכל ,
(עירובין ששנינו ומה השבת. קודם לעשותן שאפשר לפי לעיל, שבארנו

מדובר כאן אבל יבשה, יבלת היינו במקדש", יבלת "חותכין יג): י,
זה הרי בשיניו, או בצפורניו כשחותכה מקום ומכל לחה, ביבלת

שבארנו מהטעם השבת, את דוחה זה אין כן פי על ואף יד, כלאחר
ïéçBc.((בבררטטננוורראא))לעיל :øîBà øæòéìà éaøוהבאתו הרכבתו – ÇÄÁÄÆÆÅÄ

אליעזר: רבי שסובר השבת, את דוחות יבלתו וחתיכת לתחום מחוץ
א). יט, שבת (עיין השבת את דוחים מצווה מכשירי אף

הרמב"ם אבל מברטנורא. והרב רש"י לפי משנתנו של הסיפא את בארנו
קמא תנא שלדעת ezlai"מפרש, zkizge megnl uegn ez`ade ezakxd"איסורן

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyy wxt migqt zkqn

·øîàøæòéìà éaø:àeä ïéc àGäå,äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äî,úaMä úà äçBc,íeMî ïäL elà ¨©©¦¡¦¤¤©£¦¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¥¦
úeáL,úaMä úà eçãé àG?Bì øîàòLBäé éaø:çéëBé áBè íBé,íeMî Ba øeñàå äëàìî íeMî Ba eøézäL §¦§¤©©¨¨©©¦§ª©¦¤¦¦¦§¨¨§¨¦
úeáL.Bì øîàøæòéìà éaø:äf äî,òLBäé?äåönì úeLø äéàø äî?áéLäàáé÷ò éaøøîàå:çéëBz äàfä, §¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨§¨¨§©¦§¨¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©

úaMä úà äçBc dðéàå úeáL íeMî àéäå äåöî àéäL;elà ìò dîúz ìà äzà óà,äåöî ïäL ét ìò óàL ¤¦¦§¨§¦¦§§¥¨¨¤©©¨©©¨©¦§©©¥¤©©¦¤¥¦§¨
úaMä úà eçãé àG úeáL íeMî ïäå.Bì øîàøæòéìà éaø:ïc éðà äéìòå;äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äîe §¥¦§¦§¤©©¨¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨

úaMä úà äçBc,úaMä úà äçBcL ïéã Bðéà úeáL íeMî àéäL äàfä?Bì øîààáé÷ò éaø:äî !óelç Bà ¨¤©©¨©¨¨¤¦¦§¥¦¤¨¤©©¨¨©©¦£¦¨¦¨
úaMä úà äçBc dðéà úeáL íeMî àéäL äàfä íà,äèéçL,úà äçãz àHL ïéã Bðéà äëàìî íeMî àéäL ¦©¨¨¤¦¦§¥¨¨¤©©¨§¦¨¤¦¦§¨¨¥¦¤¦§¤¤

úaMä?Bì øîàøæòéìà éaø:àáé÷ò,äøBza áeúkM äî zø÷ò(â ,è øáãîá):íéaøòä ïéa"..."Bãòîa,ìça ïéa ©©¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¨©§¨©¤¨©¨¥¨©§©¦§Ÿ£¥©Ÿ

aa.`idy dhigy:çñôá úáùä úà äçåã ë"ôòà ,äøåîâ äëàìî øåñéà íåùî úáùá ïéìåçá äøåñà.egci `l zeay meyn mdy el`:äéîúámei
.gikei aeh,ìåîúàî åì øùôà äéäå ìéàåä ,åìëàìå íåçúì õåçî øáã àéáäì åá åøñàå ,èåéãäì ïéøúåîå äëàìî áà àåäù ìåùéáå äèéçù åá åøéúäù

:ïðáøãî íéîåçúã â"òàå.devnl zeyx di`x dn,úåùø íå÷îá ïäìù úåáù øåñéà íéîëç åãéîòä íàå ,àéä äåöî äåáâ êøåöå ,àåä úåùø èåéãä úìéëà
:úåáù äçåã äðéà éëä åìéôàå ,àéä äåöî áåè íåé úçîù ìë øáñ òùåäé éáøå .äåöî íå÷îá óà åäåãéîòé.devn `idy gikez d`fdìçù úî àîèá

àéä úåáù äàæäå .àéçã àìã àáé÷ò éáøì äéì íé÷ éëäã äçåã åðéà éëä åìéôàå ,åçñô äùòé àì äæé àì íàù ,çñôä áøò úáùá úåéäì åìù éòéáù
:àøáâ ï÷úîã ïàîë éæçéîã.oc ip` dilre:åîöòá äæ å"÷î ,çñôî åäáëòé àìå äçãúù øîåàå ÷ìåç éðà äàæää ìò íâå.selg e` `aiwr 'x l"`éðà åà

éìçà:[áëòúù] äèéçùì äðéî å"÷á ïðéôìéå àáëòî äàæäã äéì àèéùôã .ïéãä úà ó.ecrenaåãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå('è øáãîá):il `ad

`xephxa yexit

הוא: התורה עצמו"ezakxdמן את נושא "חי אמרו שלא משא, שהוא לפי –
ועוף; חיה בבהמה, לא אבל באדם, megzlאלא uegn ez`adרבי כדעת –

תחומים שאיסור הסובר, הוא;עקיבא התורה ezlaiמן zkizgeיבלת היינו –
דוחות אינן אלו כל הלכך היא; גמורה מלאכה וזו בכלי, לחתכה שיש לחה
את לחתוך יכול אם ברם, שבת. מערב לעשותן ואפשר הואיל השבת, את
חותכה; הריהו שבות, איסור אלא ואינו הואיל בידו, הפסח קרבן של יבלתו
ורבי במקדש. שבות איסור שאין בכלי, אפילו חותכה יבשה היבלת אם וכן
שבות, איסורי אלא אינן לתחום מחוץ והבאתו הרכבתו שאף סובר, אליעזר
עצמו את נושא שהחי אומרים ועוף חיה בבהמה אף אליעזר רבי שלדעת
מותר הלכך הוא; מדרבנן תחומים ואיסור ג), ד, לעיל בתירא בן (כדעת
שבת. מערב לעשותן היה שאפשר פי על אף בשבת, הפסח בקרבן לעשותן

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו

àeä ïéc àGäå :øæòéìà éaø øîà,וחומר מקל ללמוד יש – ÈÇÇÄÁÄÆÆÇÂÄ
הפסח בקרבן לעשותן מותר שבות איסורי אלא שאינן שמלאכות

השבת, קודם לעשותן שאפשר פי על אף äèéçLבשבת, íà äîÈÄÀÄÈ
äëàìî íeMî àéäLשהרי מלאכה, משום בשבת אסורה שהיא – ÆÄÄÀÈÈ

ב), ז, (שבת היא úaMäאבֿמלאכה úà äçBc,פסח בקרבן – ÈÆÇÇÈ
úeáL íeMî ïäL elàהרכבתו אלא– איסורן שאין וכו' והבאתו ÅÆÅÄÀ

(מדרבנן), שבות úaMä?משום úà eçãé àGשדוחות שכן כל – ÄÀÆÇÇÈ
השבת. את òLBäéהן éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –áBè íBé ÈÇÇÄÀËÇ

çéëBé,וחומר קל זה שאין –äëàìî íeMî Ba eøézäL– ÄÆÄÄÄÀÈÈ
ה ובישול, שחיטה כגון מלאכה, שהם לצורךשדברים טוב ביום תירו

אדם, לכל נפש úeáLאוכל íeMî Ba øeñàåבהמה להביא כגון – ÀÈÄÀ
שאיסור פי על אף טוב, ביום אסור אכילה לצורך לתחום מחוץ

יוםֿטוב. מערב להביאה לו היה ואפשר הואיל מדרבנן, øîàÈÇתחומים
øæòéìà éaø Bì:יהושע לרבי –äéàø äî ?òLBäé ,äf äî ÇÄÁÄÆÆÇÆÀËÇÈÀÈÈ
?äåönì úeLø,מצווה ולא היא רשות טוב ביום אדם של אכילתו – ÀÇÄÀÈ

שבות מאיסורי ראייה מביא אתה וכיצד היא, מצווה הפסח קרבן ואילו

יהושע רבי ברם מצווה? של בדבר שבות לאיסורי רשות של בדבר
דוחה אינה כן פי על ואף היא, מצווה טוב יום שמחת שכל סובר,

למצווה ממצווה ראייה זו והרי שבות, éaø.((גגממרראא))איסור áéLäÅÄÇÄ
àáé÷ò,אליעזר לרבי –çéëBz äàfä :øîàåבמת שנטמא מי – ÂÄÈÀÈÇÇÈÈÄÇ

השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה של האפר ממי עליו מזים

ייבב)),,לטומאתו ייטט,, ערב((בבממדדבברר שהוא בשבת שלו השביעי יום חל ואם
פי על אף עליו, מזים אין äåöîפסח, àéäLמזים היו שאילו – ÆÄÄÀÈ

שאין ועכשיו מצווה, שהוא הפסח קרבן את לעשות יכול היה עליו
פסחו, לעשות יכול ואינו בטומאתו נשאר הריהו עליו, àéäåÀÄמזים

úeáL íeMî,שבות משום אלא אינו בשבת ההזאה איסור וכל – ÄÀ
בשבת אדם כמתקן שנראה "גזירה((ררשש""יי))לפי הטעם: אמרו ובגמרא ,

הרבים", ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה äçBcשמא dðéàåÀÅÈÈ
úaMä úàאת דוחה ההזאה שאין היא ההלכה כן פי על ואף – ÆÇÇÈ

elàהשבת, ìò dîúz ìà äzà óàוהבאתו הפסח הרכבת על – ÇÇÈÇÄÀÇÇÅ
äåöîוכו', ïäL ét ìò óàL,הפסח קרבן לצורך –íeMî ïäå ÆÇÇÄÆÅÄÀÈÀÅÄ

úeáLמקום מכל שבות, משום אלא אינו איסורן וכל –eçãé àG ÀÄÀ
úaMä úà.שבת מערב לעשותם ואפשר הואיל –éaø Bì øîà ÆÇÇÈÈÇÇÄ

øæòéìà:עקיבא לרבי –ïc éðà äéìòåדן אני ההזאה על אף – ÁÄÆÆÀÈÆÈÂÄÈ
השבת; את שתדחה וחומר íeMîמקל àéäL äèéçL íà äîeÈÄÀÄÈÆÄÄ

úaMä úà äçBc äëàìî,השבת את דוחה הפסח שחיטת אם – ÀÈÈÈÆÇÇÈ
úeáL íeMî àéäL ,äàfä,לעיל שבארנו כמו –ïéã Bðéà ÇÈÈÆÄÄÀÅÄ

úaMä úà äçBcL?וחומר קל אינו כלום –àáé÷ò éaø Bì øîà ÆÈÆÇÇÈÈÇÇÄÂÄÈ
אליעזר: לרבי –óelç Bàשגם ונדון וחומר הקל את נחליף שמא – Ä

שבת! דוחה אינה הפסח íeMîשחיטת àéäL äàfä íà äîÈÄÇÈÈÆÄÄ
íeMî àéäL ,äèéçL ,úaMä úà äçBc dðéà ,úeáLÀÅÈÈÆÇÇÈÀÄÈÆÄÄ

?úaMä úà äçãz àHL ïéã Bðéà ,äëàìîמבואר בגמרא – ÀÈÈÅÄÆÄÀÆÆÇÇÈ
את תדחה לא הפסח ששחיטת באמת לדון עקיבא רבי נתכוון שלא
רבו, אליעזר רבי את זה וחומר בקל לעורר היתה כוונתו אלא השבת,

ולא השבת; את דוחה אינה שהזאה עצמו, הוא שלימדו במה שייזכר
לרבו: לומר חכם תלמיד דרך שאין לפי בפירוש, זה את לו אמר

שלימדתני מה אא))..((עעשכחת ססטט,, פפססחחייםם גגממרראא øæòéìà:ייייןן éaø Bì øîàÈÇÇÄÁÄÆÆ
äøBza áeúkM äî zø÷ò ,àáé÷òשחיטה לדון בא אתה אם – ÂÄÈÈÇÀÈÇÆÈÇÈ

בתורה: שנאמר מה עוקר נמצאת הרי השבת, את תדחה שלא מהזאה
"Bãòîa ...íéaøòä ïéa"הזה בחודש יום עשר "בארבעה –oia ÅÈÇÀÇÄÀÙÂ

miiaxrdאותו ecrenaúaMa",תעשו ïéa ìça ïéaשחל בין – ÅÇÙÅÇÇÈ
את עושים בשבת להיות שחל בין בחול להיות בניסן עשר ארבעה

יש השבת. את דוחה שפסח הוא תורה שדין והרי במועדו, הפסח
גירסתם אלא הערביים", "בין התיבות את במשנתנו גורסים שאין

"ecrena",היא: dxeza aezky dn zxwrשלפני לפסוק היא והכוונה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג

 ליתדהנ לןינ הן דמ   193 

קצג

` dpyn iyy wxt migqt zkqn

Èåéøeîà àéöBäå Bòø÷,çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna Bðúð.úéaä øäa dì äáLéå äðBLàø úk äúöé,äiðL §¨§¦¥¨§¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©¨§¨©¦¨§¨§¨¨§©©©¦§¦¨
ìéça,úãîBò dîB÷îa úéLéìMäå.äëLç,ïäéçñt úà eìöå eàöé. ©¥§©§¦¦¦§¨¤¤¨¥¨¨§§¨¤¦§¥¤

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaMä úà ïéçBc çñta íéøác elà:åéáìç øè÷äå åéáø÷ éeçîe Bîc ú÷éøæe BúèéçL;ìáàúçãäå Búiìö ¥§¨¦©¤©¦¤©©¨§¦¨§¦©¨¦§¨¨§¤§¥£¨¨£¨§¦¨©£¨©

åéáø÷–úaMä úà ïéçBc ïðéà.Bzìaé úëéúçå íeçzì õeçî Búàáäå Búákøä–àúaMä úà ïéçBc ïé; §¨¨¥¨¦¤©©¨©§¨¨©£¨¨¦©§©£¦©©©§¥¦¤©©¨
øæòéìà éaøøîBà:ïéçBc. ©¦¡¦¤¤¥¦

ii.eixeni`:çáæîä â"ò íéáø÷ä íéáìçä.qibna:éäåñéâî åéúåøò÷ íåâøú .äøò÷áxda dl dayi.ziad:ïäéçñô êéìåäì ïéìåëé ïéàù ,øîà÷ úáùá.liga
:úéáä úééìò úìçúá íéùð ìù äøæòä úîåçì âøåñä ïéá.odigqt z` elve e`vi dkiyg:úáùä úà äçåã çñôä úééìö ïéàù

e`̀.zayd z` oigec gqta mixac el`eçñôá åãòåî øîàðã ,úáùä úà äçåã çñô('è øáãîá)åãòåî øîàðå ,åãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå
ãéîúá(çë íù)øîàðù úáùä úà äçåã ãéîúá øåîàä åãòåî äî ,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú(íù)úà äçåã çñôá øåîàä åãòåî óà ,ãéîúä úìåò ìò
:úáùä.enc zwixfe ezhigyáéúëã äìéìá ïúåùòì à"à('æ àø÷éå):äìéìá àìå íåéá ,áéø÷äì åúååö íåéá.iegnäéô äúçîå äìëà åîë ,çåðé÷éìùî)

('ì:åçéøñé àìù ,úáùä úà äçåã åéáø÷ éåçî ..oigec oi` eiaxw zgcde eziilv:êùçúùî øùôàã.ezakxdô"òà .äøæòì ø"äø êøã åàéáäì åôúë ìò
øéñäì çñô ïáø÷ ìù åúìáé úëéúçå íåçúì õåçî åúàáä ïëå .ìåîúàî äãáòîì ì"åäã ,äçåã ïéà ,åîöò úà àùåð éçäù ,úåáù øåñéà àìà åá ïéàù
,äëøô êøôîã äùáéá àéää ,ùã÷îá úìáé ïéëúåç ïéáåøéò éäìùá ïðúã àäå .íéçåã ïðéà ,åãéá åà åéðéùá äëúåçù ,úåáù øåñéà àìà åá ïéàù ô"òà ,åîåî

:ìåîúàî äãáòîì äéì äåäã äçìá øåñà éëä åìéôà ,àåä ãé øçàìë åãéá åà åéðéùá äëúåçùëã ô"òàå .äçìá àëäã ïéúéðúîå.oigec xne` `"xøáñã
:úáù úëñîá ,úáùä úà íéçåã äåöî éøéùëî

`xephxa yexit

י ה נ ש מ ר ו א ב

Bòø÷וניקה אותו קרע הפסח קרבן של עורו את שהפשיט לאחר – ÀÈ
קרביו, åéøeîàאת àéöBäå,המזבח גבי על הקרבים החלבים את – ÀÄÅÈ

ñéâna Bðúð,בקערה האימורים את נתן –éab ìò ïøéè÷äå ÀÈÇÈÄÀÄÀÄÈÇÇÅ
çaænäוניתוח הפשט ברם, המזבח. גבי על הקטירן והכהן כלומר: – ÇÄÀÅÇ

בזר גם odk)כשרים epi`y ina)בזרים להעשות שאפשר כל הסתם ומן ,
הכהנים טרדת רוב מפני בהם נעשה äðBLàø((ההממאאיירריי))..היה úk äúöéÈÀÈÇÄÈ

úéaä øäa dì äáLéåלהיות שחל פסח בערב כאן המדובר – ÀÈÀÈÈÀÇÇÇÄ
ררממבב""םם))בשבת לבתיהם((ררשש""יי;; פסחיהם את מוליכים היו בחול שכן ,

היו לא בשבת, להיות בניסן עשר ארבעה חל אם אבל שבירושלים,
כת לכל מקומות נקבעו ולכן שחשכה, עד לבתיהם להוליכם יכולים

עם העזרה מן יצאה ראשונה כת שבת. מוצאי עד שם שישהו וכת
הבית,פסחיה בהר ìéçaוישבה äiðLוישבה יצאה שנייה כת – ÀÄÈÇÅ

(עיין נשים של העזרה חומת ובין "סורג" הקרויה המחיצה בין בחיל,
ג), ב, úãîBòמדות dîB÷îa úéLéìMäåמדייקים יש בעזרה. – ÀÇÀÄÄÄÀÈÆÆ

השלישית הכת ואילו ישבו, הראשונות הכיתות ששתי במשנתנו,
zבמקומה c n e r,בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין

אאייגגרר)) עעקקייבבאא ררבביי שבת,–äëLç.((תתווסספפוותת לבתיהםeàöéמוצאי – ÈÅÈÈÀ
ïäéçñtשבירושלים, úà eìöåהשבת את דוחה הפסח צליית שאין – ÀÈÆÄÀÅÆ

הבא). בפרק ההקרבה(כמבואר לאחר מיד בחול, פסח ערב כשחל ברם,

פסחיהם את וצולים יוצאים ההממאאיירריי))..היו ((ררממבב""םם;;

âרביעי âיום
א ה נ מש ר ו א ב

מובא הטעם השבת. את דוחה הפסח קרבן שהקרבת הקודם, בפרק למדנו כבר
"במועדו, שווה בגזירה התמיד עולת מקרבן הפסח קרבן שלמדים בגמרא, בברייתא

הפסח את ישראל בני "ויעשו ב): ט, (במדבר בפסח נאמר ",ecrenaבמועדו":
לי להקריב תשמרו קרבני... את ב): כח, (שם התמיד בעולת –ecrenaונאמר "

שבת "עולת י): שם, (שם שנאמר השבת, את דוחה בתמיד האמור "מועדו" מה
cinzdבשבתו zler lrהאמור "מועדו" אף בשבת, קרב שתמיד מכלל ונסכה",

שהם הפסח בקרבן הדברים הם מה ללמד, באה משנתנו השבת. את דוחה בפסח
לעשותו היה אפשר שאי דבר שכל זה, בענין ההלכתי והיסוד השבת; את דוחים
השבת. את דוחה הוא הרי השבת, למוצאי עד לדחותו אפשר שאי או השבת לפני

çñta íéøác elà,הפסח בקרבן –úaMä úà ïéçBcשאפילו – ÅÀÈÄÇÆÇÄÆÇÇÈ
בחול: כמו אותם עושים בשבת, להיות פסח ערב –BúèéçLחל ÀÄÈ

הקרבן, Bîcשחיטת ú÷éøæeאי אלו עבודות שתי המזבח; על – ÀÄÇÈ
עשר ארבעה ליום קבוע זמנם שהרי השבת, קודם לעשותן אפשר

שנאמר שבת, למוצאי לדחותן אפשר ואי ללחח))::בניסן, זז,, m"((ווייקקרראא e i a
e z e e vמקריבים שביום ומכאן קרבניהם", את להקריב ישראל בני את

בלילה אא))..ולא צצחח,, זזבבחחייםם נקט((גגממרראא שהתנא מבארים, התוספות בעלי

בשבת; אסורה אינה בכלל זריקה שהרי "שחיטתו", אגב דמו" "זריקת
åéáø÷ éeçîeיניח שאם שבתוכם, הפרש מן המעיים בני ניקוי – ÄÀÈÈ

המעיים; יסריחו לערב, עד זו åéáìçעבודה øè÷äåגבי על – ÀÆÀÅÂÈÈ
חביבה מקום מכל הלילה, כל כשר חלבים שהקטר פי על ואף המזבח;

את דחתה כבר שהשחיטה וכיון ביום, מצוותו ועיקר בשעתה מצווה
בגמרא בברייתא שנו וכן השבת, את דוחה החלבים הקטר אף השבת,

בב)):: ססחח,, xhwd((פפססחחייםם ixdy ,dzrya deevn daiag dnk d`xe `ea"
."jygzy cr mdl mipiznn oi`e ,dlild lk mixyk mixcte mixa`e mialg

Búiìö ìáà,שבת למוצאי לדחותה שאפשר הפסח, צליית –úçãäå ÂÈÀÄÈÇÂÈÇ
åéáø÷גם שאם הפרש, משיירי לנקותם במים הקרביים הדחת – ÀÈÈ

סרחון, חשש אין הערב עד úaMäיניחם úà ïéçBc ïðéàאלא – ÅÈÄÆÇÇÈ
שבת. במוצאי אלו עבודות עלBúákøäעושים הקרבן הרכבת – ÇÀÈÈ

הרבים, רשות דרך לעזרה להביאו íeçzìכתפו õeçî BúàáäåÇÂÈÈÄÇÀ
השבת, לתחום מחוץ הקרבן הבאת וכן –Bzìaé úëéúçåשהיתה – ÇÂÄÇÇÇÀ

מקריבים ואין מום, בעל אותו שעושה לפי לחתכה, וצריך בקרבן יבלת

אלו אף מום; בו שיש úaMäקרבן úà ïéçBc ïéàשאפשר לפי – ÅÄÆÇÇÈ
איסורי אלא שאינן פי על ואף השבת. קודם אלו עבודות לעשות

שכן וכןezakxdaשבות, עצמו, את נושא megzl;החי uegn ez`ada
,ezlai zkizgaeשמלאכה בשיניו, או בצפורניו לחתכה שרוצה כגון

היא יד מהטעם((ררשש""יי))כלאחר השבת את דוחות אינן מקום מכל ,
(עירובין ששנינו ומה השבת. קודם לעשותן שאפשר לפי לעיל, שבארנו

מדובר כאן אבל יבשה, יבלת היינו במקדש", יבלת "חותכין יג): י,
זה הרי בשיניו, או בצפורניו כשחותכה מקום ומכל לחה, ביבלת

שבארנו מהטעם השבת, את דוחה זה אין כן פי על ואף יד, כלאחר
ïéçBc.((בבררטטננוורראא))לעיל :øîBà øæòéìà éaøוהבאתו הרכבתו – ÇÄÁÄÆÆÅÄ

אליעזר: רבי שסובר השבת, את דוחות יבלתו וחתיכת לתחום מחוץ
א). יט, שבת (עיין השבת את דוחים מצווה מכשירי אף

הרמב"ם אבל מברטנורא. והרב רש"י לפי משנתנו של הסיפא את בארנו
קמא תנא שלדעת ezlai"מפרש, zkizge megnl uegn ez`ade ezakxd"איסורן

izdw - zex`ean zeipyn
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·øîàøæòéìà éaø:àeä ïéc àGäå,äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äî,úaMä úà äçBc,íeMî ïäL elà ¨©©¦¡¦¤¤©£¦¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¥¦
úeáL,úaMä úà eçãé àG?Bì øîàòLBäé éaø:çéëBé áBè íBé,íeMî Ba øeñàå äëàìî íeMî Ba eøézäL §¦§¤©©¨¨©©¦§ª©¦¤¦¦¦§¨¨§¨¦
úeáL.Bì øîàøæòéìà éaø:äf äî,òLBäé?äåönì úeLø äéàø äî?áéLäàáé÷ò éaøøîàå:çéëBz äàfä, §¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨§¨¨§©¦§¨¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©

úaMä úà äçBc dðéàå úeáL íeMî àéäå äåöî àéäL;elà ìò dîúz ìà äzà óà,äåöî ïäL ét ìò óàL ¤¦¦§¨§¦¦§§¥¨¨¤©©¨©©¨©¦§©©¥¤©©¦¤¥¦§¨
úaMä úà eçãé àG úeáL íeMî ïäå.Bì øîàøæòéìà éaø:ïc éðà äéìòå;äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äîe §¥¦§¦§¤©©¨¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨

úaMä úà äçBc,úaMä úà äçBcL ïéã Bðéà úeáL íeMî àéäL äàfä?Bì øîààáé÷ò éaø:äî !óelç Bà ¨¤©©¨©¨¨¤¦¦§¥¦¤¨¤©©¨¨©©¦£¦¨¦¨
úaMä úà äçBc dðéà úeáL íeMî àéäL äàfä íà,äèéçL,úà äçãz àHL ïéã Bðéà äëàìî íeMî àéäL ¦©¨¨¤¦¦§¥¨¨¤©©¨§¦¨¤¦¦§¨¨¥¦¤¦§¤¤

úaMä?Bì øîàøæòéìà éaø:àáé÷ò,äøBza áeúkM äî zø÷ò(â ,è øáãîá):íéaøòä ïéa"..."Bãòîa,ìça ïéa ©©¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¨©§¨©¤¨©¨¥¨©§©¦§Ÿ£¥©Ÿ

aa.`idy dhigy:çñôá úáùä úà äçåã ë"ôòà ,äøåîâ äëàìî øåñéà íåùî úáùá ïéìåçá äøåñà.egci `l zeay meyn mdy el`:äéîúámei
.gikei aeh,ìåîúàî åì øùôà äéäå ìéàåä ,åìëàìå íåçúì õåçî øáã àéáäì åá åøñàå ,èåéãäì ïéøúåîå äëàìî áà àåäù ìåùéáå äèéçù åá åøéúäù

:ïðáøãî íéîåçúã â"òàå.devnl zeyx di`x dn,úåùø íå÷îá ïäìù úåáù øåñéà íéîëç åãéîòä íàå ,àéä äåöî äåáâ êøåöå ,àåä úåùø èåéãä úìéëà
:úåáù äçåã äðéà éëä åìéôàå ,àéä äåöî áåè íåé úçîù ìë øáñ òùåäé éáøå .äåöî íå÷îá óà åäåãéîòé.devn `idy gikez d`fdìçù úî àîèá

àéä úåáù äàæäå .àéçã àìã àáé÷ò éáøì äéì íé÷ éëäã äçåã åðéà éëä åìéôàå ,åçñô äùòé àì äæé àì íàù ,çñôä áøò úáùá úåéäì åìù éòéáù
:àøáâ ï÷úîã ïàîë éæçéîã.oc ip` dilre:åîöòá äæ å"÷î ,çñôî åäáëòé àìå äçãúù øîåàå ÷ìåç éðà äàæää ìò íâå.selg e` `aiwr 'x l"`éðà åà

éìçà:[áëòúù] äèéçùì äðéî å"÷á ïðéôìéå àáëòî äàæäã äéì àèéùôã .ïéãä úà ó.ecrenaåãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå('è øáãîá):il `ad

`xephxa yexit

הוא: התורה עצמו"ezakxdמן את נושא "חי אמרו שלא משא, שהוא לפי –
ועוף; חיה בבהמה, לא אבל באדם, megzlאלא uegn ez`adרבי כדעת –

תחומים שאיסור הסובר, הוא;עקיבא התורה ezlaiמן zkizgeיבלת היינו –
דוחות אינן אלו כל הלכך היא; גמורה מלאכה וזו בכלי, לחתכה שיש לחה
את לחתוך יכול אם ברם, שבת. מערב לעשותן ואפשר הואיל השבת, את
חותכה; הריהו שבות, איסור אלא ואינו הואיל בידו, הפסח קרבן של יבלתו
ורבי במקדש. שבות איסור שאין בכלי, אפילו חותכה יבשה היבלת אם וכן
שבות, איסורי אלא אינן לתחום מחוץ והבאתו הרכבתו שאף סובר, אליעזר
עצמו את נושא שהחי אומרים ועוף חיה בבהמה אף אליעזר רבי שלדעת
מותר הלכך הוא; מדרבנן תחומים ואיסור ג), ד, לעיל בתירא בן (כדעת
שבת. מערב לעשותן היה שאפשר פי על אף בשבת, הפסח בקרבן לעשותן

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו

àeä ïéc àGäå :øæòéìà éaø øîà,וחומר מקל ללמוד יש – ÈÇÇÄÁÄÆÆÇÂÄ
הפסח בקרבן לעשותן מותר שבות איסורי אלא שאינן שמלאכות

השבת, קודם לעשותן שאפשר פי על אף äèéçLבשבת, íà äîÈÄÀÄÈ
äëàìî íeMî àéäLשהרי מלאכה, משום בשבת אסורה שהיא – ÆÄÄÀÈÈ

ב), ז, (שבת היא úaMäאבֿמלאכה úà äçBc,פסח בקרבן – ÈÆÇÇÈ
úeáL íeMî ïäL elàהרכבתו אלא– איסורן שאין וכו' והבאתו ÅÆÅÄÀ

(מדרבנן), שבות úaMä?משום úà eçãé àGשדוחות שכן כל – ÄÀÆÇÇÈ
השבת. את òLBäéהן éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –áBè íBé ÈÇÇÄÀËÇ

çéëBé,וחומר קל זה שאין –äëàìî íeMî Ba eøézäL– ÄÆÄÄÄÀÈÈ
ה ובישול, שחיטה כגון מלאכה, שהם לצורךשדברים טוב ביום תירו

אדם, לכל נפש úeáLאוכל íeMî Ba øeñàåבהמה להביא כגון – ÀÈÄÀ
שאיסור פי על אף טוב, ביום אסור אכילה לצורך לתחום מחוץ

יוםֿטוב. מערב להביאה לו היה ואפשר הואיל מדרבנן, øîàÈÇתחומים
øæòéìà éaø Bì:יהושע לרבי –äéàø äî ?òLBäé ,äf äî ÇÄÁÄÆÆÇÆÀËÇÈÀÈÈ
?äåönì úeLø,מצווה ולא היא רשות טוב ביום אדם של אכילתו – ÀÇÄÀÈ

שבות מאיסורי ראייה מביא אתה וכיצד היא, מצווה הפסח קרבן ואילו

יהושע רבי ברם מצווה? של בדבר שבות לאיסורי רשות של בדבר
דוחה אינה כן פי על ואף היא, מצווה טוב יום שמחת שכל סובר,

למצווה ממצווה ראייה זו והרי שבות, éaø.((גגממרראא))איסור áéLäÅÄÇÄ
àáé÷ò,אליעזר לרבי –çéëBz äàfä :øîàåבמת שנטמא מי – ÂÄÈÀÈÇÇÈÈÄÇ

השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה של האפר ממי עליו מזים

ייבב)),,לטומאתו ייטט,, ערב((בבממדדבברר שהוא בשבת שלו השביעי יום חל ואם
פי על אף עליו, מזים אין äåöîפסח, àéäLמזים היו שאילו – ÆÄÄÀÈ

שאין ועכשיו מצווה, שהוא הפסח קרבן את לעשות יכול היה עליו
פסחו, לעשות יכול ואינו בטומאתו נשאר הריהו עליו, àéäåÀÄמזים

úeáL íeMî,שבות משום אלא אינו בשבת ההזאה איסור וכל – ÄÀ
בשבת אדם כמתקן שנראה "גזירה((ררשש""יי))לפי הטעם: אמרו ובגמרא ,

הרבים", ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה äçBcשמא dðéàåÀÅÈÈ
úaMä úàאת דוחה ההזאה שאין היא ההלכה כן פי על ואף – ÆÇÇÈ

elàהשבת, ìò dîúz ìà äzà óàוהבאתו הפסח הרכבת על – ÇÇÈÇÄÀÇÇÅ
äåöîוכו', ïäL ét ìò óàL,הפסח קרבן לצורך –íeMî ïäå ÆÇÇÄÆÅÄÀÈÀÅÄ

úeáLמקום מכל שבות, משום אלא אינו איסורן וכל –eçãé àG ÀÄÀ
úaMä úà.שבת מערב לעשותם ואפשר הואיל –éaø Bì øîà ÆÇÇÈÈÇÇÄ

øæòéìà:עקיבא לרבי –ïc éðà äéìòåדן אני ההזאה על אף – ÁÄÆÆÀÈÆÈÂÄÈ
השבת; את שתדחה וחומר íeMîמקל àéäL äèéçL íà äîeÈÄÀÄÈÆÄÄ

úaMä úà äçBc äëàìî,השבת את דוחה הפסח שחיטת אם – ÀÈÈÈÆÇÇÈ
úeáL íeMî àéäL ,äàfä,לעיל שבארנו כמו –ïéã Bðéà ÇÈÈÆÄÄÀÅÄ

úaMä úà äçBcL?וחומר קל אינו כלום –àáé÷ò éaø Bì øîà ÆÈÆÇÇÈÈÇÇÄÂÄÈ
אליעזר: לרבי –óelç Bàשגם ונדון וחומר הקל את נחליף שמא – Ä

שבת! דוחה אינה הפסח íeMîשחיטת àéäL äàfä íà äîÈÄÇÈÈÆÄÄ
íeMî àéäL ,äèéçL ,úaMä úà äçBc dðéà ,úeáLÀÅÈÈÆÇÇÈÀÄÈÆÄÄ

?úaMä úà äçãz àHL ïéã Bðéà ,äëàìîמבואר בגמרא – ÀÈÈÅÄÆÄÀÆÆÇÇÈ
את תדחה לא הפסח ששחיטת באמת לדון עקיבא רבי נתכוון שלא
רבו, אליעזר רבי את זה וחומר בקל לעורר היתה כוונתו אלא השבת,

ולא השבת; את דוחה אינה שהזאה עצמו, הוא שלימדו במה שייזכר
לרבו: לומר חכם תלמיד דרך שאין לפי בפירוש, זה את לו אמר

שלימדתני מה אא))..((עעשכחת ססטט,, פפססחחייםם גגממרראא øæòéìà:ייייןן éaø Bì øîàÈÇÇÄÁÄÆÆ
äøBza áeúkM äî zø÷ò ,àáé÷òשחיטה לדון בא אתה אם – ÂÄÈÈÇÀÈÇÆÈÇÈ

בתורה: שנאמר מה עוקר נמצאת הרי השבת, את תדחה שלא מהזאה
"Bãòîa ...íéaøòä ïéa"הזה בחודש יום עשר "בארבעה –oia ÅÈÇÀÇÄÀÙÂ

miiaxrdאותו ecrenaúaMa",תעשו ïéa ìça ïéaשחל בין – ÅÇÙÅÇÇÈ
את עושים בשבת להיות שחל בין בחול להיות בניסן עשר ארבעה

יש השבת. את דוחה שפסח הוא תורה שדין והרי במועדו, הפסח
גירסתם אלא הערביים", "בין התיבות את במשנתנו גורסים שאין

"ecrena",היא: dxeza aezky dn zxwrשלפני לפסוק היא והכוונה

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMa ïéa.Bì øîà:éaø,äèéçMì ãòBnk elàì ãòBî éì àáä.øîà ììkàáé÷ò éaø:øLôàL äëàìî ìk ¥©©¨¨©©¦¨¥¦¥¨¥©¥©§¦¨§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨
úaL áøòî dúBNòì–úaMä úà äçBc dðéà.äèéçL,úaL áøòî dúBNòì øLôà éàL–úaMä úà äçBc. ©£¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨§¦¨¤¦¤§¨©£¨¥¤¤©¨¨¤©©¨

‚Bnò äâéâç àéáî éúîéà?èòîáe äøäèa ìça àa àeäL ïîæa.äàîèáe äaøîa úaMa àa àeäL ïîæáe– ¥¨©¥¦£¦¨¦¦§©¤¨©Ÿ§©£¨§ª¨¦§©¤¨©©¨¦§ª¤§ª§¨
äâéâç Bnò ïéàéáî ïéà. ¥§¦¦¦£¦¨

„ïàvä ïî äàa äúéä äâéâç,ø÷aä ïî,íéNákä ïî,íéfòä ïîe,íéøëfä ïî,úBá÷pä ïîe;ì úìëàðåíéîé éðL £¦¨¨§¨¨¨¦©Ÿ¦©¨¨¦©§¨¦¦¨¦¦¦©§¨¦¦©§¥§¤¡¤¤¦§¥¨¦
ãçà äìéìå. §©§¨¤¨

‰ì àHL BèçML çñtäúaMa BîL–úàhç åéìò áiç;ì ïèçML íéçáfä ìk øàLeçñt íeL,ïééeàø ïðéà íà ©¤©¤§¨¤¦§©©¨©¨¨¨©¨§¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨§¦

.el`l crençñôã äéôåâî åàì éîð äàæäå ,àéçã àì ,ìåîúàî ãáòîì éöîå ïîæ íäì òá÷ àìù ïåéë êëìéä ,äèéçùì òá÷ù åîë ,òåá÷ ïîæ íäì àäéù
:ò"øë äëìäå .åãòåîá äéá áéúë àìå àéä

bbr mi`ian izni`.dbibg en:ïñéðá ã"éá çñôä íò.dxdhae lega `a `edy onfa:úáù àéçã àì äâéâç ,äàîåèå úáù éçã çñôã â"òàã.hrenae
:ïúòéáù øîâ çñôä äéäéù éãë äìçú äâéâçä ïéìëåàå ,äøåáç éðá úìéëàì èòåî çñô äéäù.daexna:åãáì çñôá ïäì éãå úèòåî äøåáçä äúéäù

.d`nehae:ïéàîè øåáö áåøù.dbibg enr oi`ian oi`:äáåç àìå àéä úåùø ã"é íåé úâéâçù
cc.xwad on:úåá÷ðä ïî àìå ø÷áä ïî àì àá åðéàù çñôá ë"àùî
dd.enyl `ly ehgyy gqtd:åîùì àìù øúåî êë åîùì øúåîù íùë øåáñå úáùá úåéäì ìçù ã"éá.z`hg aiig:ââåùá úáù ììçùopi` m`

.oie`x,úáùá çñô íùì íéøçà íéçáæ èåçùì øúåîù øåáñ åà úáù åðîî äîìòúð íà úàèç åéìò áééç .äá÷ð åà íéðù éúù ïá ìéà åà ìâò ïåâë .çñôì

`xephxa yexit

בב))::כן טט,, הפסח((בבממדדבברר את ישראל בני עליוecrena"ויעשו שלמדים "

שבארנו כמו השבת, את שדוחה שווה, בגזירה התמיד מעולת
הקודמת למשנה טטוובב""))בהקדמתנו ייווםם ""תתווסספפוותת Bì.((עעייייןן øîàרבי – ÈÇ

אליעזר: לרבי äèéçMìעקיבא ãòBnk elàì ãòBî éì àáä ,éaøÇÄÈÅÄÅÈÅÇÅÇÀÄÈ
"מועד" שנקבע כמו וכו' להרכבתו קבוע "מועד" שיש ראייה לי הבא –

שאין וכיון בניסן, עשר בארבעה שהוא ולהקרבתו, הפסח לשחיטת
בכלל ואינן שבת, מערב לעשותן אפשר הרי קבוע זמן אלו לעבודות

מעשה של מגופו ואינה הואיל הזאה, ואף במועדו; הפסח עשיית
במועדו" אותו "תעשו בכלל אינה בבררטטננוורראא))הפסח גם((ררשש""יי;; והרי ;

השבת את דוחה אינה שהזאה קיבל, עצמו אליעזר .((ההממאאיירריי))מרבי
áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî ìk :àáé÷ò éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÂÄÈÈÀÈÈÆÆÀÈÇÂÈÅÆÆ

ä úà äçBc dðéà ,úaLúaMמחוץ והבאתו הפסח הרכבת כגון – ÇÈÅÈÈÆÇÇÈ
דוחות אינן שבת מערב לעשותן ואפשר הואיל יבלתו, וחתיכת לתחום

השבת; úaLאת áøòî dúBNòì øLôà éàL ,äèéçLשהרי – ÀÄÈÆÄÆÀÈÇÂÈÅÆÆÇÈ
בניסן, עשר ארבעה ביום קבוע הפסח שחיטת של úàזמנה äçBcÈÆ

úaMä.בשבת ואפילו "במועדו", נאמר כך שעל –.`aiwr iaxk dklde ÇÇÈ
גדול כהן מנחת בענין וגם א), יט, (שבת מילה בענין גם שנוי זה כלל

ג). יא, (מנחות

âחמישי âיום
ג ה נ ש מ ר ו א ב

הנקרא שלמים קרבן גם בניסן עשר בארבעה מקריבים היו הפסח קרבן על נוסף
"xyr drax` zbibg"'לה פסח "וזבחת ב): טז, (דברים בתורה נאמר זה ועל ,

מצווה זו חגיגה אין ברם, לחגיגה. ובקר לפסח צאן ודרשו: ובקר", צאן אלהיך
אלא בא אינו הפסח שכן השובע; על נאכל הפסח קרבן שיהא כדי אלא לעצמה,
פסח על נמנים הרבה היו כך ומתוך כך, כל מצוי היה ולא שנה, בן זכר תמים שה
החגיגה מן תחילה אוכלים היו הלכך שובע, לאכילת להם מספיק היה ולא אחד,
שתהא כדי ממנה, עצמם משביעים היו ולא הזבח"), אכילת "על לפניה (ומברכים
– השובע. על בסוף נאכל הפסח ונמצא משביעתם אחריה הבאה הפסח אכילת
ואינה הואיל הפסח, קרבן עם חגיגה מביאים היו תמיד שלא ללמד, באה משנתנו
וכו' והבאתו שהרכבתו לעיל, ששנינו שלאחר מבואר, בגמרא רשות. אלא חובה
אינה עשר" ארבעה "חגיגת שאף להשמיענו, זו משנה באה השבת, את דוחות אינן

השבת. את דוחה

Bnò äâéâç àéáî éúîéà?לעיל שבארנו כמו הפסח, קרבן עם – ÅÈÇÅÄÂÄÈÄ
ìça àa àeäL ïîæaבזמן כלומר החול, בימות בא כשהפסח – ÄÀÇÆÈÇÙ

ער חול,שחל ביום להיות פסח טהורים,äøäèaב הציבור כשרוב – ÀÇÂÈ

èòîáeבני לכל שביעה כדי בו ואין מועט הפסח קרבן שהיה – ÀËÈ
הפסח שיהא כדי הפסח, לפני החגיגה ואוכלים עליו; שנימנו החבורה

לעיל. שבארנו כמו השובע, על úaMaנאכל àa àeäL ïîæáe– ÄÀÇÆÈÇÇÈ
בשבת, להיות פסח ערב שחל בזמן היינו בשבת, בא כשהפסח אבל

äaøîa,החבורה בני לכל מרובה הפסח שקרבן היינו במרובה, או – ÄÀËÆ
לבדו, בפסח להם ודי מועטת החבורה אוäàîèáeשהיתה – ÀËÀÈ

(כמו בטומאה קרב והפסח טמאים, הציבור שרוב היינו בטומאה,

ו), ז, להלן äâéâçשיבואר Bnò ïéàéáî ïéàארבעה ש"חגיגת – ÅÀÄÄÄÂÄÈ
את ולא השבת את לא דוחה ואינה חובה, ולא היא רשות עשר"

הטומאה.

