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מו"ה יוסף חיים שי' הכהן וזו' תי'

שלום וברכה!

... מהנכון הי' להתוודע ע"ד האפשרית להדפיס בכל שבוע מאמר בעניני השבוע, באחד ממכ"ע 

הנדפסים בפריסקא, ונקראים ע"י אחב"י. מובן שבאם אין בזה ענין נתינת הכשר להאסור ע"פ שו"ע, ז.א. 

באם אין העתון של כפירה או שנדפס בשבת, אבל בטח יש לסדר בשלילת חששות האלו, וחשיבות הדבר 

בודאי שאין צריך ביאור נוסף.

כן מוסג"פ העתק מכתבי להדינער של תומכי תמימים כמובן ע"מ לנצל רק הרעיון במלאכתו הוא 

מלאכת הקדש.

בברכה להצלחה ולבשו"ט.
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ה  .................................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

      באתי לגניה "מאמר ד  )ד

ה   ........................................................  ג"יתש'ה, שבט ד"יו

   ,שלחב' פ' יום ב תשיח  )ה

כג  ........................................................  ו"כתש'ה ,שבט ד"יו

   באפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

נא   .........................................................................  אירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ז

נז  .........  ל "זצ לוי יצחק שניאורסאהן' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ח

נח  ..........................  תרגום מאידיש, טיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

נט  ...............................  באפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

ס  .............................  באפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )י
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:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

קג   ............................  באפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )טו
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  נביאים וכתובים   )יח
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  גיטיןמסכת  – משניות  )יט
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לטק ..............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )כ

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כא

  מק  ...........................................................  חק עד דף קבמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

עהק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

עהק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כד

עוק................................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 עחק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

עחק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

עטק  ...........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

עטק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כט

פק  ............................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםיד לקוטי  )ל

פק  ............................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

פאק  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

פאק .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פגק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

צק.........................................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

צאק  .........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לה

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



ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם



ו

*b"iyz'd ,hay c"ei ,c"qa
È˙‡a ּכּלה א לגּני רּבה 1אחֹותי ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַַָָָ

עיּקרי 2(ּבמקֹומֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני לגּני ( ְְְְִִִִִִֶַָָָָ
חטא  ועלֿידי היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיּקר ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבּתחּלה,
מּלמּטה  הּׁשכינה סּלקּו ׁשּלאחריו והחטאים הּדעת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעץ
מׁשה  עד ׁשאחרּֿכ והּצּדיקים הז', רקיע עד ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹלמעלה

חביבין  הּׁשביעין  וכל  ה ּׁשביעי ׁשהּוא המׁשיכּו3רּבנּו, , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָ
ועל  מּמׁש, הּגׁשמית ּבארץ עד למּטה מּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשכינה

נאמר  זֹו ּבתֹוכם,4המׁשכה וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ְְְְֱֶֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכֹו

ּכל 5מּיׂשראל  עֹוׂשים ׁשהּצּדיקים ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּדּור (טּוען ּדֹורם ּבאנׁשי זה ּופֹועלים ּבעצמם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהענינים
ּדֹור), ּדעם אין ּדאס ּפועל'ן אּון אליין זי אין ענינים ְְִִִִִִֵֵֶַָָּדי
ּכמֹו ּבתחּתֹונים הּׁשכינה את ממׁשיכים הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָעלֿידיֿזה
עיּקר  ּגם ממׁשיכים ׁשהם - יֹותר ועֹוד ּבתחּלה. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהיה

ּבהּמאמר  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתחּתֹונים, ּדיֹום 6הּׁשכינה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָ
הּזהר  מאמר ּבבא ּור הּיארצייט ויֹום ּכד 7ההסּתּלקּות , ְְְְְֲִֵַַַַַַַַַָֹ

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאתּכפיא
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נבג"מ א) זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י הניתן, המאמר - ה'תש"י לגני באתי מד"ה השלישי הפרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

אֿב  פרק על בעיקרם מיוסדים ותשי"ב, ה'תשי"א לגני באתי המאמר נסתלק. בו יום ה'תש"י, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד זי"ע,

ה'תש"י. לגני באתי מד"ה

מראי  המו"ל ע"י ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א* אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים מקומות

א.1) ה, עה"פ.2)שה"ש יא.3)שהש"ר פכ"ט, ח.4)ויק"ר כה, לתחלתו 5)תרומה קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה

ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא 111).6)לקו"ת ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי פקודי 7)ד"ה ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין

ג. סה, חוקת

אשתקד, זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא ביום שנאמר המאמר "מוסג"פ קמא: ע' ח"ח אג"ק וראה ― תשי"ד. שבט יו"ד לקראת (*

נתקבל, כבר בטח . . שי'. לכת"ר שנשלח דאשתקד ההילולא יום של "המאמר קסה: ע' שם יצליחו". והשי"ת אחרים גם בו ויזכה טובה עינו תהי' ובטח

רמב). ע' חכ"א קסד; קנט; קנז; קנו; קנ; קמח; קמו; קמד; קמב; קמ; ע' שם גם (וראה אח"כ" להלומדים וגם להשומע להאומר לתועלת שיהי' ויה"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר Èp‚Ïהקדושֿברוךֿהוא È˙‡a א‰lk È˙BÁ‡1, »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
BÓB˜Óa) ‰a¯ L¯„Óa ‡˙È‡Â2 השירים בשיר זה פסוק Èp‚Ïעל ( ¿ƒ»¿ƒ¿««»ƒ¿¿«ƒ

Èe‚Ï,כביכול מתייחד, הקדושֿברוךֿהוא שבו (המקום שלי הייחוד מקום ƒ¿ƒ
להלן) שיבואר כפי האדם, עם התייחד הבריאה שבתחילת כשם ישראל, בני עם

È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ
,‰lÁza,שלי הגן אל חזרתי «¿ƒ»

היכן  היינו מקומי, עיקר היה שם

השכינה  השראת עיקר שהייתה

בריאת  בתחילת מלכתחילה,

ÈÎL‰העולם  ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בעולם ¿«¿ƒ»¿»

התחתון ËÁ‡הזה È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈¿
ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰ ıÚ≈«««¿«¬»ƒ
‰ÈÎM‰ e˜lÒ ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»ƒ¿«¿ƒ»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ עץ חטא ƒ¿«»¿«¿»
להסתלק  לשכינה גרם הדעת

הראשון  הרקיע אל מהארץ

לסילוק  גרמו הבאים והחטאים

לרקיע  מרקיע עוד, »Ú„השכינה
ÌÈ˜Ècv‰Â ,'Ê‰ ÚÈ˜»̄ƒ««¿««ƒƒ

CkŒ¯Á‡L אבינו מאברהם ∆««»
מהרקיע  השכינה את שהוריד

השישי  לרקיע »Ú„השביעי
‡e‰L ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á3eÎÈLÓ‰ , ¬ƒƒƒ¿ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

„Ú הראשון מהרקיע השכינה את והמשיך הוריד רבנו ı¯‡aשמשה «»»∆
BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏÚÂ ,LnÓ ˙ÈÓLb‰ הזה בעולם השכינה השראת היינו ««¿ƒ«»¿««¿»»

Ó‡4‡Ï¯התחתון  BÎB˙a ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿…
¯Ó‡ שהרי לכאורה להיות צריך שהיה יחידכפי לשון הוא ‡l‡המקדש ∆¡«∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a ,ÌÎB˙a5È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â , ¿»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿«¿∆«¿≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈNBÚ ÌÈ˜Ècv‰L לגילוי המביאים ה' עבודת של ∆««ƒƒƒ»»ƒ¿»ƒ

בעולם  «¿»¿ÌÓˆÚaאלוקות
Ì¯Bc ÈL‡a ‰Ê ÌÈÏÚBÙe¬ƒ∆¿«¿≈»

כך ינהגו הם C¯ecשגם ÔÚeË)∆¿
ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔÈ‡ ÌÈÈÚ Ècƒƒ¿»ƒƒƒ«≈
ÌÚc ÔÈ‡ Ò‡c Ô'ÏÚÂt Ôe‡≈¿»ƒ∆

¯Bc את ומחדירים עושים

זאת  ופועלים בעצמם העניינים

זה  ‰Ìבדור ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,(«¿≈∆≈
ÌÈÎÈLÓÓ ומגלים מורידים «¿ƒƒ

‰ÈÎM‰ שורה ‡˙ שתהיה ∆«¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a הזה בעולם  ¿«¿ƒ

lÁ˙a‰התחתון ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ»
העולם. בריאת BÈ˙¯בעת „BÚÂ¿≈

Ì‰L ובהשפעתם - הצדיקים ∆≈
הדור אנשי Ìbכל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«

‰ÈÎM‰ ¯wÈÚ את רק ולא ƒ««¿ƒ»
סתם ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ,השכינה

¯Ó‡n‰a ·e˙kL BÓk6 ¿∆»¿««¬»
לגני" "באתי דיבורֿהמתחיל

ÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈc¿«ƒ¿«¿¿
ËÈÈˆ¯‡i‰ הריי"צ שהרבי «»¿«

לדפוס  מסר יצחק) יוסף (רבי

יום  תש"י, שבט יו"ד ליום

ההסתלקות  ליום זה בתאריך להתפרסם נועד המאמר (מלכתחילה הסתלקותו

רבקה) הרבנית סבתו ‰f‰¯של ¯Ó‡Ó ¯e‡·a7‡ÈÙk˙‡ „k , ¿≈«¬««…««ƒ¿«¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

עלמין  ּבכּלהּו ׁשּמאיר האֹור ּדפרּוׁשֹו עלמין, ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻֻּבכּלהּו
ּדאת  העבֹודה עלֿידי היא וההמׁשכה ּכפיא ּבׁשוה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

עבֹודת  היא ּדמקּדׁש ׁשּבהעבֹודֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָסטראֿאחרא,
הּקטרת  מעׂשה ּובפרט הּטעם 8הּקרּבנֹות, ּכן ּגם וזהּו .8 ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן ּדהּנה 9מה ׁשּטה 10ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשטּות  ּפרּוׁש וכן נטּיה, ׁשהּוא 11ּפרּוׁש ּדבר ׁשּיׁש ּדהינּו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
נקרא  למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
וההּטיה  ּדקדּׁשה, ׁשטּות הּוא למעלה ּדההּטיה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻׁשּטה,
ּומצֹות  הּתֹורה ּדר ּד'לעּמתֿזה'. ׁשטּות הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָֻלמּטה
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו האמצעית ּדר הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבכלל,

ּדעֹות  הּוא 12ּבהלכֹות האמצעית מ ּדר למעלה וההּטיה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובפרט  ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּגם להיֹות ׁשּצרי ּדקדּׁשה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֻֻׁשטּות
הּׁשטּות  יהיה ׁשּלא (ּבאווארענען) להּזהר צרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכאׁשר
ּדוקא, ּדקדּׁשה ׁשטּות עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָֻֻּד'לעּמתֿזה',

ּדקדּׁשה 13ּוכמאמר  ׁשהּׁשטּות לסּבא, ׁשט ּותיּה ליּה אהני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
על  ׁשּנאמר ּוכמֹו ּד'לעּמתֿזה', הּׁשטּות את ּומתּקן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻאהני

הּׁשּטים  נחל את והׁשקה ׁשעלֿידיֿזה 14לעתידֿלבא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עלמין  ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא .ב אסּתּלק ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ
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בארוכה.ב) ותשי"ב ה'תשי"א לגני באתי ד"ה ראה ― כאן עד הנאמר בכל

(8.(114 ע' שם (סה"מ פ"ג הנ"ל לגני באתי טו.9)ד"ה כו, (סה"מ 10)תרומה פ"גֿה הנ"ל  לגני באתי ד"ה ראה ― לקמן בהבא

ואילך). 114 ע' ואילך.11)שם פ"א א מאמר ומעין קונטרס ואילך. פט"ל תרל"ז וככה המשך ה"ד.12)ראה יז,13)פ"א כתובות

יח.14)א. ד, יואל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ והקדושה נכפה הקדושה) צד (שאינו האחר הצד כאשר ƒ¿»«¬»

עליו  ÔÈÓÏÚ,גוברת e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿À¿»¿ƒ
העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו המשמעות BLe¯Ùcמתעלה ¿≈

שהאור  היא העולמות" "בכל עולה ה' שכבוד הזוהר דברי של הפנימית

הוא È‡nL¯המתעלה ¯B‡‰»∆≈ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa בכל ¿À¿»¿ƒ

"אור ÂLa‰,העולמות הוא ¿»∆
שמאי  עלמין" כל על הסובב ר

כי  שווה במידה העולמות כל

"מקיף" בדרך עליהם מאיר הוא

ואיננו  מלמעלה ו"סובב"

בפנימיות  בתוכם מתלבש

כל  הממלא מ"אור (בשונה

בעולמות  מתלבש שכן עלמין"

איננו  ולכן בפנימיות ובנבראים

אלא  בשווה העולמות בכל מאיר

ערכו) לפי עולם בכל

‰ÎLÓ‰‰Â העליון האור של ¿««¿»»
למטה מלמעלה È‰ƒ‡הזה

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הנגדי  האחר הצד וביטול כפיית

הקדושה ¬«¿∆B„B·Ú‰aL˙לצד
Lc˜Óc העבודה כאמור והרי ¿ƒ¿»

המקדש  בבית העיקרית

בארץ  למטה השכינה להשראת

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬««»¿»
˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ Ë¯Ù·e8 באתי" מאמר של ב בפרק באריכות (כמבואר ƒ¿»«¬≈«¿…∆

הקרבנות  ועבודת במקדש הקרבנות עבודת אודות תש"י שנת של לגני"

לגני" "באתי דיבורֿהמתחיל במאמר ביאור ובתוספת אדם, כל של הרוחנית

ביאור  עם אשתקד שבט ליו"ד מלכות' ב'דבר גם שיצאֿלאור תשי"ב משנת

אפשר). בדרך

e‰ÊÂהוא בארץ למטה השכינה השראת אודות לעיל Ôkהאמור Ìb ¿∆«≈
ÌÚh‰8הדברים פנימיות ÌÈhLלפי ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó9 ««««∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ
,‡˜Âcאחר מסוג מעץ p‰c10Le¯t‰ולא ÔÎÂ ,‰iË Le¯t ‰hL «¿»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒ»¿≈≈
˙eËL11, המושג את גם לפרש יש כך נטייה, פירושו ש"שיטה" כשם ¿

c·¯"שטות" LiL eÈ‰c גישה,דרך‰Èh‰‰Â ,ÈÚˆÓ‡ ‡e‰L ¿«¿∆≈»»∆∆¿»ƒ¿««»»
האמצע מדרך ˆ„,סטייה ‰ÊÈ‡Ï,כלשהו‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ ¿≈∆«¿«¿»¿«»ƒ¿»
‰Èh‰‰c ,‰hL מהאמצע M„˜c‰,נטייה ˙eËL ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ƒ»¿««»»¿«¿»¿ƒ¿À»

ודעת מטעם ÊŒ˙nÚÏ'c‰'למעלה ˙eËL ‡e‰ ‰hÓÏ ‰Èh‰‰Â היפך ¿««»»¿«»¿ƒ¿À«∆
ודעת, מטעם למטה – אלוקים") עשה זה לעומת זה "את (ככתוב הקדושה

ומפרט. שהולך C¯cכפי ‡e‰ ,ÏÏÎa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c∆∆«»ƒ¿ƒ¿»∆∆
˙ÈÚˆÓ‡‰וסטיות נטיות BÎÏ‰a˙ללא Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe »∆¿»ƒ¿∆»«»«¿«¿ƒ¿

˙BÚc12, היא הישרה שהדרך ≈
ראוי  לא (ולמשל, המיצוע דרך

על  יתר קמצן יהיה שאדם

פזרן  שיהיה ראוי לא וכן המידה,

המידה) על ««»»¿Èh‰‰Â‰יתר
והסטייה «¿»¿ÏÚÓÏ‰הנטייה

˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ היינו ƒ∆∆»∆¿»ƒ
מהרגיל  יותר קדושה תוספת

,‰M„˜c ˙eËL ‡e‰¿ƒ¿À»
˙eËL Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«¿

Ë¯Ù·e ,‰M„˜c במצבים ƒ¿À»ƒ¿»
ˆ¯CÈמסויימים ¯L‡k«¬∆»ƒ

ÔÚÚ¯‡ÂÂ‡a) ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈«»∆∆
ולמנוע  È‰È‰לוודא ‡lL (∆…ƒ¿∆

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰«¿ƒ¿À«∆
הקדושה È„ÈŒÏÚהיפך ‡e‰«¿≈

,‡˜Âc ‰M„˜c ˙eËL¿ƒ¿À»«¿»
¯Ó‡ÓÎe13dÈÏ È‰‡ ¿«¬««¬≈≈

,‡aÒÏ dÈ˙eËL מסופר ¿≈¿«»
"באתי  במאמר (הובא בגמרא

רב  שהאמורא תש"י): לגני"

מרקד  היה יצחק רב בר שמואל

ענפים. שלושה על הכלה לפני

לפני  כך ירקוד כמוהו שחכם נאה לא (כי הזקן אותנו מבייש זירא: ר' אמר

הכלה).