ד ה נ מש ר ו א ב

ø÷aä ïî ,ïàvä ïî äàa äúéä äâéâçבין הצאן, מן בין – ÂÄÈÈÀÈÈÈÄÇÙÄÇÈÈ
הבקר, ïîeמן ,íéøëfä ïî ,íéfòä ïîe ,íéNákä ïîÄÇÀÈÄÄÈÄÄÄÇÀÈÄÄ
úBá÷päולא הבקר מן לא בא שאינו הפסח, קרבן כן שאין מה – ÇÀÅ

הנקבות, ãçàמן äìéìå íéîé éðLì úìëàðå,שלמים קרבן ככל – ÀÆÁÆÆÄÀÅÈÄÀÇÀÈÆÈ
הפסח ואילו שביניהם, והלילה בניסן עשר וחמשה עשר ארבעה היינו

בשר מקום ומכל חצות). (עד פסח של ראשון בליל אלא נאכל אינו
הפסח, כדין אלא נאכל אינו השולחן, על הפסח עם שעלה חגיגה

התערובת מפני גזירה חצות, אחרי עמו קקררבבןןומתבער ההלל'' ((ררממבב""םם

יידד)).. יי,, ההפפססחח

צאן שהיינו פי על שאף דעתי, לעניות ונראה כותב: שלמה" "מלאכת בעל
גםהיינו המשנה נקטה מקום מכל ועזים, mifrd"כבשים one miyakd on"

עשר" ארבעה "חגיגת להביא שלא יותר נכון לכאורה כי שאם להשמיענו,
חוששים, אין מקום מכל פסח, בקרבן החגיגה תתערב שלא הבקר, מן אלא
קרבן מהם שמביאים פי על אף העזים, ומן הכבשים מן גם להביאה ויכול

תקחו". העזים ומן הכבשים "מן ה): יב, (שמות שכתוב כמו הפסח,

âששי âיום
ה ה נ מש ר ו א ב

çñtä,הפסח קרבן –BîLì àHL BèçMLפסח לשם שלא – ÇÆÇÆÀÈÆÄÀ
שלמים, לשם כגון אחר, זבח לשם עשרúaMaאלא בארבעה – ÇÇÈ

לשחוט שמותר היה וסבור שטעה וכגון בשבת; להיות שחל בניסן

לשמו, לשחטו שמותר כשם לשמו שלא אפילו בשבת הפסח áiçÇÈאת

izdw - zex`ean zeipyn
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–áiç;ïä ïééeàø íàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt.øîàøæòéìà éaø:àeäL çñtä íà äî ©¨§¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¤©¤
ì øzîBîL,BîL úà äpMLk,áiç,ì ïéøeñà ïäL íéçáæïîL,áiç àäiL ïéã Bðéà ïîL úà äpMLk?øîà ª¨¦§§¤¦¨¤§©¨§¨¦¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨¨©

BìòLBäé éaø:àG,øeñà øáãì eäpML çñta zøîà íà,øzî øáãì ïpML íéçáfa øîàz?Bì øîàøæòéìà éaø: ©¦§ª©¦¨©§¨©¤©¤¦¨§¨¨¨Ÿ©©§¨¦¤¦¨§¨¨ª¨¨©©¦¡¦¤¤
eçéëBé øeaö éøeîà,ì ïéøzî ïäLïîL,ì èçBMäåáiç ïîL.Bì øîàòLBäé éaø:àG,øeaö éøeîàa zøîà íà ¥¥¦¦¤¥ª¨¦¦§¨§©¥¦§¨©¨¨©©¦§ª©¦¨©§¨§¥¥¦

äáö÷ ïäì LiL,äáö÷ Bì ïéàL çñta øîàz?øéàî éaøøîBà:ì èçBMä óàøeaö éøeîà íL–øeèt. ¤¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥¦§¨©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨
Âåééeðîì àHLå åéìëBàì àHL BèçL,ïéàîhìå ïéìøòì–áiç.åéìëBàì àHLå åéìëBàì,åééeðîì àHLå åééeðîì, §¨¤§§¨§¤¦§¨¨£¥¦§©§¥¦©¨§§¨§¤§§¨¦§¨§¤¦§¨

ïéìøòìå ïéìenì,íéàîhìå íéøBähì–øeèt.íeî ìòa àöîðå BèçL–áiç.øúqa äôøè àöîðå BèçL–øeèt. ©¦§¨£¥¦©§¦§©§¥¦¨§¨§¦§¨©©©¨§¨§¦§¨§¥¨©¥¤¨

:çñôì øùë äæ ïéàù íéòãåé ìëäã ,äåöî øáãá äòåè åàì éàäã.od oie`x m`eãåøè àåäù êåúîã ,çñô íùì åèçùù íéîìù ìù äðù ïá äù ïåâë
:øçà çáæì åùéã÷äù øëæð àìå äæ øáãá äòè åçñô èåçùì ìåäáå.z`hg aiign `"x:äåöî øáãá äòèù é"ôòà.xhet i"xeäåöî øáãá äòè øáñ÷ã

øéùëî çñô íùì íéèçùðä óàå ,íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìëã ,ïáø÷ áéø÷äù äåöî äùò äæå ,äáù úàèç áåéçî øåèô àåäã ìë äåöî äùòå
:èçùð ãéîú ÷øôá é"ø åäì.gqt m` dn:ìéòì éðú÷ãë úàèç áééçã àäéî úéãåà åîù úà äðéù ,åîùì úáùá åèçùì øúåîù.xeq`d xacl edpiyy

:úáùá ïèçùì íéøåñàù íéøçà úåðáø÷ íùì åèçùù.xzend xacl edpiyy:úáùá åèçåùì øúåîä øáã íùì åèçåùù.xeaiv ixeni`úåðáø÷
:áééç úáùá ïîùì íéçáæ øàù èçåùäå ,ïîùì ïèçåùì íéøúåîù åçéëåé íéôñåîå íéãéîú ïåâë úáùá øåáöá íéøåîàä.davw odl yiyäàåø åðéàù

:øáãá úåòèì åì äéä àìã ,ââåù àìà äòåè äæ ïéà êëìéä ,ãåò èåçùì êéøö ïéàù àåä òãåé ãéîúä èçùðù ïåéëå ,åúèéçùá ïé÷åñò íéøçàgqta xn`z
.davw el oi`yäæ çáæ àöîå øáë çñô àåä èçù åìéôàå .äåöîá ÷ñòúäì àåä ãåøèå êëá íé÷åñò äáøä íéøçà äàåø àåä éøäå êëì ïéëéøö ìëäã

:àåä äåöî øáãá äòåè ,àåäù éî íùì åèçùå çñô àåäù øåáñëå äøæòá ãîåò.xne` xi`n iaxíùì äðùä úåîé ìë íéøçà íéçáæ úáùá èçåùä
:øéàî éáøë äëìä ïéàå òùåäé éáøë äëìäå .øåèô øåáö éøåîà

ee.'eke xeht eilke`l `lye eilke`l:ìñô àì íéøùëìå íéìåñôì èçåùäã èçùð ãéîú ÷øô ïðéøîàã ,àåä øùë çñô àäãmen lra `vnpe ehgy

`xephxa yexit

úàhç åéìòונמצא ב), (ה, לעיל ששנינו כמו פסול, שהזבח לפי – ÈÈÇÈ
כאן שמדובר מבואר, בגמרא מצווה. לשם שלא בשוגג בשבת ששחט

בכגון קרבןxwryדווקא שהוא שידע כלומר פסח, שם הקרבן מן
אבל פסול. הזבח זה שבכגון שלמים, לשם שחטו כן פי על ואף פסח

שלמים, לשם ושחטו שלמים שהוא היה שסבור לגמרי, טעה אם
הוא. כשר והפסח עקירה, אינה בטעות פסח שם שעקירת øàLeÀÈפטור,

çñt íeLì ïèçML íéçáfä ìkלהיות שחל עשר בארבעה – ÈÇÀÈÄÆÀÈÈÀÆÇ
ïééeàøבשבת, ïðéà íà;נקבות או בקר שהם כגון פסח, לקרבן – ÄÅÈÀÄ

שקרבן היה וסבור שטעה או שבת, שהוא ששכח כגון שוגג, והיה
הוא ממבבררטטננוורראא))פסח ההררבב פפייררוושש עעלל אאייגגרר עעקקייבבאא ררבביי תתווסספפוותת עעייייןן ,((גגממרראא;;

áiçיודעים הכל שהרי מצווה, בדבר כטועה דינו שאין חטאת, – ÇÈ
פסח. לקרבן כשר זה מין ïäשאין ïééeàø íàåכגון פסח, לקרבן – ÀÄÀÄÅ

לשחוט טרדתו שמתוך פסח, לשם ששחטו שלמים של שנה בן שה
שהקדישו זכר ולא פסח, לשם שלמים של השה את ושחט טעה פסחו

יהושע: ורבי אליעזר רבי בזה נחלקו שלמים, øæòéìàלשם éaøÇÄÁÄÆÆ
úàhç áiçî,מצווה בדבר שטעה פי על אף –òLBäé éaøå ÀÇÅÇÈÀÇÄÀËÇ

øèBtכל מצווה ועשה מצווה בדבר הטועה שלדעתו מחטאת, – Å
כל והרי קרבן, שהקריב מצווה, עשה זה והרי מחטאת, פטור שהיא,
פסח לשם כשנזבחו ואף כשרים; לשמם שלא אפילו שנזבחו הזבחים

הם שכשרים יהושע רבי בב))..סובר ססבב,, øæòéìà:((פפססחחייםם éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆ
BîLì øzî àeäL çñtä íà äî,בשבת לשחטו שמותר – ÈÄÇÆÇÆËÈÄÀ

שבת, דוחה פסח BîLשהרי úà äpMLkזבח לשם ששחטו – ÀÆÄÈÆÀ
חטאת,áiçאחר, –íéçáæ,קרבנות שאר –ïîLì ïéøeñà ïäL ÇÈÀÈÄÆÅÂÄÄÀÈ

בשבת, לשחטם שאסור –ïîL úà äpMLk,פסח לשם ושחטם – ÀÆÄÈÆÀÈ
ïéã Bðéà,וחומר קל אינו כלום –áiç àäiL?חטאת –Bì øîà ÅÄÆÀÅÇÈÈÇ

òLBäé éaø:אליעזר לרבי –àG,וחומר קל זה אין –zøîà íà ÇÄÀËÇÄÈÇÀÈ
çñtaמפני חייב, שמו את ששינה –øeñà øáãì eäpMLלשם – ÇÆÇÆÄÈÀÈÈÈ

בשבת, לשחטו שאסור íéçáfaזבח øîàzבשאר תאמר האם – ÙÇÇÀÈÄ
øzîזבחים, øáãì ïpMLשיהא בפסח, לשחטו שמותר פסח לשם – ÆÄÈÀÈÈËÈ
øæòéìàחייב? éaø Bì øîàל יהושע:– øeaöרבי éøeîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆÅÅÄ

ומוסף תמיד עולות כגון שיקריבום, בציבור האמורים קרבנות

בשבת, שדנתיeçéëBéשמקריבים הקלֿוחומר את שדחית שמה – Ä

דיחוי, ïîLìאינו ïéøzî ïäL,לשמם בשבת לשחטם שמותר – ÆÅËÈÄÄÀÈ
ïîLì èçBMäåציבור אימורי לשם זבחים שאר השוחט ואילו – ÀÇÅÄÀÈ

המותר.áiçבשבת, לדבר ששינם פי על אף חטאת, –Bì øîà ÇÈÈÇ
òLBäé éaø:אליעזר לרבי –àGמאימורי ראייה להביא אין – ÇÄÀËÇ

øeaöציבור, éøeîàa zøîà íà,חייב לשמם שהשוחט –LiL ÄÈÇÀÈÀÅÅÄÆÅ
äáö÷ ïäìושני תמידים כבשים שני אלא בשבת מקריבים שאין – ÈÆÄÀÈ

עוד, לשחוט צריכים שאין הוא יודע שנשחטו ולאחר מוספים, כבשים
בכך, לטעות לו היה שלא שוגג, אלא טועה זה אין øîàzÙÇהלכך

çñta,הפסח בקרבן –äáö÷ Bì ïéàLלקרבן צריכים שהכל – ÇÆÇÆÅÄÀÈ
סבור ויהא טועה אדם שיהא אפשר כך ומתוך בו, טרודים והכל זה

זבח ומצא פסחו, את כבר שחט אם ואף הוא; שפסח אחר זבח על
הרי שהוא, מי לשם ושחטו הוא שפסח וכסבור בעזרה, עומד זה

חייב? שיהא התאמר הוא, מצווה בדבר øîBà:טועה øéàî éaøÇÄÅÄÅ
èçBMä óà,בשבת אחרים זבחים –øeaö éøeîà íLìלשם – ÇÇÅÀÅÅÅÄ

בשוגג, מוספים או הזבחיםøeètתמידים שכל כשר, שהקרבן לפי – È
ששבת לפי המותר, לדבר שינה והרי כשרים, לשמם שלא שנשחטו

הציבור. קרבנות אצל להידחות le`ניתנה xi`n iaxk `l dkld oi`e
ryedi iaxk `l` xfril` iaxk..((ייבב בב,, ששגגגגוותת ההלל'' ((ררממבב""םם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

BèçL,בשבת להיות שחל עשר בארבעה הפסח קרבן את שחט – ÀÈ
åéìëBàì àHLממנו לאכול יכולים שאינם זקנים או חולים לשם – ÆÀÀÈ

åééeðîìכזית, àHLå,עליו נימנו שלא אנשים לשם או –ïéìøòì ÀÆÄÀÈÈÂÅÄ
ה, לעיל שבארנו (כמו הפסח את לאכול הפסולים ערלים לשם או –

בקדשים,ïéàîhìåג), לאכול שאסורים טמאים לשם או –áiç– ÀÇÀÅÄÇÈ
ששחטו כפסח ודינו פסול, שהפסח לפי בשוגג, שחטו אם חטאת,
חטאת. עליו שחייב הקודמת במשנה ששנינו לשמו, שלא בשבת

åéìëBàì àHLå åéìëBàìעשר בארבעה הפסח את שחט אבל – ÀÀÈÀÆÀÀÈ
ולשם כזית ממנו לאכול היכולים אנשים לשם בשבת להיות שחל

או יכולים, שאינם וזקנים åééeðîìחולים àHLå åééeðîìלשם – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
שבארנו (כמו עליו נימנו שלא אנשים ולשם עליו שנימנו החבורה בני

ג), ה, ïéìøòìå,לעיל ïéìenìאוøeèt ,íéàîhìå íéøBähì ÇÄÀÈÂÅÄÇÀÄÀÇÀÅÄÈ
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úaMa ïéa.Bì øîà:éaø,äèéçMì ãòBnk elàì ãòBî éì àáä.øîà ììkàáé÷ò éaø:øLôàL äëàìî ìk ¥©©¨¨©©¦¨¥¦¥¨¥©¥©§¦¨§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨
úaL áøòî dúBNòì–úaMä úà äçBc dðéà.äèéçL,úaL áøòî dúBNòì øLôà éàL–úaMä úà äçBc. ©£¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨§¦¨¤¦¤§¨©£¨¥¤¤©¨¨¤©©¨

‚Bnò äâéâç àéáî éúîéà?èòîáe äøäèa ìça àa àeäL ïîæa.äàîèáe äaøîa úaMa àa àeäL ïîæáe– ¥¨©¥¦£¦¨¦¦§©¤¨©Ÿ§©£¨§ª¨¦§©¤¨©©¨¦§ª¤§ª§¨
äâéâç Bnò ïéàéáî ïéà. ¥§¦¦¦£¦¨

„ïàvä ïî äàa äúéä äâéâç,ø÷aä ïî,íéNákä ïî,íéfòä ïîe,íéøëfä ïî,úBá÷pä ïîe;ì úìëàðåíéîé éðL £¦¨¨§¨¨¨¦©Ÿ¦©¨¨¦©§¨¦¦¨¦¦¦©§¨¦¦©§¥§¤¡¤¤¦§¥¨¦
ãçà äìéìå. §©§¨¤¨

‰ì àHL BèçML çñtäúaMa BîL–úàhç åéìò áiç;ì ïèçML íéçáfä ìk øàLeçñt íeL,ïééeàø ïðéà íà ©¤©¤§¨¤¦§©©¨©¨¨¨©¨§¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨§¦

.el`l crençñôã äéôåâî åàì éîð äàæäå ,àéçã àì ,ìåîúàî ãáòîì éöîå ïîæ íäì òá÷ àìù ïåéë êëìéä ,äèéçùì òá÷ù åîë ,òåá÷ ïîæ íäì àäéù
:ò"øë äëìäå .åãòåîá äéá áéúë àìå àéä

bbr mi`ian izni`.dbibg en:ïñéðá ã"éá çñôä íò.dxdhae lega `a `edy onfa:úáù àéçã àì äâéâç ,äàîåèå úáù éçã çñôã â"òàã.hrenae
:ïúòéáù øîâ çñôä äéäéù éãë äìçú äâéâçä ïéìëåàå ,äøåáç éðá úìéëàì èòåî çñô äéäù.daexna:åãáì çñôá ïäì éãå úèòåî äøåáçä äúéäù

.d`nehae:ïéàîè øåáö áåøù.dbibg enr oi`ian oi`:äáåç àìå àéä úåùø ã"é íåé úâéâçù
cc.xwad on:úåá÷ðä ïî àìå ø÷áä ïî àì àá åðéàù çñôá ë"àùî
dd.enyl `ly ehgyy gqtd:åîùì àìù øúåî êë åîùì øúåîù íùë øåáñå úáùá úåéäì ìçù ã"éá.z`hg aiig:ââåùá úáù ììçùopi` m`

.oie`x,úáùá çñô íùì íéøçà íéçáæ èåçùì øúåîù øåáñ åà úáù åðîî äîìòúð íà úàèç åéìò áééç .äá÷ð åà íéðù éúù ïá ìéà åà ìâò ïåâë .çñôì

`xephxa yexit

בב))::כן טט,, הפסח((בבממדדבברר את ישראל בני עליוecrena"ויעשו שלמדים "

שבארנו כמו השבת, את שדוחה שווה, בגזירה התמיד מעולת
הקודמת למשנה טטוובב""))בהקדמתנו ייווםם ""תתווסספפוותת Bì.((עעייייןן øîàרבי – ÈÇ

אליעזר: לרבי äèéçMìעקיבא ãòBnk elàì ãòBî éì àáä ,éaøÇÄÈÅÄÅÈÅÇÅÇÀÄÈ
"מועד" שנקבע כמו וכו' להרכבתו קבוע "מועד" שיש ראייה לי הבא –

שאין וכיון בניסן, עשר בארבעה שהוא ולהקרבתו, הפסח לשחיטת
בכלל ואינן שבת, מערב לעשותן אפשר הרי קבוע זמן אלו לעבודות

מעשה של מגופו ואינה הואיל הזאה, ואף במועדו; הפסח עשיית
במועדו" אותו "תעשו בכלל אינה בבררטטננוורראא))הפסח גם((ררשש""יי;; והרי ;

השבת את דוחה אינה שהזאה קיבל, עצמו אליעזר .((ההממאאיירריי))מרבי
áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî ìk :àáé÷ò éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÂÄÈÈÀÈÈÆÆÀÈÇÂÈÅÆÆ

ä úà äçBc dðéà ,úaLúaMמחוץ והבאתו הפסח הרכבת כגון – ÇÈÅÈÈÆÇÇÈ
דוחות אינן שבת מערב לעשותן ואפשר הואיל יבלתו, וחתיכת לתחום

השבת; úaLאת áøòî dúBNòì øLôà éàL ,äèéçLשהרי – ÀÄÈÆÄÆÀÈÇÂÈÅÆÆÇÈ
בניסן, עשר ארבעה ביום קבוע הפסח שחיטת של úàזמנה äçBcÈÆ

úaMä.בשבת ואפילו "במועדו", נאמר כך שעל –.`aiwr iaxk dklde ÇÇÈ
גדול כהן מנחת בענין וגם א), יט, (שבת מילה בענין גם שנוי זה כלל

ג). יא, (מנחות

âחמישי âיום
ג ה נ ש מ ר ו א ב

הנקרא שלמים קרבן גם בניסן עשר בארבעה מקריבים היו הפסח קרבן על נוסף
"xyr drax` zbibg"'לה פסח "וזבחת ב): טז, (דברים בתורה נאמר זה ועל ,

מצווה זו חגיגה אין ברם, לחגיגה. ובקר לפסח צאן ודרשו: ובקר", צאן אלהיך
אלא בא אינו הפסח שכן השובע; על נאכל הפסח קרבן שיהא כדי אלא לעצמה,
פסח על נמנים הרבה היו כך ומתוך כך, כל מצוי היה ולא שנה, בן זכר תמים שה
החגיגה מן תחילה אוכלים היו הלכך שובע, לאכילת להם מספיק היה ולא אחד,
שתהא כדי ממנה, עצמם משביעים היו ולא הזבח"), אכילת "על לפניה (ומברכים
– השובע. על בסוף נאכל הפסח ונמצא משביעתם אחריה הבאה הפסח אכילת
ואינה הואיל הפסח, קרבן עם חגיגה מביאים היו תמיד שלא ללמד, באה משנתנו
וכו' והבאתו שהרכבתו לעיל, ששנינו שלאחר מבואר, בגמרא רשות. אלא חובה
אינה עשר" ארבעה "חגיגת שאף להשמיענו, זו משנה באה השבת, את דוחות אינן

השבת. את דוחה

Bnò äâéâç àéáî éúîéà?לעיל שבארנו כמו הפסח, קרבן עם – ÅÈÇÅÄÂÄÈÄ
ìça àa àeäL ïîæaבזמן כלומר החול, בימות בא כשהפסח – ÄÀÇÆÈÇÙ

ער חול,שחל ביום להיות פסח טהורים,äøäèaב הציבור כשרוב – ÀÇÂÈ

èòîáeבני לכל שביעה כדי בו ואין מועט הפסח קרבן שהיה – ÀËÈ
הפסח שיהא כדי הפסח, לפני החגיגה ואוכלים עליו; שנימנו החבורה

לעיל. שבארנו כמו השובע, על úaMaנאכל àa àeäL ïîæáe– ÄÀÇÆÈÇÇÈ
בשבת, להיות פסח ערב שחל בזמן היינו בשבת, בא כשהפסח אבל

äaøîa,החבורה בני לכל מרובה הפסח שקרבן היינו במרובה, או – ÄÀËÆ
לבדו, בפסח להם ודי מועטת החבורה אוäàîèáeשהיתה – ÀËÀÈ

(כמו בטומאה קרב והפסח טמאים, הציבור שרוב היינו בטומאה,

ו), ז, להלן äâéâçשיבואר Bnò ïéàéáî ïéàארבעה ש"חגיגת – ÅÀÄÄÄÂÄÈ
את ולא השבת את לא דוחה ואינה חובה, ולא היא רשות עשר"

הטומאה.

ד ה נ מש ר ו א ב

ø÷aä ïî ,ïàvä ïî äàa äúéä äâéâçבין הצאן, מן בין – ÂÄÈÈÀÈÈÈÄÇÙÄÇÈÈ
הבקר, ïîeמן ,íéøëfä ïî ,íéfòä ïîe ,íéNákä ïîÄÇÀÈÄÄÈÄÄÄÇÀÈÄÄ
úBá÷päולא הבקר מן לא בא שאינו הפסח, קרבן כן שאין מה – ÇÀÅ

הנקבות, ãçàמן äìéìå íéîé éðLì úìëàðå,שלמים קרבן ככל – ÀÆÁÆÆÄÀÅÈÄÀÇÀÈÆÈ
הפסח ואילו שביניהם, והלילה בניסן עשר וחמשה עשר ארבעה היינו

בשר מקום ומכל חצות). (עד פסח של ראשון בליל אלא נאכל אינו
הפסח, כדין אלא נאכל אינו השולחן, על הפסח עם שעלה חגיגה

התערובת מפני גזירה חצות, אחרי עמו קקררבבןןומתבער ההלל'' ((ררממבב""םם

יידד)).. יי,, ההפפססחח

צאן שהיינו פי על שאף דעתי, לעניות ונראה כותב: שלמה" "מלאכת בעל
גםהיינו המשנה נקטה מקום מכל ועזים, mifrd"כבשים one miyakd on"

עשר" ארבעה "חגיגת להביא שלא יותר נכון לכאורה כי שאם להשמיענו,
חוששים, אין מקום מכל פסח, בקרבן החגיגה תתערב שלא הבקר, מן אלא
קרבן מהם שמביאים פי על אף העזים, ומן הכבשים מן גם להביאה ויכול

תקחו". העזים ומן הכבשים "מן ה): יב, (שמות שכתוב כמו הפסח,

âששי âיום
ה ה נ מש ר ו א ב

çñtä,הפסח קרבן –BîLì àHL BèçMLפסח לשם שלא – ÇÆÇÆÀÈÆÄÀ
שלמים, לשם כגון אחר, זבח לשם עשרúaMaאלא בארבעה – ÇÇÈ

לשחוט שמותר היה וסבור שטעה וכגון בשבת; להיות שחל בניסן

לשמו, לשחטו שמותר כשם לשמו שלא אפילו בשבת הפסח áiçÇÈאת

izdw - zex`ean zeipyn
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–áiç;ïä ïééeàø íàå–øæòéìà éaøúàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt.øîàøæòéìà éaø:àeäL çñtä íà äî ©¨§¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¤©¤
ì øzîBîL,BîL úà äpMLk,áiç,ì ïéøeñà ïäL íéçáæïîL,áiç àäiL ïéã Bðéà ïîL úà äpMLk?øîà ª¨¦§§¤¦¨¤§©¨§¨¦¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨¨©

BìòLBäé éaø:àG,øeñà øáãì eäpML çñta zøîà íà,øzî øáãì ïpML íéçáfa øîàz?Bì øîàøæòéìà éaø: ©¦§ª©¦¨©§¨©¤©¤¦¨§¨¨¨Ÿ©©§¨¦¤¦¨§¨¨ª¨¨©©¦¡¦¤¤
eçéëBé øeaö éøeîà,ì ïéøzî ïäLïîL,ì èçBMäåáiç ïîL.Bì øîàòLBäé éaø:àG,øeaö éøeîàa zøîà íà ¥¥¦¦¤¥ª¨¦¦§¨§©¥¦§¨©¨¨©©¦§ª©¦¨©§¨§¥¥¦

äáö÷ ïäì LiL,äáö÷ Bì ïéàL çñta øîàz?øéàî éaøøîBà:ì èçBMä óàøeaö éøeîà íL–øeèt. ¤¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥¦§¨©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨
Âåééeðîì àHLå åéìëBàì àHL BèçL,ïéàîhìå ïéìøòì–áiç.åéìëBàì àHLå åéìëBàì,åééeðîì àHLå åééeðîì, §¨¤§§¨§¤¦§¨¨£¥¦§©§¥¦©¨§§¨§¤§§¨¦§¨§¤¦§¨

ïéìøòìå ïéìenì,íéàîhìå íéøBähì–øeèt.íeî ìòa àöîðå BèçL–áiç.øúqa äôøè àöîðå BèçL–øeèt. ©¦§¨£¥¦©§¦§©§¥¦¨§¨§¦§¨©©©¨§¨§¦§¨§¥¨©¥¤¨

:çñôì øùë äæ ïéàù íéòãåé ìëäã ,äåöî øáãá äòåè åàì éàäã.od oie`x m`eãåøè àåäù êåúîã ,çñô íùì åèçùù íéîìù ìù äðù ïá äù ïåâë
:øçà çáæì åùéã÷äù øëæð àìå äæ øáãá äòè åçñô èåçùì ìåäáå.z`hg aiign `"x:äåöî øáãá äòèù é"ôòà.xhet i"xeäåöî øáãá äòè øáñ÷ã

øéùëî çñô íùì íéèçùðä óàå ,íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìëã ,ïáø÷ áéø÷äù äåöî äùò äæå ,äáù úàèç áåéçî øåèô àåäã ìë äåöî äùòå
:èçùð ãéîú ÷øôá é"ø åäì.gqt m` dn:ìéòì éðú÷ãë úàèç áééçã àäéî úéãåà åîù úà äðéù ,åîùì úáùá åèçùì øúåîù.xeq`d xacl edpiyy

:úáùá ïèçùì íéøåñàù íéøçà úåðáø÷ íùì åèçùù.xzend xacl edpiyy:úáùá åèçåùì øúåîä øáã íùì åèçåùù.xeaiv ixeni`úåðáø÷
:áééç úáùá ïîùì íéçáæ øàù èçåùäå ,ïîùì ïèçåùì íéøúåîù åçéëåé íéôñåîå íéãéîú ïåâë úáùá øåáöá íéøåîàä.davw odl yiyäàåø åðéàù

:øáãá úåòèì åì äéä àìã ,ââåù àìà äòåè äæ ïéà êëìéä ,ãåò èåçùì êéøö ïéàù àåä òãåé ãéîúä èçùðù ïåéëå ,åúèéçùá ïé÷åñò íéøçàgqta xn`z
.davw el oi`yäæ çáæ àöîå øáë çñô àåä èçù åìéôàå .äåöîá ÷ñòúäì àåä ãåøèå êëá íé÷åñò äáøä íéøçà äàåø àåä éøäå êëì ïéëéøö ìëäã

:àåä äåöî øáãá äòåè ,àåäù éî íùì åèçùå çñô àåäù øåáñëå äøæòá ãîåò.xne` xi`n iaxíùì äðùä úåîé ìë íéøçà íéçáæ úáùá èçåùä
:øéàî éáøë äëìä ïéàå òùåäé éáøë äëìäå .øåèô øåáö éøåîà

ee.'eke xeht eilke`l `lye eilke`l:ìñô àì íéøùëìå íéìåñôì èçåùäã èçùð ãéîú ÷øô ïðéøîàã ,àåä øùë çñô àäãmen lra `vnpe ehgy

`xephxa yexit

úàhç åéìòונמצא ב), (ה, לעיל ששנינו כמו פסול, שהזבח לפי – ÈÈÇÈ
כאן שמדובר מבואר, בגמרא מצווה. לשם שלא בשוגג בשבת ששחט

בכגון קרבןxwryדווקא שהוא שידע כלומר פסח, שם הקרבן מן
אבל פסול. הזבח זה שבכגון שלמים, לשם שחטו כן פי על ואף פסח

שלמים, לשם ושחטו שלמים שהוא היה שסבור לגמרי, טעה אם
הוא. כשר והפסח עקירה, אינה בטעות פסח שם שעקירת øàLeÀÈפטור,

çñt íeLì ïèçML íéçáfä ìkלהיות שחל עשר בארבעה – ÈÇÀÈÄÆÀÈÈÀÆÇ
ïééeàøבשבת, ïðéà íà;נקבות או בקר שהם כגון פסח, לקרבן – ÄÅÈÀÄ

שקרבן היה וסבור שטעה או שבת, שהוא ששכח כגון שוגג, והיה
הוא ממבבררטטננוורראא))פסח ההררבב פפייררוושש עעלל אאייגגרר עעקקייבבאא ררבביי תתווסספפוותת עעייייןן ,((גגממרראא;;

áiçיודעים הכל שהרי מצווה, בדבר כטועה דינו שאין חטאת, – ÇÈ
פסח. לקרבן כשר זה מין ïäשאין ïééeàø íàåכגון פסח, לקרבן – ÀÄÀÄÅ

לשחוט טרדתו שמתוך פסח, לשם ששחטו שלמים של שנה בן שה
שהקדישו זכר ולא פסח, לשם שלמים של השה את ושחט טעה פסחו

יהושע: ורבי אליעזר רבי בזה נחלקו שלמים, øæòéìàלשם éaøÇÄÁÄÆÆ
úàhç áiçî,מצווה בדבר שטעה פי על אף –òLBäé éaøå ÀÇÅÇÈÀÇÄÀËÇ

øèBtכל מצווה ועשה מצווה בדבר הטועה שלדעתו מחטאת, – Å
כל והרי קרבן, שהקריב מצווה, עשה זה והרי מחטאת, פטור שהיא,
פסח לשם כשנזבחו ואף כשרים; לשמם שלא אפילו שנזבחו הזבחים

הם שכשרים יהושע רבי בב))..סובר ססבב,, øæòéìà:((פפססחחייםם éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆ
BîLì øzî àeäL çñtä íà äî,בשבת לשחטו שמותר – ÈÄÇÆÇÆËÈÄÀ

שבת, דוחה פסח BîLשהרי úà äpMLkזבח לשם ששחטו – ÀÆÄÈÆÀ
חטאת,áiçאחר, –íéçáæ,קרבנות שאר –ïîLì ïéøeñà ïäL ÇÈÀÈÄÆÅÂÄÄÀÈ

בשבת, לשחטם שאסור –ïîL úà äpMLk,פסח לשם ושחטם – ÀÆÄÈÆÀÈ
ïéã Bðéà,וחומר קל אינו כלום –áiç àäiL?חטאת –Bì øîà ÅÄÆÀÅÇÈÈÇ

òLBäé éaø:אליעזר לרבי –àG,וחומר קל זה אין –zøîà íà ÇÄÀËÇÄÈÇÀÈ
çñtaמפני חייב, שמו את ששינה –øeñà øáãì eäpMLלשם – ÇÆÇÆÄÈÀÈÈÈ

בשבת, לשחטו שאסור íéçáfaזבח øîàzבשאר תאמר האם – ÙÇÇÀÈÄ
øzîזבחים, øáãì ïpMLשיהא בפסח, לשחטו שמותר פסח לשם – ÆÄÈÀÈÈËÈ
øæòéìàחייב? éaø Bì øîàל יהושע:– øeaöרבי éøeîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆÅÅÄ

ומוסף תמיד עולות כגון שיקריבום, בציבור האמורים קרבנות

בשבת, שדנתיeçéëBéשמקריבים הקלֿוחומר את שדחית שמה – Ä

דיחוי, ïîLìאינו ïéøzî ïäL,לשמם בשבת לשחטם שמותר – ÆÅËÈÄÄÀÈ
ïîLì èçBMäåציבור אימורי לשם זבחים שאר השוחט ואילו – ÀÇÅÄÀÈ

המותר.áiçבשבת, לדבר ששינם פי על אף חטאת, –Bì øîà ÇÈÈÇ
òLBäé éaø:אליעזר לרבי –àGמאימורי ראייה להביא אין – ÇÄÀËÇ

øeaöציבור, éøeîàa zøîà íà,חייב לשמם שהשוחט –LiL ÄÈÇÀÈÀÅÅÄÆÅ
äáö÷ ïäìושני תמידים כבשים שני אלא בשבת מקריבים שאין – ÈÆÄÀÈ

עוד, לשחוט צריכים שאין הוא יודע שנשחטו ולאחר מוספים, כבשים
בכך, לטעות לו היה שלא שוגג, אלא טועה זה אין øîàzÙÇהלכך

çñta,הפסח בקרבן –äáö÷ Bì ïéàLלקרבן צריכים שהכל – ÇÆÇÆÅÄÀÈ
סבור ויהא טועה אדם שיהא אפשר כך ומתוך בו, טרודים והכל זה

זבח ומצא פסחו, את כבר שחט אם ואף הוא; שפסח אחר זבח על
הרי שהוא, מי לשם ושחטו הוא שפסח וכסבור בעזרה, עומד זה

חייב? שיהא התאמר הוא, מצווה בדבר øîBà:טועה øéàî éaøÇÄÅÄÅ
èçBMä óà,בשבת אחרים זבחים –øeaö éøeîà íLìלשם – ÇÇÅÀÅÅÅÄ

בשוגג, מוספים או הזבחיםøeètתמידים שכל כשר, שהקרבן לפי – È
ששבת לפי המותר, לדבר שינה והרי כשרים, לשמם שלא שנשחטו

הציבור. קרבנות אצל להידחות le`ניתנה xi`n iaxk `l dkld oi`e
ryedi iaxk `l` xfril` iaxk..((ייבב בב,, ששגגגגוותת ההלל'' ((ררממבב""םם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

BèçL,בשבת להיות שחל עשר בארבעה הפסח קרבן את שחט – ÀÈ
åéìëBàì àHLממנו לאכול יכולים שאינם זקנים או חולים לשם – ÆÀÀÈ

åééeðîìכזית, àHLå,עליו נימנו שלא אנשים לשם או –ïéìøòì ÀÆÄÀÈÈÂÅÄ
ה, לעיל שבארנו (כמו הפסח את לאכול הפסולים ערלים לשם או –

בקדשים,ïéàîhìåג), לאכול שאסורים טמאים לשם או –áiç– ÀÇÀÅÄÇÈ
ששחטו כפסח ודינו פסול, שהפסח לפי בשוגג, שחטו אם חטאת,
חטאת. עליו שחייב הקודמת במשנה ששנינו לשמו, שלא בשבת

åéìëBàì àHLå åéìëBàìעשר בארבעה הפסח את שחט אבל – ÀÀÈÀÆÀÀÈ
ולשם כזית ממנו לאכול היכולים אנשים לשם בשבת להיות שחל

או יכולים, שאינם וזקנים åééeðîìחולים àHLå åééeðîìלשם – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
שבארנו (כמו עליו נימנו שלא אנשים ולשם עליו שנימנו החבורה בני

ג), ה, ïéìøòìå,לעיל ïéìenìאוøeèt ,íéàîhìå íéøBähì ÇÄÀÈÂÅÄÇÀÄÀÇÀÅÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íãé úà íéìòaä eëLnL òãBðå BèçL,eúnL Bà,eàîèpL Bà–øeèt,úeLøa èçML éðtî. §¨§©¤¨§©§¨¦¤¨¨¤¥¤¦§§¨¦§¥¤¨©¦§
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡çñtä úà ïéìBö ãöék?ïBnø ìL ãeôL ïéàéáî,Búáe÷ð úéa ãò åét CBzî BáçBz,éða úàå åéòøk úà ïúBðå ¥©¦¤©¤©§¦¦§¤¦£¦¦©¥§¨§¥¤§¨¨§¤§¥
BëBúì åéòî;éøácéìéìbä éñBé éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äæ àeä ìeMa ïéîk,Bì äöeç ïìBz àlà. ¥¨§¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥§¦¦¤¤¨¨¨

·ãeôMä ìò àG çñtä úà ïéìBö ïéà,àìkñàä ìò àGå.øîà÷Bãö éaø:äNòîìàéìîb ïaøaéáèì øîàL ¥¦¤©¤©©©§§©¨©§§¨¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©§¨¦
Bcáò:àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö.øepz ìL Bñøça òâð–BîB÷î úà óG÷é.ñøçä ìò Baèøî óèð ©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨¨©§©§¤©¦§¤§¨©¥¨§©©¤¤

.aiig:[åø÷áì] åì äéäù ñåðà àìå àåä ââåùã.mci z` milra ekyny:øçà ìò åðîðå äèéçù íãå÷ åðîî.e`nhpy e` ezny e`äðúð àì åéùëòã
:íìöà úåçãì úáù.xeht:êë ìò ÷åãáì åì äéä àìå àåä êëù òãåé äéä àìã ,àåä ñåðàù

f`̀.oenx ly cety .oilev cvikíçã ,ïî÷ìãë ,àì úëúî ìù ãåôùáå .àéî ÷éôî àì ïåîøå ,íéîá ìùåáî ìùá äéì äåäå àéî é÷ôîã íéöò øàù àìå
:øçà øáã éìö àìå ùà éìö øîà àðîçøå ,ãåôù úîçî äìöðå åìåë íç åúö÷î.df `ed leya oink:äøã÷ä êåúáë åëåúì åéòî éðá ïéìùáúîùoilez

.el dveg:ò"øë äëìäå .äìè ìù åéôî äìòîì ãåôùá ïáçåú
aa.'ek wecv iax xn`:÷åãö éáøë äëìäå ,'åëå ÷åãö ø"àå äøùë àéä úá÷åðî äìëñà íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîly eqxga gqtd rbp

.slwi xepz:àåä ùà éìö àìå øåðúä ñøç íåçî íù äìöðù ,øåðúá òâåðä íå÷î çñôä ïî.eil` xfge qxgd lr eahexn shpïî íîçúðù ïîåù øæçù

`xephxa yexit

שם). שבארנו (כמו כשר שהפסח לפי –BèçL,בשבת הפסח את – ÀÈ
íeî ìòa àöîðåולאחר שחיטתו, לפני אותו בדק שלא כגון – ÀÄÀÈÇÇ

גלוי, מום בו נמצא פסול,áiçהשחיטה שהפסח לפי חטאת, – ÇÈ
לו שהיה משום אנוס, נקרא ואינו בשוגג. השבת את שחילל ונמצא

לא. או הוא מום בעל אם השחיטה לפני àöîðåלבדקו BèçLÀÈÀÄÀÈ
øúqa äôøèוכיוצא המוח בקרום נקב שהיה כגון נסתר, במקום – ÀÅÈÇÅÆ

פסול, שהקרבן פי על אף השחיטה, לפני לבדקו אפשר שאי בזה,

øeèt.שוגג ולא הוא שאנוס מחטאת, –BèçLבשבת הפסח את – ÈÀÈ
בעלים, לו שיש השחיטה,òãBðåבחזקת לאחר –íéìòaä eëLnL ÀÇÆÈÀÇÀÈÄ

íãé úàונמצא אחר, קרבן על ונימנו השחיטה קודם זה מקרבן – ÆÈÈ
למנוייו, שלא eúnLשנשחט Bà,בעליו –eàîèpL Bàונדחו – ÆÅÆÄÀÀ

פסול, שהפסח פי על אף שני, הואøeètלפסח שאנוס מחטאת, – È
שוגג, úeLøaולא èçML éðtîבעלים שאין ידע לא שהרי – ÄÀÅÆÈÇÄÀ

זה. בדבר לחקור מחוייב היה לא ואף לפסח,

âקודש âשבת
א ה נ מש ר ו א ב

"אל ט): יב, (שמות שנאמר אש, צלי אלא נאכל הפסח קרבן שאין הזכרנו, כבר
במים, מבושל ובשל נא ממנו `yתאכלו ilv m` ik."קרבו ועל כרעיו על ראשו

והיסוד הפסח; צליית של הדינים בפרטי עוסקות שלאחריה והמשנה משנתנו
יהא שלא וכן אחר, דבר מחמת ולא האש מחמת צלי הפסח שיהא הוא, ההלכתי

צלייתו. בשעת בישול של חשש כל

çñtä úà ïéìBö ãöék?הפסח קרבן בשר את –ãeôL ïéàéáî ÅÇÄÆÇÆÇÀÄÄÀ
ïBnø ìLמשנתנו צלייתו; לשם בפסח לתחבו כדי רימון, עץ של – ÆÄ

דברים: שני להשמיע ולא`.באה עץ, של בשפוד הפסח את שצולים

כולו מתחמם שהוא מפני ב), משנה להלן (כמפורש מתכת של בשפוד
הפסח ונמצא כולו") חם מקצתו ("חם באש המתלבן חלקו מחמת

אמרה והתורה האש, מחום ולא השפוד מחום טט))::נצלה ייבב,, ((ששממוותת

למשנתנו; בהקדמה שבארנו כמו אש", עץa."צלי של השפוד שיהא
מבחוץ, יבשים הם אפילו העצים, שאר שכן עצים, שאר של ולא רימון,

אותם שתוחבים בשעה או שמתחממים בשעה מים מתוכם מוציאים
אמרה והתורה קצת, בהם מתבשל הפסח ונמצא "אל((ששםם))::בבשר,

נא ממנו mina",תאכלו lyean lyaeהוא שאם רימון, עץ כן שאין מה
מבפנים גם הוא יבש מבחוץ ייררווששללממיי));;יבש אתBáçBz((גגממרראא;; – Â

åétהשפוד, CBzî,הפסח קרבן של –Búáe÷ð úéa ãòמקום – ÄÄÇÅÀÈ
אין וכך למטה, השחיטה כשבית בתנור אותו ותולה הרעי, יציאת

פיו; מצד הוא השפוד של העבה החלק שכן מהשפוד, נשמט הפסח

BëBúì åéòî éða úàå åéòøk úà ïúBðåשנאמר "ראשו((ששםם))::– ÀÅÆÀÈÈÀÆÀÅÅÈÀ
בהסרת ואין כאחד; כולו נצלה שיהא כלומר קרבו", ועל כרעיו על
הגידים, וחיתוך פירוק אלא כאן שאין עצם, שבירת משום הכרעיים

עצם שבירת משום בו אין בגידים éñBé((ההממאאיירריי));;והמחתך éaø éøácÄÀÅÇÄÅ
éìéìbäלתוך המעיים בני ואת הכרעים את שמכניסים הסובר – ÇÀÄÄ

צלייתו. בשעת äæהכבש àeä ìeMa ïéîk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÄÄÆ
קדרה, כבתוך הכבש בתוך מתבשלים כאילו שהכרעיים –ïìBz àlàÆÈÈ

בשפוד, מעיו ובני כרעיו את –Bì äöeç.ראשו לצד לכבש, – È
.`aiwr iaxk dklde

ב ה שנ מ ר ו א ב

ãeôMä ìò àG çñtä úà ïéìBö ïéàמהטעם מתכת, של – ÅÄÆÇÆÇÇÇÀ
שחלקו כלומר כולו", חם מקצתו ש"חם לפי הקודמת, במשנה שבארנו

ונמצא באש, המתלבן החיצון חלקו ידי על מתחמם בבשר התחוב
האש; מחום ולא השפוד מחום נצלה àìkñàäהפסח ìò àGå– ÀÇÈÇÀÀÈ

ברזל, של טס eilrכעין milev oi`yבשפוד שבארנו הטעם מאותו
במשנתנו: גורסים יש מתכת. dlkq`a.של `le cetya `lבגמרא

מחסרא"): ("חסורי פיסקה להוסיף צריך שכאן `dlkqמבואר, m`e
`id zawepnעולה האש וחום נקבים לה שיש מתכת של רשת היינו –

נוגע הפסח בשר שאין בכגון כאן ומדובר האלו, הנקבים דרך לבשר
גביה, מעל תלוי הוא אלא גופה, הפסח.dxykבאסכלה לצליית –

:Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîàÈÇÇÄÈÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÆÈÇÀÈÄÇÀ
àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àöהאסכלה על היינו – ÅÀÅÈÆÇÆÇÇÈÇÀÀÈ

שאסכלה לעיל, שנאמרה להלכה לסייע זה מעשה ובא המנוקבת;
מנוקבת. שאינה אסכלה משום במנוקבת גוזרים ואין כשרה, מנוקבת

–inlyexid itl,("מחסרא "חסורי פי (על כך מתפרשת משנתנו אין
חולק גמליאל רבן שכן קמא, תנא דעת את לסתור בא שהמעשה אלא
נצלה הפסח שנמצא פי על אף אסכלה, על לצלות שמותר וסובר

של לדעתו שם אמרו טעמים ושני האש, מחום ולא האסכלה מחום
גמליאל: בפסח`.רבן ולא מצרים בפסח אלא נאמר לא אש" ש"צלי

מחוםa.דורות, הבשר כשנצלה הלכך כאש, הן הרי האש שתולדות
שתולדות סובר, קמא תנא ברם האש. מחום נצלה כאילו הריהו האסכלה

כאש אינן ששללממהה""))..האש ""ממללאאככתת הפסח,òâð((עעייייןן –ìL Bñøça ÈÇÀÇÀÆ
øepz,התנור של החרס מחום מגעו מקום שנצלה ונמצא –óG÷é ÇÄÀ

הפסח, מן –BîB÷î úàצלי" שאינו בחרס, שנגע המקום את – ÆÀ
Baèøîאש". óèð,הבשר של –øçä ìòñהרוטב ונצלה – ÈÇÅÈÀÇÇÆÆ

åéìòמחומו, øæçå,בפסח ונבלע וחזר –BîB÷î úà ìhéכלומר – ÀÈÇÈÈÄÙÆÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìò øæçå–BîB÷î úà ìhé.úìqä ìò Baèøî óèð–BîB÷î úà õî÷é. §¨©¨¨¦Ÿ¤§¨©¥¨§©©Ÿ¤¦§Ÿ¤§

:çñôá òìáðå ñøçä.enewn z` lehi:àåä ñøçä ïî éìö ïîåù åúåàå ,äáøä åëåúá òìáð ïîåùã ,òáöà éáåòë äìéèðá àìà äôéì÷á éâñ àìåeahexn shp
.zleqd lråîå÷î úà õåî÷é êëìä ,øçà øáã úîçî éìö äéì äåäã äéìëéîì øåñà úìåñä êåúáù áèåø àåääå ,úìåñ úîçî áèåø éìöîã úçúåø úìåñäå

:íéìåñôä íéùã÷ øàùë õîå÷ åúåà óåøùéå

`xephxa yexit

אצבע) (כעובי הבשר של מעוביו ליטול צריך אלא בקליפה די שלא

הרוטב. בו שנבלע המקום úìqäאת ìò Baèøî óèðשהיתה – ÈÇÅÈÀÇÇÙÆ
הסולת, מחמת ונצלה עליה הפסח בשר מרוטב ונטף רותחת הסולת

אש", "צלי שאינו לפי לאכלו אסור BîB÷îוהרי úà õî÷éשל – ÄÀÙÆÀ
כשאר אותו וישרוף הקומץ מלוא ממנה שיטול הסולת, מן הרוטב

הפסולים ((ררשש""יי))..קדשים
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a dpyn iriay wxt migqt zkqn

íãé úà íéìòaä eëLnL òãBðå BèçL,eúnL Bà,eàîèpL Bà–øeèt,úeLøa èçML éðtî. §¨§©¤¨§©§¨¦¤¨¨¤¥¤¦§§¨¦§¥¤¨©¦§
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡çñtä úà ïéìBö ãöék?ïBnø ìL ãeôL ïéàéáî,Búáe÷ð úéa ãò åét CBzî BáçBz,éða úàå åéòøk úà ïúBðå ¥©¦¤©¤©§¦¦§¤¦£¦¦©¥§¨§¥¤§¨¨§¤§¥
BëBúì åéòî;éøácéìéìbä éñBé éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äæ àeä ìeMa ïéîk,Bì äöeç ïìBz àlà. ¥¨§¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥§¦¦¤¤¨¨¨

·ãeôMä ìò àG çñtä úà ïéìBö ïéà,àìkñàä ìò àGå.øîà÷Bãö éaø:äNòîìàéìîb ïaøaéáèì øîàL ¥¦¤©¤©©©§§©¨©§§¨¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©§¨¦
Bcáò:àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö.øepz ìL Bñøça òâð–BîB÷î úà óG÷é.ñøçä ìò Baèøî óèð ©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨¨©§©§¤©¦§¤§¨©¥¨§©©¤¤

.aiig:[åø÷áì] åì äéäù ñåðà àìå àåä ââåùã.mci z` milra ekyny:øçà ìò åðîðå äèéçù íãå÷ åðîî.e`nhpy e` ezny e`äðúð àì åéùëòã
:íìöà úåçãì úáù.xeht:êë ìò ÷åãáì åì äéä àìå àåä êëù òãåé äéä àìã ,àåä ñåðàù

f`̀.oenx ly cety .oilev cvikíçã ,ïî÷ìãë ,àì úëúî ìù ãåôùáå .àéî ÷éôî àì ïåîøå ,íéîá ìùåáî ìùá äéì äåäå àéî é÷ôîã íéöò øàù àìå
:øçà øáã éìö àìå ùà éìö øîà àðîçøå ,ãåôù úîçî äìöðå åìåë íç åúö÷î.df `ed leya oink:äøã÷ä êåúáë åëåúì åéòî éðá ïéìùáúîùoilez

.el dveg:ò"øë äëìäå .äìè ìù åéôî äìòîì ãåôùá ïáçåú
aa.'ek wecv iax xn`:÷åãö éáøë äëìäå ,'åëå ÷åãö ø"àå äøùë àéä úá÷åðî äìëñà íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîly eqxga gqtd rbp

.slwi xepz:àåä ùà éìö àìå øåðúä ñøç íåçî íù äìöðù ,øåðúá òâåðä íå÷î çñôä ïî.eil` xfge qxgd lr eahexn shpïî íîçúðù ïîåù øæçù
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שם). שבארנו (כמו כשר שהפסח לפי –BèçL,בשבת הפסח את – ÀÈ
íeî ìòa àöîðåולאחר שחיטתו, לפני אותו בדק שלא כגון – ÀÄÀÈÇÇ

גלוי, מום בו נמצא פסול,áiçהשחיטה שהפסח לפי חטאת, – ÇÈ
לו שהיה משום אנוס, נקרא ואינו בשוגג. השבת את שחילל ונמצא

לא. או הוא מום בעל אם השחיטה לפני àöîðåלבדקו BèçLÀÈÀÄÀÈ
øúqa äôøèוכיוצא המוח בקרום נקב שהיה כגון נסתר, במקום – ÀÅÈÇÅÆ

פסול, שהקרבן פי על אף השחיטה, לפני לבדקו אפשר שאי בזה,

øeèt.שוגג ולא הוא שאנוס מחטאת, –BèçLבשבת הפסח את – ÈÀÈ
בעלים, לו שיש השחיטה,òãBðåבחזקת לאחר –íéìòaä eëLnL ÀÇÆÈÀÇÀÈÄ

íãé úàונמצא אחר, קרבן על ונימנו השחיטה קודם זה מקרבן – ÆÈÈ
למנוייו, שלא eúnLשנשחט Bà,בעליו –eàîèpL Bàונדחו – ÆÅÆÄÀÀ

פסול, שהפסח פי על אף שני, הואøeètלפסח שאנוס מחטאת, – È
שוגג, úeLøaולא èçML éðtîבעלים שאין ידע לא שהרי – ÄÀÅÆÈÇÄÀ

זה. בדבר לחקור מחוייב היה לא ואף לפסח,

âקודש âשבת
א ה נ מש ר ו א ב

"אל ט): יב, (שמות שנאמר אש, צלי אלא נאכל הפסח קרבן שאין הזכרנו, כבר
במים, מבושל ובשל נא ממנו `yתאכלו ilv m` ik."קרבו ועל כרעיו על ראשו

והיסוד הפסח; צליית של הדינים בפרטי עוסקות שלאחריה והמשנה משנתנו
יהא שלא וכן אחר, דבר מחמת ולא האש מחמת צלי הפסח שיהא הוא, ההלכתי

צלייתו. בשעת בישול של חשש כל

çñtä úà ïéìBö ãöék?הפסח קרבן בשר את –ãeôL ïéàéáî ÅÇÄÆÇÆÇÀÄÄÀ
ïBnø ìLמשנתנו צלייתו; לשם בפסח לתחבו כדי רימון, עץ של – ÆÄ

דברים: שני להשמיע ולא`.באה עץ, של בשפוד הפסח את שצולים

כולו מתחמם שהוא מפני ב), משנה להלן (כמפורש מתכת של בשפוד
הפסח ונמצא כולו") חם מקצתו ("חם באש המתלבן חלקו מחמת

אמרה והתורה האש, מחום ולא השפוד מחום טט))::נצלה ייבב,, ((ששממוותת

למשנתנו; בהקדמה שבארנו כמו אש", עץa."צלי של השפוד שיהא
מבחוץ, יבשים הם אפילו העצים, שאר שכן עצים, שאר של ולא רימון,

אותם שתוחבים בשעה או שמתחממים בשעה מים מתוכם מוציאים
אמרה והתורה קצת, בהם מתבשל הפסח ונמצא "אל((ששםם))::בבשר,

נא ממנו mina",תאכלו lyean lyaeהוא שאם רימון, עץ כן שאין מה
מבפנים גם הוא יבש מבחוץ ייררווששללממיי));;יבש אתBáçBz((גגממרראא;; – Â

åétהשפוד, CBzî,הפסח קרבן של –Búáe÷ð úéa ãòמקום – ÄÄÇÅÀÈ
אין וכך למטה, השחיטה כשבית בתנור אותו ותולה הרעי, יציאת

פיו; מצד הוא השפוד של העבה החלק שכן מהשפוד, נשמט הפסח

BëBúì åéòî éða úàå åéòøk úà ïúBðåשנאמר "ראשו((ששםם))::– ÀÅÆÀÈÈÀÆÀÅÅÈÀ
בהסרת ואין כאחד; כולו נצלה שיהא כלומר קרבו", ועל כרעיו על
הגידים, וחיתוך פירוק אלא כאן שאין עצם, שבירת משום הכרעיים

עצם שבירת משום בו אין בגידים éñBé((ההממאאיירריי));;והמחתך éaø éøácÄÀÅÇÄÅ
éìéìbäלתוך המעיים בני ואת הכרעים את שמכניסים הסובר – ÇÀÄÄ

צלייתו. בשעת äæהכבש àeä ìeMa ïéîk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÄÄÆ
קדרה, כבתוך הכבש בתוך מתבשלים כאילו שהכרעיים –ïìBz àlàÆÈÈ

בשפוד, מעיו ובני כרעיו את –Bì äöeç.ראשו לצד לכבש, – È
.`aiwr iaxk dklde

ב ה שנ מ ר ו א ב

ãeôMä ìò àG çñtä úà ïéìBö ïéàמהטעם מתכת, של – ÅÄÆÇÆÇÇÇÀ
שחלקו כלומר כולו", חם מקצתו ש"חם לפי הקודמת, במשנה שבארנו

ונמצא באש, המתלבן החיצון חלקו ידי על מתחמם בבשר התחוב
האש; מחום ולא השפוד מחום נצלה àìkñàäהפסח ìò àGå– ÀÇÈÇÀÀÈ

ברזל, של טס eilrכעין milev oi`yבשפוד שבארנו הטעם מאותו
במשנתנו: גורסים יש מתכת. dlkq`a.של `le cetya `lבגמרא

מחסרא"): ("חסורי פיסקה להוסיף צריך שכאן `dlkqמבואר, m`e
`id zawepnעולה האש וחום נקבים לה שיש מתכת של רשת היינו –

נוגע הפסח בשר שאין בכגון כאן ומדובר האלו, הנקבים דרך לבשר
גביה, מעל תלוי הוא אלא גופה, הפסח.dxykבאסכלה לצליית –

:Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîàÈÇÇÄÈÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÆÈÇÀÈÄÇÀ
àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àöהאסכלה על היינו – ÅÀÅÈÆÇÆÇÇÈÇÀÀÈ

שאסכלה לעיל, שנאמרה להלכה לסייע זה מעשה ובא המנוקבת;
מנוקבת. שאינה אסכלה משום במנוקבת גוזרים ואין כשרה, מנוקבת

–inlyexid itl,("מחסרא "חסורי פי (על כך מתפרשת משנתנו אין
חולק גמליאל רבן שכן קמא, תנא דעת את לסתור בא שהמעשה אלא
נצלה הפסח שנמצא פי על אף אסכלה, על לצלות שמותר וסובר

של לדעתו שם אמרו טעמים ושני האש, מחום ולא האסכלה מחום
גמליאל: בפסח`.רבן ולא מצרים בפסח אלא נאמר לא אש" ש"צלי

מחוםa.דורות, הבשר כשנצלה הלכך כאש, הן הרי האש שתולדות
שתולדות סובר, קמא תנא ברם האש. מחום נצלה כאילו הריהו האסכלה

כאש אינן ששללממהה""))..האש ""ממללאאככתת הפסח,òâð((עעייייןן –ìL Bñøça ÈÇÀÇÀÆ
øepz,התנור של החרס מחום מגעו מקום שנצלה ונמצא –óG÷é ÇÄÀ

הפסח, מן –BîB÷î úàצלי" שאינו בחרס, שנגע המקום את – ÆÀ
Baèøîאש". óèð,הבשר של –øçä ìòñהרוטב ונצלה – ÈÇÅÈÀÇÇÆÆ

åéìòמחומו, øæçå,בפסח ונבלע וחזר –BîB÷î úà ìhéכלומר – ÀÈÇÈÈÄÙÆÀ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt migqt zkqn

åéìò øæçå–BîB÷î úà ìhé.úìqä ìò Baèøî óèð–BîB÷î úà õî÷é. §¨©¨¨¦Ÿ¤§¨©¥¨§©©Ÿ¤¦§Ÿ¤§

:çñôá òìáðå ñøçä.enewn z` lehi:àåä ñøçä ïî éìö ïîåù åúåàå ,äáøä åëåúá òìáð ïîåùã ,òáöà éáåòë äìéèðá àìà äôéì÷á éâñ àìåeahexn shp
.zleqd lråîå÷î úà õåî÷é êëìä ,øçà øáã úîçî éìö äéì äåäã äéìëéîì øåñà úìåñä êåúáù áèåø àåääå ,úìåñ úîçî áèåø éìöîã úçúåø úìåñäå

:íéìåñôä íéùã÷ øàùë õîå÷ åúåà óåøùéå

`xephxa yexit

אצבע) (כעובי הבשר של מעוביו ליטול צריך אלא בקליפה די שלא

הרוטב. בו שנבלע המקום úìqäאת ìò Baèøî óèðשהיתה – ÈÇÅÈÀÇÇÙÆ
הסולת, מחמת ונצלה עליה הפסח בשר מרוטב ונטף רותחת הסולת

אש", "צלי שאינו לפי לאכלו אסור BîB÷îוהרי úà õî÷éשל – ÄÀÙÆÀ
כשאר אותו וישרוף הקומץ מלוא ממנה שיטול הסולת, מן הרוטב

הפסולים ((ררשש""יי))..קדשים

izdw - zex`ean zeipyn

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

... ג( ספר התניא נגמרת הדפסתו עתה כאן, וכשיוגמר במשך איזה שבועות, יושלחו כמה 
טופסים לאה"ק ת"ו, וה"ה בנוגע לסידור תהלת ה'.

ד( בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל, ות"ח על מ"ש במכתבו 
בענין השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת אהלי"י.

ה( בשו"ט בידי לבשרו, אשר תמול נגמר ענין הדפסה של בני המנוח הרנ"ד ע"ה דענבערג, 
גדולות  מקראות  מפרשים  עם  תהלים  ונדפס  הולך  ע"ה  אביהם  נשמת  שלזכר  זיכם  והשי"ת 
ובתוספת רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור, ובטח יבוא כהוספה בסופו 
מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים, וחמרא למרא 
וטיבותא לשקי' אשר גם לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום 

נתקבלה המחאתם על הוצאות ההדפסה...

ז(...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני, וכבר ידוע ומפורסם המבואר 
נקבה, אשה מזרעת תחלה  יולדת  בדא"ח בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש מזריע תחלה 

יולדת זכר, ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה, עיין תו"א לז, ג...

ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח 
כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית 
והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.
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והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr c sc:mixeqi mdilr e`ay mi`xen`n miyrn d`ian `xnbdàéiç éaø©¦¦¨
ìç àaà øaL.dlg -déaâì ìòeil` qpkp -ïðçBé éaø.exwaløîà ©©¨¨©¨§©¥©¦¨¨¨©

déìm`d ,`a` xa `iig iaxl opgei iaxéìò ïéáéáçïéøeqé E,xnelk ,el` ¥£¦¦¨¤¦¦
.mda dz` utg m`ddéì øîà,opgei iaxl `a` xa `iig iaxàìå ïä àì ¨©¥Ÿ¥§Ÿ

ïøëN.xky mdilr lawl cizr ip`y it lr s` ,el` mixeqia utg ipi` -øîà §¨¨¨©
déì,ok m` ,opgei iaxCãé éì áä,jci z` il oz -déãé déì áäé,eci z` `a` xa `iig iax el ozp -déî÷Bàå ¥©¦¨¨§©¥§¥§§¥

.ezlgnn `txzpy ,xnelk ,eilbx lr opgei iax ecinrde -
ìç ïðçBé éaøL.dlg -déaâì ìòeil` qpkp -àðéðç éaø.exwaldéì øîàm`d ,opgei iaxl `pipg iax ©¦¨¨¨©¨§©¥©¦£¦¨¨©¥

éìò ïéáéáçïéøeqé E.el`déì øîà,`pipg iaxl opgei iaxïøëN àìå ïä àìs` ,el` mixeqia utg ipi` - £¦¦¨¤¦¦¨©¥Ÿ¥§Ÿ§¨¨
.xky mdilr lawl ip` cizry it lrdéì øîà,opgei iaxl `pipg iaxCãé éì áä,jci z` il oz -déì áäé ¨©¥©¦¨¨§©¥

déãé,eci z` opgei iax el ozp -déî÷Bàå.ezlgnn `txzpy ,xnelk ,eilbx lr `pipg iax ecinrde - §¥§§¥
:`xnbd dywnéànà,eilbx lr `pipg iax ecinriy jkl opgei iax jxved recn -déLôðì ïðçBé éaø íé÷Bì- ©©¥©¦¨¨§©§¥

.`a` xa `iig iaxl cinrdy itk ,envr z` cinrdl opgei iax did leki ixd
:`xnbd zvxznéøîà,ef `iyew aeyia daiyid ipa exn` -.íéøeñàä úéaî Bîöò øézî Leáç ïéàlyne ¨§¦¥¨©¦©§¦¥¨£¦

uegan `eaiy xg` mc`l jixv `ed `l` ,myn envr z` xxgyl leki epi` mixeq`d ziaa xeq`d mc`y myky ,`ed
l` ,envr z` `txl leki epi` dlegd jk ,edxxgyie.eilbx lr ecinrie xg` mc` `eaiy jixv `

ìç øæòìà éaøL.dlg -déaâì ìòeil` qpkp -ïðçBé éaø.exwalàæç,opgei iax d`x -éðb à÷ äåäc ©¦¤§¨¨¨©¨§©¥©¦¨¨£¨©£¨¨¨¥
ìôà úéáa.jeyg ziaa akey xfrl` iaxy -àøBäð ìôðe déòøãì déélbx`ede erexf z` opgei iax dlib - §©¦¨¥©§¥¦§¨¥§©§¨

.ce`n did dti oky ,widan opgei iax ly exya didy zngn ,ziadøæòìà éaø éëa à÷ äåäc dééæçd`x - ©§¥©£¨¨¨¥©¦¤§¨¨
.dkea `edy xfrl` iax z` opgei iaxúéëa à÷ éànà ,déì øîà,dz` dkea recn -àìc äøBz íeMî éà £©¥©©¨¨¥¦¦¨§Ÿ

zLtàxak ixd ,jpevx itk dxez cenll ziaxd `ly meyn m` -eðéðLzegpna(.iw),zepaxw z`ad iablãçà' ©¥§§¨¦¤¨
,'íéîMì Baì ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå äaønämc` oiae ,dlerl dnda `iand xiyr mc` oia ,xnelk ©©§¤§¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¦©¨©¦

.miny myl mail mipeekny i`pza ,`ed jexa yecwd iptl deya md miaiag ,dgpnl zleq `iand ipríeMî éàå§¦¦
éðBæîixdy ,jk lr xrhvdl jl oi` ,jl miievn jizepefn oi`e ,xiyr jpi`y jk lr dz` dkea m`e -íãà ìk àì §¥Ÿ¨¨¨

ì äëBæ,úBðçìL ézL.xyerl mbe dxezl mb mikefd md mihrn ,xnelkéða íeMî éàålr dz` dkea m`e - ¤¦§¥ª§¨§¦¦¨¥
,ezny jipaøéa äàøéNòc àîøb ïécixiyrd ipa ly ef mvr d`x -. ¥©§¨©£¦¨¨¦

déì øîà`l` ,dkea ip` el` mixac lr `l ,opgei iaxl xfrl` iaxàðéëa à÷ àøôòa éìác àøôeL éàäì £©¥§©§¨§¨¥§©§¨¨¨¥¨
.dkea ip` xtra zelal cizry df jiitei lr -

déì øîà,xfrl` iaxl opgei iaxúéëa à÷ éàcå àc ìò.zekal jl ie`x i`ce df xac lr -eäééåøz eëáe £©¥©¨©©¨¨¥§©§©§
.eicgi mdipy ekae -

éëäå éëäcà,jk oiae jk oia -déì øîàm`d ,xfrl` iaxl opgei iaxéìò ïéáéáçïéøeqé E.el`déì øîà ©§¨¦§¨¦¨©¥£¦¦¨¤¦¦¨©¥
,opgei iaxl xfrl` iaxïøëN àìå ïä àì.xky mdilr lawl ip` cizry s` ,el` mixeqia utg ipi` -déì øîà Ÿ¥§Ÿ§¨¨¨©¥
,xfrl` iaxl opgei iaxCãé éì áä,jci z` il oz -déãé déì áäé,eci z` opgei iaxl xfrl` iax ozp -déî÷Bàå ©¦¨¨§©¥§¥§§¥

.ezlgnn `txzpy ,xnelk ,eilbx lr opgei iax ecinrde -

רש"י 

.äééìâ:dirxcl opgei iaxìôðå
.àøåäðdid dtiy widan exya didy

z` xkeyda n"aa opixn`ck c`n
:(.ct sc) milretd.äøåú íåùî éà

:jpevxk daxd zcnl `ly

 עין יעקב - מסכת ברכות 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט

 עדס דעוכ ם לןינ כליהנ   199 

קצט

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מלאכתו מלאכת שמים מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - אשר מפני סיבות נתעכב המענה שלי ואתו הסליחה.

ובמה דשאילנא קדמיכון בהמשך למכ' הקודם אשר שאלתו היתה שכיון שלשון ביאורי 
הזהר הוא שנפסק היחוד דיעקב ורחל אשר זה שולל ג"כ הענין דהשפעה דרך ספי' המלכות אפי' 

בבחי' מעבר.

ולדידי הרי אדרבה מהל' יחוד מוכח דלא כמר. והנקודה בכ"ז מבוארת בהקדמה כללית 
והוא המובא  עבודת האדם,  גם מבלי  פעולתם הם  וחלק  בכלל מציאות הספירות  וידועה, אשר 
יחוד  אשר  דחו"ב  פנימי  ויחוד  דחו"ב  חיצוני  יחוד  ענין  בהבדל  ובדא"ח  בקבלה  מקומות  בכמה 
חיצוני אינו תלוי בעבודת האדם, וע"ז נאמר לא ישבותו וגו' וגם אחר מתן תורה ישנם כמה ענינים 
יו"ט  משא"כ  וקיימא,  מקדשא  דשבת  הענין  וע"ד  ג"כ,  גופא  בתורה  אפילו  אלא  עוד  ולא  כאלו 
ועיין בהקדמה לפרי עץ חיים אשר בספירות עצמן ישנם שני הענינים  דישראל מקדשי לזמנים. 

וכנ"ל.

כן בעבודת האדם עצמו הנה כשממשיך עד לאותיות המחשבה ועאכו"כ בדבור ועאכו"כ 
במעשה, ה"ז גורם למעלה השפעה בספי' המלכות, ומובן אשר במעשה יותר מאשר בדבור, ובדבור 
יותר מאשר במחשבה, ועאכו"כ כשבא הדבור אל הזולת שלמטה ועאכו"כ כשישנו יחוד זו"נ שעי"ז 
הוא הולדת דבר חדש לגמרי. ודוגמא לזה הוא ג"כ מה שמצינו בכמה נבואות שעשו הנביאים איזה 
וכמבואר  הנבואה,  דבר  לבטל  ביותר אשר אז קשה  הנבואה למטה מטה  נמשכה  מעשה, שעי"ז 
בספרים, ועיין ג"כ מכתב רבינו הזקן בביאור )בהסידור מאה שערים( מה שהרב המגיד כשהי' נופל 

לו ענין במחשבה הי' ממשיכו בדבור ג"כ.

כלל  זה סתירה  אין  ורחל  דיעקב  היחוד  נפסק  הנ"ל מובן שאף שבהסתלקות רחל  וע"פ 
להשפעה לספי' המלכות דרך מעבר, ולא עוד - אפילו בבחי' התלבשות )וזה בא בהוספה על מכ' 
הא'(, אלא שהולדת ענין חדש לגמרי ושנמצא בו שני הקצוות הולדת בדומה לו ומהות בפ"ע, ה"ז 
שגם  שכמובן  אף  השכל,  השפעת  על  הטפה  השפעת  במעלת  בכ"מ  המובא  ע"ד  והוא  אפשר,  אי 

בהשפעת השכל עובר דרך ספי' המלכות היינו כמה צמצומים והתלבשות וכו'.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח

מה ששואל כת"ר שי' אודות המאמרים והשיחות שלי, הנה לע"ע מלבד אחדים בודדים 
מהם עדיין לא סדרתים, אבל מוסג"פ העתק מכתבי כללי לחה"פ הבע"ל אשר תקותי שיעניין את 

כת"ר שי'.

בטח הנדבר ע"ד עריכות הסדר ברבים, גם השתא קיים הוא.
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:Fz`xrdA ddFW `EdW dOM xrW FnvrA ElNd minkgd on cg`e cg` lM 'ixn`ìBèéì ©§¦¨¤¨§¤¨¦©£¨¦©¨§©§¦¥©¨¤¤§©£¨¨¦
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xAcie DzF` dYtIW ,DzEvx`e d`nh EpiidC KM̈§©§ª§¨§©§¨¤§©¤¨¦©¥
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xcde DzEvx`e d`nh rnWnC d`nh icM§¥ª§¨§©§©ª§¨§©§¨©£©
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mc`d aiigzn mgl xkka `hgy `hg liayay ,ezligzl eteqn
,`xnbd zl`ey .dpef dy` lr `ay ink yperaàáø øîàéàä- ¨©¨¨©

weqtd oeyl ixd'íçì økk ãò äðBæ äLà ãòaitk yxtzn epi` ' §©¦¨¨©¦©¤¤
' eixacl ixdy ,`xier ax yxcy'äðBæ äMà ãò íçì økk ãòa§©¦©¤¤©¦¨¨

déì éòaéîdyrnd lr yxtzn 'cra'y meyn ,aezkl did jixv - ¦¨¥¥§©
z` yxc `xier ax eli`e ,lawny yperd lr yxtzn 'cr'e ,dyry©

.jtidl weqtdàáø øîà àlà,jk weqtd z` yexcl yiàaä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¨
óBqì ,äðBæ äMà ìòy eteq -,íçì økk Lwáîicil ribny ©¦¨¨©§©¥¦©¤¤

.zeiprúìéèða ìæìænä ìk øæòéìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§©§¥¦§¦©
íéãée zny eteq ,eici z` lehil `la lek`l libxy -ïî ø÷òð ¨©¦¤¡¨¦

íìBòä. ¨¨
áø øîà éMà øa àéiç áø øîàmc` lhepyk ,¯ íéðBLàø íéî ¨©©¦¨©©¦¨©©©¦¦¦

,dcerqd iptly mici zlihpéøöåéãé déaâiL Cdlihpd zrya ¨¦¤©§¦©¨¨
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`lC ikid iM xaC zexr DA `vOWM FziAn DWxbl Dlral dEv 'eM xn` `pngx ,lirl§¥©§¨¨¨©¦¨§©£¨§¨§¨¦¥§¤¨¨¨¤§©¨¨¦¥¦§Ÿ

:`nWnEWl `ixw iM `ziaA `zEpf lirl xn`cM ,Dizial DixYqY¦§§¥§¥¥¦§¨©§¥§¨§¥¨¦©§¨§§§¨
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

dil ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

`kd la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit`

dxizq eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc

`pwn cvikc `pyil xity iz`e xenb iepiw epiidc

`kd t"de `tiql `yix `l` icin `iyw `le dl

ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc yexit `nl`

`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn cvik

zeaezkc(.bi sc)i`n 'nba yxtne zxacn de`x

dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp zxacn

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen oiicr

itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

`yixc xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid

seq mzd `zi` ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq

dxac `le enr dxzqp m` `d enr xaczy xac

`z` dxeac dinza yexit melk dzxizq oi`

oiicr dxzqp `le enr dxac 'it` jl xnin

xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial zxzen

lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk

øçàìdy`d wxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy(.`t sc zeaezk)

opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
in
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ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå',dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå' øîàpL¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨
éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå ,'úBàNðä©¦¨§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦
éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä úçà ìà àð̈¤©©©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨
äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò øëN äìBò áéø÷î íãà̈¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨
áeúkä åéìò äìòî äìôL BzòcL éî ìáà ,Bãéa§¨£¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨©¨
íéäìà éçáæ' øîàpL ílek úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦
,úñàîð Búléôz ïéàL àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø©¦§¨¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
øîàå .'äfáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
,äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©
àlà 'íNå' éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå'§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨
,àéL÷ àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå'§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨©§¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà̈§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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סוטה. פרק ראשון - המקנא לאשתו - דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י
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רז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(ipy meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר מלאו שבע שנים לבנם... שי'. הנה יה"ר מהשי"ת שהוא 
וזוגתו שי' יגדלוהו יחד עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ומה שכותב אז ער פארשפילט זיך, הנה יש להשתדל שגם בזה יהי' איזה ענין של לימוד 
עם  ביחד  דהישיבה  והר"י  הר"מ  עם  בזה  יתייעצו  וכאשר  אמריקה(  למנהג  מתאים  שאינו  )אף 

הרה"ח וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, בטח ימצאו דרכים בזה.

בברכת החג.
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyily meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§

íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤
äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨

dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤
m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal

.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨
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רט

oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥

zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt` dxEq £̀¨£¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)dURzp `d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¨

WiC rnWnE `Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYnª¤¤¦¦§¦§¦¦¨©§©§¥

:dxEq` dURzp ENt`W zxg`.åéçà Bì Léå ©¤¤¤£¦¦§¨¨£¨§¥¨¦
dWExBd on eia`l clFPW llg `Ede eia`n¥¨¦§¨¨¤©§¨¦¦©§¨

zFlEqRd miWpA xYnE ,dPdMd on lNgzpe§¦§©¥¦©§ª¨ª¨§¨¦©§

`le zFlEqR oi`UFPd mipdkA aizkcM dPdkl¦§ª¨§¦§¦§Ÿ£¦©§¦§§Ÿ

Frxf lNgi(`k `xwIe):llg Frxf `nl`àì §©¥©§©¦§¨©§¨©§¨¨Ÿ
.íaéúzDlral Ff dliraA dxq`p m` df e"wn ¦§©¥¦¤¦¤¤§¨¦§¦¨§©£¨

drW DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨¨¨

DnAil `NW eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `lŸ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦¤Ÿ§©§¨

:oi`EVp gMn.àøeqà àkéìxYd `Ed Flv`e ¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨§¤§¤¥

lrAdW oFvxA dzPfA la` ,e"w df oi`e xEnB̈§¥¤£¨§¦§¨§¨¤©©©

,e"w ied eiYgY dzid m` df xEQ`A oieW maIde§©¨¨¨¦§¦¤¦¨§¨©§¨¨¥

zwwfp `id mipFW`xd oi`EVp zngn ixdW¤£¥¥£©¦¦¨¦¦¦¦§¤¤

:maIl e"w dlwlwzp lrAd lr m`e ,mEAIl©¦§¦©©©©¦§©§§¨©¨¨

'ipzn.äîeøúa ìBëàì:odM `Ed m`àa dìòaLå ¤¡¦§¨¦Ÿ¥§¤©£¨¨
.Cøca äéìòDzF` oiwcFA miOd oi` aEWC ¨¤¨©¤¤§¥©©¦§¦¨

oOwlcM(.gk sC)Wi`dW onfA ,oFrn Wi`d dTpe §¦§©¨©§¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦

f` eilr dxq`PW xg`n dilr `A `NW dTpn§ª¤¤Ÿ¨¨¤¨¥©©¤¤¤§¨¨¨¨

dTpn Wi`d oi` ,DpFr z` `VY `idd dX`d̈¦¨©¦¦¨¤£¨¥¨¦§ª¤

'nb :FYW` z` oiwcFA miOd oi` oFrnïì øäðàå ¥¨¥©©¦§¦¤¦§§©§©¨
.ïéðééò:oizipzOn eixacl di`x Epl `iadäèBñ ©§¦¥¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¦¨

.íiä úðéãîa íéãò dì LiLd`nhPW E`xW ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨¤¨¤¦§§¨

:dGn.da ïéà ãòåcg` crl lirl opiWxcC b"r` ¦¤§¥¥¨§©§¦¨§¥§¥¤¨

,cFr dYWY `NW zi`Ce dhFqlE dhFqA on`p¤¡¨§¨§¨©¨¦¤Ÿ¦§¤

iOp Dil opiWxce FhEWR icin `vFi `xwn oi ¥̀¦§¨¥¦¥§§©§¦¨¥©¥

z` Wi`d `iade xn`C `Ed DA oi` cre ,ikd̈¥§¥¥¨§¨©§¥¦¨¦¤

miOd oi` cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥¥©©¦

:DzF` oiwcFA.ïéðééòì eäðéøäðàå`xwC mEXn §¦¨§©§£¦§§©§¦¦¦§¨

dhFql DipiWxC `dC KM lM `Ed di`x e`l̈§¨¨¨¨§¨©§¦¥§¨

`NW cOllE Epiptl cg` cr DA WIW zi`Ce©¨¦¤¥¨¥¤¨§¨¥§©¥¤Ÿ

:dYWY.àéä äðBæ:ip` d`nh zxnF`d Dil `pY `dC dnExzA dxEq`C `hiWtE.éàúLc øúáì àlà:miOd dEwcA `l xW` lr ixTWM Edl opiwfgn `lC opirEnW`l Kixhvi`e.øétL ¦§¤¨¦§¦¨©£¨¦§¨§¨¨¨¥¨¤¤§¥¨£¦¤¨§¨©¦§©§¦§§¦§©§¦¨§Ÿ©§§¦¨§§©¨¥©£¤Ÿ§¨¨©©¦©¦
:`In Dl iwcA `l DA irci EedC mEXnC ,ixTWM Edl 'iwfgn `l ikd mEXnE.dì àéìz úeëæoOwl xn`C(.k sC):mixOd miOA dlFY zEkf.éâìôéî÷å:sqFi axe zWW ax.äðåeðúîa ¦¨¥Ÿ©§§¦§§©¨¥§¦©£¨§¥¨Ÿ¨§¥¨©¨§©§¨¨§¨©§©¨©§¨©©¦©¨¦§¨¦§§¥©¥¤§©¥§¦§©§¨

oOwl xn`wC(:ak sC):zEkf Dl dlYW dX` iAB.äìBz úeëæ:zgAWn Dpi`e mlFrl zclFi Dpi` la` ,cIn DphA davi `NW.úëìBäå äðååðúî àlà:zklFde zWgkn.äúéî dúBàa §¨¨©§©¨©©¥¦¨¤¨¨¨§§¨¤Ÿ¦§¤¦§¨¦¨£¨¥¨¤¤§¨§¥¨©§©©¤¨¦§©¨§¤¤©§¤¤§¤¤§¨¦¨
:Kxi lERpe DphA iEAv.øáñ úLL áøli`Fd Ffe ,`id dpeEpn Dl dlFY zEkGW in lkC bElti` `l dpeEpznA la` ,cEgl dzin DzF`A dzn `idW sFQW `N` iAxC Dilr opAx ibilR `l ¦¦§¨§¦¨¥©¥¤¨©Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¤¨¤¤¦¥¨§¨¦¨§£¨§¦§©§¨Ÿ¦§§¨¦¤§¨¨§©§¨¦§¦

:micr mEXn llM wcAl diE`x Dpi`W `N` zEkf Dl dlY `l dpeEpzp `le.øáñ óñBé áøåxEn`C `id opAx iPn `d dpeEpzp `lC mEXn i`e ,Dl dlFY zEkf `N` `id wcAl diE`x §Ÿ¦§©§¨Ÿ¨¨¨§¤¨¤¥¨§¨¦¨¥§¨¦¥¦§©¥¨©§¨¦¨¥¦¤¨§¨¨§¦¦§Ÿ¦§©§¨¨©¦©¨¨¦©£

:llM dpeEpzn `ied `l ixaqwC Dl dlFY zEkf oOwl.íéLpä éðôa íénä úà äçãî:miOd lr WFcTd mW dgOi `le d`nh `idW zFcFdl mdn zF`xi Edi `NW.àúéà éàåDl WiC §©¨§¨¨§¨¨§¥Ÿ©§¨¦§©§¨§¨©§¤¤©©¦¦§¥©¨¦¤Ÿ§§¥¥¤§¤¦§¥¨§Ÿ¦¨¤¥©¨©©©¦§¦¦¨§¥¨
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
yi
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨

ùé

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא לאשתו - דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריא

 הללמ עמ כדמהל ם לןינ ןהיפ   211 

ריא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyily meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(iriax meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨
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.dìåeðì éãk äpnî ïéøéáòî ,úBòaèå íéîæð úBàéìè÷å§©§¦§¨¦§©¨©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨
ìëå ,äéccî äìòîì BøLB÷å éøöî ìáç àéáî Ck øçàå§©©¨¥¦¤¤¦§¦§§§©§¨¦©¤¨§¨
,äéúBçôLå äéãáòî õeç úBàøì àa úBàøì äöBøä̈¤¦§¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨
dúBàøì úBøzeî íéLpä ìëå .ïäa ñb dalL éðtî¦§¥¤¦¨©¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
:'äðëúîæk äðéNòú àìå íéLðä ìk eøñåðå' øîàpL¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

àøîâøîà àãîb øa àéiç éaø øîà ,éléî épäðî §¨¨§¨©¥¦¥¨©©¦¦¨©©§¨¨©
àëä áéúk ,äøBz äøBz àéúà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨§¦¨¨
ìò' íúä áéúëe 'äøBzä ìk úà ïäkä dì äNòå'§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦¨¨©
óà ãçàå íéòáLa ïläl äî 'EeøBé øLà äøBzä ét¦©¨£¤©§©¨§¦§¦§¤¨©
,eäðéîøe :'eëå äéìò ïéîéiàîe :ãçàå íéòáLa ïàk̈§¦§¦§¤¨§©§¦¨¤¨§§¦§
äéìò ïéîéiàî Ck äzLz àlL äéìò ïéîéiànL Cøãk§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤¨§©§¦¨¤¨
øácä Cì øeøa íà éza dì íéøîBà ,äzLzL¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

ééøea ìò éãîò ,zà äøBähLíéî ïéàL éôì ,éúLe C ¤§¨©§¦§¦©§¥§¦§¦¤¥©¦
,éç øNa ìò çðenL Láé íñì àlà ïéîBc íéønä©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©
Bðéà äkî íL ïéà ,ãøBéå ìçìçî äkî íL Lé íà¦¥¨©¨§©§¥§¥¥¨©¨¥
,äléâî ä÷çîpL íãB÷ ïàk ,àéL÷ àì .íeìk ìéòBî¦§Ÿ©§¨¨¤¤¦§£¨§¦¨
eðz :'eëå äéðôì øîBàå :äléâî ä÷çîpL øçàì ïàk̈§©©¤¦§£¨§¦¨§¥§¨¤¨§¨
eòøéàL íéNòîe äãbä ìL íéøác äéðôì øîBà ïðaø©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤©¨¨©£¦¤¥§
àìå eãéâé íéîëç øLà' ïBâk ,íéðBLàøä íéáeúka©§¦¨¦¦§£¤£¨¦©¦§Ÿ
,BôBñ äéä äî ,LBa àìå äãBä äãeäé .'íúBáàî eãçë¦£¥£¨§¨¨§Ÿ¤¨¨
äéä äî ,LBa àìå äãBä ïáeàø .àaä íìBòä éiç ìçð̈©©¥¨¨©¨§¥¨§Ÿ¤¨¨
ïøëO äî ,ïøëO äîe .àaä íìBòä éiç ìçð ,BôBñ¨©©¥¨¨©¨©§¨¨©§¨¨
íãáì íäì' äfä íìBòa ïøëO äî àlà ,ïðéøîà à÷ãk¦§¨¨§¦©¤¨©§¨¨¨¨©¤¨¤§©¨
,äãeäéa àîìLa .'íëBúa øæ øáò àìå õøàä äðzð¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨¦§¨¨¦¨

äé økiå' áéúëc éãBàc ïçkLà,'épnî ä÷ãö øîàiå äãe ©§§¨§¥¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éãBàc ïìðî ïáeàø àlà¤¨§¥§¨¨§¥§¨©©¦§¥©©§¨¦
'úîé ìàå ïáeàø éçé' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ
øaãna ìàøNé eéäL íéðL ïúBà ìk ,'äãeäéì úàæå'§Ÿ¦¨¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨
ãîòL ãò ïBøàa ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä̈©§¨¤§¨§§¨¦¨¨©¤¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
ãiî 'äãeäéì úàæå' äãeäé ,äãBäL ïáeàøì íøb éî¦¨©¦§¥¤¨§¨§Ÿ¦¨¦¨

ì déøáéà ìò ,'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'ìàå' àòé÷øc àzáéúîì déì ïéìéiòî à÷ äåä àìå àôL §©§¨©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨§¤
à÷ äåä àì ,'Bì áø åéãé' ïðaø éãäa àzòîLa çøèîe ì÷Lî òãé à÷ äåä àìå ,'epàéáz Bîò©§¦¤§Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨¨¨¨Ÿ£¨¨
àìc éëéä ék ,éãBàc äãeäé àîìLa .'äéäz åéøvî øæòå' àúëìéäc àaélà àzòîL déì à÷ìñ̈§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨§¥¤¦¨¨¦§¤¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

éöç úLL áø øîàäå ,éãBàc déì änì ïáeàø àlà ,øîz óøOézèéøôîc (ìàøNé øa) éìò ó ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©¦§¨¥¦§¨¥
.øáBL ïéáúBk dpéî zòîL :'eëå éðà äàîè äøîà íà :éäBçà eãLçéì àìc éëéä ék ,déàèç¤§¥¦¥¦§Ÿ¥¨§£¦¦¨§¨§¥¨£¦§¨§©§¦¨§¦¥
ïéàL íB÷îa ,àáø øîà àlà ,éðz÷ úøáBL àäå ,àáø déì øîà .úòø÷î éðz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦§¨©©¨©¥¨¨§¨¤¤¨¨¥¤¨¨©¨¨§¨¤¥

ì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå :ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk,dúBà ïéìòî :çøæî éøòL §¦§¨¨§¦©§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨©£¦¨
íúä
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רטו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(iriax meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רטז

 216   הללמ עמ כדמהל ם לןינ ןהיפ 

xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dheq(iying meil)

àîéé÷ íúäzkylay lecbd oic ziaa z`vnp xak `id ixd - ¨¨©§¨
,`xnbd zvxzn .dilr enii` my ixdy ,zifbddì ïðé÷qîc§©§¦©¨

éãk dì ïðéúçîedòbééì,drbiil ick dze` micxene dze` milrn - ¨§¦©¨§¥§©§¨
uegn l` dze` ecixed ,dilr enii`e dze` elrdy xg`ly xnelk
dn oirke .dzpif m` dcez jk jezne ,rbiizzy ick ziad xdl

,mc` bexdl ick cirdl mi`ad micr iabl ep`vnyéaø ,àéðúc§©§¨©¦
øîBà øæòìà ïa ïBòîL,íéãòä úà ïéòéqî ïéc úéacirdl mi`ad ¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤¨¥¦
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íeMî àîìéc Bà ,ébñ énð ïè÷ ìeöìöáe àeä äéìòî¥¨¤¨§¦§¨¨©¦©¦¦§¨¦
àéáî ïäk Cëéôì ìeöìöa Bì äøâç àéä øî øîàc§¨©©¦¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦
øîà .ákòî ,äéccî äìòîì dì øLB÷å éøönä ìáç¤¤©¦§¦§¥¨§©§¨¦©¤¨§©¥¨©
dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî Ck øçàå äeúéðz ,déì¥§¦¨§©©¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨
ìëå :äéìòî äéãâa eèîMé àlL éãk äéccî äìòîì§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨§¨
zøîà ,àéL÷ àôeb àä :'eëå äàøé da úBàøì äöBøä̈¤¦§¨¦§¤§¨¨©§¨¨§©§
éøáb àðL àì àîìà ,äàBø da úBàøì äöBøä ìk̈¨¤¦§¨¤©§¨Ÿ§¨©§¥
,dúBàøì úBøzeî íéLpä ìk éðz øãäå ,éLð àðL àìå§Ÿ§¨¨¥©£©¨¥¨©¨¦¨¦§¨
øîà .íéLðà dîbøz ,éiaà øîà .àì íéLðà ,ïéà íéLð̈¦¥£¨¦Ÿ¨©©©¥©§§¨©¨¦¨©
,éðz÷ äàBø da úBàøì äöBøä ìk àäå ,àáø déì¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤¨¨¥
àðL àì ,äàBø da úBàøì äöBøä ìk ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨
øîàpL äúBàøì úBáéiç íéLðå ,éLð àðL àìå éøáb©§¥§Ÿ§¨¨¥§¨¦©¨¦§¨¤¤¡©

:'äðëúnæk äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå'äðLî §¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨¦§¨
úà äèM÷ àéä ,Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîa§¦¨¤¨¨¥¨§¦¦¦§¨¤
dîöò úà äúlb àéä .dìåeð íB÷nä ,äøéáòì dîöò©§¨©£¥¨©¨¦§¨¦¦§¨¤©§¨
äøéáòa äìéçúä Cøia .äéìò älb íB÷nä ,äøéáòì©£¥¨©¨¦¨¨¤¨©¨¥¦§¦¨©£¥¨
äléçz Cøiä ä÷ìz Cëéôì ,ïèaä Ck øçàå ,äléçz§¦¨§©©¨©¤¤§¦¨¦§¤©¨¥§¦¨

:èìt àì óebä ìk øàLe ïèaä Ck øçàåàøîâ §©©¨©¤¤§¨¨©Ÿ¨©§¨¨
éèa äcîc áb ìò óà ,óñBé áø øîàét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø éðz ïëå óñBé áø øîàc .ìéèa àì äcîa ,äì ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨§¦¨Ÿ¨¦§¨©©¥§¥¨¥©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦

äiç Bà âbä ïî ìôBð Bà ,äìé÷ñ áéiçúpL éî .eìèa àì úBúéî òaøà ïéc àlà ,eìèa àäå .eìèa àì úBúéî òaøà ,éøãäðñ äìèaL¤¨§¨©§¤§¥©§©¦Ÿ¨§§¨¨§¤¨¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨¥¦©©©¨
éî .åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì øñîð Bà ,äâéøä áéiçúpL éî .BLékî Lçð Bà ä÷éìãa ìôBð Bà ,äôéøN áéiçúpL éî .BzñøBc©§¦¤¦§©¥§¥¨¥¦§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥£¦¨¦§©©©§¦§¦¨¦¨¨¦
äàñàña' øîàpL ,Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîaL ïépî ,øîBà éaø äéä àéðz .ékðBøña úî Bà øäða òáBè Bà ,ä÷éðç áéiçúpL¤¦§©¥£¦¨¥©§¨¨¥¦§§¦©§¨¨¨©¦¥¦©¦¤§¦¨¤¨¨¥¨§¦¤¤¡©§©§¨
øîBì ãeîìz ,ïépî àìëeòå ïîBz ,òáBø éöçå òáBø ,á÷ éöçå á÷ ,á÷øz éöçå á÷øz úBaøì ïépî ,äàñ àlà éì ïéà ,'äðáéøz dçìLa§©§¨§¦¤¨¥¦¤¨§¨¦©¦§©©§©§¥¦©§©©©£¦©©©£¦©¤§§¨¦©¦©§©
eðéöî ïëå .'ïBaLç àöîì úçàì úçà' øîBì ãeîìz ,ìBãb ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìkL ïépîe .'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'¦¨§Ÿ¥§©©¦©¦¤¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨©§©©©§©©¦§Ÿ¤§§¥¨¦
dðBì÷ äàøîe øBðwð øòL ìò dãéîòî ïäk Cëéôì ,Bì úBàøéì dúéa çút ìò äãîò àéä ,dì eããî da äããnL äcîaL äèBña§¨¤§¦¨¤¨§¨¨¨§¨¦¨§¨©¤©¥¨¥¨§¦¨Ÿ¥©£¦¨©©©¦¨©§¤§¨
Cëéôì ,äéðt Bì äèM÷ àéä .äéìâø úçz Bçéðîe dLàø ìòî ätk ìèBð ïäk Cëéôì ,dLàø ìò ïéàð ïéøceñ Bì äñøt àéä .ìkì©Ÿ¦¨§¨¨¦¨¦©Ÿ¨§¦¨Ÿ¥¥¦¨¥©Ÿ¨§¦©©©§¤¨¦¦§¨¨¤¨§¦¨
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ריט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dheq(iying meil)

àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc`l mlerly ,mipicd oia dxizqd §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨
y `l` ,xedxdl opax eyygàëädheq iabl -éàî àîòèmrhd - ¨¨©£¨©

`ed ,dteb z` milbnyíeMîxn`pyìk eøñåðå''íéLðäjkle - ¦§¦©§¨©¨¦
bdpzdl xqen egwie miypd z`f e`xiy ick ,dyiial deevn

j` .epfy cyg icil mnvr z` `iadl `le zeripvaíúäiabl - ¨¨
ebdpi `le xqen egwi zexg`y ick dyiial jixv oi` ,lwqidl z`vei

ixdy ,dzenkäfî ìBãb øeqéé Eì ïéà`idyk dze` ze`exy - ¥§¦¨¦¤
.zlwqpàîéz éëåézøz da ãéáòì`idy mb e`xiy xn`z m`e - §¦¥¨©£¦¨©§¥

,dze` miyiiany mbe zbxdpäeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà, ¨©©©§¨¨©©¨©£¨
y meyn ,ok miyer oi`øîà'EBîk Eòøì záäàå' àø÷cnlpe , ¨©§¨§¨©§¨§¥£¨

y o`knBì øBøabxdidl `veil xexal yi -äôé äúéî`ly - §¦¨¨¨
.eze` mizinnyk yiiazi

,`xnbd zl`eyàéä éàpz ïîçð áøc àîéìoicdy xn`p m`d - ¥¨§©©§¨©¨¥¦
iax zwelgna dielz ,dti dzin bxdpl xexal yiy ongp ax xn`y
opaxy ,mzwelgn mrh dfe .lwqidl z`veid iabl opaxe dcedi
zlwqp dy`d oi`y mixaeq okle dti dzin xexal yiy mixaeq
.dnexr zlwqpy xaeq okle df oic lr wleg dcedi iaxe ,dnexr

,`xnbd dgecàìdcedi iax zwelgna miielz `l ongp ax ixac - Ÿ
`l` ,opaxeïîçð áøc eäì úéà àîìò éleëc`veil xexal yiy - §¥¨§¨¦§§©©§¨

,dti dzin bxdidléâìôéî÷ àäa àëäå`id dn ewlgpy `l` - §¨¨§¨¨¦§§¥
,dl dti xzeid dzindøáñ øî,mixaeq opax -éãò déðBéæadéì ó ©¨©¦§¥¨¦¥

àøòvî éôèdéôeâc`lyn dfazz `ly dy`l aeyg xzei - §¥¦©£¨§¥
z` akri dfy s` micba mr lwqidl dy`d dticrn okle ,xrhvz
`idyk lwqdle zefazdl xy`n ,xzei xrhvdl dl mexbie dzind

.dl dtid dzind `id ef `linne ,dnexrøîedcedi iax -,øáñ ©¨©
éãò déôeâc àøòöódéðBéæaî éôè déì`ly dy`l aeyg xzei - ©£¨§¥¨¦¥§¥¦¦§¥

lwqidle zefazdl dy`d dticrn okle ,dfazz `lyn xrhvz
dl enxbie dzind z` eakri xy` micba mr lwqidln ,dnexr

.dl dtid dzind `id ef `linne .xzei xrhvdl
,dpyna epipyíéðáì äqeëî äúéämixegya dqkznàðz .'eëå- ¨§¨§¨§¨¦§¨¨

y `ziixaa epcnleéä íàmicba mbdì íéàð íéøBçL,ïéqëî ¦¨§¦¨¦¨§©¦
dúBàaíéøòBëî íéãâa.dfazze leepzzy liaya , ¨§¨¦§¨¦

,dpyna epipy'eëå áäæ éìk äéìò eéä.dleepl ick dpnn oixiarn ¨¨¤¨§¥¨¨§
df ixde ,z`f xnel dpynd dkxved recn ,`xnbd zl`eyàèéLt§¦¨

,mihiykzd z` dpnn mixiqnydì ìéåeðî éìeeð àzLäixdy - ©§¨©¥§©¥¨
,dleepl miyrn miyeràéòaéî éðädpnn mixiqny xnel jixv ike - ¨¥¦©§¨

,`xnbd zvxzn .zhyewn didz `ly ick mihiykzd z`eäî©
àîéúcmihiykzd z` dilr xi`ydl yiy xnel mixeaq epiid - §¥¨

y meyndì úéà éðäaéôè ïBéfaonfa mihiykz dilr eidi m`y - §¨¥¦¨¦¨§¥
xzei jka yi ,xfetne dlebn dxrye dail cbpk cr dnexr `idy

e ,oeifaéðàñî íééñå ìéèøò çéìL éLðéà éøîàãkjxcy enke - ¦§¨§¦¦§¥§¦©©§¦§¨¥§¨¥
ef dy` jk ,miilrp wx yaele mexr jledy in lr wegvl miyp`d

.adf ihiykz mr zklede zleepn dlekïì òîLî à÷epl dycig - ¨©§©¨
.adf ihiykz ila zeidl dl oeifa xzei mewn lkny dpynd

,dpyna epipyìáç àéáî Ck øçàådiccn dlrnl exyewe ixvn §©©¨¥¦¤¤
.'eëåàðeä áøî àaà éaø dépéî àòa,`ped ax z` `a` ax l`y - §§¨¦¥©¦©¨¥©¨
ìáçäèBña ákòiL eäî éøönädf ixvn lag dxiywd m`d - ¤¤©¦§¦©¤§©¥§¨

laga exywi ixvn lag oi` m`y e` ,dheqd z`wyd z` akrn
`ed dxiywl mrhd m`d ,md wtqd iccve .dze` ewyie xg`íeMî¦

eèîMé àlLàeä äéìòî äéãâamicbad ekyni `ly liaya - ¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
df itle ,dal cbpk cr odkd mze` rxwy xg`l dhn itlkìeöìöáe§¦§

ébñ énð ïè÷.witqn mb ohw laga -àîìéc Bàdxiywl mrhdy ¨¨©¦©¦¦§¨
`edøîàc íeMîøîokle ,el miccen ccen mc`y dcnay ,oldl ¦§¨©©

y oeikBì äøâç àéäìeöìöaze`pzdl d`p cba dxbg dheqd - ¦¨§¨§¦§
,enr dxzqpy in iptaéøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôìqb `edy - §¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

dareäìòîì dì øLB÷åäéccîlag df mrh itle ,dfazzy ick §¥¨§©§¨¦©¤¨
ixvnákòî,wtqd z` `xnbd zhyet .dpbzn `id ea `weecy , §©¥

déì øîà,`a` axl `ped ax -äeúéðz,epzpyna epcnl -øçàå ¨©¥§¦¨§©©
dì BøLB÷å éøönä ìáç àéáî CkàlL éãk äéccî äìòîì ¨¥¦¤¤©¦§¦§§¨§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ

äéìòî äéãâa eèîMéelti `ly liaya `id dxiywdy yxetn ixd , ¦¨§§¨¤¨¥¨¤¨
.ixvn lag `weec `le xyk lag lk ok m`e ,micbad

,dpyna epipy'eëå äàøé da úBàøì äöBøä ìëåmiypd lke §¨¨¤¦§¨¦§¤§
,`xnbd dywn .dze`xl zexzenàéL÷ àôeb àädpynd ixac - ¨¨©§¨

,mixzeqzøîày dpynd dxn` dligza -da úBàøì äöBøä ìk ¨§©§¨¨¤¦§¨
äàBø,àîìày rnyn -éLð àðL àìå éøáb àðL àìlcad oi` - ¤©§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨¨¥

oiadrya dheqd z` ze`xl xzen mlekl `l` ,miypl miyp`
eli`e .dze` mileepnyéðz øãäåy epcnl dpynd jynda -ìk ©£©¨¥¨

dúBàøì úBøzeî íéLpärnyne ,ïéà íéLðxzen miypl `weec - ©¨¦¨¦§¨¨¦¥
la` ,dheqd z` ze`xlàì íéLðà,`xnbd zvxzn .éiaà øîà £¨¦Ÿ¨©©©¥

dîbøzlky dpynd dxn`y dn ,jk dpynd ixac z` yxtp - ©§§¨
epiid ,d`xi ze`xl dvexdíéLðàdgec .miyp lr wx xn`p - £¨¦

,`xnbdàáø déì øîàiia`làäå'ìk'äàBø da úBàøì äöBøä ¨©¥¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤
éðz÷mby rnyne ,d`ex dvexy in lky dpyna aezk ixd - ¨¨¥

.miyp`àlà,`xnbd zvxznàáø øîàdpynd ixac zligz ok` , ¤¨¨©¨¨
yäàBø da úBàøì äöBøä ìkmlek lr dxn`p ,àìå éøáb àðL àì ¨¨¤¦§¨¤Ÿ§¨©§¥§Ÿ

éLð àðL,dpynd dtiqene ,úBáéiç íéLðåäúBàøìmiypd - §¨¨¥§¨¦©¨¦§¨
miiwl ,dleeipa dheqd z` ze`xl aeig mdilr yi dxfra ze`vnpy

dn z`äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå' øîàpL'äðëúnækr -il ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨
.lirlcke ,diyrn z` zeyrl e`ai `l dyper dn miypd e`xiy ici
,dheqd z` mifane mileepn eid ji` zncewd dpyna epcnly xg`l
cbpk dcn dl dyrp lkdy x`al epiptly `xnbde dpynd d`a

.dcn
äðùî.Bì ïéããBî da ããBî íãàL äcîamc`d z` miyiprnyk - §¦¨¤¨¨¥¨§¦

bdpzd `edy dcn dze`a enr mibdpzn ,xary dxiar lr minyn
y ,dheq iabl okle .dxiaraäøéáòì dîöò úà äèM÷ àéä- ¦¦§¨¤©§¨©£¥¨

,df cbpk ,lread ipira og `evnl ,dxiard liayaäìåeð íB÷nä- ©¨¦§¨
y oeik oke .dze` leepl dzeeiv dxezddîöò úà äúlb àéä¦¦§¨¤©§¨

äøéáòìd`xi lready ick dnvr z` dzlbe ziad gzta dayiy - ©£¥¨
,df cbpk ,dxiar dzi` xearie dze`äéìò älb íB÷nädxezd - ©¨¦¨¨¤¨

xrya dze` micinrny drya lk ipirl dlebn didzy dzeeiv
.xepwipCøiaïèaä Ck øçàå ,äléçz äøéáòa äìéçúäjxc - ©¨¥¦§¦¨©£¥¨§¦¨§©©¨©¤¤

jk xg`e ,lreal xya aexiwdn oey`xd dpdp jxidy `ed yinyzd
,ohadCëéôìy odkd dllwnïèaä Ck øçàå äléçz Cøiä ä÷ìz §¦¨¦§¤©¨¥§¦¨§©©¨©¤¤

,"dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza" xn`pyóebä ìk øàLe§¨¨©
èìt àìa`kde ilegd on mihlnp mpi` sebd ixa` x`y s`e - Ÿ¨©