לבין  בינו אש של עמוד [הבדיל] הפסיק יצחק, רב בר שמואל רב מת כאשר

בדור. לשניים או לאחד אלא אש של עמוד הפסיק שלא ולמדנו העולם; כל

ויש  לזקן, שטותו אומרים: ויש לזקן, שלו הענף לו הועיל זירא: ר' אמר

לפרש  יש לו הועילה שהשטות הגמרא דברי ואת לזקן. שיטתו אומרים:

È‰‡ ‰M„˜c ˙eËM‰LמועילŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰ ˙‡ Ôw˙Óe ∆«¿ƒ¿À»«¬≈¿«≈∆«¿ƒ¿À«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÏÚ ¯Ó‡pL BÓÎe ,'‰Êומעין המשיח יצא ימות ה' מבית ∆¿∆∆¡««∆»ƒ»…

ÌÈhM‰ ÏÁ ˙‡ ‰˜L‰Â14, נטייה מלשון "שטים" לפרש יש כאן וגם ¿ƒ¿»∆«««ƒƒ
קדושה, שטות יותר, נעלית לקדושה מהאמצע ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰וסטייה

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ֿ הקדושֿברוך של כבודו מתעלה ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
ÔÈÓÏÚהוא e‰lÎa העולמות.ב בכל ¿À¿»¿ƒ
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עלמין  ּבכּלהּו ׁשּמאיר האֹור ּדפרּוׁשֹו עלמין, ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻֻּבכּלהּו
ּדאת  העבֹודה עלֿידי היא וההמׁשכה ּכפיא ּבׁשוה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

עבֹודת  היא ּדמקּדׁש ׁשּבהעבֹודֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָסטראֿאחרא,
הּקטרת  מעׂשה ּובפרט הּטעם 8הּקרּבנֹות, ּכן ּגם וזהּו .8 ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּטים  מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן ּדהּנה 9מה ׁשּטה 10ּדוקא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשטּות  ּפרּוׁש וכן נטּיה, ׁשהּוא 11ּפרּוׁש ּדבר ׁשּיׁש ּדהינּו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
נקרא  למּטה, אֹו למעלה צד, לאיזה וההּטיה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי,
וההּטיה  ּדקדּׁשה, ׁשטּות הּוא למעלה ּדההּטיה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻׁשּטה,
ּומצֹות  הּתֹורה ּדר ּד'לעּמתֿזה'. ׁשטּות הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָֻלמּטה
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו האמצעית ּדר הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבכלל,

ּדעֹות  הּוא 12ּבהלכֹות האמצעית מ ּדר למעלה וההּטיה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובפרט  ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּגם להיֹות ׁשּצרי ּדקדּׁשה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֻֻׁשטּות
הּׁשטּות  יהיה ׁשּלא (ּבאווארענען) להּזהר צרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכאׁשר
ּדוקא, ּדקדּׁשה ׁשטּות עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָֻֻּד'לעּמתֿזה',

ּדקדּׁשה 13ּוכמאמר  ׁשהּׁשטּות לסּבא, ׁשט ּותיּה ליּה אהני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
על  ׁשּנאמר ּוכמֹו ּד'לעּמתֿזה', הּׁשטּות את ּומתּקן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻאהני

הּׁשּטים  נחל את והׁשקה ׁשעלֿידיֿזה 14לעתידֿלבא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עלמין  ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא .ב אסּתּלק ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ
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בארוכה.ב) ותשי"ב ה'תשי"א לגני באתי ד"ה ראה ― כאן עד הנאמר בכל

(8.(114 ע' שם (סה"מ פ"ג הנ"ל לגני באתי טו.9)ד"ה כו, (סה"מ 10)תרומה פ"גֿה הנ"ל  לגני באתי ד"ה ראה ― לקמן בהבא

ואילך). 114 ע' ואילך.11)שם פ"א א מאמר ומעין קונטרס ואילך. פט"ל תרל"ז וככה המשך ה"ד.12)ראה יז,13)פ"א כתובות

יח.14)א. ד, יואל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ והקדושה נכפה הקדושה) צד (שאינו האחר הצד כאשר ƒ¿»«¬»

עליו  ÔÈÓÏÚ,גוברת e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿À¿»¿ƒ
העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו המשמעות BLe¯Ùcמתעלה ¿≈

שהאור  היא העולמות" "בכל עולה ה' שכבוד הזוהר דברי של הפנימית

הוא È‡nL¯המתעלה ¯B‡‰»∆≈ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa בכל ¿À¿»¿ƒ

"אור ÂLa‰,העולמות הוא ¿»∆
שמאי  עלמין" כל על הסובב ר

כי  שווה במידה העולמות כל

"מקיף" בדרך עליהם מאיר הוא

ואיננו  מלמעלה ו"סובב"

בפנימיות  בתוכם מתלבש

כל  הממלא מ"אור (בשונה

בעולמות  מתלבש שכן עלמין"

איננו  ולכן בפנימיות ובנבראים

אלא  בשווה העולמות בכל מאיר

ערכו) לפי עולם בכל

‰ÎLÓ‰‰Â העליון האור של ¿««¿»»
למטה מלמעלה È‰ƒ‡הזה

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הנגדי  האחר הצד וביטול כפיית

הקדושה ¬«¿∆B„B·Ú‰aL˙לצד
Lc˜Óc העבודה כאמור והרי ¿ƒ¿»

המקדש  בבית העיקרית

בארץ  למטה השכינה להשראת

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬««»¿»
˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ Ë¯Ù·e8 באתי" מאמר של ב בפרק באריכות (כמבואר ƒ¿»«¬≈«¿…∆

הקרבנות  ועבודת במקדש הקרבנות עבודת אודות תש"י שנת של לגני"

לגני" "באתי דיבורֿהמתחיל במאמר ביאור ובתוספת אדם, כל של הרוחנית

ביאור  עם אשתקד שבט ליו"ד מלכות' ב'דבר גם שיצאֿלאור תשי"ב משנת

אפשר). בדרך

e‰ÊÂהוא בארץ למטה השכינה השראת אודות לעיל Ôkהאמור Ìb ¿∆«≈
ÌÚh‰8הדברים פנימיות ÌÈhLלפי ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó9 ««««∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ
,‡˜Âcאחר מסוג מעץ p‰c10Le¯t‰ולא ÔÎÂ ,‰iË Le¯t ‰hL «¿»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒ»¿≈≈
˙eËL11, המושג את גם לפרש יש כך נטייה, פירושו ש"שיטה" כשם ¿

c·¯"שטות" LiL eÈ‰c גישה,דרך‰Èh‰‰Â ,ÈÚˆÓ‡ ‡e‰L ¿«¿∆≈»»∆∆¿»ƒ¿««»»
האמצע מדרך ˆ„,סטייה ‰ÊÈ‡Ï,כלשהו‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ ¿≈∆«¿«¿»¿«»ƒ¿»
‰Èh‰‰c ,‰hL מהאמצע M„˜c‰,נטייה ˙eËL ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ƒ»¿««»»¿«¿»¿ƒ¿À»

ודעת מטעם ÊŒ˙nÚÏ'c‰'למעלה ˙eËL ‡e‰ ‰hÓÏ ‰Èh‰‰Â היפך ¿««»»¿«»¿ƒ¿À«∆
ודעת, מטעם למטה – אלוקים") עשה זה לעומת זה "את (ככתוב הקדושה

ומפרט. שהולך C¯cכפי ‡e‰ ,ÏÏÎa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c∆∆«»ƒ¿ƒ¿»∆∆
˙ÈÚˆÓ‡‰וסטיות נטיות BÎÏ‰a˙ללא Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe »∆¿»ƒ¿∆»«»«¿«¿ƒ¿

˙BÚc12, היא הישרה שהדרך ≈
ראוי  לא (ולמשל, המיצוע דרך

על  יתר קמצן יהיה שאדם

פזרן  שיהיה ראוי לא וכן המידה,

המידה) על ««»»¿Èh‰‰Â‰יתר
והסטייה «¿»¿ÏÚÓÏ‰הנטייה

˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ היינו ƒ∆∆»∆¿»ƒ
מהרגיל  יותר קדושה תוספת

,‰M„˜c ˙eËL ‡e‰¿ƒ¿À»
˙eËL Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«¿

Ë¯Ù·e ,‰M„˜c במצבים ƒ¿À»ƒ¿»
ˆ¯CÈמסויימים ¯L‡k«¬∆»ƒ

ÔÚÚ¯‡ÂÂ‡a) ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈«»∆∆
ולמנוע  È‰È‰לוודא ‡lL (∆…ƒ¿∆

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰«¿ƒ¿À«∆
הקדושה È„ÈŒÏÚהיפך ‡e‰«¿≈

,‡˜Âc ‰M„˜c ˙eËL¿ƒ¿À»«¿»
¯Ó‡ÓÎe13dÈÏ È‰‡ ¿«¬««¬≈≈

,‡aÒÏ dÈ˙eËL מסופר ¿≈¿«»
"באתי  במאמר (הובא בגמרא

רב  שהאמורא תש"י): לגני"

מרקד  היה יצחק רב בר שמואל

ענפים. שלושה על הכלה לפני

לפני  כך ירקוד כמוהו שחכם נאה לא (כי הזקן אותנו מבייש זירא: ר' אמר

הכלה).

לבין  בינו אש של עמוד [הבדיל] הפסיק יצחק, רב בר שמואל רב מת כאשר

בדור. לשניים או לאחד אלא אש של עמוד הפסיק שלא ולמדנו העולם; כל

ויש  לזקן, שטותו אומרים: ויש לזקן, שלו הענף לו הועיל זירא: ר' אמר

לפרש  יש לו הועילה שהשטות הגמרא דברי ואת לזקן. שיטתו אומרים:

È‰‡ ‰M„˜c ˙eËM‰LמועילŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰ ˙‡ Ôw˙Óe ∆«¿ƒ¿À»«¬≈¿«≈∆«¿ƒ¿À«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÏÚ ¯Ó‡pL BÓÎe ,'‰Êומעין המשיח יצא ימות ה' מבית ∆¿∆∆¡««∆»ƒ»…

ÌÈhM‰ ÏÁ ˙‡ ‰˜L‰Â14, נטייה מלשון "שטים" לפרש יש כאן וגם ¿ƒ¿»∆«««ƒƒ
קדושה, שטות יותר, נעלית לקדושה מהאמצע ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰וסטייה

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ֿ הקדושֿברוך של כבודו מתעלה ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
ÔÈÓÏÚהוא e‰lÎa העולמות.ב בכל ¿À¿»¿ƒ
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b"iyz'dח ,hay c"ei

ּד'לעּמתֿזה'p‰Â10‰ב) הּׁשטּות ענין ּכללּות להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַַָָֻ
ּדקדּׁשה, הּׁשטּות להיֹות מכרח זה ְְְְִִִֶֶַָָֻֻׁשּמּׁשּום
ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻועלֿידיֿזה

ּכתיב  הּנה ּתט 15עלמין, רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּוכתיב  צניעּות, ואיתא 16מּדרכי ּבּׁשּטים, יׂשראל וּיׁשב ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה ג ּבּמדרׁש לׁשטּות הּגֹורם מקֹום הּוא ּדׁשּטים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו לזנּות, עברה לידי על 17ּבאים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אם  אּלא עברה עֹובר אדם אין אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפסּוק
עצמֹו מּצד הּיׂשראלי איׁש ּכי ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַּכן
עברה, איזה ׁשּיעבר ּכלל איֿאפׁשר עצמֹו) מּצד איד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ(א

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּפסּוק ד ּוכמֹו תחטא,18על ּכי נפׁש ְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹ
נפׁש ואמרי עליּה ּתווהן וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּדאֹורייתא

נפׁש ּבמדרגת ּדגם והינּו (ּבתמיהה), תחטא ׁשאין 19ּכי , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשמֹות  ּבהחמּׁשה ׁשּגם אּלא עֹוד ולא הּנׁשמה, עצם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

לּה ׁשּבהּׁשמֹות,ה ׁשּנקראּו ּתחּתֹונה הּיֹותר מדרגה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדוקא, ּבּנפׁש ׁשּי החטא ּדענין ׁשם ּבּזהר ׁשּמדּיק ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּוכמֹו
ׁשּיהיה  ׁשּי אין רּוח ּבמדרגת וגם נׁשמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּדבמדריגת
חטא, יהיה זֹו ּבמדרגה אם ּגם הּנה ּומּכלֿמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָחטא,
רק  הּוא אם ׁשאפילּו יֹותר ועֹוד ּתווהא, זה על ְְֲִִֵֵֶֶַַָָאֹומר
זה  הּנה ּבׁשֹוגג, חטא ּבענין מדּבר הּכתּוב ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבׁשֹוגג,
ׁשּנכנס  ׁשטּות הרּוח מּצד ּכיֿאם להיֹות איֿאפשר ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָּגם
רֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ּבטבע הרי עצמֹו, ּדמּצד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבֹו.