.ohade jxid xg`l
àøîâ.óñBé áø øîà,äìéèa äcîc áb ìò óàyiprdl ewqty - ¨©©¥©©©§¦¨§¥¨

mewn lkn ,oic zia zezin drax`aìéèa àì äcîayper - §¦¨Ÿ¨¦
dxiar ixaerl miinyn miccen `l` ,wqt `l dzin dze` znbeck

.oldlcke ,da eaiigzdy dzina ezeniyéðz ïëå óñBé áø øîàc§¨©©¥§¥¨¥
éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¥

mewn lkn ,zeytp ipic cer mipc `leeìèa àì úBúéî òaøà. ©§©¦Ÿ¨§
,`xnbd zl`eyàäåeìèadaiyn .zeytp ipic xak mipc oi` ixd - §¨¨§

,`xnbdòaøà ïéc àlàeìèa àì úBúéîz` yiprdl miny oic - ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§
dnec dzina yprp okle ,lha `l oic zia zezin rax`a `hegd

,oebk ,mdläìé÷ñ áéiçúpL éîdilr yperdy dxiar dyry in - ¦¤¦§©¥§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

המשך בעמוד 82



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכ

 220   הללמ עמ כדמהל ם לןינ ןהיפ 

xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dheq(iyiy meil)

úB÷éøBî äéðt.úBèìBa äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä- ¨¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨§
.zehlea dipire zewixen dipt mind z` dzeyy onfayäòì÷ àéä¦¨§¨

úà BìdøòNze`pzdl liaya lread xeara dxry z` drlwy - ¤§¨¨
,eiptaøúBñ ïäk Cëéôìrxet -Bì äúàøä àéä .døòN úà §¦¨Ÿ¥¥¤§¨¨¦¤§£¨

òaöàa,dil` `eaiy el fenxl -úBøLBð äéðøBtéö Cëéôì.àéä ¨¤§©§¦¨¦§¤§¦
ìeöìéöa Bì äøâç,d`p dxebg -éøönä ìáç àéáî ïäk Cëéôì ¨§¨§¦§§¦¨Ÿ¥¥¦¤¤©¦§¦

äìòîì dì øLB÷å.äéccîdëéøé úà Bì äèLt àéädyrnl §¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨¤§¥¨
,dxiardúìôBð dëéøé Cëéôì.àéädñéøk ìò ezìaé÷dyrna §¦¨§¥¨¤¤¦¦§©©§¥¨
,dxiardäáö dðèa Cëéôìdpha dzave" aezky enk ,zgtpzn - §¦¨¦§¨¨¨

."dkxi dltpeíìBò épãòî ezìéëàä àéä,dxiarl ezeztl liaya ¦¤¡¦©©£©¥¨
äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì.mixery -àéäçaeLî ïéé eäú÷Lä §¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¦¦§©§©¦§¨

íéçaeLî úBñBëa,ä÷Lî ïäk Cëéôìdze`íéîäãé÷îa íéønä §§¨¦§¦¨Ÿ¥©§¤©¦©¨¦¦§¦¨
Nøç ìL.qxg ilka -äúNò àéädxiard dyrn z`øúqacbpk , ¤¤¤¦¨§¨©¥¤

`edy 'd dfíéðt da íN 'ïBéìò øúña áLé'rxtidl ick dptzn - Ÿ¥§¥¤¤§¨¨¨¦
enk ,dpnnøîàpL"óLð äøîL óàð ïéòåàì øîàìïéò éðøeNú ¤¤¡©§¥Ÿ¥¨§¨¤¤¥ŸŸ§¥¦¨¦

'Bâåz` xearl dlild zkygl dtvn s`epdy - "miyi mipt xzqe §
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yexcl jxved df weqt ,`xnbd daiyn .dligzaøa àðpéç áøãëì§¦§©¦¨¨©
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.`tt xaàîéz éëåy ,uxzl xn`z m`e -ðäeãæà Cdne`d - §¦¥¨¨¨¨§

,ixnbl dcgkp dyn onfa dziidy zixvndeäðéð éðéøçà éðäå- §¨¥©£¦¥¦§
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רכא

oifge` mipy` cenr h sc oey`x wxtdheq
.úB÷éøBî äéðt:zFhlFA dipire zFwixFn dipRW cr zFYWl zwRqn Dpi` ,oOwl ipY ikd ¨¤¨¦¨¥¨¥§©¨¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

.äéúBòaöàa Bì äúàøä:Dlv` `al Fl dfnx.äîäa ìëàî:mixFrU.Nøç ìL äãé÷îa ¤§£¨§¤§§¤¨¨§¨¨Ÿ¤§¨©£©§¥¨§¦¦§¦¨¤¤¤
:zFqFMAW dPbnE dzEgR.íéðt da íNipR z` ip` iYnUe ,dPOn rxRl i`pR(k `xwIe) §¨§ª¨¤©¨¨¨¦§©¦¨©¦¤¨§©§¦£¦¤¨©©¦§¨

ipR (z`) iYzpe(fi mW):odA ipwqFre iwqr lMn ip` dpFR oFWl oNM.ïBàLîa äàðN äqkz §¨©¦¤¨©¨ª¨§¤£¦¦¨£¨©§§©¦¨¤¦©¤¦§¨§©¨
,mFwOl iEpVd xaC dQknd (oF`WnA xn`PW)¤¤¡©§©¨©§©¤¨¨©¨©¨

d`FW FnM KWgA oF`WnA(l aFI`)dUFrW , §©¨§Ÿ¤§¨¦¤¤

:KWgA eiUrn.ïBàñ ìë éks`W EpcOll `AW ©£¨©Ÿ¤¦¨§¤¨§©§¥¤©

:Epnid zFrxtp zFPhw zFxar.éì änìzg`n £¥§©¦§¨¥¤¨¨¦¥©©

:`wtp zg`l.äcîëìccFOW dCOAW [Epcnl] §©©©§¨¦§¦¨¨©§¤©¦¨¤¥

:`hgd oirn oFrxRd ,Fl oiccFn.dçelLDcEA` §¦©¥¨¥¥©¥§¦¨¦¨

:mlFrd on.úBñBk 'â:miwWOd xU lW FnFlgA ¦¨¨©£¤©©©§¦

.äëð äòøt éîéalaA Kln xSpckEap `al ¦¥©§Ÿ§Ÿ§Ÿ§©§¤©¤¤¨¤

:mixvn ux` z` zFMdl.äéúBøáç íòzFnil §©¤¤¤¦§©¦¦©§¤¨¦

:dpFW`x dMnA dcxhp `l `nl` ,giWOdéëå ©¨¦©©§¨Ÿ¦§§¨§©¨¦¨§¦
ðä àîéz.eãæà CEN`e oNM ElM mipFW`xd ¥¨¨©¨§¨¦¦¨ª¨§¥

:mixvn ux`A EaXizPW Eid zFxg` zFO`n¥ª£¥¨¤¦§©§§¤¤¦§©¦

.ïBLàø éøöî:xiIBzp Fnvr `Edéðáì àéOà ¦§¦¦©§¦§©¥©¦¦§¦
.äiðL úéøöî`dYW ixvn xbe zxFIB zixvn zA ¦§¦§¦¨©¦§¦¦¤§¥¦§¦¤§¥

iE`xe iWilW ipA oA `dIW icM zExibl dIpW `id¦§¦¨§¥§¥¤§¥¤§¦§¦¦§¨

l`xUi zA `VlaizkC ,(bk mixaC)xW` mipA ¦¨©¦§¨¥¦§¦§¨¦¨¦£¤

m`W ,'d ldwA mdl `ai iWilW xFC mdl EclEi¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©¤¦

ipA oA did dpFW`x zixvn ipal `iVn iziid̈¦¦©¦¦§¦¦§¦¦¨¨¨¤§¦

zFnaiA xn`C ,m`d cSn ipW(.gr sC)oiWECwaE ¥¦¦©¨¥§¨©¦¨©§¦¦

(.fq sC),olEqR xg` Kld mdl [EclEi xW` mipA] ©¨¦£¤¦¨§¨¤£¥©©§¨

zFO` x`W EN`C ,md mixvn oiicr `nl ©̀§¨£©¦¦§¦¥§¦§¨ª

`d Dil zil oinipn .cIn ldTA `al oixYnª¨¦¨Ÿ©¨¨¦¨¦§¨¦¥¥¨

zFkxaA xn`C(.gk sC)mixvOde mipFOrdW §¨©¦§¨©¤¨©¦§©¦§¦

lAlaE aixgpq dlr xaMW ldTA `al oixYnª¨¦¨Ÿ©¨¨¤§¨¨¨©§¥¦¦§¥

`zNn KdC xzA ipYw iOp ikde ,zFO`d lM z ¤̀¨¨ª§¨¥©¥¨¨¥¨©§©¦§¨

zirh oinipn r"x Fl xn` ,oiWECwC `YtqFzA§¤§¨§¦¦¨©¦§¨¦¨¦¨

:'eM lAlaE aixgpq dlr xaMW.àäà`xwOd on ¤§¨¨¨©§¥¦¦§¥©¨¦©¦§¨

:dGd.íéìk évç:zFlM izFMn.B÷ôñ úBàìîalM ©¤¦©¨¦©©¨¦§¦§¨

:FpFvx.Bì øöé:dxv EP`FaY.äläú äåð àlàlr §¥¤§¤¨¨¤¨§¥§¦¨©

:EdElNdi EpAW miYA dep iwqreèìL àlL ¦§¥¨¤¨¦¤¨§©§¤Ÿ¨§
.íäéãé äNòîa íäéàðBN:mdn mipdp zFidlãåc §¥¤§©£¥§¥¤¦§¤¡¦¥¤¨¦

.äéøòL õøàa eòáè áéúëcaizM DiPn lirl ¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨§¥¦¥§¦

aizM Dlre ,oFIv zA znFg zigWdl 'd aWg̈©§©§¦©©¦©£©§¦

FziaE ceC xir `id oFIv zcEvnE ,ux`A Eraḧ§¨¨¤§©¦¦¦¨¦¥

l`EnW xtqA aizkcM(d a)iniA mixv E`AWkE , §¦§¦§¥¤§¥§¤¨¨¦¦¥

EidW mixrXd zFzlC ,mixrXd Erah EdIwcv¦§¦¨¨§©§¨¦§¨©§¨¦¤¨

mE`Vi `NW icM ,adf[e sqM] lW F` zWFgp lW¤§¤¤¤¤§¨¨§¥¤Ÿ¦¨

,miaiF`:mY` E`Up `l mivreàì äL÷aM äî §¦§¥¦Ÿ¨§¦¨©¤¦§¨Ÿ
.dì ïzð:lrFAl dxEq`Weìèð dãéaM äîe ¦©¨¤£¨©¥©¤§¨¨¨§

.äpîädxq`p dzcFd m`e ,dzn min dzFW m` ¥¤¨¦¨©¦¥¨§¦§¨¤¤§¨

:DzAzM dciqtde Dlral§©£¨§¦§¦¨§ª¨¨
ùçð
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ïéîéðîxgyd zltz wxtn miywn .'eke ixvnd xb(.gk sc zekxa)cnr meia ea xn`c

xn` ldwa `al ip` dn mdl xn`e ycwnd ziaa mdiptl ipenr xb dcedi

ia`ene ipenr `ai `l aizk `lde b"x l"` dz` xzen ryedi 'x l"` dz` xeq` b"x el

lalae xey` jln aixgpq dlr xak `lde oiayei od mnewna a`ene oenr ike i"x el xn`

did oinipn elit` k"` elek mlerd lk z`

zltzc `idd` opiywn cere ldwa `al xzen

dlibnc w"t xn`c xgyd(:ai sc)oenr iabl lif

`icxec` `xngk ediizkec` iazic a`ene

`kd edin 'ebe eixerpn a`en op`y xn`py

oinipnc i"yxty enk icin `iyw `l oizrnya

`tiq ipzwck elalazp `ly xeaqe dreh did

iax el xn` oiyecwc `xza 'tc `ztqeza

aixgpq dlr xak dkld zirh oinipn `aiwr

`le mnewna mixvn `l zene`d z` lalae

wna mia`ene mipenr`yep oenr `l` mne

xzen el` on cg`e zipenr `yep ixvne zixvn

zegtyn lkn cg`e dnc`d zegtyn lka

cr `yexit ikd `kde el` z` `yep dnc`d

ilek la` e`l i` elalazp m` `l` t"l o`k

dlibnc `idd la` mlera opyic ecen `nlr

lk z` lalay t"r` aixgpqc z"xte dywiz

aizkck lala `l mixvn ux` elek mlerd

(ck a mikln)jln cer siqed `le dkp drxta

lgpn laa jln gwl ik evx`n z`vl mixvn

lala `l aixgpq `nl` zxt xdp cr mixvn

jln dlry mein mler xcqa `pz ikde [mixvn]

la` y`x dtwf `l cer mixvn ux` lr laa

ogky` `l edpd lkc lala (a`ene) oenr

aizkck olala `ly `icda(el diryi)lka in

`icda ogky` mixvnae 'ebe zevx`d idl`

mler xcqa 'ixn`ck othy `l` olala `ly

dry dze` lre yek jln dwdxzl jldyk

zirh oinipn `aiwr iax el xn` `ztqeza xn`

did `ly itl xikfdl yg `l eply `xnbe 'eke

mbe ezriqe `pay ztihyk `l` xenb yeaik

mipy yly mler xcqa opixn`ck shy a`en

a`en ceak dlwpe(fh diryi)la` othy aixgpqy

`icda ogky` a`enae ded `l lealae yeaik

ike eixerpn a`en op`y aizkck lala `lc

`lc llkn op`y ded `xw i`dl dinxi xn`

aizic a`en iab lif opiqxb dlibnae lala

ediizkec` iazi `l oenrc oenr b"le dizkec`

zekxaae](.gk sc)a`ene oenr ike [opixn`

xvpckeap oaxege a`ene b"l oiayei od onewna

did xvpckeap aixgn did ikc leala aiyg `l

did aixgpq la` mnewna ux`d zlc gipn

`xza 'ta opixn` ikde olalane ux`l xiarn

(:en onwl)aixgpq dlala `ly fel `id fel iab

el oi` zend j`ln s`e xvpckeap daixgd `le

aixgpqa leala dlez n"kae my xearl zeyx

icda oenr qxb `hidx metle xvpckeapa oaxege

k"r icin `l eze ziyixtck `zile a`en

`l ipzwc `tzqezd on eyexitl dywe eyexit

enk yayl epl yie oiayei md mnewna mixvn

mnewna mia`eln `l ipzwc `d eyexitl ok

`l dlibna oenre `ztqeza mia`en `l i`e

:icin `iywàìd"d .izipye dne`l izikd

oinipnc `de `axc `d jxtinl ivn ded `d`c

`lc uxzl ivn ded i`n dnize:ixiin dnily dne`ae xn`w awri ipa lk` rnync awri ipa mz`e xn`wcn dne` ly jlnl uxzl ivn ied
`l`
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äéðéò Cëéôì ,äéðéò Bì äìçk àéä .úB÷éøBî äéðẗ¤¨¦¦¨£¨¥¤¨§¦¨¥¤¨
øúBñ ïäk Cëéôì ,døòN úà Bì äòì÷ àéä .úBèìBa§¦¨§¨¤§¨¨§¦¨Ÿ¥¥
äéðøBtéö Cëéôì ,òaöàa Bì äúàøä àéä .døòN úà¤§¨¨¦¤§£¨¨¤§©§¦¨¦§¤¨
àéáî ïäk Cëéôì ,ìåöìöá Bì äøâç àéä .úBøLBð§¦¨§¨§¦¨Ÿ¥¥¦
äèLt àéä .äéccî äìòîì dì øLB÷å éøönä ìáç¤¤©¦§¦§¥¨§©§¨¦©¤¨¦¨§¨
ezìaé÷ àéä .úìôBð dëéøé Cëéôì ,dëéøé úà Bì¤§¥¨§¦¨§¥¨¤¤¦¦§©
épãòî ezìéëàä àéä .äáö dðèa Cëéôì ,dñéøk ìò©§¥¨§¦¨¦§¨¨¨¦¤¡¦©©£©¥
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fg` icda dil aiyg `l i`n` ok m`e mpdibc

xn`c difg`e(.bw my)l"ie oipecip `le oiig `l

:mikln `l` aiyg `lc

äéúééàãexn` `d `iyw i`e .iz`c `nlrl

wlga(.cw sc oixcdpq)`a` ikfn `xa

oi` livn icin oi`e aizkck `xa ikfn `l `a`

eyr z` wgvi `le l`rnyi z` livn mdxa`

epn `ly ediy`i oebk a`d z` livn oad la`

ely z` lhp melya`c meyn l"ie oen` z`

el dlired dpeyn dzina bxdpy dfd mlera

didy mzd xn`c miwiedic `inec eia` zltz

epnn rxtpe zxg` cere z`f ezlbleb lr aezk

car `l melya` cere eze` epn `l dzin xg`l

`a` xn`c `d xninl ivn p"` miakek zcear

oirpen oi` a`d ceak meyn epiid `xa ikfn `l

dltz la` dltz `la miryx mr ezepnln

:melya` lr lltzd cece zlren
mlerle
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ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,'àéø÷iå' àlàBîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§
,ãöék .áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa LBãwä ìL¤©¨¨§¤¨¥§¨¥©
éëå ,íäì øîà ,Bëøáì eãîò ,eúLå eìëàL øçàì§©©¤¨§§¨¨§§¨§¨©¨¤§¦
eçaLå eãBä ,ízìëà íìBò éäìà ìMî ,ízìëà élMî¦¤¦£©§¤¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§
äáLçiå äãeäé äàøéå' .íìBòä äéäå øîàL éîì eëøáe¨§§¦¤¨©§¨¨¨¨©¦§¤¨§¨©©§§¤¨
dáLç äéðt äúqëc íeMî ,'äéðô äúqë ék äðBæì§¨¦¦§¨¨¤¨¦§¦§¨¨¤¨£¨¨
,äéîç úéáa äéðt äúqkL ,øæòìà éaø øîà ,äðBæì§¨¨©©¦¤§¨¨¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨
äpnî ïéàöBéå äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨§§¦¦¤¨
ïBæç' áéúëc ,íéàéáð .øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨§¦¦¦§¦£
øác ,éåì éaø øîàå .ãåcî ,íéëìî .'õBîà ïá eäéòLé§©§¨¤¨§¨¦¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨
.eåä íéçà äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ¤¨¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦£
éaø øîà ,déì éòaéî úàöezéî àéä 'úàöeî àåä'¦¥¦¦¥¦¨¥¥¨©©¦
àa ,ï÷çéøå ìànñ àa ,äéðîéñ eàöîpL øçàì ,øæòìà¤§¨¨§©©¤¦§§¦¨¤¨¨©¨¥§¦£¨¨
íìà úðBé ìò çvðîì' áéúëc eðééä ,ïáøé÷å ìàéøáb©§¦¥§¥§¨©§¦§¦©§©¥©©©¥¤

äòMî ,ïðçBé éaø øîà .'ízëî ãåãì íé÷çøe÷çøúpL §Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¨¨¤¦§©£
àöiL 'ízëî ãåãì' .úîléà äðBék úéNòð ,äéðîéñ¦¨¤¨©£¥§¨¦¤¤§¨¦¦§¨¤¨¨
'ízëî' øçà øác .ìkì ízå Cî äéäL ãåc äpnî¦¤¨¨¦¤¨¨¨§¨©Ÿ¨¨©¥¦§¨
,øçà øác .ìeäî àeäLk ãìBpL ,änz Búkî äúéäL¤¨§¨©¨©¨¤©§¤¨¨¨©¥
ìBãbL éî ìöà Bîöò ïéè÷ä Búeðè÷aL íLk 'ízëî'¦§¨§¥¤§©§¦§¦©§¥¤¦¤¨
ìà äçìL àéäå' .Búleãâa Ck ,äøBz ãBîìì epnî¦¤¦§¨¨¦§¨§¦¨§¨¤
àîéúå 'äøä éëðà Bl älà øLà Léàì øîàì äéîç̈¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨§¥¨
éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà ,øîéî déì¥¥©¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦
éaø íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà dì̈¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦©¦
,íéaøa Bøéáç éðt ïéaìé ìàå Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦
.eäeøOéa 'økä'a ,åéáàì øOéa 'økä'a ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà 'àð økä' .øîzî ,ïìðî§¨¨¦¨¨©¤¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¤¦¥§¨¦§©¤¦§

ða úðúkä àð økä' ¯ øOéa 'økä'a'àð' ïéà ,'àð' .éîì àð økä ¯ eäeøOéa 'økä'a ,'àåä E §©¤¦¥©¤¨©§Ÿ¤¦§¦§©¤¦§©¤¨§¦¨¥¨
ì àlàéðéò íéìòz ìàå EàøBa éðt økä Enî äLwáa déì äøîà ,äLwa ïBLøkiå' .épnî E ¤¨§©¨¨¨§¨¥§©¨¨¦§©¤§¥©£§©©£¦¥¤¦¤¦©©¥

óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa ïéðç áø øîàc eðééä ,'épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦©§§¨©©¨¦©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥
áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì eôéñBäå äëæ ,øúqa íéîL íL LcwL¤¦¥¥¨©¦©¥¤¨¨§¦©©¦§¤©¨¨¦§¦

øîàå äãBäL ïåék .àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðå äëæ ,àéñäøôa íéîL íL LcwL ,äãeäé ,'BîN óñBäéa úeãò'¥¦¥¨§¨¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨¨¨§¦§¨©§¤©¨¨¥¨¤¨§¨©
éiç ,øeàä ïî äéða éðLe øîz zìvä äzà ,äøîàå ìB÷ úa äúöé 'épnî ä÷ãö'ìL Eúeëæa ìévî éðàL Eéðaî äLïàî ,øeàä ïî E ¨§¨¦¤¦¨§¨©§¨§¨©¨¦©§¨¨¨§¥¨¤¨¦¨©¤¤£¦©¦¦§§§Ÿ¨¦¨¤¦¨©

ìàeîL øîà 'dzòãì ãBò óñé àìå' .íéLeák eàöé épnî ,äøîàå ìB÷ úa äúöé ,òãé àðî 'épnî ä÷ãö' .äéøæòå ìàLéî äéððç ,eäðéð¦§£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§¨¦¤¦§¨¨©¨§¨©§¨§¨¦¤¦¨§§¦§Ÿ¨©§©§¨¨©§¥
é àìå' àëä áéúk ,äpnî ÷ñt àì áeL dòãiL ïåék ,énà øa ìàeîL áøc déîMî énà øa ìàeîL áøc deîç ,àáñ'dzòãì ãBò óñ ¨¨£©§©§¥©©¦¦§¥§©§¥©©¦¥¨¤§¨¨Ÿ¨©¦¤¨§¦¨¨§Ÿ¨©§©§¨

Léà äéä àì íBìLáàëe' øîàpL ,ãøî BøòNa íBìLáà ,ïðaø eðz :'eëå BøòNa äàbúð íBìLáà :'óñé àìå ìBãb ìB÷' íúä áéúëe§¦¨¨¨§Ÿ¨¨©§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨©§¨¦§¨¨©¤¤¡©§©§¨Ÿ¨¨¦
ïáàa íéì÷L íéúàî BLàø øòN úà ì÷Lå Bçlâå åéìò ãáë ék çlâé øLà íéîiì íéîé õwî äéäå ,('Bâå) BLàø úà Bçlâáe 'Bâå äôé̈¤§§©§¤Ÿ§§¨¨¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©¦¨¥¨¨§¦§§¨©¤§©Ÿ¨©¦§¨¦§¤¤
íBìLáàå ,ãåã éãáò éðôì íBìLáà àøwiå' øîàpL ,BøòNa äìúð Cëéôì .da íéì÷BL éøBtéö éLðàå àéøáè éLðàL ïáà ,àðz .'Cìnä©¤¤¨¨¤¤¤©§¥§¤§¨§©§¥¦¦§¦¨§¦¨¦§¨¦§¨¤¤¡©©¦¨¥©§¨¦§¥©§¥¨¦§©§¨
åézçz øLà ãøtäå õøàä ïéáe íéîMä ïéa ïzéå äìàá BLàø [÷æçiå] æçàéå ,äìBãbä äìàä CáBN úçz ãøtä àáiå ,ãøtä ìò áëøŸ¥©©¤¤©¨Ÿ©¤¤©©¤¨¥¨©§¨©Ÿ©©¤¡©Ÿ¨¥¨©ª©¥©¨©¦¥¨¨¤§©¤¤£¤©§¨
úiìò ìò ìòéå ,Cìnä æbøéå' .åézçzî ìBàL ò÷áð äòL dúBàa ,ìàòîLé éaø éác àðz .[dé÷ñôéîì àòa àøéñôñ ì÷L] ,'øáò̈©¨©©§¦¨§¨§¦§§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨¨¦§©§¦©§¨©¦§©©¤¤©©©©£¦©

ézçú éðà éúeî ïzé éî ,[íBìLáà] éðá éða íBìLáà éða ,Búëìa øîà äëå ,jáiå øòLä,åéðt úà èàì Cìîäå' .'éðá éða íBìLáà E ©©©©¥§§§Ÿ¨©§¤§§¦©§¨§¦§¦©§¨¦¦¥¦£¦©§¤©§¨§¦§¦§©¤¤¨©¤¨¨
,Cãéàå ,ípäéb éøBãî äòáMî dé÷ñàc äòáL ,änì 'éða' éðîéæ àéðîz éðä ,'éðá éða íBìLáà íBìLáà éða ,ìBãb ìB÷ Cìnä ÷òæiå©¦§©©¤¤¨§¦©§¨©§¨§¦§¦¨¥§©§¨¦§¥§¦¨¨¦§¨§©§¥¦¦§¨§¥¥¦Ÿ§¦¨
Léø øîà ,'ç÷ì' éàî 'åéiçá Bì áviå ç÷ì íBìLáàå' .éúàc àîìòì dézééàc éøîàc àkéàå ,déôeb éaâì déLéø áéø÷c éøîàc àkéà¦¨§¨§¦§¨¦¥¥§©¥¥§¦¨§¨§¦§©§¥§¨§¨§¨¥§©§¨¨©©¥¤§©¨©¨©¨©¥
,íìBò ìL Bkìî ìL äweîò äöòa ,àtt øa àðéðç éaø øîà ,''Bâå Cìnä ÷îòa øLà úávî úà' .Bîöòì òø çwî ç÷lL Lé÷ì̈¦¤¨©¦¨©§©§¤©¤¤£¤§¥¤©¤¤§¨©©¦£¦¨©¨¨§¥¨£¨¤©§¤¨
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רכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dheq(ycew zay meil)

ì eðéáà íäøáà àéø÷äL ãnìî ,"àéø÷iå" àlàLBãwä ìL BîL ¤¨©©§¦§©¥¤¦§¦©§¨¨¨¦¦§¤©¨
¯ áLå øáBò ìk äôa àeä Ceøa.'d mya zexwl mcnil,ãöék ¨§¤¨¥§¨¥©

eúLå eìëàL øçàìozpy dzyne lk`ndn mdxa` ly eigxe` §©©¤¨§§¨
e ,mdl¯ Bëøáì eãîò,el zecedl,ízìëà élMî éëå ,íäì øîà ¨§§¨§¨©¨¤§¦¦¤¦£©§¤

ixd,ízìëà íìBò éäìà ìMîok m`eéîì eëøáe eçaLå eãBä ¦¤¡Ÿ¥¨£©§¤§©§©§§¦
íìBòä äéäå øîàLmlerd z` `xay ,`ed jexa yecwdl - ¤¨©§¨¨¨¨

`na.exn
xn`p .xnze dcedi dyrna mitqep miweqt x`al zxfeg `xnbd

,"äéðô äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøéå",`xnbd zl`ey ©¦§¤¨§¨©©§§¤¨§¨¦¦§¨¨¤¨
m`däúqëc íeMîz` xnzdáLç äéðtdcedi,äðBæìoi` ixde ¦§¦§¨¨¤¨£¨¨§¨

.odipt zeqkl zepefd jxc,øæòìà éaø øîàweqtd yexit oi` ¨©©¦¤§¨¨
m` lr dcedi dze` d`xy zra dipt dzqky meyn dpefl daygy

oeiky `l` ,jxcd¯ äéîç úéáa äéðt äúqkLdcedi,d`x `le ¤¦§¨¨¤¨§¥¨¦¨
m` lr dzidyk dxikd `l okl ,eziaa dzidy minid lka dze`

,drepv dzidy epivne .dpefl dayge jxcdøa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©
äëBæ ,äéîç úéáa äòeðö àéäL älk ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¨¤¦§¨§¥¨¦¨¨

øîzî ,ïìðî .íéàéáðe íéëìî äpnî ïéàöBéådzeripv zekfay , §§¦¦¤¨§¨¦§¦¦§¨¨¦¨¨
,`xnbd zx`an .mi`iape mikln dpnn e`vie dzkf ,ding ziaa

dpnn e`viíéàéáð,,"õBîà ïá eäéòLé ïBæç" áéúëcs`eíéëìî §¦¦¦§¦£§©§¨¤¨§¨¦
dpnn e`viãåcî.drxfn didyúøBñî äæ øác ,éåì éaø øîàå ¦¨¦§¨©©¦¥¦¨¨¤¨¤

,eðéúBáàî eðéãéayõBîà,diryi ia`äéöîàå,dcedi jlníéçà §¨¥¥£¥¨©£©§¨©¦
¯ eåäuen`e ,cec rxfn did divn`e ,mig` eidixd ,`iap did eig` £

.miklne mi`iap xnzn e`viy
,dtixyl xnz z`ved zece` weqta xn`p"dgly `ide z`ven `id

' xn`p recn ,`xnbd zl`ey ."'ebe xn`l ding l`'úàöeî àåä¦¥
,d`ivn oeyl rnzyny¯ úàöezéî àéä,dgxk lra d`vedy ¦¦¥

déì éòaéî.xnel weqtl did -,øæòìà éaø øîàdxezd dxn` ¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨
y ,dyxcl 'z`ven'äéðîéñ eàöîpL øçàìmiliztd ,mzegd - §©©¤¦§§¦¨¤¨

,dcedi dl ozpy ,dhnde¯ ìànñ àa,mec` ly xy,ï÷çéøåick ¨©¨¥§¦£¨
mec` z` zekdl cizrd cec dpnn `vii `le xnz sxyizy,eàä

.ïáøé÷å ìàéøábweqtd z` `xnbd zyxec ,xfrl` iax ixac itl ©§¦¥§¥§¨
.xnz lr `adáéúëc eðééä,aezky edf -íìà úðBé ìò çvðîì" ©§¦§¦©§©¥©©©¥¤

íé÷çø"ízëî ãåãì,¯ ïðçBé éaø øîàz` miyxec cvik x`an §Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©¦¨¨
'miwegx ml` zpei lr' ,weqtd¯yäéðîéñ e÷çøúpL äòMîly ¦¨¨¤¦§©£¦¨¤¨

,l`nq ici lr xnzúéNòðxnzúîléà äðBékdn dita did `ly - ©£¥§¨¦¤¤
.aiydlCî äéäL ãåc äpnî àöiL ¯ 'ízëî ãåãì',eipr -íúå §¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¨¨¦¤¨¨¨§¨

eikxca minz -øçà øác .ìëì`xwp ,xg` xe`ia -"ízëî"itl §¨¨¨©¥¦§¨
änz Búkî äúéäLmlye mz did ,dknl ie`xd dlind mewny - ¤¨§¨©¨©¨

iptn ,elv`,"ízëî" ,øçà øác .ìeäî àeäLk ãìBpLdzidy ¤©§¤¨¨¨©¥¦§¨
ezepzeepr dxqgp `l eteq cre ezligzny ,dnz ,ezepzeepr - ezkn

y ,dzpzyp `leBúeðè÷aL íLk,jlny iptl -ïéè÷äcecBîöò §¥¤§©§¦§¦©§
epnî ìBãbL éî ìöàick ,zyeaitn lv` -Ck ,äøBz ãBîììmb ¥¤¦¤¨¦¤¦§¨¨

,Búleãâainn dxez cenll ick envr z` oihwd ,jlny xg`l ¦§¨
.epnn lecby

,dtixyl xnz z`veda cer xn`pøîàì äéîç ìà äçìL àéäå"§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ
,"äøä éëðà Bl älà øLà Léàìdxn` xnz recn ,`xnbd zl`ey §¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨

dzxdy el fenxl ,'el dl` xy` yi`l' dcedil xn`iy gilyl
,epnn¯ øîéî déì àîéúåyexita dcedil cibiy gilyl xn`z §¥¨¥¥©

,`xnbd zayin .dxd `id epnnyøîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©
mya -dì éøîàå ,áøy mixne` yi -øîàz`fàðæéa øa àðç áø ©§¨§¦¨¨©©¨¨©¦§¨

øîàmya -íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø ¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦
Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥

¯ øîzî ,ïìðî ,íéaøa Bøéáç éðt ïéaìé ìàåsxyidl dticrdy §©©§¦§¥£¥¨©¦§¨¨¦¨¨

ok el dxn`e dgly okle ,dcedi ipt z` oialdl `ly calae y`a
sxyiz ,`l m`e ,envra xacd dlbi ,zecedl dvxi m`y ick ,fnxa

.xacd z` dlbz `le
,xn`p weqtd jynda"xn`zeàð økämiliztde znzgd inl ©¤¨

dl`d dhndeøOéa "økä"a ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,dcedi ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¤¦¥
åéáàì,jk cbpke ,xrv el mxby xaceäeøOéa "økä"az` - §¨¦§©¤¦§

,x`ane .dcediøOéa "økä"asqei zece` el xn` oky ,eia`løkä" §©¤¦¥©¥
ða úðúkä àð,eäeøOéa "økä"a ,"àåä Exnz el dxn`yøkä" ¨©§Ÿ¤¦§¦§©¤¦§©¤

éîì àðici lr eia` z` dnixy myky ,"miliztd inle znzegd ¨§¦
eze` dznixy `ed s` yprp ,sqei sxhpy aeygl exrive zpzkd

`xnbd zyxec .d`venle dytgl xrhviy cr eilka xnzúà
ì àlà "àð" ïéà ,"àð" äìéîäïBLäLway ,zx`ane .déì äøîà ¨¥¨¤¨§©¨¨¨§¨¥

itl ,mipniqae dyrn eze`a xetkl dvxz m` s` ,dcedil xnz
,micr eid `lyEnî äLwáa,jnn ip` zywan -ù,ok it lr s` §©¨¨¦§

EàøBa éðt økä,xaca cre rceidéðéò íéìòz ìàå.épnî E ©¤§¥©£§©©£¦¥¤¦¤¦
,xn`p `ad weqtaeðééä ,"épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå"edf - ©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦©§

LcwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa ïéðç áø øîàc§¨©©¨¦©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xtihet zy` dyrna oeiqpa ezcinra -äëæ ¥¨©¦©¥¤¨¨

àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì eôéñBäå,áéúëc §¦©©¦§¤©¨¨¦§¦
,"BîN óñBäéa úeãò"eli`e .'d ze`d el dtqeezpy ixd,äãeäé ¥¦¥¨§¨

¯ àéñäøôa íéîL íL LcwLdwcv" xn`e xnz ixacl dcedy ¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
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חב"ד רכח נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

èôúaLa éeàøä øác elôà[pyzúîçî Ba LnzLäì íkøc ïéàå íéøéLòä éðéòa òeøâ àeä íà , £¦¨¨¨¨§©¨¦¨©§¥¥¨£¦¦§¥©§¨§¦§©¥¥£©
íøLò[`ypzàlà ,íéiðò ìL àeäL óà ,ìeèìèa íäì øñàðå ,íäì øeîâ äö÷î äæ øác äNòð ¯ ¨§¨©£¨¨¨¤ª§¤¨¨¤§¤¡©¨¤§¦§©¤¤£¦¦¤¨

íéiðòä úéáaL íéøéLòä[apyz.íîöò íéiðòä Bîk Bìèìèì íéøzî ¨£¦¦¤§¥¨£¦¦ª¨¦§©§§§¨£¦¦©§¨
äö÷ä ¯ åéìòáì äö÷äL CBznL ,íìBòaL íéiðòä ìëì óà ìeèìèa øeñà ¯ øéLò ìL àeä äæ øác íàå§¦¨¨¤¤¨¦¨§¦§©§¨¨£¦¦¤¨¨¤¦¤ª§¨¦§¨¨ª§¨

.íìBòä ìëì§¨¨¨
åéìòáì éeàø BðéàL øác ìáà ,åéìòá éðéòa Búeòéøb úîçî åéìòáì éeàø BðéàL øáãa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¨¤¥¨¦§¨¨¥£©§¦§¥¥§¨¨£¨¨¨¤¥¨¦§¨¨

íäì øeñà àeäL úîçî[bpyzíéøçàì øzî àeäå ìéàBä ,Ck ìéáLa äö÷î äNòð àì ¯ øéæðì ïéé ïBâk ,[cpyz, ¥£©¤¨¨¤§©¦§¨¦Ÿ©£¨ª§¤¦§¦¨¦§ª¨©£¥¦
:Bìèìèì øzî Bîöò øéæpä óà Cëéôìe§¦¨©©¨¦©§ª¨§©§§

פט  סעיף בשבת, לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
úáùá éåàøä [ðùú המותר דבר היינו הראוי, דבר –

בשבת  לשימוש ראוי שהוא מחמת .698בטלטול
íøùò úîçî [àùðú שאין מי הוא זה לעניין עשיר –

לאשפה, להשליכו ורגיל בעיניו ערך שום זה לחפץ
עשיר  אינו .699ואפילו

íééðòä úéááù [áðùú עניים בבית הדרים –700.

íäì øåñà [âðùú השייך באכילה האסור מאכל –
לישראל 701לנכרי  גם בטלטול מותר כלי 702– אבל ,

(שלא  בטלטול אסור לנכרי השייך לאיסור שמלאכתו
ישראל  עבור גם ומקומו) גופו .703לצורך

íéøçàì øúåî [ãðùú מאכל לאכול שלא המקפיד –
אם  באכילה, האסור כדבר שמחשיבו מחמת מסוים

והוספות  ציונים
לשימוש 698) הראויים רבים חפצים נזכרו זה בסימן

לשימוש  יוחדו לא אם בטלטול אסורים מקום ומכל בשבת
בהם  השונות המשמעויות על תקצו הערה לעיל (ראה
לא  זו הלכה לכאורה זה), בסימן 'ראוי' הלשון מופיעה
לשימוש  עניים ידי על יוחדו שאם אלו בחפצים עוסקת
אין  אם גם לעשירים אף גמור כלי כדין בטלטול מותרים
לאיסור  שמלאכתם כלים בנידון לומר יש וכן בכך, דרכם
שאין  כלים, בהם לכסות שראויים מפני בטלטול המותרים
שהם  מפני טלטולם היתר כי לעשירים עניים בין חילוק בזה
הראוי  דבר בין החילוק אלא ראויים, שהם מפני ולא כלים
שהיתר  בדברים אלא אינו לעניים רק או לעשירים גם
כלים  שברי נכללים ובזה ראויים, שהם מפני רק טלטולם
ומטלניות  מ) (סעיף מחצלאות שיירי כדֿל), סעיפים (לעיל

מ  רצועתו (סעיף שנקרעה בסנדל הדין הוא ולכאורה א),
לעניים  עשירים בין נפק"מ יש אם וצ"ע מגֿמד). (סעיפים
של  מהדוגמא קצת כדמשמע לאכילה הראויים דברים לעניין
הנאכל  חי בשר דין סח סעיף לעיל (ראה דלהלן לנזיר' 'יין
גרעיני  לעניין תקכ הערה לעיל יפה, שדעתו מי ידי על

רפז  הערה ולעיל אנשים, מעט ידי על שנאכלים אבטיח
כן  הדחק). ידי על נאכלים עוד כל מאכלים שיירי לעניין
שהם  מחמת קלה בהכנה להם שדי שנתבאר בדברים צ"ע
אגוזים  בה לפצח אבן וכגון לעולם, לכך להתייחד ראויים
שלא  לעשירים גם קלה בהכנה די האם נג), סעיף (לעיל

לכך. לייחדם רגילים
איסור"699) "מחמת לאפוקי עשרם" "מחמת בלשון נקט

דלהלן.
סעיף 700) לעיל (כמפורש במקרה שם שוהים אם לא אבל
מא).
שו"ת 701) ראה לע"ע, תומ"צ שומר שאינו לישראל או

שמוקצה  היינו שמוקצה י, אות יג סי' חאו"ח יצחק בית
האיסור  לחומר חושש ואינו במזיד שעובר מי אבל מדעתו,
אות  כב סי' ח"ה אג"מ שו"ת וראה לגביה, מוקצה הוי לא
מוקצה. אינם השבוע ימי כל חשק ספרי הקוראים שאלו ב

השייך 702) האסור מאכל שאפילו ט סעיף לעיל ראה
בטלטול. מותר - לנכרי למכירה עומד אם לישראל,

מדעתו)703) שהוקצה (או ראוי שאינו מחמת אינו איסורו

 מתורת רבותינו נשיאי חב"ד 
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רכט

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

הלכה  ביאורי
אנשי  דרך שאין דבר והוא לאשפה להשליכו דרכו
– לבעליֿחיים לתתו חיים) בעלי (המחזיקים המקום
לאשפה  להשליכו רגיל אינו אם אבל בטלטול, אסור
וכן  לנכרים, או מקפידים שאינם לאחרים לתתו אלא

נוהג  אלא ממש לאיסור מחשיבו אינו מהדר 704אם או

לאיסור 705בעצמו  מחשיבו אפילו או לאכלו, שלא
מאכל  הוא אבל לאשפה, להשליכו ודרכו ממש

בטלטול  מותר – חיים לבעלי גם להאכיל .706שרגילים
בשבת  לילדים במשחק המותרים ילדים צעצועי וכן

הדין  למבוגרים 707מעיקר גם בטלטול מותרים –708.

והוספות  ציונים
ומיוחד  מוכן כלי בין בה לחלק שאין כלים מגזירת אלא
כלים  על הייתה הגזירה ואדרבה, שאינו, לכלי למלאכתו
דבר, של דכללו (שם): אג"מ בשו"ת וכ"כ דווקא, המוכנים
אבל  מוקצה, ליה הוה מלאכה איסור מחמת שאסור דבר כל
אסור  מלאכה, איסור מחמת לא בטלטול שאסור דבר

איסור. בו נוהג אם רק בטלטול
וקטניות 704) שרויה מצה דין קדֿקה הערות לעיל ראה

מכונה. למצות הדין והוא לאוכלם, שלא לנוהגים בפסח
בגד 705) ללבוש שלא שמחמיר מי תרנט הערה לעיל ראה

הערה  הדין, מצד חובה שאין במקום גם שעטנז בדיקת ללא
ללבשם, שלא שמקפיד חול בגדי טלטול לעניין תרעה
שלא  למי אגוזים מפצח או אגוזים דין תרעו ובהערה
שנתפשט  פח סעיף לעיל מהמבואר ולהעיר בשבת. מפצחם
אם  שאף קצת ומשמע שעות, המורה טלטול לאסור המנהג
נאסר  לא עדיין המדידה לאסור כולם אצל המנהג נתפשט
שלא  המנהג שנתפשט מפני רק אלא בטלטול הכלי

וצ"ע. לטלטלו.
טלטול 706) על תקיא) הערה (ולעיל לה ס"ק תהל"ד ראה

זו. בהמה לו שאין למי בהמה מאכל
מיבעיא 707) שלא עח) סי' (ח"ט הלוי שבט שו"ת ראה

על  שמחמירים אלא לגדולים גם במשחק המותרים צעצועים
כגון  לגדולים במשחק אסורים אם אפילו אלא עצמם,
שאסורים  (לגו) בחוזק ולהדקם לחברם שצריך צעצועים

כלי  הם הרי לקטנים שמיועדים כיון הדין, מעיקר לגדול
(ואפילו  הגדולים עבור וממילא עבורם להיתר שמלאכתו
וחובת  עצמם מצד במשחק מותרים לחינוך שהגיעו קטנים
מהמבואר  סברתו צ"ע עדיין אך האב), על מוטלת החינוך
שייך  אם גם בטלטול אסור לאיסור שמלאכתו שכלי לעיל
אסור  מאכל טלטול לאסור מצדד עצמו שהוא ובפרט לנכרי,
ולכך  האיסור, על מקפיד שאינו לישראל שייך הוא אפילו
דינו  הדין מעיקר במשחק לגדולים האסור שצעצוע לומר יש
הגיעו  שלא לקטנים מיועד אם אף לאיסור שמלאכתו ככלי
כטלטול  להם נתינתו נחשבת הצורך שבמקום (אלא לחינוך
(בשו"ת  שהשואל אף שעל להעיר, יש ומאידך גופו), לצורך
האסור  כדבר ה"לגו" משחק את הכליל שם) הלוי שבט
בכמה  הוא וכן סי"ח (פט"ז בשש"כ הנה בשבת, במשחק

למבוגרים. אף בשבת לגו משחק התירו נוספים) מחברים
באוכל 708) יותר להקל נתבאר תרנ הערה שלעיל אף

לשימוש  העומד בכלי מאשר לאחרים למכור העומד
בזכות  כלי תורת שעטנז] [לבגד לו שאין היינו לאחרים,
שיש  צעצוע הוא הנידון כאן אבל לאחרים, לשימוש שעומד
לאוסרו  יש האם בחול) בשימוש מותר (כי כלי תורת לו
ובזה  לאחרים, לשימוש עומד אם לאיסור שמלאכתו ככלי
אלא  הדין מעיקר אסור דאינו הא בטלטול להתירו מועיל

עצמו. על שהחמיר חומרא

$

â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:‰ˆÓ ˙ÒÈÚ· ‰ÏÁ ˙‚‰‰ ÈÈ„ Ê˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

èéøàù åà) äìç íù äì àø÷ åîöòá úéáä ìòáùë äæ ìëå
åúñéòî äìç ùéøôäì åðîî úåùø åì ùéù íãà ìë
(ç"ëù 'éñ äòã äøåéá øàáúðù êøã-ìòå åçåìùë àåä éøäù
åúñéòî äìç ùéøôäì åðîî úåùø åì ïéàù íãà íà ìáà

:è"åéá äúåôàì øúåîå ììë äìç äðéà äìç íù äì àø÷

ëïîæá íéðäëì úìëàð äðéàù ìàøùé õøà úìçá äæ ìëå
äøåñàå äìçä úàîèðå íéúî éàîè åðìåëù äæä
áåè íåéá äúåôàì øåñà êëéôìå øåäè ïäëì åìéôà ìéëàäì
äàîåèù éî ìò àìà äøåñà äðéàù õøàì äöåç úìç ìáà

åðåöøì ïéá åñðàì ïéá éø÷ ìòá åà áæ ïåâë åôåâî åéìò äàöåé
áàíéðù 'è ïáî úåçô ïè÷ ïäë ïåâë éø÷îå áæî øåäèä ïäë ì

äáéæ äàø àì íúñä ïî íâå éø÷á àîèî åðéàù ãçà íåéå
åìéôà äáéæ äàøù òåãé íà ìáà) 'è ïáî úåçô àåäù ïåéë
ìáèù àìà éø÷ äàøù ìåãâ ïäë ïëå (àîè ãçà íåé ïá àåä
äòã äøåéá øàáúðù êøã-ìò íéøùë íéîá äàñ 'îá åéø÷ì
úìç ìåëàì àåä éàùø åùîù áéøòä àìù ô"òà à"ø 'éñ
úåàîåè øàùå úî úàîåèî àîè àåäù ô"òà õøàì äöåç
úìçá íéîëç åìé÷ä ïë-éô-ìò-óà ,àéä äàîè äìçä íâå
äìç úøåú çëúùú àìù ïåøëæìå øëéäì àìà äðéàù ì"ç
íù äì àø÷ íà êëéôì á"ëù ïîéñ ã"åéá øàáúðù åîë
ìåãâ åà ïè÷ ïäë ùé íà äúåôàì éàùø çñô ìù è"åéá

.è"åéá äðîî ìëàéù ìáèù
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ïéá íéî ìéèé àìå åúìéáè øçà ãéî ìëàéù øäæéì áåèå
ïäá ùéù íéøåëò åà íé÷åìç íéî ìéèé àîù äìéëàì äìéáè
ìëå .ìåáèéå øåæçéù ãò åæ äìç ìåëàì øåñà àäéå éø÷ ùùç
äàø àìù øîåà àåäù ô"òà íéðù 'è ïáî øúåé àåäù ïäë
'è ïáù ïåéëã ìáè ïë íà àìà äìçä åì ïéìéëàî ïéà éø÷

:éø÷ äàøù ä÷æçá àåä éøä äàéá åúàéá

àëìåëé åéø÷ì ìáè àìù ìåãâ ïäë àìà íù ïéà íàå
ïåéëã äééôàä íãå÷ áåøá äðìèáéù é"ò äúåôàì
äòã äøåéá ù"îë àîè ïäëì åìéôà úøúåî áåøá ìèáúðù
äìçúëì ìáà äìç íù äì àø÷ øáëùë äæ ìëå) â"ëù 'éñ
ïäë íù ùé åìéôà äñéò äãåòá äìç íù äì úåø÷ì ïéà
ïäëì äìç ìéëàäì àìù åìà úåðéãîá åâäð øáëù øåäè

:(ù"ò á"ëù 'éñ äòã äøåéá øàáúðù íòèî

âשני âיום

:‰ÂˆÓ‰ ˙ˆÓ ˙˘ÈÏ ¯„ÒÂ ÔÓÊ Á˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àøçà ãò äåöî ìù úåöîä ùåìì àìù ìàøùé ìë åâäð
úåöîù çñôä úáø÷ä ïîæ àåäù çñô áøòá íåéä úåöç
íéøåøîå úåöî ìò øîàðù çñôä úåöîì äù÷åä äöî
êëéôì ùîî íåéä úåöçá íéàé÷á ìëä ïéàù éôìå åäåìëàé
íéðéúîî åéä ïë éë íåéä úåöç øçà äòù éöç ïéúîäì ïåëð

:äöçîå ùù øçàì ãò åèçùì àìù çñôä úèéçùá

áåìéôà ïéãä ø÷éòî ìáà äìçúëì âäðî àìà åðéà äæ ìëå
úàöì ìåëé çñôä éðôì íéùãç äîë åôàðù äåöî úåöî
úåöîì äåöî úöî äù÷åä àìù éôì äìçúëì åúáåç éãé ïäá
úåöç íãå÷ äìëàì êéøöù ãáìá äúìéëà ïîæì àìà çñô
ìò øîàðù úåöç ãò àìà ìëàð åðéàù çñôä åîë äìéìä
çñôä úìéëàì äöî úìéëà äù÷åä åäåìëàé íéøåøîå úåöî
úìçúî ïúåôàì ìåëéå ììë åù÷åä àì ïúééùò ïîæ ïéðòì ìáà
ïîéñá øàáúðù åîë çñôä íùì ïúåà äôàéù àåäå äðùä
äôé øäæð àì íúñä ïî çñôä íùì ïàôà àì íà ìáà â"ðú

:çñôä éîé ìëì ïéøåñà ïä êëéôì ïúééùò úòùá õîçî

âïéôåàù ïúåà ïåâë ïéãä ø÷éò ìò ïéãéîòî ÷çãä úòùáå
äîë åìéôà úåôàì ïéøúåî íé÷çøîì ïéçìåùå úåöî
íéùãç äîë íéì äùáéî íéùøôîä ïëå çñôä íãå÷ íéùãç
àìù ìáà íúéáî íúàéöé íãå÷ úåöî ïéôåà çñôä íãå÷

:âäðîä úåðùì ïéà ÷çãä úòùá

ãøçà úáù áøòá ùåìì ïéâäåð úáùá çñô áøò ìç íàå
ìéìá åðééäã úáù éàöåîá ùåìì ïéâäåð ùéå íåéä úåöç
äúòùá äåöî äáéáçù éôì íâäðîì íòè ïéðúåðå áåè íåé
çñô ìéìá äìéëàä øäîì êéøöù éôì ïë âåäðì éåàø ïéàå
øàáúéù åîë úå÷åðéúä åðùé àìù éãë äìéìä úñéðëá ãéî
úåöîä úùéìá äìéìä úìéçúá ÷ñòúé íàå á"òú 'éñá
áåè íåéá úåöî äôåàäù ãåòå úå÷åðéúä åðùé éàãåá ïúééôàå
ïäî äìç ùéøôäì êéàä úåëìä äîëá øäæäì êéøö

õîçî äùéìä éìë úå÷ðì êéàäå (æ"ðú ïîéñá øàáúðù)
úåëìäá ïéàé÷á ìëä ïéàå (è"ðú ïîéñá øàáúéù) ïäá ÷áãðä
é"ò éìëä çéãäìå ãåøâìå áåè íåéá äìçä óåøùì åàáéå åìà
àìù âåäðì éåàø ãòåîä ìåçá óàå (è"ðú ïîéñ ïééò) ìàøùé
åì øùôà íà çñôä íãå÷ ìëä äôàé àìà úåöî úåôàì

:â"ðú ïîéñá øàáúðù íòèî

âשלישי âיום
äïéùòð ïä äåöî ìù úåöî 'âäù åìà úåðéãîá ïéâäåð

úåìç 'â åéäù äãåú éîçì ïéòë çî÷ ãçà ïåøùòî
äöî ìù úåìç íéùìù äá åéä éøäù ãçà ïåøùòî úåùòð
êëéôì ïåøùòì úåìç ùìù åàöîð íéðåøùò äøùòî úåùòð
àöåéäù äãåú éîçìì øëæ ïåøùòì úåöî 'â ïë íâ ïéùåò åðà
úéáî åðàöé çñôá åðàå äãåú àéáäì áééç ïéøåñàä úéáî
:äãåú éîçìì øëæ ïéùåò åðà êëéôì íéøöî ãåáòùî ïéøåñàä

åãçà ïåøùò åì ÷éôñî ïéàå íéáø úéá éðá åì ùéù éîå
éñåäì ìåëé'á ùåìéù åðééäã åììä úåöî 'âá ïåøùò ìò ó

úåñéò éúù äùòéå ïåøùòî øúåé ïäî úçà ìëá ïéàù úåñéò
ïéà äîöò éðôá ïäî úçà ìëá íàå úåöî 'â äùòé ïäéúùîå
ïîéñá øàáúðù êøã-ìò ãçé ïäéúù óøöé çååøî ïåøùò äì

.úåöî 'â ïäî äùòé êë øçàå äìç ïäî ùéøôéå æ"ðú

úåøéäî éðôî äñéò ïãåòá ïäî ùéøôäì ìåëé åðéà íàå
úà äôàéå úçà äâåòå úåöî 'â ïäî äùòé ïäá ïé÷ñòúîä
äâåòä ïî ùéøôéå ãçà éìëá ãçé íôøöé äééôàä øçàìå ïìåë

.ïìåë ìò
çååøî ïåøùò ç÷éù áåè íéáåøî úéá éðá åì ïéàù éî ìáà
ïåøùò ãåò ùåìéå øåæçéå úçà äâåòå úåöî 'â åðîî äùòéå
äôàéù øçàìå éðù ìéì êøåöì úåöî 'â åðîî äùòéå íöîåöî

:íìåë ìò äâåòä ïî ùéøôéå éìëá íôøöé íìåë úà

æïäî åæéàå äðåùàø ïäî åæéà ïîéñ ïäá úåùòì ïéâäåðå
äåöî äá ïéùåò äðåùàøäáù úéùéìù ïäî åæéàå äéðù
äåöîä àéä åæ äëøáù àéöåîä úëøá åðééäã äðåùàøä
äåöîä ïéùåò äéðùáå åììä úåöîá ïéùåòù äðåùàøä
äåöî ïéùåò úéùéìùáå äöî úìéëà ìò úëøá åðééäã äééðùä
ïúåà ïéçéðîùë êëéôì øåøîä íò äëéøëä åðééäã úéùéìùä
äèîì úéùéìùä äæä øãñ ìò ïë íâ ïúåà çéðé äøò÷ä ìò
êøèöé àìù éãë äéðùä éáâ ìò äðåùàøäå äáâ ìò äéðùäå

òî åðéà äæ øãñ íå÷î-ìëîå ,úåöîä ìò øéáòäìóàù áë
äìòîì äéðùäå äèîì äðåùàøä çéðäù ïøãñ ìë äðéù íà

:ãáòéãá íåìë êëá ïéà äðåùàøá úéùéìùäå

âרביעי âיום
çìò úåéúåà ïéîë ïúåà äùòé àì ïäá äùåòù íéðîéñäå

(ãåòå ñ"ú 'éñá øàáúéù íòèî) åéãéá åà ñåôã éãé
ùéù äâåò øåáùì ïéøñåà ùéå áåè íåéá íøáùì êéøö éøäù
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íìëàì àìà í÷çîì ïéåëúî ïéàù ô"òà úåéúåà ïéîë äá
é"ò åììä ïéðîéñ ïéùåò àìà î"ù 'éñá øàáúðù åîë è"åéá
åîë ïúééùòá ãàî øäîì åøäæéù ÷ø ïéöéøç åà íéá÷ð

:ù"ò ñ"ú 'éñá øàáúéù

èíãå÷ äéðùäå äéðùä íãå÷ äðåùàøä úåôàì øäæéå
äôàé íàù äæ øçà äæ øåðúì íñéðëéù åðééäã úéùéìùä
ïåéëã íäá ïúðù íéðîéñá íåìë ìéòåä àì úçà úáá ïúåà
ìò äìòîå äîéã÷ úçàì ïéà úçà úáá àåä íúééùò øîâù

:äúøéáç

éäðåùàøäî äìåãâ øúåé úåéäì äëéøö äééðùä äöîä
éðáî ãçà ìëì íéúéæ éðùë êéøö äðîîù éôì úéùéìùäå
ãçà úéæëå äöî úìéëà ìò úëøáì ãçà úéæë åúéá

:ïîå÷éôàì

àéúåöî 'â úåôàì ïåëð åììä úåöîî úçà äãáàð íàå
úåùòðä úåöî 'â åì äéäéù éãë áåè íåéá åìéôà
åìà úåðéãî âäðî éôì äãåú éîçì ïéòë çî÷ ãçà ïåøùòî
ãçà ïåøùò ïî åùòðù úåøçà úåöî ùìù åì ùé íà åìéôàå
éãé ìò åùòð àîù ïäá ùåçì ùéù éôì ïúåà ç÷éì åì ïéà
åéäéù ïäéìò åúòã äéä àì ïúééùò úòùáù ïåéëã íéðè÷
øàùîå íéðè÷î íäá øäæð àì íúñä ïî ,äåöî úåöî
ìåñéô ÷ôñ ïäá ùéù àöîðå äåöî úåöîá ÷ñòúäì ïéìåñôä
äöî úìéëà ìò úëøáì ïúåà ç÷éì øùôà éà êëéôì
ìáà) øéîçäì äøåú ìù ÷ôñå äøåúä ïî àåä äúìéëàù
äìéëàù (äëéøë ïäî úåùòì åà ïîå÷éôà ïäî ìåëàì øúåî
ì÷äì íéøôåñ éøáã ÷ôñå íéøôåñ éøáãî àìà äðéà åæ

:æ"òú ïîéñá øàáúéù êøã-ìòå

áéçåøèì êéøö ïéà åììä úåöîî úçà äøáùð íà ìáà
àìà áåè íåé ìéì ñðëð àì ïééãò åìéôà ãåò úåôàìå
äðåúçúì äðåéìòä ïéá òöîàá äúåà íéùéå äøåáùä ç÷é
äðîî ïéòöåá éøäù äîéìù úåéäì äëéøö äðéà úéòöîàäù
äìçúëìù óàå äãâää úøéîà íãå÷ ïîå÷éôàì úçà äëéúç
äòùá úåîéìù åéäé úåöî 'âä ìëù àåä äåöî øåãéä
åúåà ïéçéøèî ïéà íå÷î-ìëî ,ïçìåùä ìò ïúåà ïéàéáîù
úéùéìùä äöî äøáùð åìéôàå ãåò úåôàì êë ìéáùá
äùòéù àöîð äèîì íéùé äéðùäå òöîàá äúåà íéùéùëå

:äúùåã÷î äãéøåîë äæ éøäå äéðùî 'âä äöî

âחמישי âיום
âéïúåà ïéøå÷å ãçà ïåøùòî úåöî 'â ãåò úåôàì ïéâäåð ùéå

õéîçú àîù ÷ôñ ìéáùá åùòðù øîåìë ,úå÷éôñ úåöî
.åììä úåöî 'â ç÷é éæà úåðåùàøä 'âî ãçà ãáàú åà

ïúé íàå úéùéìùä äøáùð åìéôà ïäî úçà äøáùð íà ìáà
äúùåã÷î äãéøåîë äæ éøä äèîì úéòöîàäå òöîàá äúåà

åììä úåöî úåçãìî äúùåã÷î äãéøåäì áèåî ïë éô ìò óà
úà úåçãì åì øùôà éà éøäù úå÷éôñä úà ç÷éìå éøîâì
ïåéë úå÷éôñäî úøçà äöî äîå÷îá ç÷éìå ãáìá äøåáùä

:ãçà ïåøùòî åùòð àìù

ãéàìà ãçà ïåøùòî úå÷éôñ 'â ïéôåà ïéàù ïéâäåð ùéå
à÷éôñå äåöî úåöî 'â åðééäã úåöî 'ã ïéôåà ãçà ïåøùòî
àì äãåú éîçìáå äãåú éîçì ïéòë ïéùåòù éô ìò óàå) úçà
úéòéáøä äöîù ïåéë íå÷î-ìëî ,ïåøùòì úåöî 'â àìà äéä
äìåò äðéà ÷ôñ ìéáùá àìà äåöî úåöî íùì úéùòð äðéà
íà êëéôìå 'á ìéì êøåöì éðùä ïåøùòî ïéôåà ïëå (ïåáùçì
úéòöîà äúåà ïéùåò ïéà äåöî úöî ìù úéùéìùä äøáùð
éøîâì ïéçåã àìà äúùåã÷î äðãéøåé àìù äèîì úéòöîàäå
éøäù à÷éôñä úà äîå÷îá ïéîéùîå äøåáùä úéùéìùä úà

:äåöî ìù úåöîä íò ãçà ïåøùòî úéùòð àéä

åèìáà äìçúëì úåæéøæå âäðî àìà ïðéà åìà íéøáã ìëå
åìà íéøáã ìëá ììë øäæéì êéøö ïéà ïéãä ø÷éòî

:äæ ïîéñá øàáúðù

æèìçùë áåè íåé ìéìá äåöî ìù äöî úåôàì ïéâäåðä
àì àîù úå÷éôñä æà åôàé àìù åøäæé úáù éàöåîá
ïëå áåè íåé êøåöì àìù äëàìî äùåò àöîðå íäì êøèöé

ù åøäæéìéìì úåëéøöä úåöîä ïåùàø áåè íåé ìéìá äôàé àì
:éðù áåè íåé

æé÷éôñä àìå äëéùçì êåîñ çñô áøòá äñéò ùìù éî
ìåëàì åúòã ïéà íà áåè íåé ìéì äëéùçù ãò äúåôàì
ìù åìåçá åà éðù áåè íåéá àìà ïåùàø áåè íåéá äðîî
äúåôàì åì øåñà ïåùàø áåè íåé êøåöì úåöî åì ùéù ãòåî
äéìò øåáòéå õéîçú äúåà äôàé àì íàù ô"òà áåè íåéá
íéãéá øåñéà äùòé àì íå÷î-ìëî ,àöîé ìáå äàøé ìáá
äð÷ú åì ïéà êëéôì íéãéá øåñéà äùòé äúåà äôàéùëå
ïåùàø áåè íåéá ìåëàì åúòãá øåîâéù àìà øåñéàî ìöðäì
íéðè÷ì ìéëàéù åà åæ äñéòî äôàéù äöîå äöî ìëî úéæë
åðéà éøäù äîøòä àéä åæù ô"òàå äúåôàì åì øúåî æàå
ìåëàì åúòãá ïéàå ïåùàø áåè íåéá åììä úåöîì ììë êéøö
åì åøéúä ïë éô ìò óà ,ïúééôà åì øéúäì éãë àìà ïäî
àåäå æ"÷úå â"÷ú 'éñá øàáúéù åîë ïë úåùòì íéîëç
áåè íåéá äöîå äöî ìëî úéæë ìëàéå åúîøòä íéé÷éù

:íù øàáúéù åîë ïåùàø

âשישי âיום

:˙ÂˆÓ‰ ˙˘ÈÏ ¯„ÒÂ ÌÂ˜Ó Ë˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àíù çøåæ ùîùäù íå÷îá çñô ìù äñéòä ïéùì ïéà
éãéì àåáì ìëåú ì÷áå äñéòä íîçî ùîùä íåçù
òé÷øä øéåà úçú åìéôà ùåìì øúåî ìöä íå÷îá ìáà õåîéç
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ìë úçú ùåìì øåñà ïðåòîä íåéá ìáà ïðåòîä íåé åðéà íà
íå÷î ìëá úò÷åá äîçäù éôì ìö íå÷îá åìéôà òé÷øä øéåà
äéðôá íéãîåò íéáòäù äðåìç ãâðë ïåìç êøã äàöåé äðéàå

:íäáù ÷åñéô ìëá úò÷åáå íäéìò úèùôúî àéäå

áçåúô ïåìç ãâðë ïðåòîä íåéá ùåìì øåñà úéáá åìéôàå
àåäù ïåâë íìåòì åëåúì çåøæì ìëåé àì ùîùäù ô"òà

:ïåôö çåøì çåúô

âíåéá åìéôà çåúô ïåìç ãâðë ùåìì àìù øäæéì åâäðå
-ìëî ,åëåúì çåøæì ìëåé àì ùîùä íâå ïðåòî åðéàù

àîù ùåçì ùé íå÷îäéäéå íéáòá íéîùä åñëúé íåàúô
äñéòä úà ãéî øéñéù øáãá ùéâøé àì àåäå ïðåòîä íåé
åàáé íà òé÷øä øéåà úçú ùìùë ïë-ïéàù-äî ,ïåìçä ãâðëî
úéáì äñéòä ñéðëéå øáãá ùéâøé ãéî äîçä äñëúúå íéððò

:ãéî

ãøúåî ïåìç ìù ãöä ïî ìáà ùîî ïåìçä ãâðë äæ ìëå
ìöá ùì àåäå ïåìçä êåúì çøåæ ùîùä íà åìéôà ùåìì

:ùîùä úçéøæ íå÷îì áåø÷

äúéëåëæá íåúñ àåä íà ìáà ùîî çåúô ïåìçá äæ ìëå
íå÷î-ìëîå) åãâðë ùåìì øúåî íù çøåæ ùîùäù ô"òà

:(äñéòä íîçú àìù øäæéì êéøö

åêéìåîùë ïëå íåéá çñô ìù çî÷ êéìåîùë øäæéì ùé
øéåà úçú ïéìåâî íëéìåé àì íåéá ïúåôàì øåðúì úåöîä
íëéìåé àìù øîåì êéøö ïéàå ïðåòîä íåé àåä íà òé÷øä
ïéàå äôîá ïúåà äñëé àìà ùîùä úçéøæ íå÷îá ïéìåâî
÷öá èòî äá ÷áãð àîùã úçà äôîá äáøä íéîòô úåñëì
ïëéìåî íàå øàáúéù åîë (ìéî êåìéä éãë ääùùë) õîçúðå
ïééò) ììë ïúåñëì êéøö ïéà úåùîùä ïéáá åìéôà åà äìéìá

:(ä"ðú ïîéñ

æíîçîù øåðúä íåç éðôî øåðúä éô ìöà ùåìì áø÷úé àì
íéøáã äîá ùåìì øúåî åéãöî åà åéøåçàî ìáà äñéòä
ïéàå íéáò íéðáìî éåùò àåäù åá ïéôåàù øåðúá íéøåîà
ïéà ÷ñåäù óøåçä úéá øåðú ìáà åéúåðôãì õåç èìåù åîåç
øúåéá åîåç ÷éæçî àåäù éôì åéããö ìëî åì êåîñá ùåìì
íéùéâøî íà åðîî ÷åçøá óàå åéúåðôãì õåç åîåç èùôúîå
úìãä çúôéù ãò úéá åúåàá ùåìì ïéà ä÷ñää íåç íù
úéá øåðú ÷éñäì àìù ïåëð êëéôì íåçä àöéù úåðåìçäå

:íåéá åá óøåçä

âקודש âשבת
çïë éãé ìò íà øåðúì êåîñ åà ùîùä úçú ùìå øáò

åìéôà úøúåî åàì íàå äìéëàá äøåñà äñéòä äîçåä
:ãéæîá ùì

èãçà òâø åìéôà ÷ñò àìá äñéòä çéðäì øåñà äìçúëì
àá åðéà åìåë íåéä ìë åìéôà ÷öáá ïé÷ñåòù ïîæ ìëå
äæ éøä ìéî êåìéä éãë ÷ñò àìá åäåçéðä íàå õåîéç éãéì

.õîç

øæçå ÷ñòúðå øæçå ìéîî úåçô ääù íàåìéîî úåçô ääùå
÷ñòúîù ÷ñòäù ìéî êåìéä éãëì úåôøèöî úåéäùä ïéà
õîçúäì ìéçúäù èòî õåîéçä úà ìèáî íééúðéá åá
÷ñòá ÷ñòúðùë íéøåîà íéøáã äîá äðåùàøä äééäùá
úåöîä ïéããøîù øåãéøä åà äñéòá íéãéä úèéòá ïåâë øåîâ
åðéà åçôúé àìù éãë úåöîä ïéø÷ðîù øå÷éðä ìáà ìåâò õòá
õîçúäì øáë ìéçúäù èòî õåîéçä ìèáì øåîâ ÷ñò àø÷ð
ïéàù ïéðòì úö÷ ÷ñò àø÷ð íå÷î-ìëîå ,äðåùàøä äééäùá

.øå÷éðä úòùá õîç éãéì àá äöîä

úçðåî äéåùòä äöî ïéàåøùë íò ïåîä ïéâäåðù äî ìáà
øåðúä ïî íéìçâä åôøâ àì ïééãòù éôì ãéî äúåôàì à"àå
õåîéç éãéì àåáú àìù éãëå øåðúá íå÷î äì ïéàù éðôî åà
ãéä äáøãàå íåìë ìéòåî äæ ïéà íéãéá äá ïéôùôùî
àìù øäæéì ùé êëìå) õéîçäì øäîîå ÷öáä úà úîîçî

.å"ðú 'éñ ïééò (êøåöì àìù ÷öáä ìò ãéä çéðäì

õåç ìéî øåòéù ääùú àìù àøééúî íà) äùòé ãöéë àìà
äð÷úéå øåæçéå ÷öá úëéúç äðùòéå äðøáùé (õéîçúå øåðúì
äìçúëì íå÷î-ìëîå ,õåîéçä ìèáé ÷ñòäù éãë äìçúáë
äð÷úéùë àîù ùåçì ùéù êë éãéì àáé àìù øäæéì áåè
àìà ùîî ùåâ äéäúù äôé äôé äúåà êåøòé àì äéðù íòô
ïéâäåðù äìåôë äöî ïéòë äæ éøäå úåìéôëå íé÷ãñ äá äéäé

.à"ñú 'éñá øàáúéù åîë øåñàì

úåöîä êéøòäì ìéçúäì àìù äìçúëì øäæäì ùé êëéôì
åìëåéù éãë øåðúä ïî íéìçâä óåøâì åìéçúéù ãò ïããøìå
ïîæ ãò äñéòä ùåìì åìéçúé àì äìçúî íâå ãéî úåôàì
óåøâì åìëåé äùéìä øçà ãéîù éãëá øåðúä ÷ñåäù øçà äî
äæ ìëå ãéî ïúåôàìå úåöîä êéøòäì ìéçúäìå øåðúä
øåòéù ääúùð ïë íà àìà øåñàì ïéà ãáòéãá ìáà äìçúëì

:÷ñò àìá ìéî

$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רלג

 לנהלנ לכהנדתה תידמד  כאי   233 

רלג

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

âהחסידית הפרשה - הפסח חג תורה' â'לקוטי
[א] מּצֹות" ּתאכל ימים ִֵֶַַָֹ"ׁשׁשת

úLL"1äéåäì úøöò éòéáMä íBiáe ,úBvî ìëàz íéîé ¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©£¨¨
é÷ìàE'Bâå"(ç ,æè íéøác): ¡Ÿ¤§§¨¦

éøöå" :Cøaúé BøîBà ïéáäì CzWWìëàz íéîé §¨¦§¨¦§¦§¨¥¥¤¨¦Ÿ©
øîà dépéî ìéòì àìäå ,"úBvî(â ,íL)" :zraWíéîé ©©£Ÿ§¥¦¥¨©¨¦§©¨¦

?"úBvî åéìò ìëàzŸ©¨¨©
úøäæà ìò øéäæäì äðåekä ïéà ïàëc ,ïéðòä Cà©¨¦§¨§¨¥©©¨¨§©§¦©©§¨©

úøöò" Y 'æä íBéaL ìò àlà ,ävî úìéëà'eëäî Cà ." £¦©©¨¤¨©¤§©£¤¤©©
áeúkä úeòîLî "úBvî ìëàz íéîé úLL" íéc÷äM¤¦§¦¥¤¨¦Ÿ©©©§¨©¨
éãé ìò ,"úBvî ìëàz íéîé úLM"L äæ éãé ìòc ,àeä§©§¥¤¤¥¤¨¦Ÿ©©©§¥

úøöò éòéáMä íBiáe" Ck øçà äéäé äæ'eëeäî ïéáäìe ." ¤¦§¤©©©©©§¦¦£¤¤§¨¦©
éãé ìò úBéäì Y íéîé úLL ävî úìéëàc úeëéiMä ïéðò¦§¨©©¨©£¦©©¨¥¤¨¦¦§©§¥

?"úøöò éòéáMä íBiáe" äæ¤©©§¦¦£¤¤
äéåäì úøöò éòéáMä íBiáe" ïéðò äpäc :ãBòå§§¦¥¦§¨©©§¦¦£¤¤©£¨¨

é÷ìàúòéø÷c ñpä äéä çñt ìL éòéáLaL éôì eðééä ,"E ¡Ÿ¤©§§¦¤¦§¦¦¤¤©¨¨©¥¦§¦©
íBé ÷ø âäBð Böenéç äéä íéøöî çñt äpäå .óeñ-íé©§¦¥¤©¦§©¦¨¨¦¥©
éãé ìò àlL óeñ-íé úòéø÷ì eëæ éøä ïk íàå ,ãçà¤¨§¦¥£¥¨¦§¦©©¤Ÿ©§¥
øîàð úBøBãì òecîe Y íéîiä úLL ìk ävî úìéëà£¦©©¨¨¥¤©¨¦©©§¤¡©

"zraW?"úBvî åéìò ìëàz íéîé ¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
Y "úBvî ìëàz íéîé úLM"L éãé ìò à÷åãc ,íâå§©§©§¨©§¥¤¥¤¨¦Ÿ©©
éòéáMä íBiáe" úBéäì àBáì eìëeiL àeä äæ éãé ìò©§¥¤¤§¨¦§©©§¦¦

úøöò'eë?" £¤¤
úøöò" øîàð çñt ìL éòéáLác äî ,ïéáäì íâå§©§¨¦©§¦§¦¦¤¤©¤¡©£¤¤

Liwl` diedläéäz úøöò" øîàð úøöò éðéîLáe " ©£¨¨¡Ÿ¤¦§¦¦£¤¤¤¡©£¤¤¦§¤
mkl?" ¨¤

áeúkM äî ,ïéáäì íb(èì ,áé úBîL)÷öaä úà eôàiå" : ©§¨¦©¤¨§©Ÿ¤©¨¥
ék ,õîç àì ék ,úBvî úBâeò íéøönî eàéöBä øLà£¤¦¦¦§©¦©¦Ÿ¨¥¦

dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøBâ'eëeäfL òîLîc ," §¦¦§©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©§©§©¤¤
eLøBb"L éôì Y õîç àìå úBvî eôàM äîì íòè úðéúð§¦©©©§©¤¨©§Ÿ¨¥§¦¤§
øñàð éøäc ,deîú äæå .õéîçäì ÷étñä àìå "íéøönî¦¦§©¦§Ÿ¦§¦§©§¦§¤¨©©£¥¤¡©
àúéàãk ,íéðt ìk ìò ãçàä íBé õîç úìéëà íäì̈¤£¦©¨¥¨¤¨©¨¨¦¦§¦¨

íéçñôa'á ãenò ,å"ö ócéà ,ïk íàå ,úBôàì íéìBëé eéä C ¦§¨¦©©§¦¥¥¨§¦¤¡
éøöL ãò ,õîçeLøBâ ék" íòè úðéúð C'eë?" ¨¥©¤¨¦§¦©©©¦§

eðàL Bæ ävî" :äãbäa íéøîBàM äî ,ïéáäì íb©§¨¦©¤§¦©©¨¨©¨¤¨
ìL ú÷öa ÷étñä àlL íeL ìò ?äî íeL ìò íéìëBà§¦©¨©¤Ÿ¦§¦§¤¤¤

íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL ãò ,õéîçäì eðéúBáà£¥§©§¦©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦
øák énð éëä åàìa éøäå Y "íìàâe àeä-Ceøa LBãwä©¨¨§¨¨©£¥§¨¨¦©¦§¨

eeèöð(àé ,è øaãna)?"eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìò" : ¦§©©¦§¨©©§¦Ÿ§
äéä "íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL" äæc ,ãBòå§§¤¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦¨¨

dlil zFvg xg`"eäeìëàé íéøBøîe úBöî ìò" éeeöå , ©©£©§¨§¦©¦§§¦Ÿ§
àlà ìëàð Bðéà çñtä"L ,äìéì úBöç íãB÷ eðééäcr ©§¤£©§¨¤©¤©¥¤¡¨¤¨©

zFvg?" £
úBöç íãB÷ ïk íâ àeä "íéìëBà eðàL Bæ ävî" ïëå§¥©¨¤¨§¦©¥¤£

éà ïk íàå ,à÷åcíeL ìò" àeä C'eëäìâpL'eë?" ©§¨§¦¥¥©¤¦§¨
"úvî eìëàz áøòa" éaâ äpäc :àeä ïéðòäå(çé ,áé úBîL) §¨¦§¨§¦¥©¥¨¤¤Ÿ§©Ÿ§

" áéúkzSnY "e"ie xqgeôàiå" éaâå ,'eë"úBvî úBâeò §¦©Ÿ¨¥¨§©¥©Ÿ©
(èì ,íL)" áéúk ,zFSnY "e"ieA `lneäæ å'"éeä ék ,eðééäå . ¨§¦©¨¥§¨§©§¦©¨¤

"íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL" äëLîää2. ©©§¨¨¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦
áeúkM äî ,'àä :ävî úBðéça 'á äéä ,ïk íàå§¦¥¨¨§¦©¨¨©¤¨

c ävî àéäL ,"úvî eìëàz áøòa"zFvg mcFwàéäå , ¨¤¤Ÿ§©Ÿ¤¦©¨§¤£§¦
eôàiå" áeúkM äî ,'áäå .å"éå øñç úvî'eëúBvî'eë," ©Ÿ¨¥¨§©©¤¨©Ÿ©

L ävnä àeäåzFvg xg`øçà eðééäc ,å"éåa àìî àeäå , §©©¨¤©©£§¨¥§¨§©§©©
íäéìò äìâpL"'eë." ¤¦§¨£¥¤

íeL ìò íéìëBà eðàL Bæ ävî" :äãbäa øîà ïk ìòå§©¥¨©©©¨¨©¨¤¨§¦©
õéîçäì eðéúBáà ìL ú÷öa ÷étñä àlL íeL ìò ?äî̈©¤Ÿ¦§¦§¤¤¤£¥§©§¦

íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL ãò'eëïéðò àeäL ," ©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦¤¦§¨
Bæ ävn"äc Y à÷åc úBöç øçà äéäL ,å"éåa àìî úBvî©¨¥§¨¤¨¨©©£©§¨§©©¨
áéúëcî ,eðééäå .Bæ äðéçaî ïk íâ àeä "íéìëBà eðàL¤¨§¦©¥¦§¦¨§©§¦¦§¦

ìëàz íéîé úLL"zFSnävî"c çëeî äfnL ,å"éåa Y " ¥¤¨¦Ÿ©©§¨¤¦¤¨§©¨
ïëìå ,Bæ äâøãîe äðéçaî ïk íâ àéä "íéìëBà eðàL Bæ¤¨§¦¦©¥¦§¦¨©§¥¨§¨¥

úøöò éòéáMä íBiáe" úBéäì CLîeé äæ éãé ìò'eë.": ©§¥¤§¨¦§©©§¦¦£¤¤

ïéáäìe áéøö ,äæ ìkáeúkM äî ïéðò íéc÷äì Cíéøác) §¨¦¨¤¨¦§©§¦¦§¨©¤¨§¨¦

(â ,çíãàä äéçé Bcáì íçlä ìò àì ék" :'eëåäæác ." ¦Ÿ©©¤¤§©¦§¤¨¨¨§§¨¤
éà :àéLewä õøBúîúà úBéçäì ìëànä çëa Lé C §¨©§¨¥¥§Ÿ©©©£¨§©£¤

àeä íãàäå ,çîBö úðéça àeä íçlä àìä ,íãàä̈¨¨£Ÿ©¤¤§¦©¥©§¨¨¨
éà ,ïk íàå ,øaãî úðéçaäiçî úðéça çîBvä äéäé C §¦©§©¥§¦¥¥¦§¤©¥©§¦©§©¤

?äaøä epnî äìòîlL øaãnäì§©§©¥¤§©§¨¦¤©§¥
ä ìò àì ék" àlàFCal mgNíçlä úeîöò ãvî Y " ¤¨¦Ÿ©©¤¤§©¦©©§©¤¤

ìk ìò" àlà ,"íãàä äéçé" Ydied it `vFnLaeìnL " ¦§¤¨¨¨¤¨©¨¨¦£¨¨¤§¨

.1.(áBùèéãøáî BàBáa éãàéìa ñçðt úLøôáe ,áBùèéãøáa ò"÷ú çñôa øîàð)¤¡©§¤©§©§¦§§¨¨©¦§¨§¦©¦§¦©§¦§

.2.('á ,à"ðø óc ,ñçðt úLøt àðîéäî àéòøáe .'à ,æ"ð÷ óc ,àöiå øäfa ïéiòå)§©¥©Ÿ©©¥¥©§©£¨§¥¨¨¨¨©¦§¨©
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"àLc õøàä àLãz" øîànî eðééäc ,íçläa Lnî3 ©¨§©¤¤§©§¦©£¨©§¥¨¨¤¤¤
(àé ,à úéLàøa)àeäå ,ïBænä BúBàa ñðëð 'ä øáã BúBà ék , §¥¦¦§©¦§©§©¨§

.íãàä úà äiçîe ïæ̈§©¤¤¨¨¨
éøö Cà'ä øác Laeìî íãàa íâ àìäc ,ïéáäì C ©¨¦§¨¦©£Ÿ©¨¨¨§¨§©

"íãà äNòð" øîànî(åë ,íL)úeiç ìa÷é änì ,ïk íàå , ¦©£¨©£¤¨¨¨§¦¥¨¨§©¥©
àLãz" øîànî Ba LaeìnL íçläî'eë?" ¥©¤¤¤§¨¦©£¨©§¥

úBîB÷î änëa øàBánä ét ìò ,àeä ïéðòä Cà4: ©¨¦§¨©¦©§¨§©¨§
,eäzä íìBò úðéçaî àeä ïLøL ç"öc úBðéçác¦§¦©©¨§¨¦§¦©¨©Ÿ

ïewézä íìBò úðéçáì íãwL'eëìzLpL àlà ,eìL ¤¨©¦§¦©¨©¦¤¨¤¦§©§§
eãøiL ãò ,íéìkä úøéáL éãé ìòå ,úBâøãnä éeaéøa§¦©©§¥§©§¥§¦©©¥¦©¤¨§

.íéiîLb íéøác íäî äeäúðå ähî ähîì§©¨©¨§¦§©¨¥¤§¨¦©§¦¦
íìBò úðéça øwéòå ,ïewézä íìBòî BLøL íãàäå§¨¨¨¨§¥¨©¦§¦¨§¦©¨
úëLîä" àø÷ðå .úeìéöàc-äîëç úðéça àeä ïewézä©¦§¦©¨§¨©£¦§¦§¨©§¨©
Lôð Ba LiL íãàäå ,"eøéøaúà äîëça" ék ,"ïéçBî¦¦§¨§¨¦§§¦§¨¨¨¤¥¤¤

ìzLä LøL ,úéìëOä.äîëç úðéçaî ïk íâ àeä dúeìL ©¦§¦Ÿ¤¦§©§§¨©¥¦§¦©¨§¨
'æ úðéçáa àeä ,eäzä íìBòa äéäL íéìkä úøéáLe§¦©©¥¦¤¨¨§¨©Ÿ¦§¦©
-äîëçäî äìòîlL úBcnä úðéça íä íðîà .úBcî¦¨§¨¥§¦©©¦¤§©§¨¥©¨§¨

àø÷ðå ,úeìéöàc(àé ,ã äðBé)"äaø äîäa" :5àlL éôìe . ©£¦§¦§¨¨§¥¨©¨§¦¤Ÿ
ïä ,àöîðå .eìôðå eøaLð ,úeìlkúää úðéça íäa äéä̈¨¨¤§¦©©¦§©§¦§§§¨§§¦§¨¥
íãàä éãé ìò øøaúäì íéëéøö ïëìå ,íãàäî ähîì§©¨¥¨¨¨§¨¥§¦¦§¦§¨¥©§¥¨¨¨

.ì"pk "eøéøaúà äîëça" ék ,à÷åc©§¨¦§¨§¨¦§§¦©©
ãvî íãàä úà íéiçî íä ,íéøøaúnL øçàì Cà©§©©¤¦§¨§¦¥§©¦¤¨¨¨¦©
éô àöBî ìk ìò ék" eäæå .íãàäî äìòîì àeäL ïLøL̈§¨¤§©§¨¥¨¨¨§¤¦©¨¨¦
,àeä "'ä éô àöBî" Leøét ,äpäc ,"íãàä äéçé 'ä¦§¤¨¨¨§¦¥¥¨¦

äWxWe xFwOúBøîànä éeléb úBéäì eëLîð íMnL ©¨§Ÿ¤¤¦¨¦§§¦§¦©©£¨
ç÷ìð íçlä éøä ïLøLå ïøB÷î úðéçááe ,"'ä ét"î¦¦¦§¦©§¨§¨§¨£¥©¤¤¦§¨

.ì"pk øúBé äðBéìò äðéçaî¦§¦¨¤§¨¥©©
ïBøçàä àeä "íãà äNòð" øîànäL íòhä eäæå§¤©©©¤©©£¨©£¤¨¨¨©£
àöBú"å "àLãz" úBøîànäL Y "úBøîàî äøNò"a©£¨¨©£¨¤©©£¨©§¥§¥

õøàä'eë"(ãë ,à úéLàøa)äNòð" øîànì íéîãB÷ íä ílek ¨¨¤§¥¦¨¥§¦©©£¨©£¤
ì"pä íòhî eðééäå Y "íãàíìBòa ïLøML úBéäì , ¨¨§©§¦©©©©¦§¤¨§¨§¨

.íãàä LøL íML ,ïewézä íìBòì íãwL eäzä©Ÿ¤¨©§¨©¦¤¨Ÿ¤¨¨¨

àúøeàa Eì úéøîà àìc éàäå" :ïîçð áø øîà ïëìå§¨¥¨©©©§¨§©§¨£¨¦§§§¨
"àøBúã àøNéa éìëà àìc Y6(á"ò óã àn÷ àááa), §¨£¨¦¦§¨§¨§¨¨©¨©

éñBî ìëànäL ,äfî ïáeî àöîpLçëa ïk íb úeiç ó ¤¦§¨¨¦¤¤©©£¨¦©©¥§Ÿ©
.íãàä ìL ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤¤¨¨¨

ì"æø eøîà ïëå7ãò àaà úBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéà"L §¥¨§©©¤¥©¦¥©¦§©¨©
LøL ék úBéäì ,ì"pä íòhî eðééäå ,"ïâc íòè íBòèiL¤¦§©©¨¨§©§¦©©©©¦§¦Ÿ¤
äìòîì àeäL ,eäzä íìBòa äìòîì ïä íéìëànä©©£¨¦¥§©§¨§¨©Ÿ¤§©§¨
÷fçì úìBëiäå çkä íäa Lé ïk ìò ,ïewéúã äîëçäî¥©¨§¨§¦©¥¥¨¤©Ÿ©§©§¤§©¥

éñBäìeíãàä ìL äîëçä çk íb ó8. §¦©Ÿ©©¨§¨¤¨¨¨
íéøeøéa ïéðò eäfL ,'ä úãBáòa ïáeé äpä ïë Bîëe§¥¦¥¨§£©¤¤¦§¨¥¦
,íéiîLbä íéøáca íéLaeìnL eäúc ïéöBöéð ç"tøc§©©¦¦§Ÿ¤§¨¦©§¨¦©©§¦¦
Lôð LøL Y ïewézä úðéçáa äìòîì íéìBòå íéøøaúnL¤¦§¨§¦§¦§©§¨¦§¦©©¦Ÿ¤¤¤

.úé÷ìàä̈¡Ÿ¦
:älôúe òîL-úàéø÷a 'ä úãBáò éãé ìò ,eðééäå§©§©§¥£©¦§¦©§©§¦¨

ì äìéëàä éãé ìò Ba óñBzépL úeiçå çk úðéçaLíL ¤§¦©Ÿ©§©¤¦¥©§¥¨£¦¨§¥
éñBîe ,"záäàå Y ãçà"a ììëð àeä ,íéîLçk ó ¨©¦¦§¨§¤¨§¨©§¨¦Ÿ©

,úeððBaúää úBéäì ,'äì äáäàä úeìòtúäå úeððBaúää©¦§§§¦§©£¨©£¨©¦§©¦§§
çkî øúBé Y úeøM÷úäå ó÷Búa äàøéå-äáäàäå ,úòcäå§©©©§¨©£¨§¦§¨§¤§¦§©§¥¦Ÿ©

.dîöò úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦©§¨
úðéça ïäa LaeìnL úBéäì ,ì"pä íòhî eðééäc§©§¦©©©©¦§¤§¨¨¤§¦©
ïk ìò ,ïewézä úðéçaî äìòîlL eäúc ïéöBöéð ç"tø©©¦¦§Ÿ¤§©§¨¦§¦©©¦©¥

éñBäì ízìBëéaLôpaL úBcîe äîëç úðéçáì íb éeléò ó ¦§¨§¦¦©¦§¦©¨§¨¦¤©¤¤
úéäìàä9.úBöîe äøBzä ÷ñòå älôúe òîL-úàéø÷a ,: ¨¡Ÿ¦¦§¦©§©§¦¨§¥¤©¨¦§

ìòå âúìéëà úåöî ïéðòa ïk íb ïáeé ì"pä äîc÷ä ét §©¦©§¨¨©©¨©¥§¦§¨¦§©£¦©
:çñtä âça ävî©¨§©©¤©

àöiå øäfa øàBáîc'á ,æ"ð÷úìkNäaL Bîëc : ¦§¨©Ÿ©©¥¥¦§¤§©§¨©
íòBhL ãò íeìk ìékNîe òãBé ÷Bðézä ïéà ,úeiîLb©§¦¥©¦¥©©§¦§©¤¥
ìàøNé úàöa Ck ,äìòîì íòhä øàBánëå ,íçì¤¤§©§¨©©©§©§¨©§¥¦§¨¥
,ävî eìëàL ãò 'ä úleãb ìékNäì eòãé àì íéøönî¦¦§¨¦Ÿ¨§§©§¦§©©¤¨§©¨

.äðBéìòä õøàä ïî àöBiä ,íçì úðéça àéäL¤¦§¦©¤¤©¥¦¨¨¤¨¤§¨
"íãàä äéçé" äæ íçìa CLîpä "'ä éô àöBî ìò"L¤©¨¦©¦§¨§¤¤¤¦§¤¨¨¨
äéäå øîàL éî" úà øékäìe òãéì ,úé÷ìà Lôpäå§©¤¤¡Ÿ¦¥©§©¦¤¦¤¨©§¨¨

.3.á÷ò úLøt "äøBú éèewì"a øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¦¥¨¨¨©¥¤

.4íçì ïéðò ïéáäì" ìéçúnä øeaãa ,çlLa úLøôa øàaúpM äî ïéiòå]§©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§©©§¦©©§¦§¨¦¦§¨¤¤
"äðLî(ã ,äñ øBà äøBz).[ ¦§¤¨

.5'æaL íâå .íéìkä úøéáLa ìôð eäúc úòcäL ,'ç øòL "íéiç õò"a ïéiòå]§©¥§¥©¦©©¤©©©§Ÿ¨©¦§¦©©¥¦§©¤§
úBcnaL ïéçBnä çk ïk íb ìeìk äéä úBðBzçz'eëúéîäaä-Lôpä ïëìå , ©§¨¨¨©¥Ÿ©©¦¤©¦§¨¥©¤¤©©£¦

úâOîe úìkNî ïk íâ àéä ,íéìkä úøéáMî ,dâBð útéìwî äç÷ìpL ,íãàaL¤¨¨¨¤¦§§¨¦§¦©©¦§¦©©¥¦¦©¥©§¤¤©¤¤
'eë.