מאלקּות  נפרד להיֹות יכֹול הרּוח 20ואינֹו ׁשעלֿידי אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּוא  ּכאׁשר ּדגם לֹו ונדמה האמת על ׁשּמכּסה ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָׁשטּות
ׁשּיעבר  אפׁשר זה מּצד ּביהדּותֹו, עֹודּנּו עברה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹובר
הוי' ואמת ּבחינת האמת, ּבֹו יאיר ּכאׁשר אבל ְֱֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעברה.
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א.ג) קו, סנהדרין ג"כ וראה שם. תנחומא בלק. ס"פ רבה במדבר

ב.ד) יג, שם וראה א. טז, ח"ג

ט.ה) פי"ד, רבה בראשית

יב.15) ה, א.16)נשא כה, א).17)בלק (ל, פכ"ד תניא וראה רע"א. ג, ב.18)סוטה ד, האמצעי 19)ויקרא אדמו"ר מאמרי גם ראה

שב. ע' תקע"ז 117).20)הנחות ע' .115 ע' שם (סה"מ פ"גֿד הנ"ל לגני באתי ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰Â ÊŒ˙nÚÏ'c‰'יש10·) ˙eËM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï היפך ¿ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

M„˜c‰הקדושה ˙eËM‰ ˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ‰Ê ÌeMnL הדרך שהיא , ∆ƒ∆À¿»ƒ¿«¿ƒ¿À»
הקדושה היפך של השטות את ולבטל ביטול ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למנוע ידי על ¿«¿≈∆

זה דלעומת e‰lÎaהשטות ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿À¿
,ÔÈÓÏÚ של כבודו עולה »¿ƒ

העולמות  בכל הקדושֿברוךֿהוא

·È˙k ‰p‰15 בפרשת בתורה ƒ≈¿ƒ
‡BzL,סוטה ‰ËN˙ Èkƒƒ¿∆ƒ¿

Ëz È"L¯ L¯Ùe תסטה ≈≈«ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈˆ ÈÎ¯cÓ16 ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ

,ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
L¯„na ‡˙È‡Â גÌÈhLc ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

Ì¯Bb‰ ÌB˜Ó ‡e‰»«≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ˙eËLÏƒ¿∆«¿≈∆

השטות È„ÈÏבעקבות ÌÈ‡a»ƒƒ≈
,˙eÊÏ ‰¯·Ú שמסופר כפי ¬≈»ƒ¿

הכתוב  לאחר העניין בהמשך

בשיטים" ישראל ¿BÓÎe"וישב
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L17 ∆»¿«≈«

‰ËN˙ Èk ˜eÒt ÏÚ«»ƒƒ¿∆
L‡,Bz גורם היא שהשטות ƒ¿

כי BÚ·¯לחטא Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈
ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰¯·Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«
LÈ‡ Èk ,˙eËL Áe¯ Ba«¿ƒƒ
BÓˆÚ „vÓ ÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ««¿

מהותו ‡È„מטבע יהודי (‡ «ƒ
¯LÙ‡ŒÈ‡ (BÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ∆¿»

ייתכן  ÚiL·¯לא ÏÏk¿»∆«¬…
,‰¯·Ú ‰ÊÈ‡ כלשהי עבירה ≈∆¬≈»

¯‰fa ·e˙kL BÓÎe דÏÚ ¿∆»«…««
˜eÒt18,‡ËÁ˙ Èk LÙ »∆∆ƒ∆¡»

Œ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿¿»
dÈÏÚ Ô‰ÂÂz ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿»»»≈

עליו  ומתפלאים ≈¿«¿È¯Ó‡Âתמהים
,‰‰ÈÓ˙a) ‡ËÁ˙ Èk LÙ∆∆ƒ∆¡»ƒ¿ƒ»

תחטא  יהודית שנפש ייתכן וכי LÙכלומר ˙‚¯„Óa Ì‚c eÈ‰Â ,(19, ¿«¿¿«¿«¿≈«∆∆
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰Ê ÔÈ‡L העצם של והתפשטות התגלות ÏÂ‡אלא ∆≈∆∆∆«¿»»¿…

dÏ e‡¯˜pL ˙BÓL ‰MÓÁ‰a ÌbL ‡l‡ „BÚ נקראת ה הנשמה ∆»∆«¿«¬ƒ»≈∆ƒ¿¿»

חיה  נשמה, רוח, נפש, – למעלה) מלמטה עולה (בסדר שמות בחמישה

ו"נפש" BÓÎeיחידה. ,˙BÓM‰aL ‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰‚¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈»«≈«¿»∆¿«≈¿
ÌL ¯‰fa ˜i„nL"תחטא כי "נפש הכתוב ‰ËÁ‡על ÔÈÚc ∆¿«≈«…«»¿ƒ¿««≈¿
,‡˜Âc LÙpa CiL בדרגות ביותר הנמוכה הדרגה כאמור שהיא «»«∆∆«¿»

ÓL‰הנשמה ˙‚È¯„Ó·cƒ¿«¿≈«¿»»
Áe¯ ˙‚¯„Óa Ì‚Â שהיא אף ¿«¿«¿≈««

נשמה  מדרגת פחותה דרגה

CiL ÔÈ‡ ייתכן È‰iL‰לא ≈«»∆ƒ¿∆
,‡ËÁ ודבוקה קשורה היא כי ≈¿

ייתכן  שלא כזו ברמה באלוקות

והפסק ניתוק ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒבה
BÊ ‰‚¯„Óa Ì‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿≈»

הנמוכה  "נפש" ∆¿È‰Èƒ‰מדרגת
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡ ,‡ËÁ הזוהר ≈¿≈«∆

,‡‰ÂÂz,ותמיהה פלא שזהו ¿»»
‡L ¯˙BÈ „BÚÂÌ‡ eÏÈÙ ¿≈∆¬ƒƒ

È¯‰L ,‚‚BLa ˜¯ ‡e‰«¿≈∆¬≈
‡ËÁ ÔÈÚa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈¿

,‚‚BLa הקרבנות את ומפרט ¿≈
חטא  של במקרה להביא שצריך

‡ŒÈבשוגג  Ìb ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆«ƒ
˙BÈ‰Ï ¯˘Ù‡ייתכן ŒÈkלא  ∆¿»ƒ¿ƒ

˙eËL Áe¯‰ „vÓ Ì‡ƒƒ«»«¿
Ba ÒÎpL טבעו שמצד בעוד ∆ƒ¿«

מופרך  הדבר היהודי של ומהותו

BÓˆÚ,לחלוטין. „vÓc¿ƒ««¿
Ï‡¯NÈ Ïk Ú·Ëa È¯‰¬≈¿∆«»ƒ¿»≈
שיהיה, מי יהיה יהודי, כל

ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ˙BÈ‰Ï20, ƒ¿ƒ¿»≈¡…

Áe¯‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈»«
˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL¿∆¿«∆«»¡∆

BÏ ‰Ó„Â בטעותÌ‚c ¿ƒ¿∆¿«
‰¯·Ú ¯·BÚ ‡e‰ ¯L‡k«¬∆≈¬≈»

,B˙e„‰Èa ep„BÚ למרות ∆¿«¬
מהקדושה וניתוק פירוד לאדם גורמת עבירה שכל היא Ê‰שהאמת „vÓƒ«∆

הזו והטעות השטות L‡k¯ייתכן‡LÙ¯בגלל Ï·‡ .‰¯·Ú ¯·ÚiL ∆¿»∆«¬…¬≈»¬»«¬∆
ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â ˙ÈÁa ,˙Ó‡‰ Ba ¯È‡È21LÈb¯Ó ‡e‰ Ê‡ , »ƒ»¡∆¿ƒ«∆¡∆¬»»¿»»«¿ƒ
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dlk izeg` ipbl iz`a

ואפילּו21לעֹולם  העברה ׁשעלֿידי  מרּגיׁש הּוא אז , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
נפרד  סֹופרים ּדברי ׁשל קל ודקּדּוק ּדרּבנן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבאּסּור
וסטראֿאחרא. מהּקלּפֹות ּגם יֹותר מאלקּות, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָָֹּבתכלית

ּבּתניא  הּזקן אדמּו"ר  כ"ק ׁשּכתב העֹובר ו ּוכמֹו ׁשהאדם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
כּו' הּטמאים חּיים מּבעלי ּופחּות ּגרּוע יתּבר רצֹונֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָעל

ּתפקידם  מׁשּנים חזי 22ׁשאינם  לא ּדאיהּו ואףֿעלּֿגב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
חזי  אין 23מּזלייהּו אלקים' ׁשה'ּצלם ּבאדם הּנה ולכן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יתּבר ּדפקּודתֹו ּבֹו, ׁשֹולטים אין ּפניו מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָמסּתּלק
רּוחם  ׁשּנאמר 24ׁשמרה יהיה 25ּוכמֹו וחּתכם ּומֹוראכם ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

הּבצלמינּו ּבֹו נראה ׁשאין ּבזה ורק גֹו', חּית ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
העֹולם 26ּכדמּותנּו אּמֹות ועלּֿדרֿזה כּו', ׁשֹולטים הם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

אּלא  ,יתּבר רצֹונֹו עֹוברים אין וסטראֿאחרא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּוקלּפֹות
ּדאלקיא  אלקא ליּה יׁש27ּדקרּו להם ׁשּגם אֹומרים ּדהם , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבֹו מֹורדים אין מּכלֿמקֹום אבל ּוממׁשלה, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָׁשליטה
עֹוברים 28יתּבר ואין ּדאלקיא, אלקא ליּה קרּו ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשהּוא  עברה העֹובר והאדם לעֹולם, יתּבר רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעל
מהּקלּפֹות  יֹותר ּגרּוע הּוא הרי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָמֹורד
ּבעלי  ׁשהם מהם, הּמׁשּפעים ּומדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוסטראֿאחרא
ׁשּמכניס  יּתּוׁש, אף אׁשר עד רעֹות, וחּיֹות הּטמאים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָחּיים

מֹוציא  קדמ29ואינֹו ,30. ְְִֵָָ

העֹובר p‰Â‰ג) ׁשהאדם ׁשּכתב מה מּובן אינֹו לכאֹורה ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 ֿ וסטרא מהּקליּפה יֹותר נפרד הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָעברה

מ  וקרּואחרא הּמל רצֹון על עֹוברים אינם ׁשהם ּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ואילך.ו) שני מאמר ומעין קונטרס כה. פכ"ד, תניא ראה

ב.21) קיז, א.22)תהלים מב, סנהדרין וש"נ.23)ע"ד א. ג, יב.24)מגילה י, איוב ב.25)ע"ד ט, כו.26)נח א, מנחות 27)בראשית

א. פט.28)קי, ע' לקמן שליט"א אדמו"ר מכ"ק הערות ב.29)ראה נו, א30)גיטין לח, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯·c ÏL Ï˜ ˜ec˜„Â Ôa¯c ¯eq‡a eÏÈÙ‡Â ‰¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬≈»«¬ƒ¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒהרי התורה מן האסורים בדברים חמורה בעבירה רק Ù¯„ולא ¿ƒƒ¿»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ˙BtÏw‰Ó Ìb ¯˙BÈ ,˙e˜Ï‡Ó ˙ÈÏÎ˙a שכל ¿«¿ƒ≈¡…≈«≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה. היפך היא ‰Ô˜fמהותם ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL BÓÎe¿∆»««¿«»≈
‡Èza ו¯·BÚ‰ Ì„‡‰L ««¿»∆»»»»≈

Úe¯b C¯a˙È BBˆ¯ ÏÚ«¿ƒ¿»≈»«
ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ ˙eÁÙe»ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈ‡L 'eÎ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆≈»

Ì„È˜Ùz ÌÈpLÓ22 ¿«ƒ«¿ƒ»
על  שמוטל כפי יהם ומתנהגים

החוטא  האדם ואילו מבריאתם,

בניגוד  ונוהג טבעו את משנה

בריאתו ולמטרת »¿ŒÛ‡Âלכוונה
ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c ·bŒÏÚ««¿ƒ…»ƒ

ÈÊÁ e‰ÈÈÏfÓ23 הכתוב על «»«¿»ƒ
את  לבדי אני "וראיתי בדניאל

עמי  היו אשר והאנשים המראה

חרדה  אבל המראה את ראו לא

שואלים  עליהם" נופלת גדולה

ראו, ולא מאחר ז"ל: חכמינו

גב  על "אף ועונים: נחרדו? למה

אף  חזי", מזלייהו חזי לא דאיהו

המזל  ראו, לא עצמם שהם

ראה  למעלה שלהם והשורש

ועל  למטה, נחרדו הם זה ומכוח

החיים  בעלי לגבי זה דרך

בגלל  שנבראו כפי שנוהגים

חזי", ‰p‰ש"מזלייהו ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
'ÌÈ˜Ï‡ ÌÏv'‰L Ì„‡a»»»∆«∆∆¡…ƒ

ÂÈt ÏÚÓ ˜lzÒÓ ÔÈ‡ כי ≈ƒ¿«≈≈«»»
ה', את ועובד חוטא לא הוא

טרף חיות ≈‡ÔÈאפילו
,Ba ÌÈËÏBLבו לפגוע מסוגלות ÓL¯‰ולא C¯a˙È B˙„e˜Ùc ¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»¿»

ÌÁe¯24'ה רצון כפי מתנהגות והבהמות Ó‡pL¯והחיות BÓÎe25 »¿∆∆¡«
ÌÎzÁÂ ÌÎ‡¯BÓeהאדם בני Êa‰של ˜¯Â ,'B‚ ˙iÁ Ïk ÏÚ ‰È‰È «¬∆¿ƒ¿∆ƒ¿∆«»««¿«»∆

כזה  e˙eÓ„kבאדם eÈÓÏˆa‰ Ba ‰‡¯ ÔÈ‡L26 עליו ניכר ולא ∆≈ƒ¿∆«¿«¿≈ƒ¿≈
אלוקים בצלם הטרף‰Ìשנברא eÎ',חיות ÌÈËÏBL בעלי מטבעם אבל ≈¿ƒ

רצונו על עוברים ולא ה' רצון לפי נוהגים ‡Bn˙החיים ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆À
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ˙BtÏ˜e ÌÏBÚ‰ כפי ומהותם מטבעם עצמם, מצד »»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

מלכתחילה, dÈÏשנבראו e¯˜c ‡l‡ ,C¯a˙È BBˆ¯ ÌÈ¯·BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»≈

‡È˜Ï‡c ‡˜Ï‡27, האלוקים אלוקי לקדושֿברוךֿהוא קוראים שהם אלא ¡»»¿∆»«»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰c אחרא והסטרא מהקליפה חיות השואבים העולם אומות ¿≈¿ƒ

בטעות  Ì‰Ïסבורים ÌbL בעבודה עובדים הם שאותם האחרים לאלוקים ∆«»∆
ÏLÓÓe‰זרה ‰ËÈÏL LÈ,מסויימת במידה ÌB˜ÓŒÏkÓלפחות Ï·‡ ≈¿ƒ»∆¿»»¬»ƒ»»

ולמרות  הגדולה טעותם למרות

לאלוקיהם עובדים ≈‡ÔÈשהם
C¯a˙È Ba ÌÈ„¯BÓ28 ¿ƒƒ¿»≈

ומפורשת, ישירה ≈¬∆È¯‰Lבצורה
,‡È˜Ï‡c ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯»̃≈¡»»¿∆»«»
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CÓ„˜30 למעשה השישי ביום שנברא האדם לבריאת קדמה בריאתו »¿»
על  ויתרון מעלה מסויים, במובן לו, יש כי בזמן, לפניו נברא והיתוש בראשית

האדם.
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

ואפילּו21לעֹולם  העברה ׁשעלֿידי  מרּגיׁש הּוא אז , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
נפרד  סֹופרים ּדברי ׁשל קל ודקּדּוק ּדרּבנן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבאּסּור
וסטראֿאחרא. מהּקלּפֹות ּגם יֹותר מאלקּות, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָָֹּבתכלית

ּבּתניא  הּזקן אדמּו"ר  כ"ק ׁשּכתב העֹובר ו ּוכמֹו ׁשהאדם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
כּו' הּטמאים חּיים מּבעלי ּופחּות ּגרּוע יתּבר רצֹונֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָעל

ּתפקידם  מׁשּנים חזי 22ׁשאינם  לא ּדאיהּו ואףֿעלּֿגב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
חזי  אין 23מּזלייהּו אלקים' ׁשה'ּצלם ּבאדם הּנה ולכן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יתּבר ּדפקּודתֹו ּבֹו, ׁשֹולטים אין ּפניו מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָמסּתּלק
רּוחם  ׁשּנאמר 24ׁשמרה יהיה 25ּוכמֹו וחּתכם ּומֹוראכם ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

הּבצלמינּו ּבֹו נראה ׁשאין ּבזה ורק גֹו', חּית ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
העֹולם 26ּכדמּותנּו אּמֹות ועלּֿדרֿזה כּו', ׁשֹולטים הם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

אּלא  ,יתּבר רצֹונֹו עֹוברים אין וסטראֿאחרא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּוקלּפֹות
ּדאלקיא  אלקא ליּה יׁש27ּדקרּו להם ׁשּגם אֹומרים ּדהם , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבֹו מֹורדים אין מּכלֿמקֹום אבל ּוממׁשלה, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָׁשליטה
עֹוברים 28יתּבר ואין ּדאלקיא, אלקא ליּה קרּו ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשהּוא  עברה העֹובר והאדם לעֹולם, יתּבר רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעל
מהּקלּפֹות  יֹותר ּגרּוע הּוא הרי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָמֹורד
ּבעלי  ׁשהם מהם, הּמׁשּפעים ּומדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוסטראֿאחרא
ׁשּמכניס  יּתּוׁש, אף אׁשר עד רעֹות, וחּיֹות הּטמאים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָחּיים

מֹוציא  קדמ29ואינֹו ,30. ְְִֵָָ

העֹובר p‰Â‰ג) ׁשהאדם ׁשּכתב מה מּובן אינֹו לכאֹורה ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 ֿ וסטרא מהּקליּפה יֹותר נפרד הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָעברה

מ  וקרּואחרא הּמל רצֹון על עֹוברים אינם ׁשהם ּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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b"iyz'dי ,hay c"ei

ּדאלקיא  אלקא ליּה ּדקרּו מה ּדהרי ּדאלקיא, אלקא ְְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָליּה
 ֿ להּכֹוכבים ׁשליטה נֹותנים ׁשהם זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא
על  עֹוברים הם ּבזה והרי ׁשּלמעלה, להּׂשרים אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּזלֹות
העֹובר  האדם לּמה ּכן ואם ּברּוֿהּוא, העליֹון ְְְִֵֵֶָָָָָָָָרצֹון
הּוא  ּדאלקיא ּדאלקא הּוא הענין א מהם. ּגרּוע ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעברה
ּבני  ולא ּדוקא יׂשראל מזהרים הּׁשּתּוף ועל הּׁשּתּוף, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻענין

הרמ"א  ׁשּכתב ּוכמֹו מׁשמע ז נח, וכן מקֹומֹות, ּובכּמה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּמצֹות  (ּבספר הּיחּוד 31מהרמּב"ם על ּדאזהרה ׁשּכתב ( ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מהּכתּוב  ּדמּזה 32הּוא אחד, הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּכתּוב 33מׁשמע  ׁשהרי זה, על מזהרים אין נח ׁשּבני ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

אלקי  ּדבהחּיּות הּוא והענין ּדוקא. יׂשראל ְְְְְֱֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹנאמר
וסֹובב  עלמין ּכל ממּלא חּיּות, אֹופּני ב' יׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבעֹולמֹות

עלמין  ּבא 34ּכל  ה ּוא עלמין ּכל ּדממּלא ׁשהחּיּות , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבעֹולמֹות, מה 35ּבהתלּבׁשּות ְְְְֲִֵַַַַַַָָ

העֹולם, את ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף את ממּלאה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה
הּוא  הרי ּבהּגּוף הּמתלּבׁש הּגלּוי ׁשהחּיּות ּדכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָוהינּו
החּיּות  ּדֹומה ּדאינֹו האברים, אפן לפי ּבהתחּלקּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבא
ׁשּיׁש הּׁשיּנּוי ּדמּצד אחר, ׁשּבאבר להחּיּות זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבאבר
ׁשהחּיּות  ּומאחר ּבהחּיּות. ּגם ׁשיּנּוי יׁש ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבהאברים
ּתֹופס  ׁשהּגּוף מּובן הרי האברים, אפן לפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמׁשּתּנה
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(סנה'ז) אסור תוד"ה ב) ב, (בכורות שמא תוד"ה ע"פ שהוא איתא תרל"ז כמוך מי ובד"ה ― שם. משה ובדרכי קנו סי' או"ח

חיו"ד  מהד"ת נו"ב ועייג"כ ― ע"ז. נחלקו סכ"ד אפרים ושערי סל"ח הכהן ושב ובשו"ת ח"ה. ני"ז רי"ו דע"ז, ספ"ק ר"ן ב), סג,

ס"ו  ג' אות כללים השדה פאת חמד שדי תי"ז. מצוה חינוך מנחת סה. סו"ס דעת בשפתי פרמ"ג סק"ב. סקמ"ז ליו"ד פ"ת סקמ"ח.

ח"ג  קונטרסים [סה"מ צט (קונטרס המאריך כל ד"ה הוי'. אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ וראה ― שם. שהובאו ובספרים סקי"א

ואילך])*. קנא ע' תרפ"ו בתחילתו.

ב.31) ד.32)מ"ע ו, ב).33)ואתחנן נט, (דרמ"צ רפ"א ה' אחדות מצוות להצ"צ ואילך.34)סהמ"צ ב לא, אמור לקו"ת ראה

שם.35)ובכ"מ. בלקו"ת הובא א. קג, תהלים מדרש

ואילך). מח ע' תשי"ז סה"מ ואילך. שכ ע' חשון סה"מ (תו"מ תשי"ז ― רבים מים ד"ה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰ישירה È˜Ï‡c‡,בפעולה ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯˜Â מודים הם ובכך «∆∆¿»≈¡»»¿∆»«»

לשאול יש כך ועל הקדושֿברוךֿהוא של dÈÏבמלכותו e¯˜c ‰Ó È¯‰c«¬≈«¿»≈
‡È˜Ï‡c ‡˜Ï‡ וחיות שפע (שמקבלים העולם שאומות העובדה ¡»»¿∆»«»

שהם  משמעה האלוקים" "אלוקי הוא שה' אומרים אחרא) והסטרא מהקליפות

רק  אחרים באלוהים מאמינים

כל  אלוקי הוא שה' מודים שהם

זה דבר כן ואם ‰e‡האלוהים
ÌÈ˙B Ì‰L ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆≈¿ƒ

‰ËÈÏL ובאמונתם בדבריהם ¿ƒ»
B‡ ˙BÏfÓeŒÌÈ·ÎBk‰Ï¿«»ƒ«»

,‰ÏÚÓlL ÌÈ¯O‰Ï ולפי ¿«»ƒ∆¿«¿»
או  ולמזלות לכוכבים יש טעותם

של  והמזל (השורש לשרים

וסמכות  כוח העולם) אומות

אחרת  או כזו ≈¬»È¯‰Âבמידה
ÔBˆ¯ ÏÚ ÌÈ¯·BÚ Ì‰ ‰Êa»∆≈¿ƒ«¿

,‡e‰ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰ שאסר »∆¿»
לעבוד  העולם אומות על גם

זרה nÏ‰עבודה Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»»
Úe¯b ‰¯·Ú ¯·BÚ‰ Ì„‡‰»»»»≈¬≈»»«

Ì‰Ó על עוברים הם גם והרי ≈∆
וישירה  ברורה בפעולה ה' רצון

נגדו.

‡˜Ï‡c ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿¡»»
‡e‰ ‡È˜Ï‡c זרה עבודה לא ¿∆»«»

אלא ‰ÛezM,ממש  ÔÈÚƒ¿««ƒ
כמובן) (המוטעית, האמונה

יש  שלקדושֿברוךֿהוא

יש  להם וגם כביכול, "שותפים",

מסוימת וסמכות ‰ÛezMכוח ÏÚÂ בשיתוף להאמין ÌÈ¯‰ÊÓהאיסור ¿««ƒÀ¿»ƒ
,Á Èa ‡ÏÂ ‡˜Âc Ï‡¯NÈמותר השיתוף kL˙·ולהם BÓÎe ƒ¿»≈«¿»¿…¿≈…«¿∆»«

‡"Ó¯‰ ז¯ÙÒa) Ì"aÓ¯‰Ó ÚÓLÓ ÔÎÂ ,˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e »«»¿«»¿¿≈«¿«≈»«¿«¿≈∆
˙Bˆn‰31„eÁi‰ ÏÚ ‰¯‰Ê‡c ·˙kL הוא ) שה' להאמין החובה «ƒ¿∆»«¿«¿»»««ƒ

ממנו חוץ וסמכות כוח שום ואין e˙k‰Ó·אחד ‡e‰32Ï‡¯NÈ ÚÓL ≈«»¿«ƒ¿»≈
,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚"ישראל "שמע אומר הכתוב ÚÓLÓוהרי ‰fÓc33 ¬»»∆»¿ƒ∆«¿«

Ï‡¯NÈ ¯Ó‡ ·e˙ka È¯‰L ,‰Ê ÏÚ ÌÈ¯‰ÊÓ ÔÈ‡ Á ÈaL∆¿≈…«≈À¿»ƒ«∆∆¬≈«»∆¡«ƒ¿»≈
.‡˜Âc«¿»

ובני  השיתוף על מוזהרים ישראל שבני לכך הפנימי הטעם מהו ומבאר והולך

השיתוף. על מוזהרים לא נוח

˙eiÁ‰·c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿««
'· LÈ ˙BÓÏBÚaL È˜Ï‡¡…ƒ∆»»≈

,˙eiÁ ÈpÙB‡ הפועלים «≈«
בזוהר  הנקראים במקביל,

··BÒÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒ¿≈
ÔÈÓÏÚ Ïk34˙eiÁ‰L , »»¿ƒ∆««

‡e‰ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓcƒ¿«≈»»¿ƒ
˙eLaÏ˙‰a ‡a פנימית »¿ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚa ועולם עולם בכל »»
לו ¯eÈ˙Baבהתאם ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈

Ï"Ê35‰ÓLp‰ ‰Ó «««¿»»
Ck Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ¿«¿»∆«»
˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰«»»¿«≈∆
ÌLÎc eÈ‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿ƒ¿≈
LaÏ˙n‰ ÈeÏb‰ ˙eiÁ‰L∆«««»«ƒ¿«≈
‡a ‡e‰ È¯‰ Ûeb‰a¿«¬≈»

˙e˜lÁ˙‰a מלאה ובהתאמה ¿ƒ¿«¿
BÈ‡c ,ÌÈ¯·‡‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ¿ƒ…∆»≈»ƒ¿≈
‰Ê ¯·‡aL ˙eiÁ‰ ‰ÓBc∆««∆¿≈»∆
,¯Á‡ ¯·‡aL ˙eiÁ‰Ï¿««∆¿≈»«≈
LiL ÈepÈM‰ „vÓc¿ƒ««ƒ∆≈
Ìb ÈepÈL LÈ ÌÈ¯·‡‰a¿»≈»ƒ≈ƒ«

.˙eiÁ‰a האברים כלומר, ¿««
במהותם  מזה זה חלוקים

שהעין, כך ובתכונותיהם.

היא  האוזן שבנפש, הראייה כוח את בה שמשפיעה לחיות כלי היא לדוגמא,

ונמצא  האברים. בכל הלאה וכך השמיעה, כוח את בה שמשפיעה לחיות כלי

בחיות. לשינויים גורמים האברים בין eiÁ‰L˙שהשינויים ¯Á‡Óe≈««∆««
,ÌÈ¯·‡‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰pzLÓ במיוחד לו שמתאימה חיות יש אבר ובכל ƒ¿«»¿ƒ…∆»≈»ƒ

,‰Ê ˙eiÁ Èa‚Ï ÌB˜Ó ÒÙBz Ûeb‰L Ô·eÓ È¯‰'מושפעת' והחיות ¬≈»∆«≈»¿«≈«∆
החיות מקבל בגוף החיות ÔÎÏcו'מתחשבת' כלפי 'נחשב' שהגוף ‰e‡בגלל ¿»≈
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dlk izeg` ipbl iz`a

אפן  לפי מׁשּתּנה הּוא ּדלכן זה, חּיּות לגּבי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקֹום
ל  מקֹום ּתֹופס ׁשהּוא ולהיֹות הּנה האברים, החּיּות, גּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מּכלֿמקֹום  אליו, ּובטל החּיּות  את מרּגיׁש ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאף
ּכל  הּממּלא ּבאֹור ּגם יּובן כן ּוכמֹו ּבמציאּות . ּבטל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאינֹו
הּנבראים  ׁשּבּטּול ּבהעֹולמֹות, ּבהתלּבׁשּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעלמין
אֹור  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבמציאּות, ּבּטּול אינֹו זה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַלחּיּות
ּבהּגּוף, ּבגלּוי ׁשאינֹו החּיּות כן ּוכמֹו עלמין, ּכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּסֹובב
הּנה  ולכן ּכלל. מקֹום ּתֹופסים הּנבראים אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלגּביּה
החּיּות  ּגם ׁשּיׁש ׁשּמּׂשיגים ּדאף ּבהעלם, הּוא זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַחּיּות

אֹותֹו מרּגיׁשים אין מּכלֿמקֹום עלמין, ּכל .36ּדסֹובב ְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּוא  ׁשהאין מאין יׁש ּדהתהּוּות ּבהענין ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּוא
הּמהּוה  האין ׁשּיׁשנֹו ּומּׂשיג יֹודע ׁשהּיׁש ּדאף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבהעלם,
ׁשהּוא  לפי האין את מרּגיׁש אינֹו מּכלֿמקֹום ְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו,

ְְֵֶּבהעלם.

על ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הזהרּו יׂשראל ׁשּדוקא מה יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
נׁשמֹות  ּדהּנה נח, ּבני ולא ְְְְִִִֵֵַַֹֹה ּׁשּתּוף
ּבאֹור  - מּזה ּולמּטה ּבה'עצמּות', מׁשרׁשים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻיׂשראל
נתינת  ׁשּום אין זֹו ׁשּבמדריגה ולהיֹות עלמין, ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּסֹובב
ׁשאין  מאמינים לכן אלקּות, לבד ענין איזה על ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום

ׁשאין 37עֹוד  ּכיֿאם מּבלעדֹו, אלקּות ׁשּום  ׁשאין רק ּדלא ,ְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּיׁש ּדבר ׁשּום ׁשאין ּומּכלֿׁשּכן מּבלעדֹו, מציאּות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּום
ׁשּׁשרׁשם  לפי הּוא זה ּדכל ּוממׁשלה, ׁשליטה איזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָלֹו
איזה  על מקֹום נתינת ׁשּום ׁשם ׁשאין ּכזֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמדרגה
העֹולם  אּמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן זה, על נצטּוּו ולכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמציאּות,
ׁשרׁשם  ׁשהרי הּסֹובב, לאֹור ׁשּיכּות להם ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

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

ואילך).36) סע"ב (סז, פמ"ח תניא 37.86)ראה הערה 202 ע' חכ"ה לקו"ש ואילך. קצז ע' תרס"א סה"מ וראה לט. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌB˜Óהחיות  ÒÙBz ‡e‰L ˙BÈ‰ÏÂ ,ÌÈ¯·‡‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ…∆»≈»ƒ¿ƒ¿∆≈»

,ÂÈÏ‡ ÏË·e ˙eiÁ‰ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰L Û‡ ‰p‰ ,˙eiÁ‰ Èa‚Ï¿«≈««ƒ≈«∆«¿ƒ∆««»≈≈»
לכך  ומודע אותו, שמחיה נפש לו שיש בעובדה ומכיר חש שהגוף למרות

˙e‡ÈˆÓa ÏËa BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שיש (בטעות) סבור והוא הנפש לגבי ƒ»»≈»≈ƒ¿ƒ
עצמאית. מציאות ÔÎלו BÓÎe¿≈

Ïk ‡lÓn‰ ¯B‡a Ìb Ô·eÈ»«»«¿«≈»
˙eLaÏ˙‰a ‡e‰L ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆¿ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰a בהם ופועל ¿»»
פנימית  התלבשות בדרך

ונברא  נברא לכל בהתאמה

˙eiÁÏ ÌÈ‡¯·p‰ ÏehaL∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha BÈ‡ ,‰Ê∆≈ƒƒ¿ƒ
אור  שיש לכך שמודע נברא וגם

ומקיים  ומחייה שמהווה אלוקי

לחלוטין  בטל איננו בפרט אותו

כמציאות  עצמו את רואה ועדיין

הנפש) לגבי הגוף (כמו עצמאית

··Bq‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
,ÔÈÓÏÚ Ïk בכל שמאיר »»¿ƒ

כי  בשווה והנבראים העולמות

עליהם  ו"מקיף" "סובב" הוא

בהם  מלובש ואיננו מלמעלה

ומהותם לטיבם ¿BÓÎeבהתאם
˙eiÁ‰ ÔÎ משפיעה שהנפש ≈««

Ûeb‰aבאדם ÈeÏ‚a BÈ‡L∆≈¿»¿«
של  בצורה לה מודע לא והאדם

ברורה, ביחס dÈa‚lLהכרה ∆¿«≈
עלמין" כל ה"סובב ≈‡ÔÈלאור

ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÏÏk לא האלוקי והאור ¿»

מתחשב  ולא מהם "מתפעל"

Ê‰בהם. ˙eiÁ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«∆
ÌÏÚ‰a ‡e‰,בנבראיםÛ‡c ¿∆¿≈¿«

ÌÈ‚ÈOnL והשגה בהבנה ∆«ƒƒ
‰eiÁ˙שכלית Ìb LiL∆≈«««

B˙B‡ ÌÈLÈb¯Ó ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒc36 והמודעות ¿≈»»¿ƒƒ»»≈«¿ƒƒ
ברורה. תחושה איננה ÔÈ‡Óאליו LÈ ˙ee‰˙‰c ÔÈÚ‰a BÓk ‡e‰Â¿¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿«≈≈«ƒ

מלאֿדבר המהווהÔÈ‡‰Lדבר ÌÏÚ‰aהמקור ‡e‰ ונרגש ניכר ואיננו ∆»«ƒ¿∆¿≈
הנ  ÈOÓe‚ברא,ב"יש" Ú„BÈ Li‰L Û‡cשכלית והשגה BLiLבהבנה ¿«∆«≈≈««ƒ∆∆¿