ì éäéaânä" ìéçúnä øeaãa ,õwî úLøôa øàaúpM äî ïéiòå"'eë úáLäøBz) §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©¦¥§¦©©§¦©©§¦¦¨¤¤¨

(á ,çì øBà.[

.6.(øBL øNa ézìëà àlL [íeMî] ,áøòa Eì ézøîà àlL äæå)§¤¤Ÿ¨©§¦§¨¤¤¦¤Ÿ¨©§¦§©

.7àBáî" .æ ,å"è äLøt äaø úéLàøáì "äpeäk úBðzî" .à ,î úBëøa äàø)§¥§¨©§§¨¦§¥¦©¨¨¨¨¨
.(çîö úäbäa á"é ÷øt ,'à ÷ìç ,'ä øòL ,"íéøòL§¨¦©©¥¤¤¤§©¨©¤©

.8.["úBhnä éLàø ìà äLî øaãéå" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå]§©¥©¤¦§¨¥©¨©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©

.9÷eñt ìò Bøúé úLøôa øàaúpL Bîëe ."'eë úBàNBð úBiçäå" ïéðòî òãBpëå)§©¨¥¦§¨§©©§§¤¦§¨¥§¨¨©¦§©¨
.("'eë BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ"¨¤©©¨§©§
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íçlî úéìëOä Lôpì íúñ úeiç CLîpL Bîëe ."íìBòä̈¨§¤¦§¨©§¨©¤¤©¦§¦¦¤¤
úòãì úeiç çñôa ävî úìéëàî CLîð Ck ,ì"pk éîLb©§¦©©©¦§¨¥£¦©©¨§¤©©§©©

.úé÷ìàä Lôpä©¤¤¨¡Ÿ¦
Y úeàOðúäå ääaâä úðéça àeä õîçä ék :ïéðòäå§¨¦§¨¦¤¨¥§¦©©§¨¨§¦§©§
ïéàL ävî ïk ïéàM äî ,Bîöò úà äéaâîe äìBòå çôBzL¤¥©§¤©§¦©¤©§©¤¥¥©¨¤¥
úðéça àeä õîç :'ä úãBáòa ïë Bîëe .ääaâä íeL dä©§¨¨§¥©£©¨¥§¦©
úðéça Y ävî ïk ïéàM äî ,ätéìwä úeqâå úeàOðúä¦§©§§©©§¦¨©¤¥¥©¨§¦©

ðBöø ìha" úðéçáa ,äòðëäå úeìôL"E(ã ,á úBáà). ¦§§©§¨¨¦§¦©©¥§§¨

"éááì õnçúé ék" eäæå](àë ,âò íéläz)álä ìéLîä Y §¤¦¦§©¥§¨¦§¦¦¦§¦©¥
õîçì Y òéLøäì äèBpä10ìa ïëå ;ì"æø ïBLäðMä Làøa) ©¤§©§¦©¤¨¥§¥¦§©©§Ÿ©¨¨

('á ãenò óBñ ,'â ócõéîçäL íãB÷ ïàk" :11øçàì ïàk ©©¨¤¤¤§¦¨§©©
eøîàå øBàNì òøä øöiä eìLî ïëå ;"õéîçäL12éî" : ¤¤§¦§¥¨§©¥¤¨¨¦§§¨§¦

úeqb úðéçaL éðtî eðééäå ."!ákòî äqéòaL øBàN ?ákòî§©¥§¤¨¦¨§©¥§©§¦§¥¤§¦©©
.[epøîLé 'ä ,òø éðéî ìëå úBåàúì úBìéôpä ìk øB÷î àeä§¨©§¦§©£§¨¦¥¨¦§§¤

ãàî íéøMe÷î ìàøNé eéä íéøöî úeìâac ,òeãé äpäå§¦¥¨©¤§¨¦§©¦¨¦§¨¥§¨¦§Ÿ
íéìeáâe íéøöénä úðéçáa íúBcîe íìëN äéäå ,ähîì§©¨§¨¨¦§¨¦¨¦§¦©©¥¨¦§¦

ãøôðå Lé úBéäì íéîøBbä Y íìBòä úeiîLb Y'eë. ©§¦¨¨©§¦¦§¥§¦§¨
Cìî íäéìò äìâpL" éãé ìò àeä íéøöî úàéöé øwéòå§¦¨§¦©¦§©¦©§¥¤¦§¨£¥¤¤¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úðéça àeäL ,"íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦¤§¦©¥¨

ìzLää øãqî äìòîlLíäa CLîð äæ éãé ìòL ,úeìL ¤§©§¨¦¥¤©¦§©§§¤©§¥¤¦§¨¨¤
"ìãb àøBîáe" :øîàîëe .ìehéaä úðéça(ç ,åë íéøác)Y §¦©©¦§©£¨§¨¨Ÿ§¨¦

eàöé Bæ äàléò-äàøéå ìehéa éãé ìòå ."äðéëL éeléâ Bæ"¦§¦¨§©§¥¦§¦§¨¦¨¨¨§
úeiîLâa íéøöî úàéöé ïëå ,íéìeáâe íéøöénä ìkî'eë, ¦¨©¥¨¦§¦§¥§¦©¦§©¦§©§¦

.äìéì úBöç øçà äéä äæå§¤¨¨©©£©§¨
Bîk ,úBöç íãB÷ ävî úìéëàa älçz eeèöð íðîà̈§¨¦§©§¦¨©£¦©©¨¤£§
,ïBöø-ìehéa úðéça àeäL ,"úvî eìëàz áøòa" áeúkL¤¨¨¤¤Ÿ§©Ÿ¤§¦©¦¨
äfL ,äàzz-äàøé úðéçaî CLîpä úeìôLå ,äòðëäå§©§¨¨§¦§©¦§¨¦§¦©¦§¨©¨¨¤¤
CLîpä äàléò-äàøéå éelébä úðéçáì éìkäå äðëää àeä©£¨¨§©§¦¦§¦©©¦§¦§¨¦¨¨©¦§¨

úBöç øçà íäì älbúðå'eë. §¦§©¤¨¤©©£
,"àúeðîéäîã àìëéî" øäfa ävnä àø÷ð íâå§©¦§¨©©¨©Ÿ©¥§¨¦§¥§¨
Bðéàå BìëN ìhánL ,ìehéa úðéça ïk íâ àeä äðeîàäL¤¨¡¨©¥§¦©¦¤§©¥¦§§¥
CLîðå .äøBähä äðeîàa úîàä ïéîàî ÷ø ,íòè Lwáî§©¥©©©©£¦¨¡¤¨¡¨©§¨§¦§¨
ìò àeäå .ävî úìéëà úåöî éãé ìò äîLpa Bæ äðéça§¦¨©§¨¨©§¥¦§©£¦©©¨§©

.íãàä úà äiçî íçläL ìLnî ìéòì økæpL Cøc¤¤¤¦§¨§¥¦¨¨¤©¤¤§©¤¤¨¨¨

òãBé ÷Bðézä ïéà"L ì"æø eøîàM äî Cøc ìò àeäå§©¤¤©¤¨§©©¤¥©¦¥©
íBòèiL ãò àaà úBø÷ì'eë÷Bðézä úòéãé ,äpäc ." ¦§©¨©¤¦§§¦¥§¦©©¦

ìò Ba Lcçúðå CLîpL ,'àaà' àøB÷ úBéäìíòhL éãé ¦§¥©¨¤¦§¨§¦§©¥©§¥¤¨©
úòãå íòèå äðáä úðéçáa Bìöà Bæ äòéãé ïéà ,íçì íòè©©¤¤¥§¦¨¤§¦§¦©£¨¨§©©§©©

éà òãBé Bðéà éøäL ,øeîbéøö änìå ,åéáà àeä CáBäàì C ¨¤£¥¥¥©¥¨¦§¨¨¨¦¤¡
.åéáà àøB÷ àeä äæ ìk íòå ,BúBà§¦¨¤¥¨¦

àlL åéáàa BlL úeøM÷úää àeä äàéøwä Bæ ,àöîðå§¦§¨©§¦¨©¦§©§¤§¨¦¤Ÿ
äøkä úðéçáa íà ék ,Bìöà âOenä úòãå íòè éãé ìò©§¥©©§©©©¨¤§¦¦¦§¦©©¨¨
.úòãå íòhä ïî ähîì ,ãàî úeðè÷ úðéça àeäå .ãáìa¦§¨§§¦©©§§Ÿ§©¨¦©©©§©©
BLôpL ãò ,ãàî ÷æç àeää úeøM÷úää íB÷î ìkîe¦¨¨©¦§©§©¨¨§Ÿ©¤©§

åéáà Lôða ãàî äøeL÷13. §¨§Ÿ§¤¤¨¦
éãé ìò ÷Bðéza LcçúpL àeää úòcäL éðtî ,eðééäå§©§¦§¥¤©©©©¤¦§©¥©¦©§¥
,eäzä íìBòî àeäL ,íçlä LøMî BLøL Y íçì íòè©©¤¤¨§¦Ÿ¤©¤¤¤¥¨©Ÿ
äìòîì ,ì"pk âOenä úòcäî äìòîlL äðéça àeäL¤§¦¨¤§©§¨¥©©©©¨©©§©§¨

äîëçäî'eëúòcäî ähîlL äðéçáa CLîð ïëìå , ¥©¨§¨§¨¥¦§¨¦§¦¨¤§©¨¥©©©
âOenä'eë.ãàî ÷æç úeøM÷úää ïk ìòå , ©¨§©¥©¦§©§¨¨§Ÿ

øäfa àø÷pL ,ävîã äåöî úìéëà ïéðòa ïë Bîëe§¥§¦§¨£¦©¦§¨§©¨¤¦§¨©Ÿ©
úòcäå äøkää àéä äðeîàäL ,"àúeðîéäîã àìëéî"¥§¨¦§¥§¨¤¨¡¨¦©©¨¨§©©©
íéðéîàî ìàøNé ìëå ,àeä-Ceøa LBãwäa úeøM÷úääå§©¦§©§§©¨¨§¨¦§¨¥©£¦¦
íìBòä àøápL íãB÷ äéäL Bîk "àeä Bcáì àeä"L¤§©§¤¨¨¤¤¦§¨¨¨

áéúëãk ,Lnî(å ,â éëàìî)"éúéðL àì äéåä éðà" :14. ©¨§¦§¦©§¨¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦
óBñ-ïéà ék ,ïBéìò-úòc úðéçaî àeä Bæ äëLîäå§©§¨¨¦§¦©©©¤§¦¥

äîëçäî äìòîì àeä àeä-Ceøa'eëCLîð ïëìå , ¨§©§¨¥©¨§¨§¨¥¦§¨
.äðeîà úðéçáa Laìúîe¦§©¥¦§¦©¡¨

íçlä éøäL ,"àúeðîéäîã àìëéî" àéä ävnä Cëìe§¨©©¨¦¥§¨¦§¥§¨¤£¥©¤¤
àøB÷ úBéäì ÷Bðézä úòéãé ïéðòî ì"pk ,Bæ äðéçaî BLøL̈§¦§¦¨©©¥¦§¨§¦©©¦¦§¥

íçlä éãé ìò àaà'eëïéðò úìkNäa eäfL àlà , ©¨©§¥©¤¤¤¨¤¤§©§¨©¦§¨
õøàî CLîpä éîLb íçläî CLîpL ,äfä-íìBò¨©¤¤¦§¨¥©¤¤©§¦©¦§¨¥¤¤
Laìúîe CLîð çñôa ävîc íçla íðîà .úeiîLbä©©§¦¨§¨©¤¤§©¨§¤©¦§¨¦§©¥

"íçì àöé äpnn"L äðBéìò õøà úðéçaî çkä15, ©Ÿ©¦§¦©¤¤¤§¨¤¦¤¨¥¥¨¤
éLînäúà úBø÷ì òãiL ,Lnî úe÷ìàa Bæ äðéça C ©©§¦§¦¨¤¡Ÿ©¨¤¥©¦§¤

minXAW `A`'eëLôpä éevéî ãò ä÷æç úeøM÷úäa , ©¨¤©¨©¦§¦§©§£¨¨©¦©¤¤
'eëúðéça eäæå .Lnî äâNäå ìëNa âéOî BðéàL óà ,©¤¥©¦§¥¤©£¨¨©¨§¤§¦©

ðBöø ìha" úðéça ïk íb CLîð äfîe .ìehéaúðéçáe ,"E ¦¦¤¦§¨©¥§¦©©¥§§§¦©

.10ìa éà÷c)ìî (íâ) äéàø àéáî Y äøBzaL õîç ïBLõnçúé" :äøBz ïBL §¨¦¦§¨¥¤©¨¥¦§¨¨©¦§¨¦§©¥
ééM äNòîì òâBða íbL äçëBä ïéà íMnL óà ,"éááìì CLãB÷ úBøbà .äæ ïBL §¨¦©¤¦¨¥¨¨¤©§¥©§©£¤©¨¨¤¦§¤

.(æòø ãenò ì ÷ìç¥¤©

.11.(é"Lø Y òLø äNòð)©£¤¨¨©¦

.12éðôì òeãéå éeìb ,íéîìBòä ïBaø :é"Lø à ,æé úBëøa)ðBöø úBNòì eððBöøL E,E §¨©¦¦¨¨¦¨§¨©§¨¤¤§¥©£§¤
ðBöø íéNBò eðà ïéàM] ?ákòî éîeeðááìaL òøä øöé] äqéòaL øBàO Y [E ¦§©¥¤¥¨¦§§§¤¨¦¨¥¤¨¨¤¦§¨¥

.([eðöéîçnä©©§¦¥

.13.(ì ,ãî úéLàøa "BLôðá äøeL÷ BLôðå")§©§§¨§©§§¥¦

.14éçúnä øeaãa ,ïpçúàå úLøôa ïéò]úòc ïéðò øeàéa ,"íBiä zòãéå" ì ©¥§¨¨©¨¤§©©§¦©©§¦§¨©§¨©¥¦§¨©©
.[äðeîàå¤¡¨

.15.(ä ,çë áBià "íçì àöé äpnî õøà")¤¤¦¤¨¥¥¨¤¦
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õøà úðéça çk eäfL ,"äéäz ìkì øôòk éLôðå" ,úeìôL¦§§©§¦¤¨¨©Ÿ¦§¤¤¤Ÿ©§¦©¤¤
"íçì àöé äpnn"L16.: ¤¦¤¨¥¥¨¤

äpäå ãáeúkL Bîk ,øenéL äëéøö Bæ ävî úðéçaúBîL) §¦¥§¦©©¨§¦¨¦§¤¨§

(æé ,áé."úBvnä úà ízøîLe" :ì ,eðééäcïî øBîL §©§¤¤©©§©§¦§¦
úeqbä àeäL ,õenéç úðéçáì àBáì àlL íéðBöéçä©¦¦¤Ÿ¨¦§¦©¦¤©©
äàzz-äàøé úðéçáa dúBéäì ,eðééäå .úeàOðúääå§©¦§©§§©§¦§¨¦§¦©¦§¨©¨¨
ìò ,úòãå íòhä ïî ähîì ,ãáìa äðeîàä úeøM÷úäå§¦§©§¨¡¨¦§¨§©¨¦©©©§©©©
,å"éå øñç Y "úvî" àø÷ð ïk ìòå .øenéL äëéøö ïk¥§¦¨¦§©¥¦§¨©Ÿ¨¥¨

.úeðè÷ úðéçáa ïééãò BúBéäì¦§£©¦¦§¦©©§
lî àeä å"éå øñç "úvî" íbävî" Bîk ,"àúeöî" ïBL ©©Ÿ¨¥¨¦§¨¨§©¨

øäfa àúéàãk ,"äáéøîe'á ,à"ðø óc ,'â ÷ìç17. §¦¨¦§¦¨©Ÿ©¥¤©
Cøc ìò ,úeqbäå Liä ìehéa úBéäì àeä äáéønäL¤©§¦¨¦§¦©¥§©©©¤¤

òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"'eëïk ìòå ," §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨¨§©¥
.úBöç íãB÷ äúéä̈§¨¤£

,à÷åc úBöç øçà àeä 'áä ävnä ïéðò ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§¨©©¨©©©£©§¨
íäéìò äìâpL" øçà ,çñtä ïaø÷ øçà'eë:" ©©¨§¨©¤©©©¤¦§¨£¥¤

áeúkM äî ,àeä çñtä ïéðò äpäc(âë ,áé úBîL)çñôe" : §¦¥¦§¨©¤©©¤¨§¨©
øãñk àlL äëLîäå âeléc ïéðò àeäL ,"'ä¤¦§¨¦§©§¨¨¤Ÿ§¥¤

ìzLääBæ" Y "ìBãb àøBîáe" :íéøîBàL Bîëe .úeìL ©¦§©§§§¤§¦§¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úðéça àeäL ,"äðéëL éeléâ¦§¦¨¤§¦©¥¨

ìzLäî äìòî äìòîlLøéàî äéäL Y úBîìBòä úeìL ¤§©§¨©§¨¥¦§©§§¨¨¤¨¨¥¦
.úé÷ìàä íLôða æà älbúîe¦§©¤¨§©§¨¨¡Ÿ¦
íäéìò äìâpL ãò" eäæåmiklOd ikln KlnY " §¤©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦

" :Leøét"miklOd iklnøéànL ,úeëìî úBðéça 'ã ïä ¥©§¥©§¨¦¥§¦©§¤¥¦
"e ,ò"éaà úBîìBò òaøàamiklOd ikln Klnàeä " §©§©¨©¦©¤¤©§¥©§¨¦

ìzLäî äìòî äìòîlL ,óBñ-ïéàc-úeëìî úðéçaúeìL §¦©©§§¥¤§©§¨©§¨¥¦§©§§
.ò"éaà úBîìBò 'ã"àkìîã àúeðîøeä Léøa" úðéça eäæå] ¨©¦©§¤§¦©§¥§§¨§©§¨

,úéLàøa øäfa økæpä.å"è óc"íäøáà ìLà" øôña áúk ïk ©¦§¨©Ÿ©§¥¦©¥¨©§¥¤¥¤©§¨¨
íL,[Bîëe ."íìàâe" à÷åã äæ éelébä úðéça éãé ìòL ¨¤©§¥§¦©©¦¤©§¨§¨¨§

:íéøîBàL(áé ,áé úBîL)" :iYxareéðà" Y "íéøöî õøàá ¤§¦§§¨©§¦§¤¤¦§©¦£¦
."Càìî àìå§Ÿ©§¨

" äæ éeléâ àø÷ð ïëìålFcB `xFnaEì Y äàøé ék :"ïBL §¨¥¦§¨¦¤§¨¨¦¦§¨§
-úeëìî úðéçaî CLîpä ,äàzz-äàøé úðéça eäæ ,àá÷eð§¨¤§¦©¦§¨©¨¨©¦§¨¦§¦©©§

ì Y "ìBãb àøBî" ïëà .Bkøò éôì íìBò ìëa ò"éaàãïBL §©¦©§¨¨§¦¤§¨¥¨¨§
CLîðå ,øëc úðéça àeäL ,äàléò-äàøé úðéça eäæ ,øëæ̈¨¤§¦©¦§¨¦¨¨¤§¦©§©§¦§¨

.ì"pk "íéëìnä éëìî Cìî" úðéça éeléâ éãé ìò©§¥¦§¦©¤¤©§¥©§¨¦©©

:úBöç øçàL 'áä ävnä ïéðò eäæå§¤¦§¨©©¨©¤©©£
úBöç íãB÷ã ävî Cà ,ì"pk ìehéa úðéça àeä ävîc§©¨§¦©¦©©©©¨§¤£

úðéça àeäd`YYÎd`xiäLaìúpL Bîk äðeîàå , §¦©¦§¨©¨¨¤¡¨§¤¦§©§¨
ék" úðéça eäæå ,ì"pk âOenä úòcäî ähîlL äðéçáa¦§¦¨¤§©¨¥©©©©¨©©§¤§¦©¦

xrpìàøNé'eë"(à ,àé òLBä)ãñç" ;KixErp'eë",á eäéîøé) ©©¦§¨¥¥©¤¤§©¦¦§§¨

(áéúàø÷ íéøönîe" ;ipal'eë"(íL òLBä)úàéø÷ëå . ¦¦§©¦¨¨¦¦§¦¥©¨§¦§¦©
"àaà" ÷Bðézä.'eë ©¦©¨

àéä ,úBöç øçàL Bæ ävîc ìehéaä úðéça ìáà£¨§¦©©¦§©¨¤©©£¦
å ézéîà ìehéa úðéçad`NirÎd`xiéeléb úðéça CLîpL , §¦©¦£¦¦§¦§¨¦¨¨¤¦§¨§¦©¦

eðééäå ,íLôða æà øéàäL âOenä úòcäî äìòîlM äî©¤§©§¨¥©©©©¨¤¥¦¨§©§¨§©§
ìzLääî äìòîlL óBñ-ïéà éelébä úðéçaî,úeìL ¦§¦©©¦¥¤§©§¨¥©¦§©§§

-àúeøòúà úðéçáa ähîì äìòîìî íäéìò æà øéàäL¤¥¦¨£¥¤¦§©§¨§©¨¦§¦©¦§£¨
Bæ ìBãb àøBîáe" ïéðò eäæå ,àléòìãdpikW iENib." ¦§¥¨§¤¦§¨§¨¨¦§¦¨

éøö ïéà Bæ ävî úðéça ïk ìòå,ììk õenéçî øenéL C §©¥§¦©©¨¥¨¦¦¦¦§¨
íéðBöéçì ïéàL øçàî ,úeqbäå úeLiä úðéça àeäL¤§¦©©¥§©©¥©©¤¥©¦¦

,Bæ äðéçaî ììk ä÷éðéå äæéçà úðéçaäàléò-äàøé ék] §¦©£¦¨¦¦¨§¨¦§¦¨¦¦§¨¦¨¨
äàzz-äàøé úðéça ÷ø ,íéðBöéçä äçBcL àaà-øBà àeä©¨¤¤©¦¦©§¦©¦§¨©¨¨

øenéL äëéøö'eë[. §¦¨¦
õéîçäì eðéúBáà ìL ú÷öa ÷étñä àlL" ïéðò eäæå§¤¦§¨¤Ÿ¦§¦§¤¤¤£¥§©§¦
BzìBëéa ïéàc ,'áä äðéça ìò éàwL ,"íäéìò äìâpL ãò©¤¦§¨£¥¤¤¨¥©§¦¨©§¥¦§
éëìî Cìî" úðéçáã éelébä íöBò éðtî ììk õéîçäì§©§¦§¨¦§¥¤©¦¦§¦©¤¤©§¥
äæéçàå ä÷éðé íL ïéàL ,íäéìò äìâpL "íéëìnä©§¨¦¤¦§¨£¥¤¤¥¨§¦¨©£¦¨

.õîç àø÷pL ,úeàOðúääå Liä àeäL ,íéðBöéçì©¦¦¤©¥§©¦§©§¤¦§¨¨¥
÷öaä úà eôàiå" eäæå'eë:"õîç àì ék ,úBvî úBbeò §¤©Ÿ¤©¨¥©¦Ÿ¨¥

ék" úBéäì eðééäå .õenéç éãéì àa àlL ,øîBì äöBø¤©¤Ÿ¨¦¥¦§©§¦§¦
íéøöîì ììk äæéçà íeL ïéàL Y "íéøönî eLøBâ§¦¦§©¦¤¥£¦¨§¨§¦§©¦

íäéìò äìâpL" Bæ äðéçáa'eëCLîð àìénî ïk íàå ," ¦§¦¨¤¦§¨£¥¤§¦¥¦¥¨¦§¨
õîç àì ék" äfî'eëãò íéøönî íúëéìäaL óà ïëìå ." ¦¤¦Ÿ¨¥§¨¥©¤©£¦¨¨¦¦§©¦©

ìkî ,Cøcä úöéô÷ íäì äéäL óà ,ññîòøì íàBa¨§©©§¥©¤¨¨¨¤§¦©©¤¤¦¨
÷öaä ääL éàcå úBôàì Làä eúéväL ãò óeøéöa íB÷î̈§¥©¤¦¦¨¥¤¡©©¨¨©¨¥
íòhî "õîç àì" äæ ìk íòå ,õenéç øeòéL éãkî øúBé¥¦§¥¦¦§¦¨¤Ÿ¨¥¦©©

ì"pä(ìéòìc úBéLewäî ãçà äæa õøBúîe). ©©§¨¨¤¤¨¥©§¦§¥
àeä å"éåäL :å"éåa àìî Y "úBvî" ïàk øîàð ïk ìòå§©¥¤¡©¨©¨¥§¨¤©¨
-äàøéå "ìBãb àøBî" úðéçaî íäa CLîpä äëLîä©§¨¨©¦§¨¨¤¦§¦©¨¨§¦§¨

" :älôza íéøîBàL Bîëe .äàléòeY "ïBéìò ìà àøBpä ¦¨¨§¤§¦©§¦¨§©¨¥¤§
å"éå àìa Y "øBabä ìBãbä" ïk ïéàM äî .å"éå úôñBúa18. §¤¤¨©¤¥¥©¨©¦§Ÿ¨

] .16."åéáà éøeâî õøàa á÷òé áLiå" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥©¨©¥¤©£Ÿ§¤¤§¥¨¦

øàaúpM äî ïéiòå"äãeäé åéìà Lbiå" ÷eñt ìò,õøà úðéça ïéðòî §©¥©¤¦§¨¥©¨©¦©¥¨§¨¥¦§¨§¦©¤¤
íçì àöé äðnî à÷åc ïëìå ,íéîMì eléôà äîã÷ õøà äáLçnaL'eë[ì"pä . ¤©©§¨¨¤¤¨§¨£¦©¨©¦§¨¥©§¨¦¤¨¥¥¤¤©©

.17,äMeã÷ éðkLî ìkî . . ïéLéa ïéøèñ ìëì úçøáîc . . ?ävî úàéø÷úà éàîà)£©¦§§¦©©¨§©§¨©§¨¦§¦¦¦¦¨¦§§¥§¨

àc ìò ."äáéøîe äqî" :(æ ,æé úBîL) øîà zàã äîk ,eäa äèè÷e äáéøî ãéáòå§¨¦§¦¨§¨¨§§¨§©§¨¥§©¨§¦¨©¨
.("àúeöî" eäéà "äqî"ã Bîebøz àlà ?eäéà Cîña "äqî" àäå .ävî áéúk§¦©¨§¨©¨§¨¤¦¤¨©§§©¨¦¨¨

.18zòãéå" ìéçúnä øeaãa ,ïpçúàå äLøôa Y øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe]§¤¦§¨¥§¨©¥§¨¨¨¨¤§©©§¦©©§¦§¨©§¨
.["'eë íBiä©
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Y "úvî" ïééãò àø÷ð äàzz-äàøé úðéça ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦©¦§¨©¨¨¦§¨£©¦©Ÿ
ìáà .íéðBöéçäî øenéL äëéøö àéä ïëìå ,å"éå øñç̈¥¨§¨¥¦§¦¨¦¥©¦¦£¨
dðéà å"éåa àìî Y úBvî úàø÷pL 'áä ävî úðéça§¦©©¨©¤¦§¥©¨¥§¨¥¨

øenéL äëéøö19.: §¦¨¦

äpäåéà :ìéòì økæpä àéLewä õeøéz øàáì Lé äzòîC §¦¥¥¨¨¥§¨¥¥©§¨©¦§¨§¥¥
äìéì úBöç íãB÷ íéìëBà eðàL Bæ ävîa íéøîBà eðà̈§¦§©¨¤¨§¦¤£©§¨

ú÷öa ÷étñä àlL íeL ìò" àeäL'eëúðéça eäæ éøäå ," ¤©¤Ÿ¦§¦§¤¤©£¥¤§¦©
äìâpL øçàì àlà äúéä àlL ,'áä ävnä úâøãîe'eë, ©§¥©©©¨©¤Ÿ¨§¨¤¨§©©¤¦§¨

?úBöç øçà eðééäc§©§©©£
:àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨

,íéøöî úeìâa æà ìàøNé eéäL ïîæa à÷åc äæ ìk ék¦¨¤©§¨¦§©¤¨¦§¨¥¨§¨¦§©¦
äéä àì ïk ìò ,ïééãò úBöîe äøBz íäì äéä àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¦§£©¦©¥Ÿ¨¨
àøBî" úðéçác íeöòä éelébä úðéça ìa÷ì ízìBëéa¦§¨§©¥§¦©©¦¤¨¦§¦©¨
íãB÷ äàléò-äàøéå ìehéa úðéça íäa úBéäìå ,"ìBãâ̈§¦§¨¤§¦©¦§¦§¨¦¨¨¤
øñç Y "úvî" úðéça ÷ø äéä úBöç íãB÷ àlà .úBöç£¤¨¤£¨¨©§¦©©Ÿ¨¥

ðBöø ìha" ,äàzz-äàøé úðéça eðééäc ,å"éåéãé ìòå ,"E ¨§©§§¦©¦§¨©¨¨©¥§§§©§¥
,úBöç øçà ì"pä éelébä úðéça ìa÷ì íéìBëé eéä à÷åã äæ¤©§¨¨§¦§©¥§¦©©¦©©©©£

ú÷öa ÷étñä àlL" úðéça íäa CLîð äæ éãé ìòå'eë." §©§¥¤¦§¨¨¤§¦©¤Ÿ¦§¦§¤¤
,éðéñ øäa úBöîe äøBz ìàøNé eìaéwL øçàì ìáà£¨§©©¤¦§¦§¨¥¨¦§§©¦©
íéëéLîî çñtä íãB÷ íb dlek äðMä ìëa éøäå©£¥§¨©¨¨¨©¤©¤©©§¦¦
ävî"a íb ïk ìò ,úBöîe äøBú éãé ìò úe÷ìà úëLîä©§¨©¡Ÿ©§¥¨¦§©¥©§©¨

"íéìëBà eðàL BæmcFwçeðà íéìBëé ,úBöíei÷ éãé ìò] ¤¨§¦¤£§¦¨©§¥¦
,[äðMä ìk ,íãwL úBöîe äøBzäéeléb úðéça ìa÷ì ©¨¦§¤Ÿ¤¨©¨¨§©¥§¦©¦

"íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL" úðéçaî äðéëL§¦¨¦§¦©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦
úBöç øçà'eë. ©©£

" :ì"pä àöiå øäfa áeúkL BîëedSn,àúéîã÷a §¤¨©Ÿ©©¥¥©©©¨§©§¦¨
Y øúáìedevn."å"àå úôñBúa" Y "íL ïéiò,àöîð . §¨©¦§¨§¤¤¨©¥¨¦§¨

àéäL ,'áä ävî úâøãîe úðéçaî eäæ "äåöî" úðéça§¦©¦§¨¤¦§¦©©§¥©©¨©¤¦
.å"éå àìî Y "úBvî"©¨¥¨

úðéça CLîð úBöîe äøBzä íei÷ éãé ìòL éôì ,eðééäå§©§§¦¤©§¥¦©¨¦§¦§¨§¦©
ïéðò Bîöò eäfL ,ïBéìò-øúëc "øBà éãenò C"øz"©©©¥§¤¤¤§¤¤©§¦§¨

íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL"'eëäî ,ïëìå ." ¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦§¨¥©
eðì CLîð ,ïBöø úò àeäL ,äìéì úBöça íäì CLîpM¤¦§¨¨¤©£©§¨¤¥¨¦§¨¨
LiL ãvî eðééäå ,úBöç íãB÷ "íéìëBà eðàL Bæ ävî"a§©¨¤¨§¦¤£§©§¦©¤¥

ïBéìòä ïBöø úeiîöò ïä ïäL úBöîe äøBz eðì'eë. ¨¨¦§¤¥¥©§¦¨¨¤§

íeL ìò íéìëBà eðàL Bæ ävî" :äãbäa øîàL eäæå§¤¤¨©©©¨¨©¨¤¨§¦©
"?äî̈

eéäL ,íéøöî úeìâa íúBéäa àîìLác :Leøét¥§¦§¨¨¦§¨§¨¦§©¦¤¨
äéä àìå ,ãàî àøçà-àøèñå úBtéìwä úeìb úðéçáa¦§¦©¨©§¦§¦§¨©£¨§Ÿ§Ÿ¨¨
úBöç íãB÷ã ävî úìéëàa eeèöð Y úBöîe äøBz íäì̈¤¨¦§¦§©©£¦©©¨§¤£
Bæ íäì úBéäì éãk ,å"éå øñç Y "úvî" úðéça àéäL¤¦§¦©©Ÿ¨¥¨§¥¦§¨¤
ìBãâ éelébä Ck øçà ìa÷ì eìëeé äæ éãé ìòL äðëäì©£¨¨¤©§¥¤§§©¥©©©©¦¨

úBöîe äøBzä eðì ïzéð øákL ,eðà ïk ïéàM äî .ì"pä20 ©©©¤¥¥¨¤§¨¦©¨©¨¦§
?à÷åc úBöç íãB÷c Bæ ävî úìéëà ïéðò eäî ïk íà Y¦¥©¦§©£¦©©¨§¤£©§¨

÷étñä àlL íeL ìò" :épLîe'eëúìéëàc :Leøét Y " §©¦©¤Ÿ¦§¦¥©£¦©
úBöç éðôì dúBà íéìëBà eðàL ét ìò óà ,eðlL ävî©¨¤¨©©¦¤¨§¦¨¦§¥£
úðéçaî ÷ø äëLîääå ïéðòä ïéà íB÷î ìkî ,à÷åc©§¨¦¨¨¥¨¦§¨§©©§¨¨©¦§¦©
ïk íb da CLîpL àlà ,ãáìa 'àä ävî úâøãîe©§¥©©¨¨¦§¨¤¨¤¦§¨¨©¥
ìehéaä úðéça àéäL ,'áä ävnä úâøãîe úðéçaî¦§¦©©§¥©©©¨©¤¦§¦©©¦
àeäå ,"õéîçäì ÷étñä àlL ãò" ,"ìBãb àøBî"e¨¨©¤Ÿ¦§¦§©§¦§
íéëìnä éëìî Cìî íäéìò äìâpL" éelébä úðéçaî¦§¦©©¦¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦
äìòîlL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléâ àeäL ,"íìàâe§¨¨¤¦¥¨¤§©§¨

ìzLäî äìòîeðì CLîð Bæ äëLîäå éelébL ,úeìL ©§¨¥¦§©§§¤¦§©§¨¨¦§¨¨
ävî"aFf.ì"pä íòhî ,ïk íb " §©¨©¥¦©©©©
éàå?úçà ävîa úBëLîää 'á íéæneøî C §¥§¨¦©©§¨§©¨©©

úBàa ÷ø àeä ävîì õîç ïéa Løôää ék ,òãBð Cà©¨¦©¤§¥¥¨¥§©¨©¨
ïëìå .'ä úBà ïk íb àeä dlL éeléî Y 'ää äpäå .'ä§¦¥©¦¤¨©¥§¨¥
ïéää 'áe .øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,"äìtënä" úàø÷ð¦§¥©©§¥¨§¤¦§¨¥§¨©¥¥¦
úBâøãî 'á úðéça ïä ,ävîc úçà 'äa íéæneønä elà¥©§¨¦§©©§©¨¥§¦©©§¥
øzñenä íìòää úðéçaî àeä éelénä ék .ì"pä ävîc§©¨©©¦©¦¦§¦©©¤§¥©§¨
àéäL ,'ä CBúaL äæ íìòäå ,dîöò 'ää CBz íìòðå§¤¡¨©©§¨§¤§¥¤¤§¤¦
ïúlçz õeòð" ék ,øúk úðéçaî BLøL ,úeëìî úðéça§¦©©§¨§¦§¦©¤¤¦¨§¦¨¨

"ïôBña'eë21.: §¨

äzòå äéøöéàå ,çñt ìL éòéáL ïéðò øàáì Cìòc C §©¨¨¦§¨¥¦§¨§¦¦¤¤©§¥§©
íBiáe" à÷åc éæà ,älçz "úBvî eìëàz íéîé úLL" éãé§¥¥¤¨¦Ÿ§©§¦¨£©©§¨©

.ì"pëå óeñ-íé úòéø÷ ïéðò àeäL ,"úøöò éòéáMä©§¦¦£¤¤¤¦§¨§¦©©§©©
-àîìò úðéça ïä äìòîì äLaéå íé ïéðò ,äpäc§¦¥¦§¨¨§©¨¨§©§¨¥§¦©¨§¨
íé Y ìLî Cøc ìò àeäå .àééìbúàã-àîìòå àéñkúàã§¦§©§¨§¨§¨§¦§©§¨§©¤¤¨¨¨
àlà ,"íia Lé äLaia LiM äî ìë"c ,ähîì õøàå§¤¤§©¨§¨©¤¥©©¨¨¥©¨¤¨

éìbúàa íä äLaiaLíä íiäa ïk ïéàM äî ,àé ¤©©¨¨¥§¦§©§¨©¤¥¥§©¨¥

.19" äLøt Léø øàaúpM äî ïéiòå)[å]"úîMk úBîL" ïéðòî ,"úBãìBz älà §©¥©¤¦§¨¥¥¨¨¨§¥¤§¥¦§¨¥©¥Ÿ
(çé ,åë úéLàøa)YäLøôa øàaúpM äî ïéiòå .íL ïéiò .å"éå øñçå å"éå àìî §¥¦¨¥¨§¨¥¨©¥¨§©¥©¤¦§¨¥§¨¨¨

.('eë "jpeçéå" ,"EøîLéå" ÷eñt ìò àNð̈Ÿ©¨§¦§§¤¦¤¨

.20éìò íéNz íBN" íéi÷î ïîei÷ae ,"Cìnä úåöî" íä úBönä äpäå]"Cìî E §¦¥©¦§¥¦§©©¤¤§¦¨§©¥¨¦¨¤¤¤
(åè ,æé íéøác).íéðt ìk ìò äàzz-äàøé úðéça àeäå ,øôñ"a øàaúpL Bîk §¨¦§§¦©¦§¨©¨¨©¨¨¦§¤¦§¨¥§¥¤

íé÷ìà øaãéå" ÷eñt ìò Y øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe .à"î ÷øt "íéðBðéa ìL¤¥¦¤¤§¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§©¥¡Ÿ¦
úBòeáMä âç Leøãa ,"'eë.[ ¦§©©¨

.21àð ìcâé äzòå" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòåçk'ãà:"'åëïéðò àeä çk §©¥©¤¦§¨¥©¨§©¨¦§©¨Ÿ©©§Ÿ©¦§¨
íìòää éeléb.íL ïéiò .'eë ¦©¤§¥©¥¨
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íiä CBúa íéqeëîe ïéòìáeî ïäL éôì ,àééñkúàa§¦§©§¨§¦¤¥§¨¦§¦§©¨
íäéìò äqënL22. ¤§©¤£¥¤

àø÷ð úeìéöàc-úeëìî úðéça äpä ,äìòîì ïë Bîëe§¥§©§¨¦¥§¦©©§©£¦¦§¨
.íé ïk íâ àø÷ðå ,õøà¤¤§¦§¨©¥¨

CLîpL ,úeëìnä úëLîäå úøàä äpä ék ,eðééäå§©§¦¦¥¤¨©§©§¨©©©§¤¦§¨
íäL ,Léì ïéàî úBîìBòä úBéçäì ò"éáa úLaìúîe¦§©¤¤§¦©§©£¨¨¥©¦§¥¤¥
éðôa Léå ãøôð øác íéàøpL ,ïééìbúàc ïéîìò úðéça§¦©¨§¦§¦§©§¨¤¦§¦¨¨¦§¨§¥¦§¥

Bæ úðéça àø÷ð Y Bîöòux`àLãz" øîàð äæ ìòå , ©§¦§¨§¦©¤¤§©¤¤¡©©§¥
õøàä'eë"(àé ,à úéLàøa)"äiç Lôð õøàä àöBz" ,(ãë ,íL). ¨¨¤§¥¦¥¨¨¤¤¤©¨¨

ézëeã änëa øäfa Løéôãëe23. ¦§¥¥©Ÿ©§©¨§¥
ìéçúnä øeac "LãBwä úøbà"a áeúkL Bîk ,eðééäå§©§§¤¨§¦¤¤©¤¦©©§¦
éøîâì ãøôð øáãå Liä úeeäúä øwéòL" :"éäBiçå eäéà"¦§©¦¤¦©¦§©©¥§¨¨¦§¨§©§¥
ïéà" ék ,äàéøác-÷ézò äNòpL úeìéöàc-úeëìnî àeä¦©§©£¦¤©£¨©¦¦§¦¨¦¥

"íò àìa Cìî'eëïîöò úBcnä úðéçaî ïk ïéàM äî ," ¤¤§Ÿ¨©¤¥¥¦§¦©©¦©§¨
.úeìéöàcíL ïéiò. ©£¦©¥¨

øBàî òôMäå øBàä úìa÷î àéä úeëìnä ,äpäå§¦¥©©§¦§©¤¤¨§©¤©¥
CLîð à÷åã äpnîe ,úeìéöàc úBcnä éãé ìò óBñ-ïéà¥©§¥©¦©£¦¦¤¨©§¨¦§¨
øéànL Bîk óBñ-ïéà øBà úðéça ék .ò"éáa Ck øçà©©©§¦©¦§¦©¥§¤¥¦
àáiL øLôà éà úeìéöàc íéðBéìò úBcnä úðéçáa¦§¦©©¦¤§¦©£¦¦¤§¨¤¨Ÿ
éäBiçå eäéà" úeìéöàa ék .ò"éáa älçz éelébä úðéçáa¦§¦©©¦§¦¨§¦©¦©£¦¦§©¦

øâåóBñ-ïéà úðéça àeä úeìéöàc ãñçäL ,"ãç éäBî §©§¦¨¤©¤¤©£¦§¦©¥
úðéça àeäL äàéøác ãñç úðéça ììk CBøò ïéàå .Lnî©¨§¥£§¨§¦©¤¤¦§¦¨¤§¦©
äòtLää ìa÷ì ,äáäàa Y ìàëéî äðçî ,ìeáb§©£¥¦¨¥§©£¨§©¥©©§¨¨

ìzLäaìeáâ éìaL úeìéöàc ãñç úðéçaî úeìL24íà , §¦§©§§¦§¦©¤¤©£¦¤§¦§¦
úðéçáa äæ ãñçä øBà älçz ílòúnL éãé ìò àìŸ©§¥¤¦§©¥§¦¨©¤¤¤¦§¦©

.ò"éáa òôMä Ck øçà ãøBé äpnîe ,úeëìî©§¦¤¨¥©©©©¤©§¦©
áeúkL Bîk ,úeàOðúäå úeîîBø àeä úeëìî úcî ék¦¦©©§§§¦§©§§¤¨
àeä úeàOðúää ,ììk Cøãå ."íìBò úBnéî àOðúnäå"§©¦§©¥¦¨§¤¤§¨©¦§©§

.Ck ìk íäéìò úeiçä ãøé àlL úe÷lzñä¦§©§¤Ÿ¥¥©©£¥¤¨©
úeëìî úðéça àø÷ð ïëìåmiíiäL Bîk úBéäì , §¨¥¦§¨§¦©©§¨¦§§¤©¨

úeëìî úðéça ïë Bîk ,BëBúaM äî íéìòîe äqëî§©¤©£¦©¤§§¥§¦©©§
úeìéöàc íéðBéìòä úBcî úðéça ìò äqëîe úîìòî25. ©§¤¤§©¨©§¦©¦¨¤§¦©£¦

íðîà .'àééñkúàã àîìò' úeëìîã Bæ äðéça àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨§¦¨§©§¨§¨§¦§©§¨¨§¨
úBéäì ò"éác íéàøápì äðnî èMtúîe øéànM äî©¤¥¦¦§©¥¦¤¨©¦§¨¦§¦©¦§

úàø÷ð Bæ äðéça äpä ,'ïééìbúàc ïéîìò'ux`. ¨§¦§¦§©§¨¦¥§¦¨¦§¥¤¤

úéLàøa øäfa àeä ïëå)'á ãenò ,ç"é ócúBðéça 'ác Y §¥©Ÿ©§¥¦©©§§¦
òîL" Y òîL-úàéø÷c íéðBLàø íé÷eñt 'á ïéðò eäæ ,elà¥¤¦§¨§¦¦¦¦§¦©§©§©

"ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,"ìàøNé26.( ¦§¨¥¨¥§©§§¨¨¤

CLîð äòtLääå øBàäLk à÷åc àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤©§¨§¤¨§©©§¨¨¦§¨
ìzLää øãñå Cøãaúðéçaî ,ò"éáì úeìéöàî ,úeìL §¤¤§¥¤©¦§©§§¥£¦§¦©¦§¦©

éiL æàL ;àlîîàéñkúàã-àîìò ,äLaéå íé úðéça C §©¥¤¨©¨§¦©¨§©¨¨¨§¨§¦§©§¨
ìzLää úâøãä àéä CkL .àééìbúàã-àîìòåúeìL §¨§¨§¦§©§¨¤©¦©§¨©©¦§©§§

úeìéöàaL äòtLääå øBàä àáiL øLôà éàL ,úBîìBòä̈¨¤¦¤§¨¤¨Ÿ¨§©©§¨¨¤©£¦
Líéàøáð ,ò"éáa úBlbúäì Y óBñ-ïéà úðéçáa àeä ¤¦§¦©¥§¦§©§¦©¦§¨¦

úðéça ,älçza íìòää éãé ìò àì íà ,ìeáb éìòáe©£¥§¦Ÿ©§¥©¤§¥©§¦¨§¦©
àéñkúà úðéçáa øàLð úîàa àeäL ;àéñkúàã-àîìò̈§¨§¦§©§¨¤¤¡¤¦§¨¦§¦©¦§©§¨
úBéäì äfî CLîð ãáì äëLîäå äøàä ÷ø àlà ,íìòäå§¤§¥¤¨©¤¨¨§©§¨¨§©¦§¨¦¤¦§

.àéìbúàã-àîìò úðéça Y ò"éáì òôMä øB÷î§©¤©§¦©§¦©¨§¨§¦§©§¨
älbúîe øéàî äéäL ,çñt ìL éòéáL ìéìa íðîà̈§¨§¥§¦¦¤¤©¤¨¨¥¦¦§©¤

ìzLää øãqî äìòîìî Y äîeöòå äìBãb äøàä,úeìL ¤¨¨§¨©£¨¦§©§¨¦¥¤©¦§©§§
;'ïéîìò ìk ááBq'ä Bîöò àeä-Ceøa óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥¨©§©¥¨¨§¦

äåLîe äåMä"'eë27Lnî ïéåL äéiNòå úeìéöàL Y " ©¨¤©§¤¤£¦©£¦¨¨¦©¨
éelébäå íìòää úðéçaL ;Lnî "äøBàk äëLçë"å ,åéðôì§¨¨§©£¥¨¨¨©¨¤§¦©©¤§¥§©¦

ìzLä øãñaLàéñkúàã-àîìò Y úBîìBòä úeìL ¤§¥¤¦§©§§¨¨¨§¨§¦§©§¨
Bðéà úîàaL ïåék ,åéðôì Lnî ïéåL àééìbúàã-àîìòå§¨§¨§¦§©§¨¨¦©¨§¨¨¥¨¤¤¡¤¥

;ììk ïéîìò øãâa§¤¤¨§¦§¨
ì CLîð Bæ äðéçaî äëLîäå äãéøé éãé ìò ïëìúBpL ¨¥©§¥§¦¨§©§¨¨¦§¦¨¦§¨§©

ìzLää øãñàéñkúàã-àîìò úðéçaL ,éøîâì úeìL ¥¤©¦§©§§§©§¥¤§¦©¨§¨§¦§©§¨
,àééìbúàã-àîìò Bîk éeléb úðéçáa Lnî äNòð©£¤©¨¦§¦©¦§¨§¨§¦§©§¨
äøàä Cøã àìå ,éeléâ éãéì àa Bîöò íìòää úeììkL¤§¨©¤§¥©§¨¦¥¦§Ÿ¤¤¤¨¨

ãáì äëLîäå28. §©§¨¨§¨
äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä CìBiå" eäæå'Bâå",ãé úBîL) §¤©¤¤©¨§©¨¦©¨§§

(àëçeø" :Leøét Ymicwúðéçaî äëLîä àeä " ¥©¨¦©§¨¨¦§¦©
"mlFr lW FpFncwàeä-Ceøa óBñ-ïéà úðéçaî eðééäc ," ©§¤¨§©§¦§¦©¥¨

òå .ììk ïéîìò øãâa BðéàL ,BîöòäëLîäå éeléâ éãé ì ©§¤¥§¤¤¨§¦§¨§©§¥¦§©§¨¨
íiä úà íNiå" Y Bædaxgl"(íL)-àîìò úðéçaL , ©¨¤¤©¨¤¨¨¨¨¤§¦©¨§¨

úðéça àeäL Y äLaé úðéça äNòð àéñkúàãiENiB §¦§©§¨©£¤§¦©©¨¨¤§¦©¦
dHnl WOn. ©¨§©¨

-úeëìî úðéçaL ,eðééäc :óeñ-íé úòéø÷ ïéðò eäæå§¤¦§¨§¦©©§©§¤§¦©©§
,'úeìéöàc äàléò-äîëçä íi'î úìa÷î àéäL ,úeìéöàc©£¦¤¦§©¤¤¦¨©¨§¨¦¨¨©£¦

.22.("øéLé æà" ìéçúnä øeaãa çlLa úLøôa ïéiòå)§©¥§¨¨©§©©§¦©©§¦¨¨¦

.23.'á ãenò ,è"ì óc ,éðéîL úLøôa ïéiòå§©¥§¨¨©§¦¦©©

.24.íL ïéiò "'eë øôàå øôò éëðàå" ïéðòa "Lãwä úøbà"a áeúkL Bîëe§¤¨§¦¤¤©Ÿ¤§¦§¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤©¥¨

.25"äìòîìî íäéìò íiäå" ïéðòî øàaúpM äî ïéiòå)(äë ,æ 'à íéëìî)Y §©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨¦

÷eñt ìò ,÷ìa úLøôa(é ,âë øaãna)("á÷òé øôò äðî éî". §¨¨©¨¨©¨©¦§¨¦¨¨£©©£Ÿ

.26'æ ÷øt ,'á ÷ìç "íéðBðéa ìL øôñ"a ïéiòå. §©¥§¥¤¤¥¦¥¤¤¤

.27.(ìBãâå ïè÷)¨Ÿ§¨

.28éãBc íéáBè ék" Leøéôa íéøéMä øéLa øàaúpM äî ïéiòå).("ïéiî E §©¥©¤¦§¨¥§¦©¦¦§¥¦¦¤¦¨¦
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רלט

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ìL úBøBàä íéîlòúî dáe ,úeìéöàä íìBò óBñ àéäå§¦¨¨£¦¨¦§©§¦¨¤
úðéçaî éelébä éãé ìòå Y íé úàø÷ð ïk ìòå ,úeìéöàä̈£¦§©¥¦§¥¨§©§¥©¦¦§¦©
,úeëìî úðéçáa æà øéàî äéäL ,"íìBò ìL BðBîã÷"©§¤¨¤¨¨¥¦¨¦§¦©©§
,eðééäc .Lnî äLaéå éeléb úðéçáì óeñ-íiä íìòä äNòð©£¤¤§¥©©¦§¦©¦§©¨¨©¨§©§
.ò"éáa éelébä úðéçáa æà eéä úeìéöàä úBøBà úeiîöòL¤©§¦¨£¦¨¨¦§¦©©¦§¦©
,ì"pä úéLàøa øäæa áeúkM äî ét ìò ,øúBé äæ ïáeéå)§¨¤¥©¦©¤¨§Ÿ©§¥¦©©
íé ïéðò eäæ òîL-úàéø÷aL "ãòå" úðéçáe "ãçà" úðéçác¦§¦©¤¨§¦©¨¤¤¦§¦©§©¤¦§¨¨

áeúkL Bîëe .äLaéå(è ,à úéLàøa)íB÷î ìà [..] íénä eåwé" : §©¨¨§¤¨§¥¦¦¨©©¦¤¨
ãçà'eëãçà ìL BîB÷î úðéça àéä úeìéöàc-úeëìnäL ," ¤¨¤©©§©£¦¦§¦©§¤¤¨

ìBëéák29. ¦§¨

"àøàå" ÷eñt ìò øàaúpM äî ét ìò ïáeî ïéðòä øeàéáe30: ¥¨¦§¨¨©¦©¤¦§¨¥©¨¨¥¨
éøa àLãe÷ éaâì úîàaLCøaúé Búeäîe Búeîöò ãvî àeä-C ¤¤¡¤§©¥§¨§¦¦©©§©¦§¨¥

éiL àì,ãçeéîe ãéçé àeä éøäL ,ììk "ãçà" úlî åéìò C Ÿ©¨¨¨¦©¤¨§¨¤£¥¨¦§¨
äòáLa ãçà àeäL" :ì"æø øîàîk àlà ,"àeä Bcáì àeä"å§§©¤¨§©£©©©¤¤¨§¦§¨

íìBòä úBçeø 'ãå ,õøàáe íéòé÷ø'eë." §¦¦¨¨¤§¨¨

íiaL íéàeøaäL :'íé' àø÷ð Bæ äðéçaL øétL éúà ïëìå§¨¥¨¦©¦¤§¦¨¦§¨¨¤©§¦¤©¨
àeä íîei÷å íúeiçmId KFzAúðéça àeä Cëå ,à÷åc ©¨§¦¨§©¨©§¨§¨§¦©

íéìèa ílekL Y "ãçàa ïéãçéúî ïeðéàc" Y àéñkúàã-àîìò̈§¨§¦§©§¨§¦¦§©£¦§¤¨¤¨§¥¦
íøB÷îa úeàéöîa'eëézà íB÷î äpä" ,'eë"(àë ,âì úBîL). ¦§¦¦§¨¦¥¨¦¦§

øB÷î àeäL ,"ïåúà éôelça ãçà" àeä "ãòå" úðéçáe§¦©¨¤¤¨§¦¥©§¨¤§
éðôa Léå øáã àeä íìBòä elàk äàøpL ,ïééìbúàc-ïéîìò̈§¦§¦§©§¨¤¦§¤§¦¨¨¨¨§¥¦§¥

Bîöò'eë. ©§

úðéça àeä Cøaúé Búeîöòå Búeäî ,äpäåcigi,íL ïéiòå . §¦¥©§©§¦§¨¥§¦©¨¦§©¥¨
,éeléb úðéçáa Y Lnî ãéçé úðéça CLîð äøBzä éãé ìòc§©§¥©¨¦§¨§¦©¨¦©¨¦§¦©¦

äéåä éîLe" øîàð äæ ìòåiYrcFp `l'eë"(â ,å úBîL)eðééäå . §©¤¤¡©§¦£¨¨Ÿ©§¦§§©§
úàø÷ð äøBzäL ,øçà íB÷îa áeúkL íòhî(âé ,ãë 'à ìàeîL) ¦©©¤¨§¨©¥¤©¨¦§¥§¥

"íìBò ìL BðBîã÷" úðéça Y "éðîãwä ìLî"'eë. §©©©§Ÿ¦§¦©©§¤¨

íiä úà 'ä CìBiå" :ïk íb øîàpL óeñ-íé úòéø÷a äpäå§¦¥¦§¦©©¤¤¡©©¥©¤¤©¨
çeøamicw'eë" úðéçaî éelébä àeäL ,"FpFncw,"íìBò ìL §©¨¦¤©¦¦§¦©©§¤¨

äæ éeléâ éãé ìò ,ïëì ."àeä Bcáì àeä"å ,ãçeéîe ãéçé àeäL¤¨¦§¨§§©¨¥©§¥¦¤
"äLaéì íé Côä"(å ,åñ íéläz)CLîð "ãçà" úðéçaL Y ¨©¨§©¨¨§¦¦¤§¦©¤¨¦§¨

äàléò-àãeçé éeléâ eðééäc ,"ãòå" úðéçáa Lnî éeléb úðéçáa¦§¦©¦©¨¦§¦©¨¤§©§¦¦¨¦¨¨
äàzz-àãeçéa Lnî31. ©¨§¦¨©¨¨

,òîL úà ïéëøBk eéäL Bçéøé éLðà" ïéðò àeä äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¦§¨©§¥§¥¤¨§¦¤§©
Ceøa' øîBì ïé÷éñôî eéä àìå 'záäàå Y ãçà' íéøîBà eéäL¤¨§¦¤¨§¨©§¨§Ÿ¨©§¦¦©¨

"'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL(á ,äð íéçñt)CLîeiL eöø ék , ¥§©§§¨¨¤§¨¦¦¨¤§¨
ïéàL àlà .Lnî äàléò-àãeçé Y "ãçà" úðéçaî äáäàä̈©£¨¦§¦©¤¨¦¨¦¨¨©¨¤¨¤¥
CLîpL Y óeñ-íé úòéø÷ úðéça ÷ø eäæ ék ,íäéøáãk äëìä£¨¨§¦§¥¤¦¤©§¦©§¦©©¤¦§¨
úîà"a àeä óeñ-íé úòéø÷ úøkæäå .àléòìã-àúeøòúàa§¦§£¨¦§¥¨§©§¨©§¦©©¤¡¤
íúBçL øçàì ,eðééäc ,íéøöî úàéöé øçà àeäL Y "áévéå§©¦¤©©§¦©¦§©¦§©§§©©¤¥

òîL-úàéø÷a(àî ,åè øaãna)øLà íëé÷ìà äéåä éðà" : ¦§¦©§©©¦§¨£¦£¨¨¡Ÿ¥¤£¤
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä'eëúòéø÷ øékæî à÷ååc éæà ," ¥¦¤§¤¥¤¤¦§©¦£©©§¨©§¦§¦©

.("áévéå úîà"a óeñ íé: ©¤¡¤§©¦

eäæå å:"úøöò éòéáMä íBiáe ,úBvî ìëàz íéîé úLL" §¤¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤
.à÷åc çñt ìL éòéáLa äéä óeñ-íé úòéø÷ äpä ék¦¦¥§¦©©¨¨¦§¦¦¤¤©©§¨
.éòéáMä íBé úðéça àeäL ,úeëìî úðéça àeä óeñ-íé ék¦©§¦©©§¤§¦©©§¦¦
àeä éòéáMä íBéå ,ãñç úðéça àeä ïBLàøä íBéc ,òãBpk©¨§¨¦§¦©¤¤§©§¦¦
,"íéã÷ çeø" úðéça älbúðå CLîð æàå .úeëìî úðéça§¦©©§§¨¦§¨§¦§©¤§¦©©¨¦

."äëeñð íãwîe Làøî" ;"ïúlçúa ïôBñ õeòð" ék¦¨¨¦§¦¨¨¥Ÿ¦¤¤§¨
íéîé úLL" älçúnL éãé ìò à÷åã àeä äæ éeléb Cà©¦¤©§¨©§¥¤¦§¦¨¥¤¨¦

:"úBvî ìëàzŸ©©
ïk íâ àeäL ,äìòîì øàBáî ävî úìéëà ïéðò ,äpäc§¦¥¦§¨£¦©©¨§¨§©§¨¤©¥

ìzLää øãqî äìòîlL óBñ-ïéà øBà úëLîä ïéðò,úeìL ¦§¨©§¨©¥¤§©§¨¦¥¤©¦§©§§
ãò õéîçäì [..] ÷étñä àlL" Y âelécä ïéðò eäfL¤¤¦§¨©¦¤Ÿ¦§¦§©§¦©

âpLíéëìnä éëìî Cìî íäéìò äì'eëéãé ìò ïëìå ." ¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦§¨¥©§¥
ááBq'ä øBà úëLîä àeäL ,"íéîé úLL" ävî úìéëà£¦©©¨¥¤¨¦¤©§¨©©¥
úðéçaî Y úBcî äMMä ìëa éeléb úðéçáa 'ïéîìò ìk̈¨§¦¦§¦©¦§¨©¦¨¦¦§¦©
,"éòéáMä íBiáe" äfî CLîð éæà ,ãBñé úðéça ãò ãñç¤¤©§¦©§£©¦§¨¦¤©©§¦¦

úøöò" Y úeëìî úðéça àeäL'eëúðéçaL ,eðééäc ." ¤§¦©©§£¤¤§©§¤§¦©
.éeléâå äLaé úðéça äNòð íìòäå íé úðéça dúBéä¡¨§¦©¨§¤§¥©£¤§¦©©¨¨§¦

çeø" éãé ìò eðééäå)micwúðéçaî äëLîä àeäL ," §©§©§¥©¨¦¤©§¨¨¦§¦©
"FpFncwúBéäì eìéôà ,ììk ïéîìò øãâa BðéàL "íìBò ìL ©§¤¨¤¥§¤¤¨§¦§¨£¦¦§

ááBñ'eë-àúeøòúàî äìòîlL àléòìã-àúeøòúà àeäå , ¥§¦§£¨¦§¥¨¤§©§¨¥¦§£¨
øîàð ïëìå .úBönä äNòî éãé ìòL àzúìã(ãé ,ãé úBîL): ¦§©¨¤©§¥©£¤©¦§§¨¥¤¡©§

."ïeLéøçz ízàå"§©¤©£¦

éãé ìò à÷åc àéä Bæ äëLîä ïë ét ìò óàL àlà¤¨¤©©¦¥©§¨¨¦©§¨©§¥
-àúeøòúà àeäL ,"úBvî ìëàz íéîé úLL" älçúnL¤¦§¦¨¥¤¨¦Ÿ©©¤¦§£¨

éLîäì àzúìãááBñ' úðéçaî äëLîä ,àléòìã-àúeøòúà C ¦§©¨§©§¦¦§£¨¦§¥¨©§¨¨¦§¦©¥
CLîeéå äøLé äæ éãé ìò éæà ,ïBéìòä-ïBöø ,'ïéîìò ìk̈¨§¦¨¨¤§£©©§¥¤¦§¤§§¨

'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçaî äìòîìî Y äëLîää32.( ©©§¨¨¦§©§¨¦§¦©¥¨¨§¦

.29.á"î ïewéz øäæ éðewéúa ïéiò©¥§¦¥Ÿ©¦

.30.(á ,äð øBà äøBz)¨

.31."'eë øLiä úBNòì 'eë ìB÷a òîLú ék" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå)§©¥©¤¦§¨¥©¨¦¦§©§©£©¨¨
.(íL ïéiò©¥¨

.32ïéiòå ."'eë Cì çzôà éðàå 'eë éì éçút" ïéðòa ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥§¦§¨¦§¦¦©£¦¤§©¨§©¥
óBñ øàaúpM äîe ."'eëìz íëé÷ìà 'ä éøçà' ÷eñt ìò øeàéa"a øàaúpM äî©¤¦§¨¥©¥©¨©£¥¡Ÿ¥¤¥¥©¤¦§¨¥

ïéðòa ,"íéîMä eðéæàä" ìéçúnä øeac(å ,ãé òLBä)"'eë ìhë äéäà". ¦©©§¦©£¦©¨©¦§¦§¨¥©¤§¤©©
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" eäæåzxvrLiwl` diedl" ék :"diedúðéça eäæ " §¤£¤¤©£¨¨¡Ÿ¤¦£¨¨¤§¦©
áeúkL Bîëe ,"íé" àø÷pL äàléò-àãeçé(ã ,å íéøác): ¦¨¦¨¨¤¦§¨¨§¤¨§¨¦

" íLå ;"ãçà äéåä"miwl`äëLîää øB÷î úðéça eäæ " £¨¨¤¨§¥¡Ÿ¦¤§¦©§©©§¨¨
éeléâ àeä çñt ìL éòéáLáe ."äLaé" àø÷pL ,ò"éáa§¦©¤¦§¨©¨¨¦§¦¦¤¤©¦

" úðéça àeä ïëìå ,ì"pk úBðéçaä 'áî äìòîlLzxvr" ¤§©§¨¦©§¦©©§¨¥§¦©£¤¤
é÷ìà äéåäì" Y úBðéçaä 'áìàø÷ð äéäM äî éæàå ,"E §©§¦©£¨¨¡Ÿ¤©£©©¤¨¨¦§¨

äNòð àéñkúàã-àîìòå íé úðéça àeäL ,"äéåä"£¨¨¤§¦©¨§¨§¨§¦§©§¨©£¤
éäìà".Lnî àéìbúà úðéçáa Y "E ¡Ÿ¤¦§¦©¦§©§¨©¨

eLø÷ðå eöåekúðL ,õeeéëå äèéì÷ Y "úøöò" ïéðò eäæå)§¤¦§¨£¤¤§¦¨§¦¤¦§©§§¦§§
"ãð Bîë" eNòðå íénä(âé ,çò íéläz .ç ,åè úBîL)äNòpL ãò , ©©¦§©£§¥§§¦¦©¤©£¨

éøöå .áeúk éúàöî Y .äLaé úðéçáa.(ïeiò C ¦§¦©©¨¨¨¨¦¨§¨¦¦

éòéáL íBé éøä øîBòä úøéôñ ïBaLçaL íâä ,äpäå§¦¥£©¤§¤§§¦©¨¤£¥§¦¦
,òãBpk úeëìî úðéça àìå ãBñé úðéça àeä çñt ìL¤¤©§¦©§§Ÿ§¦©©§©¨
-ähîìî äàìòä àeäL ,øîBòã àðaLeç úðéçáa eðééä©§¦§¦©§§¨§¤¤©£¨¨¦§©¨
àzúìã-àúeøòúàäå äàìòää éãé ìòå ,äìòîì§©§¨§©§¥©©£¨¨§¨¦§£¨¦§©¨

íBé íBiä" íéëéLîî'eëàeäL ïBLàøä íBé ,ïk ìòå ." ©§¦¦©§©¥¨¦¤
,ähîì-äìòîìî éelébä ïéðò`liOnE eili`nïéà , ¦§¨©¦¦§©§¨§©¨¥¥¨¦¥¨¥

.éðMä íBiî íéìéçúîe BúBà íéøôBñ§¦©§¦¦¦©¥¦
,ähîì-äìòîìnL äëLîää úðéça éaâì ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¥§¦©©©§¨¨¤¦§©§¨§©¨

,çñt ìL 'à íBéa CLîpLä âç úðéça øwéò eäfL)gqR ¤¦§¨§¤¤©¤¤¦©§¦©©©¤©

ì YäëLîää eléàå ,àléòìã-àúeøòúà àéäL Y âeléc ïBL §¦¤¦¦§£¨¦§¥¨§¦©©§¨¨
úBòeáMä âç àeä dðéðò øwéò øîBòä éîé ïBaLç éãé ìòL¤©§¥¤§§¥¨¤¦©¦§¨¨©©¨

'eë,(,äðBLàø äëLîää øwéò àeä çñôc 'àä íBé éøä£¥¨§¤©¦©©©§¨¨¦¨
àeä çñt ìL éòéáL íBé éæàå ,ãñçä úðéçáa àeäå§¦§¦©©¤¤©£©§¦¦¤¤©

.úeëìî úðéça§¦©©§
,ïøäàå äLî íìöà äéäL éôì ,íéøöî çñôa íðîà̈§¨§¤©¦§©¦§¦¤¨¨¤§¨Ÿ¤§©£Ÿ
íéìBëé eéä ävî úìéëà àìa íb ïk ìò ,ãBákä éððò 'æå§©§¥©¨©¥©§Ÿ£¦©©¨¨§¦

éLîäìY 'à íBéa íäéìò äìâpL éelébä úðéçaî C §©§¦¦§¦©©¦¤¦§¨£¥¤§
âäBð Böenéç äéä àì ïk ìòå ,íéîé 'æä ìëa BëéLîäì§©§¦§¨©¨¦§©¥Ÿ¨¨¦¥

äzò ïk ïéàM äî .ãáìa 'àä íBé ÷ø33. ©¨¦§¨©¤¥¥©¨
úøöò" áeúkM äî ïk íb ïáeé äzòîediedl ¥©¨¨©¥©¤¨£¤¤©£¨¨

Liwl`øîàð úøöò éðéîLáe ,"(äì ,èë øaãna)äéäz" : ¡Ÿ¤¦§¦¦£¤¤¤¡©©¦§¨¦§¤
mkl?ïk íb "íëì" ïàk øîàð àì änìå Y " ¨¤§¨¨Ÿ¤¡©¨¨¤©¥

íòhä ïéáäì :àeäå ,ãçà ïéðò ãBò íéc÷äa äæ ïáeéå§¨¤§©§¦¦§¨¤¨§§¨¦©©©
a íà ék çñtä âça ìlää úà íéøîBb ïéàLmini 'a ¤¥§¦¤©©¥§©©¤©¦¦§¨¦

mipFW`xdúà ïéøîBbL úBkeqä âçî àðL éàîe Y ¨¦¦©§¨¥©©¤§¦¤
a ìlääbgd ini lk? ©©¥§¨§¥¤¨

áBø ïéðò àeä Y âça ìlää úøéîà ïéðòî òãBðå§¨¥¦§¨£¦©©©¥¤¨¦§¨
øéànL éelébäå øBàä úôñBz ìò çáMäå äçîOä©¦§¨§©¤©©¤¤¨§©¦¤¥¦
úëLîä ïéðò àeä "ìlä" Leøét íâå .äìòîìî älbúîe¦§©¤¦§©§¨§©¥©¥¦§¨©§¨©

lî Y éelébäå øBàä" ïBLFNdA"Bøð(â ,èë áBià)Bîëe , ¨§©¦¦§§¦¥¦§
ãçà äð÷a íéìBò íéðéðòä éðLc ,øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¦§¥¨¦§¨¦¦§¨¤¤¨
éelébäå äøàää íéëéLîî çáMäå ìlää éãé ìòL Y¤©§¥©©¥§©¤©©§¦¦©¤¨¨§©¦

'eë.

íéøîBbLk àeä ìlää úàéø÷ úåöî ïéðò øwéòL òãBðå§¨¤¦©¦§¨¦§©§¦©©©¥§¤§¦
àø÷ð æàL ,à÷åc BúBàdevnälçz åéìò ïéëøáîe , ©§¨¤¨¦§¨¦§¨§¨§¦¨¨§¦¨

a eðLc÷ øLà" :ìkä éøáãìeizFvn'eëïk ïéàM äî ." §¦§¥©Ÿ£¤¦§¨§¦§¨©¤¥¥
" ÷ø àø÷ð âeléãa BúBà ïéøBwLkbdpnY "íäéúBáà §¤¦§¦¦§¨©¦§©£¥¤

àøîba('á ,ç"ë úéðòúa)ì"æø eøîàå ,(íL)ìlä" : ©§¨¨§©£¦§¨§©©¨©¥
íòhä ïáeî Bðéà ïk íàå ,"àúééøBàã åàì Lãç-Làøa§ŸŸ¤¨§©§¨§¦¥¥¨©©©
çñt ìL éòéáL íBéa ìlää úà ïéøîBb ïéà änì Y ììk§¨¨¨¥§¦¤©©¥§§¦¦¤¤©
äìòîìî ìBãbä éelébä äéä BaL ,íéðt ìk ìò©¨¨¦¤¨¨©¦©¨¦§©§¨

ìzLäîúeìL'eë? ¥¦§©§§

:àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨

"íéøönî ìàøNé úàöa" äpäc34úðéçáa ïééãò eéä §¦¥§¥¦§¨¥¦¦§¨¦¨£©¦¦§¦©
ãò úBöîe äøBz ïééãò eìaé÷ àì éøäL .úeðè÷©§¤£¥Ÿ¦§£©¦¨¦§©
Bîk ,"øòð" íLa eàø÷ð ïk ìòå ,éðéñ øä ìöàeãîòL¤¨§¥¤©¦©§©¥¦§§§¥©©§

"eäáäàå ìàøNé øòð ék" :áeúkLà"é ïîéñ òLBäa)[à ,](. ¤¨¦©©¦§¨¥¨Ÿ£¥§¥©¦¨
,íéîeöòå íéìBãb íéqð úelbúä æà íäì äéäL óà ïëìå§¨¥©¤¨¨¨¤¨¦§©¦¦§¦©£¦
óBñ-ïéàî äîeöòå äìBãâ äøàä äãéøé éãé ìò àeäL¤©§¥§¦¨¤¨¨§¨©£¨¥¥
Bæ äøàä äéä àì íðîà ,'ïéîìò ìk ááBq'ä àeä-Ceøä©¥¨¨§¦¨§¨Ÿ¨¨¤¨¨

úeðèwä úéìëúa íà ék íäa älbúîe øéàî35. ¥¦¦§©¤¨¤¦¦§©§¦©©§

.33.(íL ïéiò ."'eë Bæ ävî" ìéçúnä øeaãa ,ìéòì äæ øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥¤§¥§¦©©§¦©¨©¥¨

.34.(à ,ãé÷ íéläz)§¦¦

.35úeðè÷ økæpL ,çñt ìL éòéáL úðåek éab "íéiç õò éøô"a ïéiòå),'eë §©¥¦§¦¥©¦©¥©¨©§¦¦¤¤©¤¦§©©§
íL ïéiòéà ,deîú äøBàëìc .øBàä äaøcà àìäå ,úeðè÷ úðéça àeä C ©¥¨§¦§¨¨©¥§¦©©§©£Ÿ©§©¨¨

ìzLää øãqî äìòîlL äðéçaî CLîð éelébäåøäfa áeúkL Bîëe ,úeìL §©¦¦§¨¦§¦¨¤§©§¨¦¥¤©¦§©§§§¤¨©Ÿ©
?"àéìz à÷ézòa"§©¦¨©§¨

éelébä ìáà ,ãàî dBáâ äðéçaî àeä éelébä úîàác ,øétL éúà ì"pä éôìe§¦©©¨¦©¦§¤¡¤©¦¦§¦¨¨©§Ÿ£¨©¦
,úBöîe äøBz ïééãò eìaé÷ àì éøäL ,ì"pä íòhî Y úeðè÷ úðéçáa àeä íäì̈¤¦§¦©©§¦©©©©¤£¥Ÿ¦§£©¦¨¦§

.øäfa áeúkL Bîk ,úeîéìL ïééãò ïäá äéä àìå§Ÿ¨¨¨¤£©¦§¥§¤¨©Ÿ©

éøèeæ àðéåä ãk" :'á ãenò óBñ ,á"ö óc ,àn÷ àáác 'ç ÷øt àøîba ïéiòå)§©¥©§¨¨¤¤§¨¨©¨©©©£¥¨§¥
."'eë

eðééäLk) éøáâì Y éøèeæ ïðéåä ãk' :éLðéà éøîàã àúléî àä àðî" :é"Løå ,íLå]§¨§©¦§¨¨¦§¨§¨§¦¦§¦©£¦¨§¥§©§¥§¤¨¦
íéìôL eððä epwãæäL åéLëò) àðLéL÷ã àzLä ;(éøáâk íéáeLç eðééä íépè÷§©¦¨¦£¦§©§¥¨©¨§©¦§¨©§¨¤¦§©©¦§§¥¦

?'éwãøãì Y (úB÷Bðéúk§¦§©§©¥

ïðò ãenòa íîBé íäéðôì CìBä 'äå' :(àë ,âé úBîL) áéúk àøwéòî :déì øîà̈©¥¥¦¨¨§¦§©¥¦§¥¤¨§©¨¨
:(ë ,âë úBîL) áéúk óBqáìe ,'íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå ,Cøcä íúBçðì©§¨©¤¤§©§¨§©¥§¨¦¨¤§©§¦§

éðôì Càìî çìBL éëðà äpä'ì E.["'Cøca EøîL ¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨§¨¤¦§¨§©¨¤

íéøéMä øéLáe .â"î äLøt óBñ ,àOú ék úBaøa :"ìàøNé øòð ék" ïéðòî ïéiòå§©¥¥¦§¨¦©©¦§¨¥§©¦¦¨¨¨¨§¦©¦¦
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

'á äæa LiL Bðáì áàä úáäàî ìLî Cøc ìò àeäå§©¤¤¨¨¥©£©¨¨¦§¤¥¨¤
:íépôBà©¦

àeä ïaäLk ,eðééäcohwàéä åéìà áàäî äáäàä æà , §©§§¤©¥¨¨¨¨©£¨¥¨¨¥¨¦
B÷Mðîe B÷açnL ãò ,ãàîa ó÷Búå éelébä úðéçáa¦§¦©©¦§¤¦§Ÿ©¤§©§§©§
äáäàä ïéà äæ ìk íò ,íðîà .åéúBòBøæ ìò BàNBðå§§©§¨¨§¨¦¨¤¥¨©£¨

ïaäa Ck ìk älbúîéøäL ,íépè÷ íéøáãa ÷ø ïèwä ¦§©¨¨©§©¥©¨¨©¦§¨¦§©¦¤£¥
.íéìBãbä íéøácä Ck ìk ïééãò Lébøîe ïéáî Bðéà¥¥¦©§¦£©¦¨©©§¨¦©§¦

ïaäLk ïk ïéàM äîlFcBáàäî äáäàä æàL íâäc , ©¤¥¥§¤©¥¨©£©¤¨¨©£¨¥¨¨
ìk íò ,B÷Mðîe B÷açî úBéäì Ck ìk äìâðå äàøð Bðéà¥¦§¤§¦§¤¨©¦§§©§§©§¦¨
ïzéìå äîëç Bãnìì ,øúBé Bðáì úélbúîe úèMtúî äæ¤¦§©¤¤¦§©¥¦§¥§©§¨§¨§¦¥

íéìBãb íéøác íäL ,Búeìãâa æà åéëøö ìk Bì'eë. ¨§¨¨¨§©§¤¥§¨¦§¦
íéøöî úàéöéa äpä ,ìLî Cøc ìò äìòîì ïë Bîëe§¥§©§¨©¤¤¨¨¦¥¦¦©¦§©¦

ék" :øîàpLxrpíäá äéä àì ïééãòL Y "ìàøNé ¤¤¡©¦©©¦§¨¥¤£©¦Ÿ¨¨¨¤
äaø-äáäà äéä éelébäL ét ìò óà ïëì ,Ck ìk úeîéìL§¥¨©¨¥©©¦¤©¦¨¨©£¨©¨
úðéçáa ÷ø íäa øéàä àì íðîà ,ãàî dBáb íB÷nî¦¨¨©§Ÿ¨§¨Ÿ¥¦¨¤©¦§¦©

zEphw.ìlää úà Ba ïéøîBb ïéà ïk ìòå , ©§§©¥¥§¦¤©©¥
Y ìlää úà íéøîBb çñt ìL íéðBLàø íéîéác àäå)§¨¦§¨¦¦¦¤¤©§¦¤©©¥
áb ìò óà ék :ïBëð àeä èeLô ét ìò íâå ,íL øäfa øàBáî§¨©Ÿ©¨§©©¦¨¨¦©©©
íúàéöé éøä íB÷î ìkî ,Ck ìk úeîéìL ïééãò íäa äéä àlL¤Ÿ¨¨¨¤£©¦§¥¨©¦¨¨£¥§¦¨¨
Y ïk íb úeiðçeøa äøBàì äìéôàî àéäL ,íéøöî úðéçaî¦§¦©¦§©¦¤¦¥£¥¨§¨§¨¦©¥

"õøàä úåøò" íéøöî úðéçaîL(è ,áî úéLàøa)éøòL è"îe , ¤¦§¦©¦§©¦¤§©¨¨¤§¥¦©£¥
,äfî ìBãb øác Eì ïéà ïk íà ,'ä éãáò úBéäì eàöé äàîeè§¨¨§¦§©§¥¦¥¥§¨¨¨¦¤
úà ïéøîBb äæ ìòå .äøBzä úìa÷ ãò ïééãò eîìLð àlL óà©¤Ÿ¦§§£©¦©©¨©©¨§©¤§¦¤

.(íéøönî íúàö íBéa ìlää©©¥§¥¨¦¦§©¦

,äøBzä úìa÷ øçà àeäL ,úBkeqä âça ïk ïéàM äî©¤¥¥§©©¤©©©¨©©¨
úðéçáa íäa èMtúîe øéàî äðBéìòä äáäà úðéçaL¤§¦©©£¨¨¤§¨¥¦¦§©¥¨¤¦§¦©

zElcB,ìBãbä Bðáì áàä úáäà ìLî Cøc ìò , ©§©¤¤¨¨©£©¨¨¦§©¨
b íéøác äðnî CLîðå úélbúnLíéìBã'eëìò Y ì"pk ¤¦§©¥§¦§¨¦¤¨§¨¦§¦©©©

a ìlää úà ïäa ïéøîBb ïklk.âçä éîé ¥§¦¨¤¤©©¥§¨§¥¤¨
øîàð úøöò éðéîLaL íòhä ïk íb ïáeî Bæ äîc÷äáe§©§¨¨¨©¥©©©¤¦§¦¦£¤¤¤¡©

äéäz úøöò"mkläî .Lnî íëì älbúîe øéànL Y " £¤¤¦§¤¨¤¤¥¦¦§©¤¨¤©¨©
úøöò" øîàð çñt ìL éòéáLa ïk ïéàM'dlLiwl`" ¤¥¥¦§¦¦¤¤©¤¡©£¤¤©¡Ÿ¤

(ç ,æè íéøác)ìk "íëì" úðéçáa älbúîe øéàî BðéàL Y §¨¦¤¥¥¦¦§©¤¦§¦©¨¤¨
.äøBzä úìa÷ ãò Ck©©©¨©©¨

ìkä" :Bá eøîàå ,àøîâa "úøöò" úBòeáL àø÷ð ïëìå)§¨¥¦§¨¨£¤¤¦§¨¨§¨§©Ÿ

'íëì' ïðéòác úøöòa íéãBî'eë." ¦©£¤¤§¨¦¨¨¤

÷eñôa ,íéøéMä øéLa úBaøa ïéiòå(á ,æ)éîòô eôi äî":"C §©¥§©§¦©¦¦§¨©¨§¨©¦

:éåì ïa òLBäé 'ø øîàäéeàøâç ìL úøöòä äúéä ¨©§ª©¤¥¦§¨¨§¨¨£¤¤¤©
àlà çñt ìL úøöòä ãâðk íBé íéMîç ä÷Bçø àäzL¤§¥§¨£¦¦§¤¤¨£¤¤¤¤©¤¨

.íL ïéiò .'eë©¥¨

úîâec çñtä éîé úòáL éaâì àeä úBòeáMä âçc ,éøä Y£¥§©©¨§©¥¦§©§¥©¤©§©
çñôaL ,ì"pk eðééäå .úBkeqä éîé úòáL éaâì úøöò éðéîL§¦¦£¤¤§©¥¦§©§¥©§©§©©¤§¤©
úBòeáMä âç ãò 'íëì' úðéçáa Ck ìk éelébä CLîð àìŸ¦§¨©¦¨©¦§¦©¨¤©©©¨

.äøBú Ba äðzépL¤¦§¨¨

æ"îøä Løét ìlä ïéðòa äpäå,å"ö óc ,øBîà úLøt §¦¥§¦§¨©¥¥¥¨©©¨¨©¡©
'à ãenò úlçz: §¦©©

éðãà ãBñ ,úeëìîa øéàäì BãBñ ìlää ïkLàiøèîéb Y ¤¥©©¥§¨¦§©§©§©¦©§¦¨
ìlä'eë.úBòeáMä âç ãò øeîb ìlä øîàð àì ïëìå . ©¥§¨¥Ÿ¤¡©©¥¨©©©¨

ì ïàk ãò.BðBL ©¨§

íLa øéàäì" ïéðòå'c`øàaúpM änî ïáeiL ,øîBì Lé ," §¦§¨§¨¦§¥©§¥©¤¨¦©¤¦§¨¥
àð ìcâé äzòå" ìéçúnä øeaãa'c` gMïéðòk eäfL ," §¦©©§¦§©¨¦§©¨Ÿ©©§¤¤§¦§¨

ìëa 'Cøáî àaø dénL àäé ïîà' äðBòä"FgM'eë."íL ïéiò. ¨¤¨¥§¥§¥©¨§¨©§¨Ÿ©¥¨

:áúk ã"é ïîéñ ,'ä úBà ,"øBà éøBàî" øôñáe§¥¤§¥¦¨¨©

Léå ,äéåäì ãéîz ìläî àéä ék ,úeëìnä àø÷ð ìlä©¥¦§¨©©§¦¦§©¥¨¦©£¨¨§¥
BðéàL ìlä Léå .íìL óeöøt Y úeëìî Y øeîb ìlä©¥¨©§©§¨¥§¥©¥¤¥

ì ïàk ãò .àzúìe äæçî ,óeöøt éöç Y øeîb.BðBL ¨£¦©§¥¨¤§©¨©¨§

.éðL úéa ìò ïBLàø úéa úìòî ïéðòk àeä äæ Løôäå§¤§¥¤§¦§¨©£©©¦¦©©¦¥¦
øäfa øàBánk,'á ÷ìç,úBîLLc÷î"áe .'á ãenò ,'è óc ©§¨©Ÿ©¥¤§©©§¦§©

íL ïéiò ,íL "Cìî.äàzz 'äå äàléò 'ä ïéðòk eäfL , ¤¤¨©¥¨¤¤§¦§¨¦¨¨§©¨¨

:ìlä Cøò "íééepékä éëøò"a ,"ñcøt"a áúk äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¨©©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤©¥

àeä øeîbä ék ,LøétL Lé Y øeîb BðéàLå øeîb ìlä©¥¨§¤¥¨¥¤¥¥¦©¨
ìlä :ïBëpäå .úeëìnä ãBña øeîb BðéàLå ,äðéaä ãBña§©¦¨§¤¥¨§©©§§©¨©¥
ãBña Y øeîb BðéàL ìläå ,dàeléîa äðáì Y øeîb̈§¨¨§¦¨§©¥¤¥¨§

ì ïàk ãò .äðálä úöøt.BðBL ¦§©©§¨¨©¨§

íéLeøétä éðL ,"Cìî Lc÷n"ä íLa áúkM äî éôìe§¦©¤¨©§¥©¦§©¤¤§¥©¥¦
úìa÷î úeëìnäLk eäæ øeîb ìläc :ãçà äð÷a íéìBò¦§¨¤¤¨§©¥¨¤§¤©©§§©¤¤
ææ àì" ïéðòk .äðéaä úâøãîa àéäL ãò ,äìBãb äøàä¤¨¨§¨©¤¦§©§¥©©¦¨§¦§¨Ÿ¨

énà dàøwL ãò dáaçî'eë"36.(: §©§¨©¤§¨¨¦¦

ãenò ,â"î óc ,àa äLøt óBñ :'á ÷ìç øäfáe ."Bl äNò ïBéøtà" ÷eñta äaø©¨©¨©¦§¨¨©Ÿ©¥¤¨¨¨Ÿ©©
c ,ìä÷iå .'àøàaúpM äî ïéiòå .íL "Cìî Lc÷î"áe .'à ãenò óBñ ,æ"éø ó ©©§¥©©§¦§©¤¤¨§©¥©¤¦§¨¥

.((Làø ìL ïéléôúc úBòeöøä ïéðòa ,"íúBçk éðîéN" ÷eñt ìò øeàéaa©¥©¨¦¥¦©¨§¦§¨¨§¦§¦¦¤Ÿ

.36'á ïéðòa ,"íéøéMä øéL" ìéçúnä øeaãa äfî øàaúpM äî ïéiòå)§©¥©¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦¦©¦¦§¦§¨

ì Y älk úðéçáaL íéLeøétä"éøàL äìk" ïBL(åë ,âò íéläz)ìe ;ïBL ©¥¦¤¦§¦©©¨§¨¨§¥¦§¦¦§
"éLôð äúìk"(â ,ãô íéläz)'eë. ¨§¨©§¦§¦¦

àeää íBia" ïéðòa ,"déîòè ïì älâé" ìéçúnä øeac óBñ øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§©¥¨©£¥§¦§¨©©
"'eë äéäé.( ¦§¤
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.ב 
האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

(åè)åäæå)àì÷ áøò êìå÷ éë ù"îë äøåú ìå÷ úìòî ïåøúé
äøåúã úîàá åäåàø÷é øùà ïëå 'åë àúééøåàã
ïä äøåúá ïðéàù ø"éåàá íâù íéàöåî åðà íðîàå (à÷åã
ïäù úåáàä åîë ÷ñôäå éåðéù éìá éãéîú ìåèéá 'éçáá
àîéçø éáäåà íäøáàã äáäàë 'éãéîú ø"éåàá äáëøîä
ùîî éðôì êìäúä ù"îë ùîî 'áëøîë úåãéîúá 'éä àëìîã
ä"éåä éîùå 'àù é"ôòà ÷çöé ãçôá ïëå ùîî 'åãéîúá
á"åçã éîéðô ãåçéá íùøù éë 'åë íäì éúòãåð àì î"åúã
ìàòîùé àöé æ"ëòå 'åë é"ùð ùøù íùîù òåãéë úåìéöàã
àöé ÷çöé ãçôîå äùåã÷ã äáäàå ãñç íäøáàî ð"÷ã ãñç

÷ø ð"÷ã äøåáâ åùòäéä àì äøåúã éòöîàä å÷ àåäù á÷òé
äáëøî 'éçáá ìáà íåøîá ùîùî á÷òé åäæå ð"÷ì 'éèð åá
úå÷ìà íöò ïî ãøôð íäìù ø"éåà úåéçå íéôøùë 'éëàìîã
úåù÷ úåøåáâ åîë äâåðã â"åçì äæéçà íäá ùé äæìå
äøåúã ø"éåàá ë"àùî) 'åë øåù éðôã ìàîùä å÷î íéìá÷îù
å÷ñòá åéìò çøåôä óåò ìëù ìàéæåò ïá ïúðåé ìò ù"îë

ùàá úåàéöîá ìèáúðù 'åë 'éôøùã óåò àåäù óøùð äøåúá
åäåúã î"æá äøéáù 'éäù íòèä åäæå .(ì"ðä íòèî 'øåúã
éîöòä ìåèéáä úåâøãî ùéå 'åë úåéçå úåîäá 'éçáá ïäù
ùã÷ä éðôåà '÷ðù íéðôåàá åîë øúåéá äèîì íâ 'øåúã 'ëçã
äìòîì à÷åã 'ëçã ïåéìòä ùã÷ 'éçá åäæù å"éå àìá
íéàùðúî 'éðôåàä ë"òå å"éåá ùåã÷ íéøîåàù íéôøùäî
ø"éåàäã ãöî åäæå à"îá ù"îë êåøá 'åàå íéôøùä úîåòì
áåáñä àåäù ãáìá 'ùòîä 'éçáá àåä 'éðôåàä ìù
÷ñôä éìá úåãéîúá àåäù íäìù øîåçá 'éîùâ 'àåçúùäå
äìòîì åúåéäì 'åë íéåçúùî êì íéîùä àáöå ù"îë ììë
àðð÷î àîéàå à÷åã ñ"áúðù éôì òåãéë 'éôøùã 'âùää ïî
'åë 'éùòá ïôåàå äøéöéá úåéçå äàéøáã íéôøùá àééñøåëá

é÷îä 'éçáî àåä íù à÷åã äùòî óåñáåäæìù) øúëã ó
ì"ðëå (à"îá ù"îë 'åë íéìåâéò 'éçáá ïä ùã÷ä éðôåà
øúåé 'ëçã úåîéìù àåä íù à÷åã äùòîì àáù ø"éåàáã

:(ú"éùîëå) 'åë øúëã ïéàá äøå÷îî

$

.ג 
צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(æîíúððùåøãñë åðééä) .'åë úåàì íúøù÷å 'åë êéðáì
íãàä ìù î"åãåî íéùåáì 'â úåøù÷úä
äáùçîäå áìä ïåéâä åðééä êááì ìò äìçúîã ö"îåúá

å ë"çàå øåáéãä ùåáì íá úøáãå ë"çàå.(äùòî íúøù÷
ïéðò ë"çàå äøåú ãåîìú úåöî äìçú áéúë òîù 'ôáã ì"éå
áéúë ù"àäå 'ôáå íúøù÷å ë"çàå íúððùå ù"îë úåöîä
ïéáäì íéã÷äì ùéå ,íúãîìå ë"çàå íúøù÷å äìçú êôäá
äðòð ìåãâ äùòî åà ìåãâ ãåîìú ïéùåã÷ã ÷"ôñ ì"æøàî
åðòð ìåãâ ãåîéì øîàå ò"ø äðòð ìåãâ äùòî øîàå è"ø
ïéðòäå ,äùòî éãéì àéáî ãåîéìäù ìåãâ ãåîéì åøîàå íìåë
äåöî àéä ù"÷ éë .ìàøùé òîù 'åë äåöîä úàæå áéúë äðäã
éãëå ïéìéôúì äøåúä ìë äù÷åäå íúøù÷å íúððùå úéììë

ïåùì òîù ìàøùé òîù äìçú ì"ö íúøù÷å íúððùå úåéäì
íéòé÷ø 'æäù äìòîì øàåáî ãçà 'éåä ïéðòå 'åë úåððåáúä
'éåä êì ïéðò åäæå 'úé åãåçéì íéìèá íìåòä úåçåø 'ãå õøàäå
ìò åúìåãâ úåèùôúä àéä äìåãâäù 'åë äøåáâäå äìåãâä
åéúåøåáâ ïä ïä ø÷ç ïéà åúìåãâìå ù"îë õ÷ ïéà ãò íéàøáðä
ìëî åàìå íìåò úåîéî àùðúîä ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåä éë
àåä íéëç íùá '÷ð 'éäéù éãë ïëìå ,ììë åäéà úåãî ïåðéà
íéëç 'éçáá åîöò ìéôùäìå íöîöúäì äøåáâ 'éçá é"ò
'éôãëå åúåëìî øãä ãåáëå åéúåøåáâ à"äðáì òéãåäì ù"îëå
åðééä àùãå÷ 'éô å"äá÷éùì úåöîä ìëá íéøîåàù åäæå ìéòì
åðééä 'éúðéëùå ò"ëåñ ìãáåîå ùåã÷ àåäù 'úé åúåîöò 'éçá
'éçáá ò"ëåñ 'éçáî êùîð úåéäìå ,íëåúá éúðëùå 'ìî 'éçá
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àéôëúà ò"äù úåöîä é"ò àåä äæä ãåçéä äðä ò"ëîî
äáäàù åãáòìå êé÷ìà 'ä úà äáäàì ù"îë êðåöø ìèáå
ïåöø ìåèéáå ãáò úãåáò à÷åã àìà äîú äãåáò äðéà äãáì
äøéúéä 'à ìòù 'åë íéîòô '÷ å÷øô äðåùù éî äîåã åðéà éë
åøöé úà ùáåëä øåáâ åäæéà ì"æøàå ãáåò '÷ð úåìéâøä ìò
êùîð äæîå åðåöøå åúååàú ìò øáâúäì äøåáâä úãî àéäù
ë"îëå ,ä÷ãö úðéúðá íéìôù úåéçäì åîöò ìéôùäì ë"â
'åë øåáâ äúà 'éçá øøåòî ò"ìãòúà ú"ìãòúàá äìòîì
â"òááä 'úé åøåà úåîöò úà çéðîå ÷ìñîù ìåëéáë åðééä
ìéôùäì ò"à íöîöîå ììë åäéà úåãî ïåðéà ìëî åàìã
úåëøá åäæå 'åë íéëç úðà úåéäì äîëç 'éçáá ùáìúäìå
'éçáá ò"à ìéôùäù åúåà íéãåî åðàù åðééä êîùì úåàãåäå
ä÷ãö úåöîá ù"îëå äéúðéëùå ä"áå÷ ãåçé ïéðò åäæù êîù
ñåë õøàä áø÷á úåòåùé ìòåô úåòåùé çéîöîå úå÷ãö òøåæ
úåòåùéä ìá÷îù éìë àåäù íé÷ìà 'éâ ñåë àùà úåòåùé
íéãñç ììë êøã íäù úåöîä ìëá ïëå 'åë íéãñçä íäù
ä"ñù äøåáâå ò"î ç"îø àåäù àðéîé àòåøã ãñç úåøåáâå
êùîðù øáàä åîë íéøáéà ç"îø ò"î ç"îø èøô êøãå ú"ì
íäá êùîåéù íéìë 'éçá íä úåöîä êëå ùôðä àåä íãä åá
åîëù ïéìéôúì äøåúä ìë äù÷åä ì"æø 'àîë 'úé åðåöø

åëå éîùâ óì÷ íä ïéìéôúùãçà 'éåä éîùâ åéãá íäéìò áú
åäæå ,'åë äîëç ùã÷ ñ"à øåà åá äøåù éæà ïéãë áúëð íàù

äìòîì íéøøåòî ïåöø ìåèéá äùòîä é"òù ìåãâ äùòî ïéðò
,ì"ðë íéëç 'éçáá äìôùäå íåöîö 'éçá úåéäì 'úé åðåöø
äðä éë äùòî éãéì àéáîù ìåãâ ãåîéì åøîâå åðîð ë"ôòàå
äøåúä é"ò àåä úåöîä äùòîá ñ"à øåà éåìéâ úåéäì
ìåèéá 'éçá àéä ä"î çë äîëçå ,ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
'éçá ä"î íù íãà äøåúä úàæå ù"îë íãà äøåúä '÷ð ïëìå
åðéîìöá ,åðéúåîãë åðîìöá íãà äùòð áéúë äðäå ìåèéá
úøáãî äðéëù äøåú äðùî 'åë 'ä øáãéå ë"áùåú 'éçá åðééä
øúéääù øúéäå øåñéà ô"òáùåú åðéúåîãë ,'åë åðåøâ êåúî
'åë ìåñôå øùë ïëå ñ"à øåà úàøùä åá úåéäì ìåëé øúåîå
åøéøáúà äîëçá äøåúä é"òå äì ïðéø÷ ô"òáùåú äô 'ìî
ïéðò àåäù úåöîä äùòîá ñ"à øåà úàøùä úåéäì ìåëé
õø íà 'éçá æ"ãåñô íé÷åñôä êùîä åäæå ,à÷åã ùéä ìåèéá
ìàøùé òîù 'åë ùòøá íéðôåàäå 'åë ìà úåîîåø 'åë êáì
'éåä êì ïéðòë 'úé åéìà íéìéèá õøàäå íéòé÷ø 'æ ãçà 'éåä
'éåä àöåé ìòåô úáäàå ãçàì áåù ë"çàå ì"ðë äìåãâä
ìåèéá 'éäéùå ùé 'éçá 'éäéù åðééä ò"ëîî êé÷ìà 'éäé ò"ëåñ
ë"çàå 'åë íúððùå åøéøáúà äîëçá äøåúä é"ò åðééäå ùéä
äùòî éãéì àéáîù ìåãâ ãåîìú åäæå úåöîä äùòî íúøù÷å
ù"àäå 'ôáå) 'åë íúøù÷å ë"çàå íúððùå äìçú øîàð ïëì
åîöò ãöî ìåãâ äùòîã ì"ðë åäæå íúøù÷å äìçú øîàð

:(ìåãâ àåä äæ ãöîå 'åë àéáî ãåîìúäù àìà

$

.ד 
מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

בכסלו  בכ"ה

úåððåáúääååé÷åù 'ì àåä ÷åù 'éô ,÷åùä ïî åäæ åæ 'éçáá
,åúåàøáì ä"á÷ä ÷÷åúùðù ùù éãåîò
'éòãåé åðàù ÷ø 'éòãåé åðà ïéà äæ ÷÷åúùð äî éðôîå
äøéã 'úé åì úåéäì ä"á÷ä äåàúðù äî åðééäå ,÷÷åúùðù
÷÷åúùîå åì äåàúð ãçåéîå ãéçé ñ"àù äîå .íéðåúçúá
'éëéøöù êéà å"÷å ù"ë íéðåúçúá äøéã 'úé åì 'éäéù
äèîì 'úé åúå÷ìà éåìéâ êùîð 'éäéù ÷÷åúùäì íéðåúçúä
éøäù ,äøåú ìòá åðéàù éî 'éôà ïéáäì ìëä 'éìåëé äæå ,'åë
íøöé ç"îâáå äøåúá ÷ñåòù éî ìë åøîà ïäéãéà éðôì 'ôá
ìåëé åðéàå ,äøåú ìòá åðéà àåäù éî äùòé äîå ,íãéá øåñî
ãáì åôåâá ç"îâ ÷ø ,éðò åúåéä éðôî åðåîîá ç"îâ úåùòì

àåáì ùéà ìë ìëåé äæ úåððåáúä é"ò íðîà ,úåùòì ìåëé
.'åë êéøöé éðùá êááì ìëá úåéäì ïåéìë 'éçáá ìâøä äìëéù

åäæåìò úåøåäì íéîé äðåîù åá å÷éìãäå ñð åá äùòðù
íéîé äðåîùá ñðä äùòðù àåä äëùîää úìòî ìãåâ
'éðôåà 'âäî 'éäéù ïôåà åäæéàá é"áá ù"îë äòáù àìå
úòáù 'éçáî ÷ø æ"ä íéîé äòáù 'éä íàã åðééäå ,õøéúù
äðåîù ìáà ,ò"ëåñå ò"ëîî 'éçá àåäù ,ãáì ó÷éää éîé
äìòîìù ñ"àåà 'éçá àåäù ó÷éää øîåù 'éçá íâ æ"ä
øåðéëì ì"òìã øåðéë ïéá ùøôää ã"òå 'åë àìîîå ááåñî
'éäé ì"òìã ìáà ïéîéð 'æ ìù 'éä ã"÷îäáã øåðéëù ã"÷îäáã
øôñî àåä å"ê øð å"ê àåä øåðéë éë åðééäå ,ïéîéð äðåîù ìù
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ì"òìå 'éåä ô"æ 'éçá àåä á÷òéå ,øðá øéäð åäéàã 'éåä 'ù
'úðù ã"òå ,'éåä ô"ç àåäù åðéáà äúà éë ÷çöéì åøîàé
éåìéâäù ,úçà úáù åéìò øåáòéù éãë éðéîùá äìéî ïéðòá
éðéîùä íåéáå ä"ãá ù"îë úéðéîùä ìò çöðîì 'éçáî êùîð
úåøðã øåà úëùîä ïéðò àåä æ"ãòå ,òéøæú 'ô ú"÷ìá ìåîé
úåëåñá åîë ã"ò äëåðçá ììää úà 'éøîåâ ïëìå ,äëåðçã

úà åá 'éøîåâ ïéàù çñôá åîë àìå ,íéîé äðåîù àåäù
à÷åã 'éîé 'ç ñðä 'éäù åäæå ,'åë íéîé 'æ ÷ø åúåéäì ììää
ø"æô ïéðòì ÷øå 'à ìâø ììëá íäù ö"òîùå úåëåñ åîë
ãçà ìâøë áùçð 'éìâø 'â ïéðîá ìáà ò"ôá ìâøì áùçð á"ù÷
'éçáî ë"â àåä äëåðç ë"åîëå ,'åë ó÷éää øîåù 'éçáî àåäù

.'åë ó÷éää øîåù

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

כו', משה אל ה' תער"ג וידבר חקת, ש"פ

(æî÷äðäåäìëùäî 'òîì ä"ä øåáãáù úàæ äìëùä
íä 'éúåàäù 'àä ,íéîòè 'áî íîåãå çîåöã
,'åë 'éðçåø àéä äæá äìëùää àìéîîå ùôðä 'éðçåøî 'éðçåø
ë"åîë ,éçä ïéáå çîåöå íîåã ïéá áø ÷çøä ùéù íùëã
íéøáãá åäæù çîåöå íîåãä úìëùä ïéá áø ìãáääå ÷çøää
ù"îëå ,éç 'éçá ïäù 'éúåàä ò"æù éçáù äìëùäì 'éîùâ
äæá äìëùääù àììîî çåøì à"úå 'éç ùôðì íãàä éäéå

àéäïåéìò çë úëùîä é"ò åäæù 'áäå .'åë 'éðçåø 'éçáî
,åæ úåîìùá íìùð úåéäì ùôðäá êùîðù ùôðäî 'òîìù
'éçáá 'éäú äìëùääù úåîìùäá éåìú øåáãä úåîìù éøäã
åá 'éä àìù øáãá íìùð éøä ä÷éðéã ïéçåî ò"æù úåáùééúä
'éä àìå ä÷éðéã ïéçåî 'éçá åá 'éä àì íãå÷îã àåäå .íãå÷
íìúùð ä÷éðéã ïéçåî 'éçá åá íìùðù é"òå ,ì"ðä úåîìù åá
äæéà èøôáå ùôðáù çë äæéà éåìéâ ìëã òåãéå ,ì"ðä úåîìùá
øúåé äìâúîù äî ÷ø àåäù ãáì éåìéâî øúåé äæù) úåîìù
øáãá íìúùîù àåä úåîìùä ïéðò ìáà ,íãå÷î 'éäù åîëî
éãëá äðä ,('åë øáã åá ùãçúðù åðééä íãå÷î 'éä àìù
ùôðäî 'òîìî êùîðù é"ò æ"ä úåîìùä åà éåìéâä 'éäéù
úåîìù æ"ä ä÷éðéã ïéçåîã úåîìùä ë"åîëå ,'åë ùôðäá
éãéá äàéøá æ"ä ,íãå÷ åá 'éä àìù äîá íãàä íìùðù
úåîìù åá úåéäì ùôðäî 'òîìî äëùîä äæá ùéù íéîù
,øáã äæéàá íìùðù úåîìù äæ ïéà äùòîä ìëù ë"àùî ,åæ
äëàìî åúåà íéãîìîù ìâøäáå ãåîéìá äæ éåìú ø÷éòäå
,ãåîéìá éåìú åðéà ì"ðä øåáãä úìëùä äðäã .úåðîåàå
øåáãä àáé ä÷éðéã ïéçåîã ì"ðä úåîìù åá àöîð íàáù
å"ç íàáå ,(øáãä áø÷úî ìâøää é"ò ÷ø) åîöòîå àìéîî
ìëùá ìáà ,ãåîéìä ìéòåî åðéà åæ úåîìù åá àöîð åðéà
àåáé àì éë íìåòî òãé àì åúåà åãîìé àì íà äùòîä