ÔÈ‡‰ ˙‡ LÈb¯Ó BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙B‡ ‰e‰n‰ ÔÈ‡‰ בהרגשה »«ƒ«¿«∆ƒ»»≈«¿ƒ∆»«ƒ
ÌÏÚ‰aמוחשית ‡e‰L ÈÙÏ."מה"יש ונסתר ¿ƒ∆¿∆¿≈

ÛezM‰ ÏÚ e¯‰Ê‰ Ï‡¯NÈ ‡˜ÂcL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«∆«¿»ƒ¿»≈À¿¬««ƒ
אחרת  וסמכות כוח שום אין שמלבדו כזו היא ה' שאחדות להאמין ונצטוו

Á Èa ‡ÏÂ מוזהרים אינם זרה, עבודה לעבוד לא מצווים הם שגם שאף ¿…¿≈…«
השיתוף, eÓˆÚ'‰a˙',על ÌÈL¯LÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‰p‰c המקור ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»«¿

של  ומהותו בעצמותו הוא ישראל נשמות של הרוחני האלוקי והשורש

בעצמו fÓ‰הקדושֿברוךֿהוא ‰hÓÏe יורד ומהותו מעצמותו כשהאור ¿«»ƒ∆
הוא  הנשמות שורש - למטה

,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡a»«≈»»¿ƒ
בעולמות  מהתלבשות שלמעלה

BÊ ‰‚È¯„ÓaL ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆¿«¿≈»
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌeL ÔÈ‡ ולא ≈¿ƒ«»

אפשרות  אפילו בחשבון באה

ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ מציאות «≈∆ƒ¿»
ÔÎÏכלשהי ,˙e˜Ï‡ „·Ï¿«¡…»≈

ישראל ÔÈ‡Lבני ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆≈
„BÚ37 ֿ הקדושֿברוך מלבד

שלהם  והאמונה בעצמו, הוא

גבוהה  ברמה היא ה' באחדות

ÌeLביותר  ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ïc¿…«∆≈
˙e˜Ï‡ כוח מקור של במובן ¡…
Ì‡ŒÈkוסמכות ,B„ÚÏaÓƒƒ¿»ƒƒ

˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
,B„ÚÏaÓ שום אין ואם ƒƒ¿»

העולמות  (וכל מציאות

במציאות  קיימים לא והנבראים

תלוייה  מציאותם אלא עצמאית

אותם  שמהווה האלוקית בחיות

בביטול  אליה בטלים והם

בהרחבה  כמבואר – מוחלט

החסידות) ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒבתורת
c·¯קלֿוחומר ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»

כלשהי  BÏמציאות LiL∆≈
ËÈÏL ‰ÊÈ‡,‰ÏLÓÓe ‰ ≈∆¿ƒ»∆¿»»

וסמכות, Ê‰כוח ÏÎc הסיבה ¿»∆
ישראל  בני של שאמונתם לכך

כזו ברמה ÈÙÏהיא ‡e‰¿ƒ
ÌL¯ML הוא שלהם המקור ∆»¿»

BÊk ‰‚¯„nÓבאלוקות‰ÊÈ‡ ÏÚ ÌB˜Ó ˙È˙ ÌeL ÌL ÔÈ‡L ƒ«¿≈»»∆≈»¿ƒ«»«≈∆
,˙e‡ÈˆÓ כלל נחשבים לא והנבראים העולמות כל eeËˆולגביה ÔÎÏÂ ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
ישראל Ê‰,בני ÏÚכזו ברמה ה' באחדות ‡Bn˙להאמין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó «∆«∆≈≈À

,··Bq‰ ¯B‡Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÏBÚ‰ שלמעלה האור »»∆≈»∆«»»«≈
מקום תופסים לא העולמות ולגביו כאמור, בעולמות, ≈¬∆È¯‰Lמהתלבשות

ÌL¯Lהוא באלוקות העולם אומות של ‰¯ˆÔB,המקור ˙eiBˆÈÁÓ »¿»≈ƒƒ»»
(הצד  אחרא" "סטרא ונקרא הקדושה שכנגד הצד אפילו בעולם, דבר כל שכן

אותו  ומקיים שמהווה האלוקי האור בכוח רק קיים הקדושה) צד שאינו האחר
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יי dlk izeg` ipbl iz`a

אפן  לפי מׁשּתּנה הּוא ּדלכן זה, חּיּות לגּבי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקֹום
ל  מקֹום ּתֹופס ׁשהּוא ולהיֹות הּנה האברים, החּיּות, גּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מּכלֿמקֹום  אליו, ּובטל החּיּות  את מרּגיׁש ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאף
ּכל  הּממּלא ּבאֹור ּגם יּובן כן ּוכמֹו ּבמציאּות . ּבטל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאינֹו
הּנבראים  ׁשּבּטּול ּבהעֹולמֹות, ּבהתלּבׁשּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעלמין
אֹור  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבמציאּות, ּבּטּול אינֹו זה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַלחּיּות
ּבהּגּוף, ּבגלּוי ׁשאינֹו החּיּות כן ּוכמֹו עלמין, ּכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּסֹובב
הּנה  ולכן ּכלל. מקֹום ּתֹופסים הּנבראים אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלגּביּה
החּיּות  ּגם ׁשּיׁש ׁשּמּׂשיגים ּדאף ּבהעלם, הּוא זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַחּיּות

אֹותֹו מרּגיׁשים אין מּכלֿמקֹום עלמין, ּכל .36ּדסֹובב ְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּוא  ׁשהאין מאין יׁש ּדהתהּוּות ּבהענין ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּוא
הּמהּוה  האין ׁשּיׁשנֹו ּומּׂשיג יֹודע ׁשהּיׁש ּדאף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבהעלם,
ׁשהּוא  לפי האין את מרּגיׁש אינֹו מּכלֿמקֹום ְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו,

ְְֵֶּבהעלם.

על ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הזהרּו יׂשראל ׁשּדוקא מה יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
נׁשמֹות  ּדהּנה נח, ּבני ולא ְְְְִִִֵֵַַֹֹה ּׁשּתּוף
ּבאֹור  - מּזה ּולמּטה ּבה'עצמּות', מׁשרׁשים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻיׂשראל
נתינת  ׁשּום אין זֹו ׁשּבמדריגה ולהיֹות עלמין, ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּסֹובב
ׁשאין  מאמינים לכן אלקּות, לבד ענין איזה על ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום

ׁשאין 37עֹוד  ּכיֿאם מּבלעדֹו, אלקּות ׁשּום  ׁשאין רק ּדלא ,ְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּיׁש ּדבר ׁשּום ׁשאין ּומּכלֿׁשּכן מּבלעדֹו, מציאּות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּום
ׁשּׁשרׁשם  לפי הּוא זה ּדכל ּוממׁשלה, ׁשליטה איזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָלֹו
איזה  על מקֹום נתינת ׁשּום ׁשם ׁשאין ּכזֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמדרגה
העֹולם  אּמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן זה, על נצטּוּו ולכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמציאּות,
ׁשרׁשם  ׁשהרי הּסֹובב, לאֹור ׁשּיכּות להם ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין
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ואילך).36) סע"ב (סז, פמ"ח תניא 37.86)ראה הערה 202 ע' חכ"ה לקו"ש ואילך. קצז ע' תרס"א סה"מ וראה לט. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌB˜Óהחיות  ÒÙBz ‡e‰L ˙BÈ‰ÏÂ ,ÌÈ¯·‡‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ…∆»≈»ƒ¿ƒ¿∆≈»

,ÂÈÏ‡ ÏË·e ˙eiÁ‰ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰L Û‡ ‰p‰ ,˙eiÁ‰ Èa‚Ï¿«≈««ƒ≈«∆«¿ƒ∆««»≈≈»
לכך  ומודע אותו, שמחיה נפש לו שיש בעובדה ומכיר חש שהגוף למרות

˙e‡ÈˆÓa ÏËa BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שיש (בטעות) סבור והוא הנפש לגבי ƒ»»≈»≈ƒ¿ƒ
עצמאית. מציאות ÔÎלו BÓÎe¿≈

Ïk ‡lÓn‰ ¯B‡a Ìb Ô·eÈ»«»«¿«≈»
˙eLaÏ˙‰a ‡e‰L ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆¿ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰a בהם ופועל ¿»»
פנימית  התלבשות בדרך

ונברא  נברא לכל בהתאמה

˙eiÁÏ ÌÈ‡¯·p‰ ÏehaL∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha BÈ‡ ,‰Ê∆≈ƒƒ¿ƒ
אור  שיש לכך שמודע נברא וגם

ומקיים  ומחייה שמהווה אלוקי

לחלוטין  בטל איננו בפרט אותו

כמציאות  עצמו את רואה ועדיין

הנפש) לגבי הגוף (כמו עצמאית

··Bq‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
,ÔÈÓÏÚ Ïk בכל שמאיר »»¿ƒ

כי  בשווה והנבראים העולמות

עליהם  ו"מקיף" "סובב" הוא

בהם  מלובש ואיננו מלמעלה

ומהותם לטיבם ¿BÓÎeבהתאם
˙eiÁ‰ ÔÎ משפיעה שהנפש ≈««

Ûeb‰aבאדם ÈeÏ‚a BÈ‡L∆≈¿»¿«
של  בצורה לה מודע לא והאדם

ברורה, ביחס dÈa‚lLהכרה ∆¿«≈
עלמין" כל ה"סובב ≈‡ÔÈלאור

ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÏÏk לא האלוקי והאור ¿»

מתחשב  ולא מהם "מתפעל"

Ê‰בהם. ˙eiÁ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«∆
ÌÏÚ‰a ‡e‰,בנבראיםÛ‡c ¿∆¿≈¿«

ÌÈ‚ÈOnL והשגה בהבנה ∆«ƒƒ
‰eiÁ˙שכלית Ìb LiL∆≈«««

B˙B‡ ÌÈLÈb¯Ó ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒc36 והמודעות ¿≈»»¿ƒƒ»»≈«¿ƒƒ
ברורה. תחושה איננה ÔÈ‡Óאליו LÈ ˙ee‰˙‰c ÔÈÚ‰a BÓk ‡e‰Â¿¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿«≈≈«ƒ

מלאֿדבר המהווהÔÈ‡‰Lדבר ÌÏÚ‰aהמקור ‡e‰ ונרגש ניכר ואיננו ∆»«ƒ¿∆¿≈
הנ  ÈOÓe‚ברא,ב"יש" Ú„BÈ Li‰L Û‡cשכלית והשגה BLiLבהבנה ¿«∆«≈≈««ƒ∆∆¿

ÔÈ‡‰ ˙‡ LÈb¯Ó BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,B˙B‡ ‰e‰n‰ ÔÈ‡‰ בהרגשה »«ƒ«¿«∆ƒ»»≈«¿ƒ∆»«ƒ
ÌÏÚ‰aמוחשית ‡e‰L ÈÙÏ."מה"יש ונסתר ¿ƒ∆¿∆¿≈

ÛezM‰ ÏÚ e¯‰Ê‰ Ï‡¯NÈ ‡˜ÂcL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«∆«¿»ƒ¿»≈À¿¬««ƒ
אחרת  וסמכות כוח שום אין שמלבדו כזו היא ה' שאחדות להאמין ונצטוו

Á Èa ‡ÏÂ מוזהרים אינם זרה, עבודה לעבוד לא מצווים הם שגם שאף ¿…¿≈…«
השיתוף, eÓˆÚ'‰a˙',על ÌÈL¯LÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‰p‰c המקור ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»«¿

של  ומהותו בעצמותו הוא ישראל נשמות של הרוחני האלוקי והשורש

בעצמו fÓ‰הקדושֿברוךֿהוא ‰hÓÏe יורד ומהותו מעצמותו כשהאור ¿«»ƒ∆
הוא  הנשמות שורש - למטה

,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡a»«≈»»¿ƒ
בעולמות  מהתלבשות שלמעלה

BÊ ‰‚È¯„ÓaL ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆¿«¿≈»
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌeL ÔÈ‡ ולא ≈¿ƒ«»

אפשרות  אפילו בחשבון באה

ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ מציאות «≈∆ƒ¿»
ÔÎÏכלשהי ,˙e˜Ï‡ „·Ï¿«¡…»≈

ישראל ÔÈ‡Lבני ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆≈
„BÚ37 ֿ הקדושֿברוך מלבד

שלהם  והאמונה בעצמו, הוא

גבוהה  ברמה היא ה' באחדות

ÌeLביותר  ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ïc¿…«∆≈
˙e˜Ï‡ כוח מקור של במובן ¡…
Ì‡ŒÈkוסמכות ,B„ÚÏaÓƒƒ¿»ƒƒ

˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
,B„ÚÏaÓ שום אין ואם ƒƒ¿»

העולמות  (וכל מציאות

במציאות  קיימים לא והנבראים

תלוייה  מציאותם אלא עצמאית

אותם  שמהווה האלוקית בחיות

בביטול  אליה בטלים והם

בהרחבה  כמבואר – מוחלט

החסידות) ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒבתורת
c·¯קלֿוחומר ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»

כלשהי  BÏמציאות LiL∆≈
ËÈÏL ‰ÊÈ‡,‰ÏLÓÓe ‰ ≈∆¿ƒ»∆¿»»

וסמכות, Ê‰כוח ÏÎc הסיבה ¿»∆
ישראל  בני של שאמונתם לכך

כזו ברמה ÈÙÏהיא ‡e‰¿ƒ
ÌL¯ML הוא שלהם המקור ∆»¿»

BÊk ‰‚¯„nÓבאלוקות‰ÊÈ‡ ÏÚ ÌB˜Ó ˙È˙ ÌeL ÌL ÔÈ‡L ƒ«¿≈»»∆≈»¿ƒ«»«≈∆
,˙e‡ÈˆÓ כלל נחשבים לא והנבראים העולמות כל eeËˆולגביה ÔÎÏÂ ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
ישראל Ê‰,בני ÏÚכזו ברמה ה' באחדות ‡Bn˙להאמין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó «∆«∆≈≈À

,··Bq‰ ¯B‡Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÏBÚ‰ שלמעלה האור »»∆≈»∆«»»«≈
מקום תופסים לא העולמות ולגביו כאמור, בעולמות, ≈¬∆È¯‰Lמהתלבשות

ÌL¯Lהוא באלוקות העולם אומות של ‰¯ˆÔB,המקור ˙eiBˆÈÁÓ »¿»≈ƒƒ»»
(הצד  אחרא" "סטרא ונקרא הקדושה שכנגד הצד אפילו בעולם, דבר כל שכן

אותו  ומקיים שמהווה האלוקי האור בכוח רק קיים הקדושה) צד שאינו האחר
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b"iyz'dיב ,hay c"ei

וכּידּוע  הרצֹון, ׁשרׁשם 38מחיצֹונּיּות יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
מחיצֹונּיּות  ׁשרׁשם העֹולם ואּמֹות הרצֹון, ְְְִִִִִֵָָָָָָֻמּפנימּיּות
ּבדבר  הּוא הרצֹון ּפנימּיּות ּבאדם ׁשּלמּטה ּדכמֹו ְְְְִִִֶַָָָָָָָָָָהרצֹון,
רק  ּׁשהּוא מה מהּֿׁשאיןּֿכן הּתכלית, הּוא ּבעצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּוא
ּכיֿאם  הרצֹון ּפנימּיּות ּבֹו אין הרי ּדבר, לאיזה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָטפל
ּדנׁשמֹות  למעלה, יּובן כן ּדכמֹו לבד, הרצֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָחיצֹונּיּות

ואּמֹות יׂשר  הרצֹון, מּפנימּיּות ׁשרׁשם הּתכלית, ׁשהם אל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּקליּפה  ּובפרט הרצֹון. מחיצֹונּיּות ׁשרׁשם ְְְִִִִֵַָָָָָָָָהעֹולם
יתּגּבר  ׁשהאדם הּוא ּבהם הּכּונה ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוסטראֿאחרא
מחיצֹונּיּות  ׁשּׁשרׁשם ולהיֹות להֹון. לאּכפיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָעליהן
הּממּלא, ּבאֹור ּבא הרצֹון וחיצֹונּיּות ּבלבד, ְְְְִִִֵַַַָָָָָהרצֹון
לכן  מּמּנּו, ׁשחּוץ לדבר מקֹום נתינת יׁש הּממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבאֹור
והתּבֹוננּות  הּׂשגה ׁשעלֿידי ורק הּׁשּתּוף, על מזהרים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאין
ׁשּלמעלה  מציאּות ׁשּיׁש זה, על ּומזהרים יֹודעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהם
האדם  ולכן ּדאלקיא. אלקא ליּה וקרּו ּומחּיּותם, ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָמהם
וסטראֿאחרא, מהּקליּפה יֹותר ּגרּוע הּוא עברה ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהעֹובר
הּוא  ּדאלקיא אלקא ליּה ּדקרּו מה זה ׁשּגם ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָּדאף
הרי  מּכלֿמקֹום ,יתּבר רצֹונֹו הפ ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָעבֹודהֿזרה
ׁשּיכּות  להם ׁשּיׁש הרצֹון מדרגת הפ עֹוׂשים הם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
להיֹות  עברה, העֹובר יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאליה,
הּדבר  ׁשאֹותֹו אף הּנה לכן הרצֹון, מּפנימּיּות ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשרׁשֹו
הּוא  ּביׂשראל מרידה, זה אין העֹולם אּמֹות אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻעצמֹו
(מיט  עּמֹו קׁשּור ׁשהּוא הרצֹון הפ ׁשהּוא ּכיון ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָמרידה,
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ועוד.38) ואילך. פ"א ז מאמר ומעין קונטרס ואילך. ב עח, להצ"צ סהמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ההשפעה  באופן הבדלים שיש אלא העליון מהרצון נמשך והכול

Úe„iÎÂ38˙Bn‡Â ,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈtÓ ÌL¯L Ï‡¯NÈ ˙BÓLc ¿«»«¿ƒƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿À
,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁÓ ÌL¯L ÌÏBÚ‰"הרצון "פנימיות בין וההבדל »»»¿»≈ƒƒ»»

האדם  מנפש מובן הרצון" Ì„‡aל"חיצוניות ‰hÓlL BÓÎcƒ¿∆¿«»»»»
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt חזק רצון ¿ƒƒ»»

הנפש מפנימיות ‰e‡שנובע
‡e‰ BÓˆÚa ‡e‰L ¯·„a¿»»∆¿«¿

˙ÈÏÎz‰,והמטרהŒ‰Ó ««¿ƒ«
˜¯ ‡e‰M ‰Ó ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«∆«
È¯‰ ,¯·c ‰ÊÈ‡Ï ÏÙË»≈¿≈∆»»¬≈
בו  רוצה האדם בפועל אם גם

אותו להשיג כדי Baופועל ÔÈ‡≈
Ì‡ŒÈk ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»ƒƒ
,„·Ï ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¿«
לצאת  נדרש כשאדם למשל,

שהוא  ברור מסחר, לצורך למסע

מאחר  אבל בנסיעה, מעוניין

ולא  אמצעי רק היא שהנסיעה

ביחס  כטפל היא הרי המטרה

היה ל  יכול המסחר אם (כי עיקר

על  מוותר היה במקומו להתנהל

גבוהה, יותר וברמה הנסיעה.

לגבי  אמצעי הוא המסחר גם

שבעומק  הריווח של המטרה

רק  הוא הריווח גם יותר

שבהם  הדברים להשגת אמצעי

רוצה) באמת ÔÎהוא BÓÎcƒ¿≈
,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ העליון ברצון »¿«¿»

Ï‡¯NÈבאלוקות, ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈
˙ÈÏÎz‰ Ì‰L והמטרה ∆≈««¿ƒ

הבריאה, ומקורם ÌL¯Lשל »¿»
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈtÓ,העליון ƒ¿ƒƒ»»

ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁÓ ÌL¯L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ישראל לבני ביחס כי ¿À»»»¿»≈ƒƒ»»
העיקר. לגבי כטפל הוא בעולם Œ‡¯ËÒÂמקומם ‰tÈÏw‰ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»

Ì‰a ‰ek‰ ÏkL ‡¯Á‡בריאתם של הקיום ‰e‡והמטרה לצורך לא «¬»∆»««»»»∆
כדי  אמצעי הם אלא עצמם ÈÙk‡Ï‡שלהם Ô‰ÈÏÚ ¯ab˙È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ«¿»

ÔB‰Ï הרצון מחיצוניות נובעת שלהם והקיום החיות ולכן אותם, לכפות ¿
ה'קליפות' [של וחיותם "שיניקתם כב: פרק התניא בספר (וכמבואר העליון

ופירוש  דקדושה, אחוריים מבחינת אלא פנים מבחינת אינה אחרא'] וה'סטרא

כתפו  כלאחר לו שמשליכו ברצונו שלא לשונאו דבר הנותן כאדם אחוריים

פנימית  הוא פנים בחינת למעלה כך אותו, משנאתו ממנו פניו מחזיר כי

הקרוב  לכל חיות להשפיע ה' חפץ אשר האמיתי וחפצו העליון הרצון

אשר  ה' תועבת היא והטומאה אחרא הסטרא אבל דקדושה מסטרא אליו

אחוריים  בחינת נקרא וזה הרצון... מפנימיות חיות לה משפיע ואינו שנא

הוא"). ברוך העליון ÌL¯MLדרצון ˙BÈ‰ÏÂ ובפרט העולם אומות של ¿ƒ¿∆»¿»
והסטראֿאחרא, eiBˆÈÁÂ˙הקליפות ,„·Ïa ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ

‡a ÔBˆ¯‰ ומתגלה ‰lÓn‡ונמשך ¯B‡·c ,‡lÓn‰ ¯B‡a »»»¿«¿«≈¿»«¿«≈
¯·„Ï ÌB˜Ó ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«»¿»»

,epnÓ ıeÁL זהו וכאמור ∆ƒ∆
מהעולמות  ש"מושפע" אור

כביכול, בעולמות, ו"מתחשב"

ÏÚ ÌÈ¯‰ÊÓ ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈À¿»ƒ«
,ÛezM‰ להאמין להם ומותר «ƒ

לחש  ובמקביל בטעות בה' וב

יש  אחרים לדברים שגם

וסמכות  כוח ואפילו מציאות

‰‚O‰ È„ÈŒÏÚL ˜¯Â¿«∆«¿≈«»»
,ÌÈÚ„BÈ Ì‰ ˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿≈¿ƒ

,‰Ê ÏÚ ÌÈ¯‰ÊÓe שהרי À¿»ƒ«∆
לגמרי  בה' לכפור להם אסור

לעבוד  שלא מוזהרים הם וגם

גם  ולכן ממש זרה עבודה

לדעת, וחייבים יודעים, הם

‰ÏÚÓlL ˙e‡ÈˆÓ LiL∆≈¿ƒ∆¿«¿»
e¯˜Â ,Ì˙eiÁÓe Ì‰Ó≈∆≈«»¿»

Ï dÈÏקדושֿברוךֿהוא‡˜Ï‡ ≈¡»»
.‡È˜Ï‡c¿∆»«»

לשאלה  המענה מובן ומעתה

האדם  מדוע לעיל: שנשאלה

מאלוקות  נפרד עבירה העובר

אחרא  והסטרא מהקליפות יותר

עבודה  עובדים הם לכאורה והרי

שליטה  מייחסים שהם בכך זרה

האלוקות? מלבד אחרים לכוחות

היא: ‰‡„Ìוהתשובה ÔÎÏÂ¿»≈»»»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ‰tÈÏw‰Ó ¯˙BÈ Úe¯b ‡e‰ ‰¯·Ú ¯·BÚ‰»≈¬≈»»«≈≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
Œ‰„B·Ú ‡e‰ ‡È˜Ï‡c ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯˜c ‰Ó ‰Ê ÌbL Û‡c¿«∆«∆«¿»≈¡»»¿∆»«»¬»

È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,C¯a˙È BBˆ¯ CÙ‰ ‡e‰L ‰¯Ê שהם בכך »»∆≈∆¿ƒ¿»≈ƒ»»¬≈
ב"שיתוף" ÌÈNBÚמאמינים Ì‰ ÔÈ‡פעולהÔBˆ¯‰ ˙‚¯„Ó CÙ‰ ≈≈ƒ≈∆«¿≈«»»

,‰ÈÏ‡ ˙eÎiL Ì‰Ï LiL זו בדרגא כי הרצון" "חיצוניות שהיא ∆≈»∆«»≈∆»
כלשהי מקום תפיסת אחרת למציאות יש Ï‡¯NÈאכן ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»≈

,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈtÓ BL¯ML ˙BÈ‰Ï ,‰¯·Ú ¯·BÚ‰ דרגה »≈¬≈»ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒƒ»»
מקום  תפיסת שום לנבראים אין B˙B‡Lשלגביה Û‡ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«∆

BÓˆÚ ¯·c‰"ב"שיתוף מוטעית ‰ÌÏBÚאמונה ˙Bn‡ Ïˆ‡ «»»«¿≈∆À»»
‰„È¯Ó ‰Ê ÔÈ‡,כך על מוזהרים È¯Ó„‰ואינם ‡e‰ Ï‡¯NÈa ≈∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ממש, זרה כעבודה e‰L‡ונחשב ÔBˆ¯‰ CÙ‰ ‡e‰L ÔÂÈk≈»∆≈∆»»∆
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יֹותר  ּגרּוע הּוא ולכן פארּבּונּדען), איז ער ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָוועלכן
מאלקּות. ּבתכלית ונפרד וסטראֿאחרא, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמהּקליּפה
יכֹול  ואינֹו רֹוצה ׁשאינֹו הּוא יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָולהיֹות
עברה, ׁשּיעבר ּכלל ׁשּי אינֹו לכן מאלקּות, נפרד ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלהיֹות
נדמה  זה ּדמּׁשּום האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלּולא
על  והּבחינה מאלקּות. נפרד עלֿידיֿזה נעׂשה ׁשאינֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹו
לטעֹות  מקֹום ׁשאין ענין איזה יׁשנֹו ּדכאׁשר היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָזה
קל  אפילּו אז הרי מאלקּות, נפרד ׁשאינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹולחׁשב
ׁשּלא  ּבמסירּותֿנפׁש עֹומד ּביֹותר ּופחּות ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּבּקּלים

יתּבר רצֹונֹו על ׁשעלֿידי 39לעבֹור יֹודע ׁשהּוא ּכיון , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּוכמֹו רחמנאֿליצלן. מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעברה

האמצעי  אדמּו"ר כ"ק רעתֹוח ׁשּכתב ירּבה אׁשר זה ּדגם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבפעל  נפׁשֹו מֹוסר הּוא ּגם הּנה ׁשּבעֹולם, העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבכל
נפרד  ׁשּנעׂשה יֹודע ׁשהּוא ּכיון הּׁשם, קּדּוׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּדבר  ׁשּמקֹור ולהיֹות אפן. ּבׁשּום יכֹול אינֹו וזה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶָָָֹֹמאלקּות,
ׁשהּוא  מה'עצמּות' ׁשרׁשם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
אחד  ּבכל נמצא הּוא לכן ּכּנ"ל, מהתחּלקּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה
ּבגדֹול  ׁשּזהּו היינּו ּכלל, התחּלקּות ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָואחד,
קל  ּדגם זאת ועֹוד ּבׁשוה. ׁשּבּקּלים ּובקל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבּגדֹולים
 ֿ ּדמסירּות הּתנּועה ּבֹו מתעֹוררת ּכאׁשר הּנה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבּקּלים
ּדגם  זֹו, לתנּועה מתאימים נפׁשֹו עניני ּכל הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָנפׁש,
עֹומד  הּוא ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשאין אף לבד, ּומעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּבדּבּור
מהתחּלקּות, למעלה היא זֹו ּתנּועה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּבמסירּותֿנפׁש,

ּבּה. נכללים נפׁשֹו ּכח ֹות ּכל הּנה ְְְִִִֵַָָָָֹֹולזאת
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פי"ח.39) תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÚcea¯‡Ùהיהודי ÊÈ‡ ¯Ú ÔÎÏÚÂÂ ËÈÓ) BnÚ ¯eL˜ זו בדרגה »ƒƒ∆¿∆∆ƒ«¿¿∆

קשור  הוא Œ‡¯ËÒÂשבה ‰tÈÏw‰Ó ¯˙BÈ Úe¯b ‡e‰ ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«≈≈«¿ƒ»¿ƒ¿»
˙e˜Ï‡Ó ˙ÈÏÎ˙a „¯ÙÂ ,‡¯Á‡.נפרדים שהם מכפי יותר עוד «¬»¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¡…

Ï‡¯NÈ Ïk Ú·ËaL ˙BÈ‰ÏÂמהותו ¯Bˆ‰בעצם BÈ‡L ‡e‰ ¿ƒ¿∆¿∆«»ƒ¿»≈∆≈∆
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»
CiL BÈ‡ ÔÎÏ ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»≈≈«»

ייתכן ÚiL·¯לא ÏÏk¿»∆«¬…
˙eËL Áe¯‰ ‡ÏeÏ ,‰¯·Ú¬≈»≈»«¿
,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆
BÏ ‰Ó„ ‰Ê ÌeMÓc¿ƒ∆ƒ¿∆

ŒÏÚבטעות  ‰NÚ BÈ‡L∆≈«¬∆«
˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»≈¡…
שלמעשה  יודע היה אילו אבל

נפרד  נעשה עבירה כל עלֿידי

כלל. חוטא היה לא מאלוקות,

‰ÈÁa‰Â ההוכחה המבחן, ¿«¿ƒ»
‰Ê ÏÚ בגלל רק הוא שהחטא «∆

שבעצם  לעובדה מודעות חוסר

פירוד  גורמת עבירה È‰ƒ‡כל
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ BLÈ ¯L‡Îc¿«¬∆∆¿≈∆ƒ¿»
˙BÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿
„¯Ù BÈ‡L ·LÁÏÂ¿«¿…∆≈ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó כשאדם למשל, ≈¡…
זרה  עבודה של ניסיון בפני עומד

˜Ïממש eÏÈÙ‡ Ê‡ È¯‰¬≈»¬ƒ«
¯˙BÈa ˙eÁÙe ÌÈlwaL∆««ƒ»¿≈
עובר  כן כלל שבדרך אדם

"קל  נקרא ולכן עבירות

Œ˙e¯ÈÒÓaשבקלים" „ÓBÚ≈ƒ¿ƒ
LÙ בחייו לשלם אפילו ומוכן ∆∆

BBˆ¯ ÏÚ ¯B·ÚÏ ‡lL של ∆…«¬«¿
C¯a˙È39‡e‰Lה' ÔÂÈk , ƒ¿»≈≈»∆

‰¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚL Ú„BÈ≈«∆«¿≈»¬≈»
לכך)הזו  מודע אינו שבהן אחרות מעבירות Ù¯„(בשונה ‰NÚ«¬∆ƒ¿»

.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…«¬»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL BÓÎe ח‰a¯È ¯L‡ ‰Ê Ì‚c ¿∆»««¿»∆¿»ƒ¿«∆¬∆«¿∆

,ÌÏBÚaL ˙B¯·Ú‰ ÏÎa B˙Ú¯ ביותר פחותה רוחנית בדרגה ונמצא »»¿»»¬≈∆»»
שבקלים") ÏÚÙa("קל BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰ Ìb ‰p‰ בפני ניצב הוא אם ƒ≈«≈«¿¿…«

למות  מוכן הוא בחייו לשלם או זרה עבודה לעבוד בידו והברירה »ÏÚניסיון,
‰ÊÂ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚpL Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈≈»∆≈«∆«¬»ƒ¿»≈¡…¿∆

È BÈ‡.ÔÙ‡ ÌeLa ÏBÎ ≈»¿…∆

¯B˜nL ˙BÈ‰ÏÂשל והסיבה Ê‰השורש ¯·c על נפשו את מוסר שאדם ¿ƒ¿∆¿»»∆
כאלה במקרים השם ÌL¯Lקידוש Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈»¿»

'˙eÓˆÚ'‰Ó בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו e‰L‡עצמותו ≈»«¿∆
,Ï"pk ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ לחילוקי מקום אין שב'עצמות' וכיוון ¿«¿»≈ƒ¿«¿««

שקשור  דבר הרי דרגות,

כולם  אצל נמצא ב'עצמות'

ÏÎaבשווה ‡ˆÓ ‡e‰ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿»
ÌeL ÈÏ·e ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¿ƒ

,ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ כל ללא ƒ¿«¿¿»
מבחינת  לאדם אדם בין הבדלים

הרוחנית e‰fLדרגתו eÈÈ‰«¿∆∆
Ï˜·e ÌÈÏB„baL ÏB„‚a¿»∆«¿ƒ¿«

.‰ÂLa ÌÈlwaL∆««ƒ¿»∆
˙‡Ê „BÚÂ שגם בלבד זו לא ¿…

רק  (ולא שבקלים" ה"קל

מוכן  שבגדולים") ה"גדול

השם  קידוש על נפשו את למסור

יעבור  שאם לכך מודע (כשהוא

מאלוקות) ייפרד העבירה את

מזו יתירה ˜Ïאלא Ì‚c¿««
¯L‡k ‰p‰ ÌÈlwaL∆««ƒƒ≈«¬∆

Ba ˙¯¯BÚ˙Ó בנפשו ƒ¿∆∆
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰Úez‰«¿»ƒ¿ƒ∆∆
BLÙ ÈÈÚ Ïk È¯‰¬≈»ƒ¿¿≈«¿
,BÊ ‰Úe˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒƒ¿»
‰NÚÓe ¯ea„a Ì‚c¿«¿ƒ«¬∆
BaÏÂ ÂÈt ÔÈ‡L Û‡ ,„·Ï¿««∆≈ƒ¿ƒ
„ÓBÚ ‡e‰ ,ÔÈÂL»ƒ≈

,LÙŒ˙e¯ÈÒÓa אף כלומר, ƒ¿ƒ∆∆
לעלות  יכולה הייתה שלכאורה

להמשיך  אפשרות בדעתו

ובמחשבתו, בליבו בה' להאמין

מאלוקות, נפרד להיות לא וכך

ולבו  פיו אין כזה שבאופן וכיוון ומעשה, בדיבור רק זרה עבודה ולעבוד

להישאר  וגם ה' באחדות לכפור לא גם איך פיתרון להיות יכול היה זה שווין

הדבר  שבקלים", "קל אדם הוא אחרים שבדברים ולמרות זאת ובכל בחיים,

בו  המסירותֿנפש של ("התנועה") הנפשי המצב כי כלל בדעתו עולה לא

והמעשה הדיבור גם כולל מציאותו, כל את מקיפה נמצא Úez‰הוא Èkƒ¿»
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊ פרטי וכל נפשו חלקי כל את ומקיפה ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿
מידה באותה האדם של BLÙמציאותו ˙BÁk Ïk ‰p‰ ˙‡ÊÏÂ¿»…ƒ≈»…«¿
da ÌÈÏÏÎ.הכלל מן יוצא בלי ƒ¿»ƒ»
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

יֹותר  ּגרּוע הּוא ולכן פארּבּונּדען), איז ער ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָוועלכן
מאלקּות. ּבתכלית ונפרד וסטראֿאחרא, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמהּקליּפה
יכֹול  ואינֹו רֹוצה ׁשאינֹו הּוא יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָולהיֹות
עברה, ׁשּיעבר ּכלל ׁשּי אינֹו לכן מאלקּות, נפרד ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלהיֹות
נדמה  זה ּדמּׁשּום האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלּולא
על  והּבחינה מאלקּות. נפרד עלֿידיֿזה נעׂשה ׁשאינֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹו
לטעֹות  מקֹום ׁשאין ענין איזה יׁשנֹו ּדכאׁשר היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָזה
קל  אפילּו אז הרי מאלקּות, נפרד ׁשאינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹולחׁשב
ׁשּלא  ּבמסירּותֿנפׁש עֹומד ּביֹותר ּופחּות ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּבּקּלים

יתּבר רצֹונֹו על ׁשעלֿידי 39לעבֹור יֹודע ׁשהּוא ּכיון , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּוכמֹו רחמנאֿליצלן. מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעברה

האמצעי  אדמּו"ר כ"ק רעתֹוח ׁשּכתב ירּבה אׁשר זה ּדגם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבפעל  נפׁשֹו מֹוסר הּוא ּגם הּנה ׁשּבעֹולם, העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבכל
נפרד  ׁשּנעׂשה יֹודע ׁשהּוא ּכיון הּׁשם, קּדּוׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּדבר  ׁשּמקֹור ולהיֹות אפן. ּבׁשּום יכֹול אינֹו וזה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶָָָֹֹמאלקּות,
ׁשהּוא  מה'עצמּות' ׁשרׁשם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
אחד  ּבכל נמצא הּוא לכן ּכּנ"ל, מהתחּלקּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה
ּבגדֹול  ׁשּזהּו היינּו ּכלל, התחּלקּות ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָואחד,
קל  ּדגם זאת ועֹוד ּבׁשוה. ׁשּבּקּלים ּובקל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשּבּגדֹולים
 ֿ ּדמסירּות הּתנּועה ּבֹו מתעֹוררת ּכאׁשר הּנה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבּקּלים
ּדגם  זֹו, לתנּועה מתאימים נפׁשֹו עניני ּכל הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָנפׁש,
עֹומד  הּוא ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשאין אף לבד, ּומעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּבדּבּור
מהתחּלקּות, למעלה היא זֹו ּתנּועה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּבמסירּותֿנפׁש,

ּבּה. נכללים נפׁשֹו ּכח ֹות ּכל הּנה ְְְִִִֵַָָָָֹֹולזאת
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פ"ה.ח) העבודה קונטרס ב. לב, אמור לקו"ת ג"כ וראה ועוד. פ"ח חיים דרך

פי"ח.39) תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÚcea¯‡Ùהיהודי ÊÈ‡ ¯Ú ÔÎÏÚÂÂ ËÈÓ) BnÚ ¯eL˜ זו בדרגה »ƒƒ∆¿∆∆ƒ«¿¿∆

קשור  הוא Œ‡¯ËÒÂשבה ‰tÈÏw‰Ó ¯˙BÈ Úe¯b ‡e‰ ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«≈≈«¿ƒ»¿ƒ¿»
˙e˜Ï‡Ó ˙ÈÏÎ˙a „¯ÙÂ ,‡¯Á‡.נפרדים שהם מכפי יותר עוד «¬»¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¡…

Ï‡¯NÈ Ïk Ú·ËaL ˙BÈ‰ÏÂמהותו ¯Bˆ‰בעצם BÈ‡L ‡e‰ ¿ƒ¿∆¿∆«»ƒ¿»≈∆≈∆
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»
CiL BÈ‡ ÔÎÏ ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»≈≈«»

ייתכן ÚiL·¯לא ÏÏk¿»∆«¬…
˙eËL Áe¯‰ ‡ÏeÏ ,‰¯·Ú¬≈»≈»«¿
,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆
BÏ ‰Ó„ ‰Ê ÌeMÓc¿ƒ∆ƒ¿∆

ŒÏÚבטעות  ‰NÚ BÈ‡L∆≈«¬∆«
˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»≈¡…
שלמעשה  יודע היה אילו אבל

נפרד  נעשה עבירה כל עלֿידי

כלל. חוטא היה לא מאלוקות,

‰ÈÁa‰Â ההוכחה המבחן, ¿«¿ƒ»
‰Ê ÏÚ בגלל רק הוא שהחטא «∆

שבעצם  לעובדה מודעות חוסר

פירוד  גורמת עבירה È‰ƒ‡כל
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ BLÈ ¯L‡Îc¿«¬∆∆¿≈∆ƒ¿»
˙BÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿
„¯Ù BÈ‡L ·LÁÏÂ¿«¿…∆≈ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó כשאדם למשל, ≈¡…
זרה  עבודה של ניסיון בפני עומד

˜Ïממש eÏÈÙ‡ Ê‡ È¯‰¬≈»¬ƒ«
¯˙BÈa ˙eÁÙe ÌÈlwaL∆««ƒ»¿≈
עובר  כן כלל שבדרך אדם

"קל  נקרא ולכן עבירות

Œ˙e¯ÈÒÓaשבקלים" „ÓBÚ≈ƒ¿ƒ
LÙ בחייו לשלם אפילו ומוכן ∆∆

BBˆ¯ ÏÚ ¯B·ÚÏ ‡lL של ∆…«¬«¿
C¯a˙È39‡e‰Lה' ÔÂÈk , ƒ¿»≈≈»∆

‰¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚL Ú„BÈ≈«∆«¿≈»¬≈»
לכך)הזו  מודע אינו שבהן אחרות מעבירות Ù¯„(בשונה ‰NÚ«¬∆ƒ¿»

.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…«¬»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL BÓÎe ח‰a¯È ¯L‡ ‰Ê Ì‚c ¿∆»««¿»∆¿»ƒ¿«∆¬∆«¿∆

,ÌÏBÚaL ˙B¯·Ú‰ ÏÎa B˙Ú¯ ביותר פחותה רוחנית בדרגה ונמצא »»¿»»¬≈∆»»
שבקלים") ÏÚÙa("קל BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰ Ìb ‰p‰ בפני ניצב הוא אם ƒ≈«≈«¿¿…«

למות  מוכן הוא בחייו לשלם או זרה עבודה לעבוד בידו והברירה »ÏÚניסיון,
‰ÊÂ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚpL Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈≈»∆≈«∆«¬»ƒ¿»≈¡…¿∆

È BÈ‡.ÔÙ‡ ÌeLa ÏBÎ ≈»¿…∆

¯B˜nL ˙BÈ‰ÏÂשל והסיבה Ê‰השורש ¯·c על נפשו את מוסר שאדם ¿ƒ¿∆¿»»∆
כאלה במקרים השם ÌL¯Lקידוש Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈»¿»

'˙eÓˆÚ'‰Ó בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו e‰L‡עצמותו ≈»«¿∆
,Ï"pk ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ לחילוקי מקום אין שב'עצמות' וכיוון ¿«¿»≈ƒ¿«¿««

שקשור  דבר הרי דרגות,

כולם  אצל נמצא ב'עצמות'

ÏÎaבשווה ‡ˆÓ ‡e‰ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿»
ÌeL ÈÏ·e ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¿ƒ

,ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ כל ללא ƒ¿«¿¿»
מבחינת  לאדם אדם בין הבדלים

הרוחנית e‰fLדרגתו eÈÈ‰«¿∆∆
Ï˜·e ÌÈÏB„baL ÏB„‚a¿»∆«¿ƒ¿«

.‰ÂLa ÌÈlwaL∆««ƒ¿»∆
˙‡Ê „BÚÂ שגם בלבד זו לא ¿…

רק  (ולא שבקלים" ה"קל

מוכן  שבגדולים") ה"גדול

השם  קידוש על נפשו את למסור

יעבור  שאם לכך מודע (כשהוא

מאלוקות) ייפרד העבירה את

מזו יתירה ˜Ïאלא Ì‚c¿««
¯L‡k ‰p‰ ÌÈlwaL∆««ƒƒ≈«¬∆

Ba ˙¯¯BÚ˙Ó בנפשו ƒ¿∆∆
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰Úez‰«¿»ƒ¿ƒ∆∆
BLÙ ÈÈÚ Ïk È¯‰¬≈»ƒ¿¿≈«¿
,BÊ ‰Úe˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒƒ¿»
‰NÚÓe ¯ea„a Ì‚c¿«¿ƒ«¬∆
BaÏÂ ÂÈt ÔÈ‡L Û‡ ,„·Ï¿««∆≈ƒ¿ƒ
„ÓBÚ ‡e‰ ,ÔÈÂL»ƒ≈

,LÙŒ˙e¯ÈÒÓa אף כלומר, ƒ¿ƒ∆∆
לעלות  יכולה הייתה שלכאורה

להמשיך  אפשרות בדעתו

ובמחשבתו, בליבו בה' להאמין

מאלוקות, נפרד להיות לא וכך

ולבו  פיו אין כזה שבאופן וכיוון ומעשה, בדיבור רק זרה עבודה ולעבוד

להישאר  וגם ה' באחדות לכפור לא גם איך פיתרון להיות יכול היה זה שווין

הדבר  שבקלים", "קל אדם הוא אחרים שבדברים ולמרות זאת ובכל בחיים,

בו  המסירותֿנפש של ("התנועה") הנפשי המצב כי כלל בדעתו עולה לא

והמעשה הדיבור גם כולל מציאותו, כל את מקיפה נמצא Úez‰הוא Èkƒ¿»
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊ פרטי וכל נפשו חלקי כל את ומקיפה ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿
מידה באותה האדם של BLÙמציאותו ˙BÁk Ïk ‰p‰ ˙‡ÊÏÂ¿»…ƒ≈»…«¿
da ÌÈÏÏÎ.הכלל מן יוצא בלי ƒ¿»ƒ»
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b"iyz'dיד ,hay c"ei

ׁשאינֹוe‡·e¯ה) יׂשראל איׁש ּכל ּׁשּבטבע מה הענין ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּנה  מאלקּות, נפרד להיֹות יכֹול ואינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶָָֹרֹוצה

חּיים' ּב'עץ ּבֹורא,ט איתא  אחד קטן ניצֹוץ ּדיׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ואפן  יחידה. הּנקרא נברא, אחד ּבניצֹוץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתלּבׁש
נמצא  וזה אחד. ּדבר נעׂשים ׁשהם הּוא זֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהתלּבׁשּות
קּוקענּדיק) (ניט הּבט מּבלי מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבכל
ׁשמֹות  הד' ׁשאר ׁשּמּצד והענינים הּגלּויים ּכחֹותיו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל
ּכמֹו מהּכלים, ׁשרׁשֹו נברא ׁשהּניצֹוץ אף והּנה לּה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁש

ּבארּכה  צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ענינם י ׁשּכתב וכלים , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּׁשרש  ידּוע הרי מּכלֿמקֹום והתחּלקּות, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהגּבלה

הּכלים  מּפנימּיּות הּוא יחידה 40הּנׁשמֹות ּבחינת ּובפרט , ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
לבּוׁש ׁשהּוא הּנׁשמֹות מחצב מאֹור הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָׁשּׁשרׁשּה

הּספירֹות  קדמֹון'41למחצב 'אדם  חיצֹונּיּות ׁשהם  , ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
קדמֹון', 'אדם חיצֹונּיּות ּופנימּיּות הּוא הּנׁשמֹות ּדמחצב ְְְְְִִִִַַַַָָָ

'אדם  ּפנימּיּות הּוא הּספירֹות ּומחצב קדמֹון' ְְְְִִִַַַַָָָָ'אדם
אּלא  מּזה, זה נבּדלים ּדברים ב' זה ואין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָקדמֹון',
ּפנימּיּות  הרי הּכלים, מּפנימּיּות ׁשּׁשרׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּדהּנׁשמֹות
ּדכמֹו ּבתֹוכם, הּמתלּבׁש האֹור עם מיחדת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּכלים
מקֹום  ּבסמיכּות היא הּכלי ּפנימּיּות הרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָׁשּבגׁשמּיּות
ּברּוחנּיּות  הּוא כן ּכמֹו ּבתֹוכֹו, הּמתלּבׁש ְְְְְִִֵֵַַַָָָלהּדבר
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א).ט) כז, ראה בלקו"ת (הובא פ"א אבי"ע דרושי שער ראה

שני.י) שער ח"ג להרח"ו הקדושה שער שם. לקו"ת ראה

ועוד.40) ואילך. ד קיד, פינחס האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ג. ע, ליוהכ"פ דרושים ואילך. סע"ג כו, ראה ראה 41)לקו"ת ― בכ"ז

שנה-זו  הדסה את אומן ויהי ד"ה שט. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. ערב ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז י. שבהערה ולקו"ת להרח"ו שה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïk Ú·ËaM ‰Ó ÔÈÚ‰ ¯e‡·e מהותו ‰) עצם מצד ≈»ƒ¿»«∆¿∆«»ƒƒ¿»≈

‡˙È‡ ‰p‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈¡…ƒ≈ƒ»
'ÌÈiÁ ıÚ'a האריז"לט Ba¯‡מכתבי „Á‡ ÔË˜ ıBˆÈ LÈc היינו ¿≈«ƒ¿≈ƒ»»∆»≈

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא ·¯‡ניצוץ „Á‡ ıBˆÈa LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿»
היהודית «¿p‰«ƒ˜¯‡בנשמה