,ïîæå úò ìëá øáãä àáé åúåà åãîìé íàå ,åîöòî øáãä
úåîìù äæéàá íìùðù øîåì íöòá úåîìù æ"àù éðôî åðééäå
'éä àìù ùôðäî øáã äæá ùãçúð àìå åîöòî øáãä àåáéù
ãåîéìä é"òå ,åçëá åæ äìëùäì äðùé øáë éë ,íãå÷ åá
ùé øáãì ìåëéù ÷åðéú úîàá éë ,äúåà òãåé ä"ä ìâøääå
äëåîð àéäù øîåçä úìëùä åðééä åæ äìëùä ìéëùäì åçëá
åðéàù éðôî ìòåôá àìå çëá åìöà äæù ÷ø ,øåáãä úìëùäî
åà íäá úùáìúî åæ äìëùäù íéøáãäá ìâøåä àìå òãåé
ïéðò òîåùù ìåãâ íëç î"ãò æ"äå ,â"äëå åçë úåùéìç éðôî
ïéáäì åìëù çëá ùé éøä ,åúåà øéëî åðéàù ïåùìá éìëù
åðééäã ,ïéðòä úà ç÷éì äîá íéìëä åì øñçù àìà ïéðòä úà
àì ãáì íéòöîàä åì øñçù åäæå ,úåáéúäå 'éúåàä øéëéù
àì éøä ïéðòä úà òãåéå ïåùìä ãîåìùë ë"çàå ,ïéðòä íöò
'éä éøäù íöòá åìëùá úåîìù äæéà äæá åì ùãçúð
,ïåùìä úà òãåé 'éä íà ë"â íãå÷î ïéðòä úà òãéì åúìåëéá
àìù åìëùá úåîìù åìöà ùãçúð éøä ä÷éðéã ïéçåîá ìáà
àöîðå ,'åë ä÷éðéã ïéçåîá íìùðù àåäå íãå÷ åá 'éä
æ"äå øîåçä úìëùäî äáøä äìòîì æ"ä øåáãä úìëùäã
äìëùää àåä øáãî 'éçá íðîà .'åë ìëùáù éç 'éçá
,'åë íëçúäìå ìéëùäì äìëùää ïéðò íöò åðééäå 'éúéîàä
äìëùää åðééäå 'å÷ìàá äìëùää àåä øáãî ïéðò ø÷éòå
úà äååäîä é÷ìàä ïéàäá àåäå ,òáèä éðôìù äîá äâùääå
èùôåî äæá äìëùääã ,'åë úååäúää ïôåà àåä êéàå ùéä
àìéîîå é÷ìàä 'éðçåøá äìëùää åäæ éøäù ,íùâä ïî
,'åë ìëùä ïéðò 'éúéîà åäæù ùîî 'éðçåø àéä äìëùää
æ"ä ùîî äàåø åìàë äøåîâ äâùäá àéä äâùääùë øúåéáå
úåðåéìò 'éøãîáù äâùää èøôáå ,'åë éøîâì äèùôä 'éçáá
íùâä ïî éøîâì äèùôä 'éçáá àåä æ"ëù 'å÷ìàá øúåé
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'éçá êééù åðéà éìëùáù ä"òå ,'åë äìáâä 'éçáî èùôåîå
úéìëúá æ"äå úåùéå äìáâäî èùôåîù àåä ïéðòä ,â"ìá
íîåã 'éçá äðä ,î"çöã 'éøãî 'ãä ïéðò äãåáòáå .'åë 'éðçåøä
àåä äæá ò"á÷ä ïéðòå ,ù"îåòá÷á î"åôá ö"îäòî àåä
àåä ãáë àùîëå äæá ò"à çéøëîù ùîî ìåòáå çøëäáù
úåøéùå äãåáò íåùá äöåø åðéàù èåùô ãáò åîëå ,'åë åéìò
úàøéå ìåò íåùî ÷ø äùåòå 'éì àçéð àøé÷ôäá àãáòã
úåöîä íåé÷á äöåø åðéàù 'éðçåøá àåä ë"åîëå ,åéìòù ïåãàä
,è"òåá ïäå î"åñá ïä äæå ,'åë çøëäå ìåò êøãá ÷ø äùåòå
'éäéù åðîî ÷çåøî æ"à äøåúä åðì äøñàù äî î"åñáã
ïàè øò èòåå àéåå) å"ç úàæ äùòé êéà åìöà êøôåî øáãä
äæù ùéå ,äúåùòì éìáì ò"à çéøëîù ÷ø ,(èéð êàã øàè éî
íéøúåîä íéøáãá àåä úå÷ãáå ,ì"ø ùîî íéøåñàä íéøáãá
úîàá ÷úéð ä"ä äãåáò é"ò éøäù î"åôá 'éôëä àåäå
ä"ë äãåáòä ò"éôìå ,íäá äöåø åðéàù íéøîåçä íéðéðòäî
íéøáãä ìëá äöåøù àåä äæá ìáà .'åë 'éøîåçäî ä÷úòää
øáãä äùòé àìù çëá ò"à äôåëù ÷ø äìåãâ úåëééù åì ùéå
úåöîä íåé÷á äöåø åðéàù àåä è"ùòåá ë"åîëå ,'åë ìòåôá
î"åôá äåöîä úåùòì ò"à çéøëî ÷ø äæá úåéç íåù åì ïéàå
é"ò úåöîä íåé÷á úåéç úö÷ åì ùéùë àåä çîåöä 'éçáå .'åë
úîàáã ,'úé åðåöø íéìùîå ò"äöø íéé÷îù ùâøääå äòéãéä
î"ãò à"îá ù"îëå ,äåöî ìù äçîù íâ úåéäì ìåëé æ"éò
äæá çîùå ùù ä"ä øáã úåùòì èåùô íãàì äåöîù êìî
äååèöð ìàøùéî à"åàë éøä ë"åîë ,êìîä ïåöø íéìùîù
äìåãâ äçîù äæî ì"ö éøä ,'úé åðåöø åäæå úåöîä íåé÷á
íéé÷îù ùâøä úö÷ åá ùéùë ô"ëò íðîà ,åùôðá ãàî
î"åñá úåöîä íåé÷á úåéç úö÷ åì ùé 'úé åðåöø íéìùîå

áãä ïéàù è"ùòåàåä úîàá íîéé÷îä êà ,'åë åéìò ãáë ø
à"ç á"ùñá ù"îë 'åë åá ä÷áãì õôçå 'éåä 'ù úà áäåàä
åì ùéùëã ú"ì ä"ñùå ò"î ç"îø øå÷î ïä ø"éåäàã ã"ô
àåä æ"éòù úåöîä íåé÷á õôç ä"ä 'å÷ìàá úéúéîà 'äà

,'åë î"åñá äàøé é"ò ïëå ,'åë äæá ìåãâ úåéç åì ùéå ÷áãð
äâùää úåáçøúä é"ò íéàáä áìä úåìâúäá ø"éåäàá åðééäå
åá ùé éçä åîëã ,'åë éç 'éçá åäæå ,'åë 'å÷ìàá úåððåáúääå
.'åë 'é÷ìà úåéçå øåà éåáéø äæá ùéù àåä ë"åîë ùîî ùôð
ò"åäù éç 'éçá äðäã ,ïéçåî 'éçáá äãåáòä àåä øáãî íðîà
,'åë úåãîì íéëééùä ïéçåî 'éçá æ"ä 'åë äâùä é"òù ø"éåäà
àåäå úåãîäî 'òîìù ïéçåîä íöò 'éçá àåä øáãî ìáà
øáãì úåëééù 'éçáá åðéàù úå÷ìàá úå÷áãå úåøù÷úä 'éçáá
úåãçàä úéìëú 'éçáá àåä äáøãà à"ë ,'åë åðîî äèîìù
'éøãî 'ãã 'ë ç"ìô á"ùñáå .'åë úå÷ìàá 'òîìá úå÷áãäå
ïäù íù ïáåî çîåöå ,äðååë éìá ö"îäòî àåä íîåã ,î"çöã
'éçáå ,äðååë éìá ïäùë íéúôù éåèéáå øåáãá úåéåìúä úåöî
åçåî úðåáúáù ø"éåàä ïäå úøúñåî ø"éåäàä ïä éç
áìä úåìâúäáù ø"éåäàä ïä øáãîå ,'åë åáì úåîåìòúå
íåé÷ì êééùù äî åäæù ì"éå ,'åë úåððåáúäå äâùä é"ò äàáä
úåãîì íéëééùä ïéçåîä 'éçá äãåáòä íöòá íðîà ,úåöîä
ïéçåî 'éçáá äãåáòä àåä øáãî 'éçáå ,éçä 'éøãîå 'éçá ïä
äáëøî úðéçá ïéðòë àåäå 'å÷ìàá ùîî úå÷áã 'éçáá íöòá

.'åë 'éöàå 'éøá 'éøãî åäæù è"ìôá ù"ùîëå ,'åë
.øåöé÷ãåòå ,éðçåø øáãá àåäù øåáãä úìëùäá ïåøúéäå

ë"àùî ,íãå÷ åá 'éä àìù øáãá íìùðù åäæù
åáù ïåùìä ãåîì åîëå ,ãåîéì ÷ø àåäù äùòîä ìëùá
,ùôðä íöòî äëùîä é"ò àåä úåîéìù ìëå ,ìëùä ùáåìî
èøôáå ,úå÷ìà úìëùäá éìëù íöò àåä ìëùáù øáãîå
ç"îöãå ,úå÷ìàá úåìòðä 'éøãîá àåä ïëù äèùôäá
'éôë åà ,àùîå ìåòá úåöîä íåé÷ àåä íîåã ,äãåáòá
éç ,ùôðä úçîùå úö÷ úåéç åì ùéùë àåä çîåö ,ìòåôá
íöòã äãåáòä àåä øáãîå ,ø"éåäàá ïä úåöîä íåé÷ùë
ø"éåäà éç ,øåáã çîåö ,äùòî íîåãã á"ùñáå ,ïéçåîä
íåé÷ì êééùä åäæå ,úåìâúäá ø"éåäà øáãî ,úøúñåîä

.ì"ðë ì"é äãåáòä íöòáå ,úåöîä

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(çìøåàéáåíéìë íä à÷åã úåéùòî úåöîã ïéðòä
äðäã ,àåä ïéðòä ,ä"á úåîöòä úëùîäì
úåàìôðä ïåãà úåìäú àøåð øöåé úëøá íåéñá íéøîåà åðà

íéðéðòä 'â øåáéçå øåùé÷ ì"öå ,á"òî ú"éëá åáåèá ùãçîä
úååäúäù àåä åáåèá ùãçîä äðäå .èøôá ïøãñå ììëá æ"ìæ
'ìúùä åîë åðéàù åðééäå úåùãçúä 'éçáá àåä úåîìåòä
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àáå åúìéòá äìçú ìåìë 'éä ìåìòä éøä ò"åò 'ìúùäáã ,ò"åò
,ìåìòä éáâì ììë úåùãçúä 'éçáá åðéàù éåìéâä ìà íìòäî
åîëì êøòá åðéà éøä úåìâúäá àá àåäù åîë ìåìòäã íâäå
ä"ä øåáéãä 'éúåà åîëå ,äìéòäá åúåììë úòá äìçú 'éäù
éåìéâ íäù ãáì äðä øåáéãä 'éúåàã 'çîá äìçú íéìåìë
ùîî äùòîá íéìòåô íä äðä úìåæä ìà ùîî ùâøåîá
é"ò éøä ,'åë àëìî øîà 'àîëå ïåèìù êìî øáã øùàá ù"îëå
ïúìéòá íéìåìë íúåéäá åìà 'éúåàå ùîî 'éùò äùòð øåáãä
íéìåìëä úåãîá ïëå ,ììë íéøëéðå íéùâøð íðéà éøä äáùçîá

îáã ìëùáúåãîáå øáãä áåè åìã àåä ùâøää áìáù úåã
äî äæã ,åîöòá øáãä áåèá àåä ùâøää äðä ìëùá íéìåìëä
àéä åîöòá øáãäù äîì ììë êøòá åðéà àåä øáãä áåè åìù
áåèå åîöò ùâøä àåä øáãä áåè åìã íéëôä ïéòë íäå ,áåè
äî äæ ë"àå ,åîöò ùâøä ìëî äàéöéä àåä íöòá øáãä
ìåìë 'éäù åîëì êøòá åðéà éøä úåìâúäá àá ìåìòäù
ìåìë 'éäù äî åîöò åäæã úåùãçúä åðéà éøä î"îå ,åúìéòá
÷ø àåä éåìéâä éøä ë"à ,éåìéâ éãéì àá àåä äìéòäá äìçú
ì"àà éøäù ïë åðéà úåîìåòä úååäúäá ìáà ,íìòääî éåìéâ
'éøàä ìùî ã"òå ,ùîî 'åùãçúäá àáå ïéàäá ìåìë 'éä ùéäù
'éçáî åùøù ùøùå äáëøîáù 'éøà éðôî åùøùù äèîìù
'éøà '÷ð 'éöàã 'ëçä 'éçá ïëå 'éøà 'éçá ë"âù 'éöàã ãñç
,âàù 'éøà ù"îë 'éøà íùá ë"â '÷ðù øúë 'éçá øúåé äìòîìå
àìù ùîî úåùãçúä àåäù éàãå 'éøàä íùâ øîåç óåâ éøä
àåäù 'éøàä ùôð íâ êà ùéì ïéàî ùãçúðå ììë íãå÷î 'éä

,åøå÷î éáâì êåøò ïéàá ë"â àåä åøå÷îå åùøùî 'ìúùä êøãá
àåäå äøåáâ 'éçáá àåäù äáëøîáù 'éøà éðô àéä åøå÷î äðäã
,àñëä úà àùåð æ"éòù úå÷ìàì ïåàîöå ä÷åùúä ùà éôùø
àåäù äèîìù 'éøàä ùôð 'ìúùð äæîå ,àñëäî àùåðî àåäå
åäæù ñøåãå óøåèù àåä äèîìù 'éøàä éøä úåøåáâ 'éçáá
íòå ,åøå÷îáù 'åøåáâä 'éçá éáâì ììë êåøò ïéàá ùîî éîùâ
äàîè 'éç àåä ïëìã äøéáùå äìéôðá àåäù éðôî åäæù úåéä
úåéä íòã ï"áã ñ"ò é"ò àåä úååäúää ìë úîàá éøä
æ"åùîã ï"áã ñ"ò é"ò æ"ä î"î ä"îã ñ"òî àåä úååäúäã
íâå ,úåèîä éùåøãá øåàéáäá ú"å÷ìá ù"îëå ùé 'éçáá ïä
ïéàáù ùîî éîùâ àåä åùôð éøä ñøåãå óøåè àåäù úàæ ãáì
'éøà éðô 'éçá éáâì ù"ëå ,'éùòä íìåòá åùøù éáâì íâ êåøò
íâ äèîìù àøáð ìëá àåä ë"åîëå ,'éøáå 'éöéã äáëøîáù
,ùîî êøò 'éçáá æ"à 'ìúùä 'éçáá àåäù íäìù úåéçä
ïëå 'éðçåøä 'éùò éáâì íâ êåøò ïéàá àåä äèîìù úåéçäã
ïéàá àåä äèîìù 'éøãî ìë äåáâ ìòî äåáâ 'éðçåøä ò"éáá
ìùîë ïä 'éøãîä ìë ïëìå ,ïåéìòä íìåòáù 'éøãîä éáâì êåøò
'éöàá íùøù éáâì ù"ëå ,êåøò ïéàá ïäù åðééäå äæ éáâì äæ
àåä íúååäúä ùøùù éðôî åðééäå ,éøîâì êåøò ïéàá àåäù
íìòä 'éçá àåäù 'éîåöîöå úåøåáâ éåáéø é"ò 'éöàã 'ìî 'éçáî

.àøáðäî àøåáä øúñäå
.øåöé÷øåáãä 'éúåà ,ò"åò åîë åðéà úåîìåòä úååäúä

äèîìã 'éøà î"ãò ë"àùî ,ìëùå úåãî ,'çîå
.åùôð ïä åôåâ ïä ùîî úåùãçúä

$

â בלה"ק – דיבורים âלקוטי

בסעודה  – תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל
.Á ואינם המוסגר, מאמר אמנם הם דלהלן (הדברים

של  המהות לכל נוגע הדבר אך הענין, לסיפור נוגעים

יחיו, ולילדיו ולאשתו לו אחד, לכל נוגע וזה חסידים,
בכיס". תלוי והלב בלב תלוי "הכל הידוע וכמאמר

להתחכך  היתה חסידיים אברכים אצל העבודה ראשית
כשרוצים  אנו רואים ובמוחש החסידים, לזקני מסביב

בבני  שיהיה כדי התנור. את להסיק יש חם, יהיה שבבית

יש  – בלימוד ועונג במצוה חיות דקדושה, חום ישראל
הלב  והתעוררות הלב. התעוררות – התנור את להסיק

זהו  מעשה. ואנשי חסידים של שימוש ידי על רק באה

צריכה  ללב שכן, בכיס". תלוי והלב בלב תלוי "הכל
יום  בכל שלומדים העתים בקביעות מעולה שמירה להיות

כיום  שי'. ביתו ולבני לו נוגעת לימוד שעת אותה ויום,

ישנו, הלב אשראי, של בסיס על הסוחרים כאלה ישנם
אבל  מתעוררים, חסידית, להתוועדות ובאים נמשכים

לתורה. עתים קביעות חסרה חסר, המזומן

היהודי  שהלב יודעים, והכל לדעת, צריכים הכל
בפרט, הטוב החסידי והלב בכלל, תורה פי שעל הטוב
הגדולה  והברכה המשפחה, בחיי אושר של מעיין הוא
היהודיים  המשפחה שחיי ומפורסם הידוע וכפי ביותר.
ביותר  המאושרים הדברים מן הם הטהורים תורניים
לתורה  עתים מקביעות רק בא זה כל האדם. שבחיי
אגב, בדרך בזה מדברים כעת טבא. וצוותא בחברותא
בית  בחיי זה לענין גדולה חשיבות אך המוסגר, במאמר
את  כולל זה שכן ביחוד, כך על להתעכב ויש ישראל,

שי'). וילדיהם ישראל ובנות בני טובת
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.Ë מוחשי מופת לנו נותן לפטרבורג הנסיעה סיפור

צדיק  אצל שמתרחש וענין ענין שכל שאמרנו, מה על

בהסכמת  רק הוא בפרט, בישראל ונשיא וצדיק בכלל
נעצרה  והיא העגלה, עמדה – רצה לא כשהרבי הצדיק,

רצה. שהרבי ומתי היכן

בכך  היה לא נרות הדלקת בזמן העגלה נעצרה אילו

הסיפור  כמו בידיעה, שלא בדבר גם כלל. חידוש משום
את  לנסות רצה צייטליס ז"ל יהושע ר' הגביר שהגאון

לכ"ק  ואמר בידו, עלתה ולא נכרי בו שנגע ביין הרבי

נאמר  עליכם הגדול, און",9רבנו כל לצדיק יאונה "לא
ששי  ביום תעצור שהעגלה אך כלל. פלא אינו זה כל

ממופתי  נפלא פלא זהו – הצהרים לפני וחצי עשר בשעה

הגלויים. הנסים כל כמו במוחש ה'

דאמר" ש"מאן ברור, די מבינים הכל כן, על אשר

שלא  בכוחו היה הרבי, כמו גשמיות על כזה דעה ובעל

לשעה, לא אף להיחבא צריך היה ולא כלל, למאסר ללכת
פנימית  כוונה בגלל בודאי זה הרי למאסר הלך הוא ואם

ה'. בעבודת

על  הנפש מסירות צינור את פתח אבינו אברהם

על  הנפש מסירות צינור את פתח והרבי השם, קידוש

החסידות. בתורת ה' עבודת

אלא  אינו בכללו המאסר שענין מבינים אנו זה מכל
מן  שלמעלה בדרך להשתמש שלא כדי רצונית, התלבשות

הטבע.

שמזה  בפרוטרוט, זה דבר להסביר מאד חשוב היה

הפנימית  מאהבתו קצהו אפס לפחות להבין ניתן היה
שכולם  שרצה – בכלל ליהודים הרבי של והעצמותית

– החסידות בדרך ועבודה בתורה בחיות לעסוק יחלו
באדמו"רים  הרבי נטע זו ואהבה בפרט, ולחסידים

אי  אגב בדרך זה ענין לבאר אחריו. הבאים הרביים

בהרחבת  לעצמו ברכה לו לקבוע זה ענין וכדאי אפשר,
כדי  בקצרה זאת מזכיר אני אך לכך, הדרושה הביאור

אהבה  שכן, ח"ו, גלמודים הם שאין ידעו שחסידים

ביאת  עד דורות לדורי נצחית היא זו ופנימית עצמותית
הרביים  עם המתים בתחיית להתראות אז שיזכו המשיח,

מסבירות. ופנים מאירות בפנים – פנים

כא.9) יב, משלי

$
âנ"ע מושקא חיה הרבנית לבתו הריי"צ מהרבי קודש âאגרת

מאידיש  תרגום

ז  חלק

(=הפרוש), הוא מהיכן שאת ביתר לחקור החל הללו, הדברים כל את מרדכי ר' שמע כאשר
מאף  מרדכי ר' קיבל לא זו שאלה על מרעסאסנע. לכאן הגיע שרק או רעסאסנע יליד הוא האם

מענה. כל הנוכחים מכל אחד

מסמרים  בו שתקועים ועבה נמוך עץ בול והכניס הקברנים אחד נחפז דיבור, כדי תוך
עריכת  בעת הקדוש' 'הפרוש יושב שעליו הכסא הנה רם: בקול והכריז בולט, ראשם גדולים,

בחצות. לילה בכל חצות' 'תיקון

באב, תשעה לאחרי עד – המדרש בית מיהודי אחד עוד מכריז – בתמוז עשר שבעה מיום
להלוויית  פרט המדרש, מבית יוצא 'הפרוש' אין הכיפורים יום מוצאי עד אלול מראשֿחודש וכן

נזהר. מאד הפרוש) =) הוא הרי – המת בהלוויית – בזה רחמנאֿליצלן. המת,

=) ולשאלתו נוסף. אדם בידו המוביל אדם יוצא שני, שמחדר איך מרדכי ר' ראה בינתיים,
חיים  ר' הפרוש זהו – הנוכחים היהודים ידי על – נענה העיוור? האדם הוא מי מרדכי) ר' של
בעינים  הולך גם הוא הרי ברחוב ובלילה עצומות, בעינים הולך הוא המדרש בית בתוך שלנו,

עיניו. את קושר הריהו היום שבצהרי אלא עצומות,
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גמרא  לקח 'הפרוש', של התנהגותו אחר ולעקוב במקום ללון להישאר החליט מרדכי ר'
ללמוד. והחל

למד  הזה הזמן כל ונמנם, בבגדיו הרצפה על נשכב ו'הפרוש' מזמן, כבר התפזרו הנוכחים
והעמידו  הממוסמר העץ בול את לקח 'הפרוש', התעורר הלילה, חצות לאחר תיכף מרדכי. ר'
עצב. בקול חצות' 'תיקון באמירת ופתח המדרש, בית לתוך שני מחדר המובילה הדלת מפתן ליד

חצות'. 'תיקון לעריכת נוספים יהודים הגיעו כן) כמו =) חצות', 'תיקון ערך מרדכי ר' גם
החלו  המדרש ולבית – תמוז חודש בתחילת זה היה – היום האיר כבר ה'תיקון' אמירת לאחר
בבתי  מתאספים בוקר לפנות שלוש בשעה יום, כל אשר – תהילים" מ"חברת יהודים להתאסף
וכפריים. עגלונים קצבים, סנדלרים, חייטים, מלאכה, בעלי ברובם היו הם תהילים. לומר המדרש

"חבר  מאנשי ואחד יהודים, מניני כמה כבר האיש התאספו "אשרי לומר החל תהילים" ת
שר' עד ראש, ובכובד כלֿכך נעים בקול אחריו חזר הקהל וכל רשעים" בעצת הלך לא אשר
תמים, חן נסוך התהילים אומרי מפני אחד כל על ומסירותם, בתמימותם לקנא החל מרדכי
קולם, גוון  – התהילים אומרי אצל – משתנה לזמן מזמן מפיהם. שיוצא למה פנימית התמסרות
רואים  ורצוץ. שבור בקול ופעם תקווה מלא בקול פעם תחנונים, בקול תהילים הם אומרים פעם

אומרים. שהם מה את הם ומבינים שיודעים  נשמע, ובקולם פניהם  על

את  להבין, יכול היה לא אחד דבר רק התהילים. מאומרי נשמתו עומק עד התרגש מרדכי ר'
קשה. רושם שמשאיר ובקולם בתנועותיהם כזאת קרירות מין האומרים, של הקרירות

יהודים  חרדים, יהודים נחמדים, יהודים הם "מתנגדים", – מרדכי ר' מהרהר – הם אלה
אוצרות  מונחים אלו ביהודים גם מתים, כמו קרים יהודים הם אך תמימים, יהודים יקרים,
ארץ  אתם תהיו "כי הפסוק על (אומר) – טוב' שם ה'בעל – שהרבי כפי נדלים בלתי תמידיים

– "מתנגדים" אבל חפץ",

מלוח  "דג הייתי אני גם – בעבר) חייו דרך על =) מרדכי ר' חושב – בעצמי אני הייתי מה
עלי  ה' בחמלת ורק אליהו, לגילוי חיכיתי יום ובכל הקב"ה, של "חברו" שאני חשבתי מת".
אצל  להיות וזכיתי ההם, המרוחקים באיזורים להיות צריך שהייתי כזו, סיבה שסיבב

הגסה. מהפסולת להיפטר זכיתי שנתיים במשך הרי הבעלֿשםֿטוב,

ה'בעל  – הרבי יכול המתענה, 'הפרוש' כולל קפואים, כמתים הקרים האלו היהודים את גם
להצילם. – טוב' שם

עושה  הרי הוא ממש, בפועל מתים מחיה – מרדכי ר' לעצמו חושב – הקדושה בדרכו הרבי
יהודים  מחמם הוא "חי". יהודי עושה הוא – ה"מת" מהיהודי "חם", יהודי – ה "קר" מהיהודי
שמע  ששם (...) בעיירה לראשונה שראה פשוטים יהודים אותם את מתים, מחיה קרירים,

הבעלֿשםֿטוב. – הרבי של שמו את לראשונה

שמע  ששם – הנ"ל בעיירה =) יהודים אותם של פניהם את זוכר – מרדכי ר' – הוא
קצבים, עגלונים, חייטים, סנדלרים היו הם גם אשר הבעלֿשםֿטוב) הרבי של שמו את לראשונה
בחדוה, מתפללים בשמחה, תהילים אומרים ו"שמחים", "חיים" יהודים אך תהילים, אומרי
שלא  למרות ישראל, אהבת להם היתה אחת, משפחה כאילו הם בחיות, טובה לשני אחד גומלים
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ולפעמים  "מורנו". התואר ללא בשמו, לבןֿתורה לקרוא יכולים הם התורה", ב"כבוד "הידרו"
חביבים. יהודים דבר של בסופו אך שיתלוצצו, לקרות גם יכול

התהילים היהודים  אמירת את סיימו דוברומיסל) – כעת מרדכי ר' – ששהה בעיירה אשר =)
שמע. קריאת וקרא התפילין את הניח מרדכי ר' להתפלל, ונעמדו

להתחיל  אפשר אי להתכונן, צריכים שלתפילה – טוב' שם ה'בעל – הרבי מדרכי זה גם –
מסויימות, הכנות לעשות לטבילה, וללכת להקדים יש חצות', ו'תיקון הקימה אחרי מיד בתפילה
– שמע קריאת וקוראים תפילין מניחים לתפילה וההכנות התפילה לפני עוד – קודם הרי ובמילא

חזרת  קדושה, ברכו, שמע תפילתו, את סיים הוותיקין שמנין עד המתין – מרדכי ר' – הוא
להתפלל. ונעמד התפילה, לפני לטבול הקרוב הנהר אל הלך מכן לאחר הקדישים. כל וכן הש"ץ,

ראה  שלא עד התפילה  במילות שקוע כלֿכך היה הוא הרי מתפלל, היה מרדכי ר' כאשר
מתפלל  היה לזמן מזמן אך קול, הרמת ללא חרישית מתפלל היה סביבו, מהנעשה שמע ולא

ובשמחה. בחיות זמרה בקול גבוה בקול ואומרם תפילה וקטעי שלמים פסוקים

יכולה  שבת ותפילת שעות, חמשֿשש מרדכי ר' אצל להתארך יכולה היתה רגילה תפילה
התפילה. שלפני ההכנה בעבודת מרדכי ר' אצל קשור היה זה כל ביותר. ארוכה להיות הייתה

היה  כאשר – עברו בשנים זמן, הרבה די מרדכי ר' אצל אורכת היתה לתפילה ההכנה
שידע  מהקב"ה, הרוממות יראת את בנפשו יעורר – מרדכי ר' – שהוא בכדי הרי – "מתנגד"
את  וקורא התפילה), =) לעמוד ניגש היה הקב"ה, לפני להתפלל הוא שהולך בנפשו וירגיש
ומדמיין  עיניו את עוצם היה עומד", אתה מי לפני "דע שם: הכתובות הגדולות הנחושת אותיות
שלּו וחושב, גדול, מימדים) ענקית רגזנית חיה (סוג כבופלו ואיומה רעה חיה דמות במחשבתו
מחשבה  כל לו נופלת היתה שלא כך ופחד, אימה עליו נופלת היתה זו, חיה ברחוב פוגש היה
רק  גם הוא הזה האיום שהבופלו האמת  והרי מהבופלו. להשמר איך אחת מחשבה אלא אחרת,
של  מיליונים שברא – מהקב"ה לפחוד שצריכים עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי הקב"ה, של בריאה
באימה  לעמוד אלא מחשבה שום לחשוב אין התפילה ובזמן – ונוראות גדולות חיות ועוד בופלו,
למקומו, והולך העמוד את עוזב היה לראשו, היטב זו מחשבה מכניס שהיה ולאחר ויראה,

ומתפלל.

קיבל  כאשר אבל קבלה, ללמוד שהתחיל לפני צעיר אברך כשהיה בעבר, רק היה זה כל אך
קבלה, שנים כמה למד שכבר ולאחר לתפילה, בהכנה אחר סדר אצלו החל בקבלה, ידיעה
שמות  התפילה לפני חושב היה גבוהה, בדרגה עומד מרדכי) ר' =) שהוא – בתוכו – והרגיש
של  והתוכן מלאכים, של שונים שמות היו בהם ופזמונים שירים חיבר עצמו והוא מלאכים, של
מעט  שעוד לקב"ה להודיע עצמם את ויטריחו כבודם על ימחלו  שהמלאכים היה אלו שירים

הקב"ה. אל – אליו מרדכי ר' יתפלל

לגמרי, אחר לאדם נהפך – שם לשהותו הראשונים בימים – הבעלֿשםֿטוב אל בבואו רק
ההכנה  הרי (הבעלֿשםֿטוב), הרבי של האמיתיים ה' עבודת דרכי את לראות זכה כאשר – כעת

לחלוטין. שונה אצלו לתפילה
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כפי  מרדכי) ר' =) הוא מתפלל – לתפילה) =) טובה הכנה אחרי אפילו – פעם  כל לא
עולה  התפילה שעבודת – הבעלֿשםֿטוב – הרבי לפני מרדכי ר' התלונן אחת פעם ולא שצריך,
לו  ענה זה ועל שצריך. כפי להתפלל שיצליח שיברכו מהבעלֿשםֿטוב וביקש רב, בעמל לו
פירות  ה"זריעה" נותנת ואז פנימה, בקרבך יותר פעל אומרת, זאת – יותר" לחרוש "צריך הרבי:

מעולים.

מאד  התפלא הבעלֿשםֿטוב) =) הרבי אצל לשהותו הראשונה בתקופה – מרדכי ר' – הוא
הרי  התפילה עבודת ואילו – ובהתמדה בחשק ולומד גדול, עונג לו יש בלימוד מדוע עצמו, על

וזרה. עליו כבדה היא

וכמעט  התפילה, בעבודת לעמול רצה שלא – לבעלֿשםֿטוב בבואו תיכף – תקופה אז היתה
אלא, גדול. מתמיד והיה הזמן סדרי על ביותר שמר הוא התפילה, לעבודת להתמסר לא החליט 
עולם, חיי נקרא התורה שלימוד הגמרא מאמר הובא זו וב'תורה' 'תורה', הרבי אמר ההיא שבעת
התורה  עולם, חיי הוא התורה  לימוד הבעלֿשםֿטוב: ופירש שעה, חיי נקראת התפילה ועבודת
'פניה', פירושה 'שעה' שעה, חיי היא תפילה אבל עולם, בחיי לנהוג האדם צריך איך הוראה היא

מהקב"ה. ולבקש לפנות צריך איך האדם את מלמד זה שעה, חיי נקראת התפילה עבודת

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ô ,èáù è"ë ä"á

ä"åî ãáëðäå äìòðä åðãéîìú ìà

'éù íäøáà

äëøáå íåìù

äùòðäî éðòéãåäì åù÷áà ãàîå ,åúàî éúòãåð äúò

äîä ïä éîå éî ,åééç úåçøàå ,åäùòî äî ,åîò åúà

íäéàøî íúðéãîá íéàöîðä åéçé íéîéîúä åðéãéîìúî

.íøåâî úåîå÷î éèøôå ,íäéùòîå éîéðôä

åðéãéîìú åéçà íòå ,ììëá åðéìöà äùòðä ìëî

åðãéãéì éáúëî é"ò åì òãåð çèá èøôá åéçé íéîéîúä

øéòá øùà åááì úà çîùì éððäå .èøôáå ììëá 'éù ù"ðà

åéçé íéîéîúä éëøáàî äãåâà äãñåð ÷ñééåøáàá åúãìåî

÷"ùáå ,íåé éãî ç"àãáå äìâðá ãåîéì éøåòéù åòá÷ øùàÄ

åðéçà ììë êåúá íäéìò 'ã íòåð éäé ,íéìáâåî íéðîæá

.äøåúä úöáøäá íéìãúùîä 'éù ù"ðà

åéçé íéîéîúä åéçà íò íéáåúëá àåáì äáø äù÷áá

åéçé íéîéîúä íäéçà øæòá úåéäì íøøåòì íúðéãîá

,øåîàë úåðåëð úåãîòî úåùòì ìòåôá ,ìòåôáå çåøá

íéøäì ìëåé øùàë ùéà ùéà íéãåîéì éøåòéù ïðåëì çåøáå

øùà å"öé íéîéîú éëîåú úáéùé ìù äçåøá äøåúä ïø÷

.åúøãäå åðåàâ ìàøùé ïø÷ íéøäì äúøèî

.ø"åî ïá åëøáîä ,ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå

$
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ָנה, הּוא,  ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהַּמָּצה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ְּבַחג־ַהֶּפַסח, ְלָכל ְׁשָאר ִמיֵני ַהַּמֲאֶפה ַהֶּנֱאָכִלים ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ֶׁשַהַּמָּצה ְׁשטּוָחה ּוְנמּוָכה ְוִאּלּו ֶיֶתר ִמיֵני ַהַּמֲאֶפה ְּתפּוִחים ּוְגבֹוִהים. ַהַּמָּצה ְמַסֶּמֶלת ֲעָנָוה, ְּבעֹוד ַהֶּלֶחם 

אּות ְוַגֲאָוה. ָנה – ְמַיֵּצג ִהְתַנּׂשְ ַהֶּנֱאָכל ָּכל ַהּׁשָ

ַהַּמָּצה.  ְּכמֹו  ֲעָנִוים  ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ְוַגֲאָוה.  ֵיׁשּות  ֶׁשל  ֵּפרּור  ָּכל  ִמִּלֵּבנּו  ְלַבֵּטל  ָעֵלינּו  ְמַצֶּוה  ַחג־ַהֶּפַסח 

ַּגם ִאם ִמיֶׁשהּו ָאַמר ָלנּו ִמָּלה ּפֹוַגַעת אֹו ֹלא ָנַהג ָּבנּו ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי, ַאל ָלנּו 'ְלִהְתַנֵּפַח' ְוִלְכֹעס ָעָליו. 

ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבַהְכָנָעה ְוִלְזֹּכר ֶׁשֹּלא ָּבאנּו ָלעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּבדּו אֹוָתנּו, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִּבְמִסירּות.

ָאנּו  ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם־ַהֶּזה  ְלֶהֶפְך, מּול  ּוְכנּוִעים.  ַרִּכים  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהֵּפרּוׁש  ֵאין  ָעָנו  ִלְהיֹות  ֵׁשִני,  ִמַּצד 

ִנְדָרִׁשים ְלַגּלֹות ַּתִּקיפּות. ְלֻדְגָמה, ַּכֲאֶׁשר ַהֵּיֶצר־ָהַרע ְמַנֶּסה ְלַפּתֹות אֹוָתנּו ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה, ָעֵלינּו ְלִהְתַיֵּצב 

מּולֹו ְּבָכל ַהֹּתֶקף ּוְלַסֵּלק אֹותֹו ֵמַעל ָּפֵנינּו.

אֹוָתּה  ֶאת  ְמָׁשְרתֹות  ַיַחד  ְׁשֵּתיֶהן  ַאְּדַרָּבה,  ָלזֹו.  זֹו  ִּבְסִתיָרה  עֹוְמדֹות  ֵאיָנן  ְיהּוִדית  ְוַתִּקיפּות  ֲעָנָוה 

ַהַּמָּטָרה: "ֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹוִני!" )=ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא(.

)ע"פ תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ג ג, עמ' 1235. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ֲעָנָוה ְּכמֹו ַהַמָּצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dheq(ycew zay meil)

.dilra dzid mdn zg`e ,dcixia dzidøîà àtt áøayiin - ©¨¨¨©
sqep ote`a¯ éàåä äðîz àãç ,z`xwpy zg` xir wx dzid zn`a £¨¦§¨£©
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שבת קודש עמ' א
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èïåùàøàéðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìeá-ïa ìâr Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå §¦§¥−¦§¨¥«©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤

éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷ä¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬
:ýåýéâ-øérN eç÷ øîàì øaãz ìûøNé éða-ìàå §Ÿ̈«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«

íîéîz äðL-éða Náëå ìârå úàhçì íéfr¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−
:äìòìãì ìéàå øBLåýåýé éðôì çaæì íéîìL §Ÿ¨«§¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe¦§−̈§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«
äãrBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç÷iå©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®

:ýåýé éðôì eãîriå äãrä-ìk eáø÷iååøîàiå ©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤
àøéå eNrz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬

:ýåýé ãBák íëéìà(éåì)æïøäà-ìà äLî øîàiå £¥¤−§¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ
Eúìò-úàå Eúàhç-úà äNrå çaænä-ìà áø÷§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½
írä ïaø÷-úà äNrå írä ãráe Eãra øtëå§©¥¬©«©§−§©´¨®̈©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ

:ýåýé äeö øLàk íãra øtëåç-ìà ïøäà áø÷iå §©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©¦§©¬©«£−Ÿ¤

:Bì-øLà úàhçä ìâr-úà èçLiå çaænä©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈£¤«
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:çaænä ãBñéé-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå §−©¦§¥«©§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤
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:äLî-úà ýåýé äeö øLàk(ìàøùé)àéøNaä-úàå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤©¨−̈

:äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàåáéèçLiå §¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«©¦§©−
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r eä÷øæiå:áéáñ çaænä-ìâéeàéöîä äìòä-úàå ©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯
:çaænä-ìr øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−©©¦§¥«©

ãé-ìr øè÷iå íérøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨®̈¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòäåèçwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ¨«Ÿ−̈©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º
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:ïBLàøkæè:ètLnk äNriå äìòä-úà áø÷iå ¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ®̈©©«£¤−¨©¦§¨«

 קריאת התורה למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

מוה"ר נחום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל דעתי אודות העתקתו לארצוה"ב.

גורס  ואיני  ידוע מכבר דעתי בכלל שאיני מבין  כי הרי  ולפלא שהוא בגדר שאלה אצלו, 
זכה שההשגחה  לאיש אשר  בנוגע  ובפרט  עצמה,  גם ההעתקה  דרובא  וברובא  הבהלה בהעתקה 
זוהי  שבתורה  המאור  ע"י  שבשמים  לאביהם  ישראל  בני  של  לבן  את  לקרב  בו  בחרה  העליונה 
תורת החסידות דרכי' והנהגותי' וגם הזמין לו את זה שתהי' פרנסתו בגשמיות ביחד עם פרנסתו 
כל  יקבלו  שעי"ז  שיחיו  ב"ב  כל  ושל  שלו  הצנור  שזהו  לדעתי  הדבר  ברור  שבמילא  ברוחניות, 
המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, ובלבד שיעמוד חזק על משמרתו למלאות תפקידו כדבעי עד 

כמה שתלוי בו, אבל גם זה מספיק כי לפום גמלא שיחנא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.
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סדר הדלקת נרות לחג הפסח ושבת חול המועד

מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה . . . אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך . . . ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

מנהגן הטוב של בנות ישראל . . . להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות - כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול (בחו"ל נותנים 

בערב החג הראשון גם עבור היום השני). אסור לטלטל ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני 

ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד לאחרי הבדלה.

ערב יום טוב הראשון של פסח
יש להדליק - בחו"ל לפני כניסת החג 'נר נשמה' (או שלהבת גז וכדומה) כדי לאפשר העברת אש להדלקת הנרות בלילה 

השני של חג הפסח ולערב שבת חול המועד.

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על־ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר 

זמן זה. 

במידה והתעכבה הדלקת הנרות, והחג כבר נכנס, יש להדליק את הנר על ידי העברה מאש שהודלקה לפני כניסת החג.  

אסור בשום אופן להדליק על־ידי יצירת אש חדשה (גפרור או מצית). מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

לפני הדלקת הנרות מברכים:

נּו ְלַהְדִליק  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ל יֹום טֹוב: ֵנר ׁשֶ

ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בחו"ל ליל שני של חג הפסח
זמן הדלקת נרות הערב - רק בלילה, לאחר צאת הכוכבים, הדלקת הנרות נעשית אך ורק על ידי העברה מאש 

הדלוקה לפני כניסת החג. אסור בשום אופן להדליק על ידי יצירת אש חדשה (גפרור או מצית).

נּו ְלַהְדִליק  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ל יֹום טֹוב: ֵנר ׁשֶ

ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ערב שבת קודש, חול המועד פסח
זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר 

זמן זה. בחו"ל הדלקת הנרות נעשית אך ורק על־ידי העברה מאש הדלוקה לפני כניסת החג וכו'.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות - אסור לטלטל ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה 

ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

נּו ְלַהְדִליק  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל  ׁשַ ֵנר ׁשֶ
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לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:229:018:569:359:3010:3910:3613:1613:1519:0119:0419:2719:3118:4419:41באר שבע )ק(

6:276:208:598:549:349:2910:3810:3513:1513:1419:0319:0819:2719:3218:3419:42חיפה )ק(

6:276:208:588:539:339:2810:3810:3413:1413:1319:0419:0819:2519:3018:2719:40ירושלים )ק(

6:296:219:008:559:359:3010:3910:3613:1613:1519:0119:0519:2719:3218:4219:42תל אביב )ק(

6:326:198:578:499:439:3610:5010:4413:3013:3019:2619:3420:0020:0919:1520:23אוסטריה, וינה )ק(

6:346:408:518:529:279:2910:2710:2812:5412:5218:1418:0518:4118:3217:4718:43אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:366:249:028:559:469:4010:5310:4813:3313:3219:2719:3519:5920:0819:1620:21אוקראינה, אודסה )ק(

6:065:548:328:249:189:1110:2410:1913:0513:0419:0019:0819:3319:4318:4919:56אוקראינה, דונייצק )ק(

6:176:058:428:349:289:2110:3510:3013:1613:1519:1119:2019:4519:5419:0120:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:416:289:058:569:539:4611:0010:5413:4113:4119:3819:4820:1420:2419:2820:38אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:336:208:578:489:469:3810:5210:4713:3413:3319:3119:4120:0720:1719:2120:31אוקראינה, קייב )ק(

6:146:088:468:429:189:1410:2210:1912:5712:5618:3918:4119:0319:0618:2119:16איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:036:519:309:2210:1310:0611:1911:1413:5913:5819:5420:0220:2420:3219:4120:45איטליה, מילאנו )ק(

6:146:138:468:449:149:1210:1710:1512:4812:4618:2118:1918:4318:4118:0118:50אקוואדור, קיטו )ח(

7:077:129:259:2710:0010:0111:0011:0113:2713:2618:4818:4019:1419:0618:2219:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:028:0810:1510:1710:5310:5511:5311:5414:1914:1719:3519:2620:0519:5519:0920:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:506:409:199:139:589:5211:0310:5913:4213:4119:3119:3720:0020:0619:1820:18ארה״ב, בולטימור )ק(

6:386:289:079:019:479:4110:5210:4813:3113:3019:2119:2819:5119:5719:0920:09ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:396:299:089:019:479:4210:5310:4913:3213:3119:2219:2819:5119:5819:0920:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:137:039:429:3510:2310:1711:2911:2414:0814:0719:5920:0620:2920:3619:4720:49ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:039:429:3710:1510:1111:2011:1713:5613:5519:4119:4520:0620:1019:2620:20ארה״ב, האוסטון )ק(

6:386:309:099:049:459:4010:5010:4613:2713:2619:1319:1819:4019:4518:5919:56ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:117:059:449:3910:1610:1211:2011:1713:5613:5419:3819:4120:0320:0619:2220:15ארה״ב, מיאמי )ק(

6:346:249:038:569:439:3710:4810:4413:2713:2619:1819:2419:4819:5419:0520:06ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:026:539:329:2510:1110:0511:1711:1213:5513:5419:4519:5220:1520:2119:3320:33ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:326:229:018:549:419:3510:4710:4213:2613:2519:1719:2419:4719:5419:0420:06ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:409:069:059:359:3510:3710:3613:0613:0418:3318:2918:5718:5218:1219:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:039:409:3110:3010:2211:3711:3114:1814:1820:1620:2620:5321:0320:0721:18בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:177:049:419:3210:3010:2211:3711:3114:1914:1820:1620:2620:5221:0220:0621:17בלגיה, בריסל )ק(

6:156:188:408:409:119:1110:1210:1112:4012:3918:0918:0418:2918:2317:4218:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:036:058:288:288:598:5910:009:5912:2812:2717:5317:4818:1718:1217:3118:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:346:218:578:489:479:4010:5410:4913:3713:3619:3619:4620:1120:2219:2820:37בריטניה, לונדון )ק(

6:416:269:028:529:559:4711:0210:5613:4513:4519:4619:5620:2420:3519:4020:51בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:396:269:028:529:539:4511:0010:5513:4313:4219:4319:5420:1920:3019:3320:46גרמניה, ברלין )ק(

7:016:489:259:1610:1310:0611:2011:1414:0114:0119:5820:0820:3420:4419:4820:58גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:176:208:408:409:129:1210:1310:1312:4112:3918:1118:0518:2918:2317:4118:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:326:279:059:019:359:3210:3910:3613:1313:1218:5318:5419:1619:1818:3619:27הודו, מומבאי )ח(

6:286:249:018:589:319:2810:3510:3213:0913:0818:4818:5019:1219:1318:3219:23הודו, פונה )ח(

6:216:098:478:399:339:2610:3910:3413:1913:1919:1419:2319:4819:5619:0320:10הונגריה, בודפשט )ק(

 לוח זמנים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנה

 רה  ילתדמ   255 

רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:435:338:128:058:528:469:579:5312:3612:3518:2618:3218:5619:0218:1319:14טורקיה, איסטנבול )ח(

7:107:019:409:3410:1710:1211:2311:1814:0013:5919:4919:5420:1720:2319:3520:34יוון, אתונה )ק(

6:436:319:099:019:549:4711:0010:5513:4013:4019:3519:4320:0820:1619:2420:30מולדובה, קישינב )ק(

6:296:249:028:589:329:2910:3610:3313:1013:0918:5018:5219:1419:1518:3319:25מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:486:558:579:009:389:4110:3810:3913:0313:0118:1818:0718:5018:3917:5118:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:545:478:268:218:598:5410:0310:0012:3912:3718:2218:2518:4718:5018:0619:00נפאל, קטמנדו )ח(

5:585:488:278:219:069:0010:1110:0712:5012:4918:3918:4519:0819:1418:2419:26סין, בייג'ין )ח(

7:057:039:369:3410:0410:0311:0711:0513:3913:3719:1219:1119:3419:3318:5319:41סינגפור, סינגפור )ח(

6:095:558:328:229:239:1510:3010:2413:1213:1119:1119:2119:4819:5919:0220:14פולין, ורשא )ק(

6:136:138:418:409:109:0910:1210:1112:4212:4018:1118:0718:3318:3017:5018:39פרו, לימה )ח(

7:207:089:479:3910:3010:2411:3611:3114:1614:1520:1020:1820:4220:5019:5821:03צרפת, ליאון )ק(

7:277:159:529:4410:3910:3211:4611:4014:2714:2620:2420:3320:5721:0620:1221:20צרפת, פריז )ק(

5:555:538:278:258:568:539:589:5612:3012:2918:0518:0418:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:586:479:269:1910:0810:0111:1411:0913:5313:5219:4819:5520:1620:2419:3320:36קנדה, טורונטו )ק(

6:336:229:008:539:449:3710:5010:4513:3013:2919:2519:3219:5620:0419:1220:17קנדה, מונטריאול )ק(

6:326:239:038:579:399:3410:4410:4013:2113:1919:0719:1219:3419:3918:5319:50קפריסין, לרנקה )ק(

6:276:128:468:369:429:3310:4910:4313:3313:3219:3419:4620:1420:2619:2620:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:595:448:178:079:149:0610:2210:1613:0613:0519:1219:2419:4920:0219:0120:19רוסיה, מוסקבה )ח(

5:595:478:258:179:109:0310:1710:1112:5712:5618:5119:0019:2519:3318:4019:47רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:046:529:309:2210:1510:0811:2111:1614:0214:0120:0120:0920:3020:3819:4520:52שוויץ, ציריך )ק(

6:146:108:468:439:169:1310:1910:1712:5312:5118:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

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

.dcezy liaya ,dzgtyn iptae -íàzecedl dy`d drpkzyd ¦
eäøîàäàîèéðà`id ixd ,dlra zgz dzpify -úøáBLdúaeúk ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨

,dzaezk z` dciqtde dzpify xaey zazek -úàöBéå.hba dlran §¥
íàåe dixac lr dcnr ,dl exn`y dn lk xg`l s`äøîàäøBäè §¦¨§¨§¨
éðàeid ,ïéìòîdúBàìøòLçøænä,ziad xd ly ipevigd xryd - £¦©£¦¨§©©©¦§¨

ìòLçútøòLøBðwð,xepwip xry `xwpd dxfrd xryl myne - ¤©¤©©©¦¨
íMLeid eay mewnd `edïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúà ¤¨©§¦¤©§©£¦¤

úBãìBiäoaxw z` miaixwny drya zecleid my zecner eidy - ©§
,mzxdhïéøäèîeúàïéòøBönä.mlbxe mci lr mcd z` mifn - §©£¦¤©§¨¦

ïäëåæçBàäéãâáa,dhn itlk jyene ,x`evd gzta -íàeòø÷ð §Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§

,dkiynd zngn dicbaeòø÷ð,jk lr citwn epi`eíàåeîøôð- ¦§§§¦¦§§
,miax mirxwl enxtp m` s`eeîøôðdcba z` odkd jyen jke ,ãò ¦§§©

àeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòNz` odkd xizn - ¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨
dl mexbie dleepl ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry

.dcezyéaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaìäàðàìäéä ©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨
eälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñda exbzi `ly ick , §©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥

m` .mipdkdäúéääqkúîíéðáìamicba dyeal dzid m` - ¨§¨¦§©¨¦§¨¦
,mipaläqëîíéøBçLa.dleepl ick mixegy micba dl miyialn - §©¨¦§¦
m` okeääéäéìòéìk¯ áäæ,adf ihiykz ¨¨¨¤¨§¥¨¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום רביעי עמ' א
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנר וזוגתו אולגה שרח בת תמה

ויוצאי חלצירם

צבי' ובעלר דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלר אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלר גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלר גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת רהר"ח ה' טובי' ב"ה יעקב ע"ר

תפילת רדהך

03-9601001
הרשמה כמנויים לדבר מלכות

DvarMalchus.org
חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים
USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com
ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צהיך לאומהר כשרחזיק בדהך חוץ לעיה ביום האשון כשנוסע מביתו, וטוב לומה מעומד אם אפשה בקל. ובשאה רימים שמתעכב 

בדהך עד שובו לביתו יאמה אותר בכל בוקה אפילו במלון ויחתום בהוך אתר שומע תפלר בלי רזכהת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ

ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ

 לוח זמנים 
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