‰„ÈÁÈ הגבוהה הדרגה שהיא ¿ƒ»
בנשמה. ∆…¿ÔÙ‡Âביותר
BÊ ˙eLaÏ˙‰ ניצוץ של ƒ¿«¿

הנברא בניצוץ ‰e‡הבורא
.„Á‡ ¯·c ÌÈNÚ Ì‰L∆≈«¬ƒ»»∆»

‰ÊÂהבורא ÏÎaניצוץ ‡ˆÓ ¿∆ƒ¿»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
כאמור, שבנשמתו, ב'יחידה'

ËÈ) Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈ƒ
ÏÚ (˜ÈcÚ˜e˜ המצב ∆¿ƒ«

של ‰ÌÈÈeÏbהרוחני ÂÈ˙BÁk…»«¿ƒ
והרגש  השכל בעיקר שהם

המחשבה, באמצעות הפועלים

והמעשה ÌÈÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒהדיבור
הנפש  חלקי בשאר מצבו

˙BÓL '„‰ ¯‡L „vnL∆ƒ«¿»«≈
dÏ LiL מלבד) לנשמה ∆≈»

הדרגה  כאמור שהיא ה'יחידה'

רוח, נפש, – והם ביותר, הגבוהה

חיה). ‡Ûנשמה, ‰p‰Â¿ƒ≈«
BL¯L ‡¯· ıBˆÈp‰L∆«ƒƒ¿»»¿

,ÌÈÏk‰Ó בקבלה כמבואר ≈«≈ƒ
(בעיקר  האלוקי האור וחסידות,

מלובשים  שה'אורות' כך ופועל מתגלה העליונות) הספירות עשר של זה

באמצעות  פועלים הנפש שכוחות (כשם האור את וקולטים המכילים ב'כלים'

כוח  – אותם ולקלוט להכיל מתאימים כלים המהווים הגוף באברי התלבשות

הלאה) וכך ביד התנועה כוח בעין, ‡„eÓ"¯הראיה ˜"Î ·˙kL BÓk¿∆»««¿
‰k¯‡a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ י,˙e˜lÁ˙‰Â ‰Ïa‚‰ ÌÈÚ ÌÈÏÎÂ , «∆«∆∆«¬À»¿≈ƒƒ¿»»«¿»»¿ƒ¿«¿

ואילו  הבליֿגבול עניין את מסמל והוא ולהשפיע להאיר ומהותו טבעו האור

המתאים  במקום ויושפע שיומשך כדי האור את ולהגביל למדוד עניינם הכלים

המתאימה  ומידהÌB˜ÓŒÏkÓובמידה גבול מבטא שהכלי ‰¯Èלמרות ƒ»»¬≈
Úe„Èהחסידות ‰ÌÈÏkבתורת ˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ˙BÓLp‰ ˘¯ML40, »«∆…∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ

ספירות  עשר פנימיות "שהן הזקן: לרבנו תורה' ב'לקוטי נאמר כך (ועל

ומתלבש  השורה סוף אין אור בחינת נשמתא, לגבי כגופא שהן דאצילות

שגם  הפנימיות בעניין ומבאר ומוסיף דאצילות", כלים בחינת והיינו בתוכם...

אמצע  פנימיות, – בחינות שלוש כביכול, יש, העליונות הספירות של בכלים

"עלו  ישראל ונשמות ומעשה. דיבור למחשבה, המקבילות וחיצוניות,

הכלים) בפנימיות היינו ÈÁÈ„‰במחשבה", ˙ÈÁa Ë¯Ù·e הדרגה ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»
בורא' ה'ניצוץ מלובש שבה בנשמה ביותר ‰e‡הגבוהה dL¯ML מדרגה ∆»¿»

"פנימיות  מאשר גבוהה יותר

ÁÓˆ·הכלים", ¯B‡Ó≈«¿«
Le·Ï ‡e‰L ˙BÓLp‰«¿»∆¿

˙B¯ÈÙq‰ ·ˆÁÓÏ41, נאמר ¿«¿««¿ƒ
תקינת  "לבושין אליהו' ב'פתח

נשמתין" פרחין דמנייהו לון

וחסידות  בקבלה כך על ומבואר

מה"לבושים" נמשכות שהנשמות

שאחת  קדמון" "אדם בחינת של

מחצב  "אור היותו שבו הבחינות

נמשכו  שממנו האור הנשמות"

הוא  זה ואור הנשמות. ונחצבו

מחצב  ל"אור "לבוש"

נמשכו  שממנו האור הספירות",

הספירות שתי Ì‰Lונחצבו ∆≈
מקור  שהם הללו הבחינות

הספירות  ומקור הנשמות

'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiBˆÈÁƒƒ»»«¿
,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ»»«¿
בה  העליונה, המחשבה (בחינת

של  ובמחשבתו ברצונו עלה

את  לברוא הקדושֿברוךֿהוא

תחילה  התעוררה העולם,

הכוללת  כללית אחת כמחשבה

(כאדם  אחת ובסקירה אחת במחשבה הנבראים כל ואת העולמות כל את

במחשבה  כלולים הפרטים כל הרצון התעוררות ובתחילת בית לבנות הרוצה

עד  מעלה מלמעלה הדרגות, כל נכללות זו שבמחשבה וכיוון כללית) אחת

שמורכב  ל"אדם" הדמיון בגלל קדמון" "אדם נקראת זו בחינה מטה, למטה

ות  עליונות רבות, הקודם מדרגות עצמו סוף לאין קשור שהוא ובגלל חתונות,

"קדמון") נקרא הוא הרי הנבראים ‰e‡לכל ˙BÓLp‰ ·ˆÁÓc¿«¿««¿»
Ì„‡' ˙eiÓÈt ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰ ·ˆÁÓe 'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiBˆÈÁƒƒ»»«¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ»»
˙BÓLp‰c ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc· ÌÈ¯·c '· ‰Ê ÔÈ‡Â ,'ÔBÓ„«̃¿¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»¿«¿»
˙„ÁÈÓ ‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈt È¯‰ ,ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈtÓ ÌL¯ML∆»¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¬≈¿ƒƒ«≈ƒƒ¿À∆∆

‰¯Èמאוחדת ˙eiÓL‚aL BÓÎc ,ÌÎB˙a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ÌÚƒ»«ƒ¿«≈¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¬≈
LaÏ˙n‰ ¯·c‰Ï ÌB˜Ó ˙eÎÈÓÒa ‡È‰ ÈÏk‰ ˙eiÓÈt ונמצא ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«»»«ƒ¿«≈

˙„ÁÈÓ ‡È‰ ÈÏk‰ ˙eiÓÈtL ˙eiÁe¯a ‡e‰ ÔÎ BÓk ,BÎB˙a¿¿≈¿»ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒƒ¿À∆∆
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ּבתֹוכֹו, הּמתלּבׁש האֹור עם מיחדת היא הּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּפנימּיּות
ּדחיצֹונּיּות  האֹור. עצם עם ּגם מיחדת ׁשהיא יֹותר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻועֹוד
זאת  לבד הּנה לחּוץ, להׁשּפיע ּכדי ׁשענינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּכלי,
האֹור  הרי ּבתֹוכֹו, הּמתלּבׁש האֹור עם מיחדת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׁשּנמׁש האֹור רק הּוא לחּוץ ונמׁש הּכלי ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעֹובר
והתּגּלּות  הׁשּפעה ּבֹו ׁשּׁשּי האֹור היינּו הּזּולת, ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאל
הּנה  הּכלי, ּפנימּיּות מהּֿׁשאיןּֿכן מּמּנּו, ׁשחּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלדבר
מיחדת  היא ׁשּבתֹוכֹו, האֹור עם מיחדת ׁשהיא זאת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֻֻלבד
לדבר  ּבא אינֹו הׁשּתלׁשלּות ׁשּבדר האֹור, עצם עם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגם
הּׂשכל  הׁשּפעת ּבין ההפרׁש עלּֿדר והּוא מּמּנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשחּוץ

הּטּפה  מׁשּפיע 42והׁשּפעת ׁשהרב מה הּׂשכל ּדהׁשּפעת , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
מׁש הּנה ולכן ּבלבד, חיצֹונית הׁשּפעה היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלתלמידֹו,

ּדרּביּה אּדעּתיּה קאים לא ּכל 43זמן  מבין ׁשהּוא ּדאף , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
אּדעּתיּה, קאים לא מּכלֿמקֹום הרב, לֹו ׁשאמר ְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמה
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, חיצֹונית הׁשּפעה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהיֹות
ּבדֹומה  להֹוליד ּפנימית הׁשּפעה ׁשהיא הּטּפה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהׁשּפעת
ּבדֹומה  רק אינֹו לֹו, ּבדֹומה מֹוליד ּׁשהּוא מה זה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַלֹו,
ּבדֹומה  אם ּכי הּגלּוים, וכחֹותיו הּגלּוים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלעניניו

האב  מּכח הּבן ּכח יפה ׁשּיהיה אפׁשר ולכן 44לה'עצם', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ּבדֹומה ׁשההֹולדה לפי האב, מּכח הּוא זה ּגם ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבדֹומה  לֹוהיא ּבדֹומה ׁשּמֹוליד מה וזה לה'עצם'. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָ
לֹו ׁשּמׁשּפיע עצמּיית, הׁשּפעה ׁשהיא לפי הּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלה'עצם'
ואף  הּכלי, ּבפנימּיּות ׁשּמיחד האֹור ּבעצם ּובא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻה'עצם'
חּוץ  היא וההמׁשכה הּכלי, חיצֹונּיּות עלֿידי ּבא זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם
עלֿידי  ּכיֿאם הׁשּתלׁשלּות ּבדר ּבא זה אין הּנה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּמּנּו,
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תשכ"ד. הנ"ל ד"ה ואילך). קב ע' ובכ"מ.42)(לקמן ג. ע' תרנ"ט ואילך. רסז ע' תרנ"ז סה"מ רע"ב.43)ראה ה, שבועות 44)ע"ז

וש"נ. סע"א. מח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממש אחד כדבר ונחשבת BÎB˙a,מאוחדת LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ÌÚ בתוך ƒ»«ƒ¿«≈¿

È‰L‡הכלי, ¯˙BÈ „BÚÂהכלי ‰‡B¯פנימיות ÌˆÚ ÌÚ Ìb ˙„ÁÈÓ ¿≈∆ƒ¿À∆∆«ƒ∆∆»
נמשכות  שהנשמות הקביעה ולכן בכלי, מהתלבשות למעלה הוא כלל שבדרך

כי  מהאור, הוא הנשמות ששורש לקביעה סותרת איננה הכלים מפנימיות

מאוחדת  הכלים פנימיות כאמור

האור. עם

ההבדל  את יותר ומפרט והולך

לחיצוניות  הכלים פנימיות בין

‰ÈÏk,הכלים ˙eiBˆÈÁc¿ƒƒ«¿ƒ
dÈÚLומטרתהÈ„k ∆ƒ¿»»¿≈

ÚÈtL‰Ïהכלי ıeÁÏ,מתוך ¿«¿ƒ««
dÈ‡L ˙‡Ê „·Ï ‰p‰ƒ≈¿«…∆≈»

˙„ÁÈÓמאוחדת¯B‡‰ ÌÚ ¿À∆∆ƒ»
,BÎB˙a LaÏ˙n‰ אלא «ƒ¿«≈¿

נפרד  דבר ‰‡B¯נחשבת È¯‰¬≈»
ÈÏk‰ C¯c ¯·BÚL ומתלבש ∆≈∆∆«¿ƒ

ıeÁÏאחרֿכךCLÓÂבו ¿ƒ¿»«
‡e‰אלא האור עצם ̄»˜לא

הוא מהאור «‰‡B¯חלק
eÈÈ‰ ,˙Ïef‰ Ï‡ CLÓpL∆ƒ¿»∆«««¿
‰ÚtL‰ Ba CiML ¯B‡‰»∆«»«¿»»

·„Ï ˙elb˙‰ÂıeÁL ¯ ¿ƒ¿«¿»»∆
,epnÓ חיצונית דרגה שהוא ƒ∆

שלא  האור עצם לגבי ונמוכה

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמתגלה
„·Ï ‰p‰ ,ÈÏk‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«
˙„ÁÈÓ ‡È‰L ˙‡Ê…∆ƒ¿À∆∆

אחד כדבר ‰‡B¯מאוחדת ÌÚƒ»
,BÎB˙aLהכלי ‰È‡שבתוך ∆¿ƒ

ÌˆÚ ÌÚ Ìb ˙„ÁÈÓ¿À∆∆«ƒ∆∆
C¯„aL ,¯B‡‰»∆¿∆∆

˙eÏLÏzL‰ הרגילה בצורה ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה האור ירידת של

שהדרגות  כך הדרגתית, (בצורה

שרשרת) של כחוליות בזו זו a‡אחוזות BÈ‡מתגלה ıeÁLואינו ¯·„Ï ≈»¿»»∆
,epnÓ על מדובר כי שאף ונמצא בכלים, מהתלבשות למעלה היא זו ודרגה ƒ∆

עם  שקשורה דרגה זו זאת בכל ההשפעה, את להגביל שעניינם מהכלים חלק

האור הוא e‰Â‡עצם הכלים לחיצוניות הכלים פנימיות בין ההבדל ¿
L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ ההבדלÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ÔÈa לתלמידו מהרב «∆∆«∆¿≈≈«¿»««≈∆
‰th‰ ˙ÚtL‰Â42,מהאבÚÈtLÓ ·¯‰L ‰Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰c ¿«¿»««ƒ»¿«¿»««≈∆«∆»««¿ƒ«

,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ ‡È‰ ,B„ÈÓÏ˙Ï מעצם נובעת לא והיא ¿«¿ƒƒ«¿»»ƒƒƒ¿«
הזולת אל מתגלה הוא שדרכם שלו מהכוחות אלא הרב של ‰p‰הנפש ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ ÌÈ‡˜ ‡Ï ÔÓÊ CLÓ43, שרק ז"ל חכמינו כדברי ∆∆¿«…»ƒ««¿≈¿«≈
הטמון  העומק את ומשיג רבו דעת על עומד התלמיד שנה ארבעים כעבור

‰¯·,בדברים  BÏ ¯Ó‡L ‰Ó Ïk ÔÈ·Ó ‡e‰L Û‡c שכבר למרות ¿«∆≈ƒ»«∆»«»«
הרב  דברי את מבין התלמיד הלימוד בשעת ˜‡ÌÈעתה ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…»ƒ

,dÈzÚc‡ על עומד  אינו ««¿≈
הרב של דעתו ¿BÈ‰Ïƒ˙[עומק]

˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒƒ
,„·Ïa את מקבל התלמיד ולכן ƒ¿«

אך  כעת, לו משפיע שהרב מה

לזה מעבר ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
‰th‰ ˙ÚtL‰ מהאב «¿»««ƒ»

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»¿ƒƒ
האב  בנפש ופנימי עמוק ממקור

נועדה  ÓB„a‰והיא „ÈÏB‰Ï¿ƒ¿∆
‡e‰M ‰Ó ‰Ê È¯‰ ,BÏ¬≈∆«∆

,BÏ ‰ÓB„a „ÈÏBÓ היינו ƒ¿∆
לאב, דומה שהבן ≈‡BÈהעובדה

ÂÈÈÚÏ ‰ÓB„a ˜«̄¿∆¿ƒ¿»»
,ÌÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎÂ ÌÈeÏb‰«¿ƒ¿…»«¿ƒ
בעניינים  בדמיון מדובר ולא

בלבד  ‡Ìחיצוניים Èkƒƒ
,'ÌˆÚ'‰Ï ‰ÓB„a הדמיון ¿∆¿»∆∆

בעצם  הוא לאב הבן בין

‡LÙ¯ובפנימיות  ÔÎÏÂ יתכן ¿»≈∆¿»
ÁkÓ Ôa‰ Ák ‰ÙÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…««≈ƒ…«

יתרונות ‰44‡· יהיו ולבן »»
לאב ‰e‡ביחס ‰Ê Ìb Ï·‡¬»«∆

,·‡‰ ÁkÓ מה כל בעצם ƒ…«»»
ואפילו  מהאב נמשך בבן שיש

האב  על הבן של המעלות

מהאב בעצם ÈÙÏ¿ƒנמשכות
BÏ ‰ÓB„a ‰„ÏB‰‰L∆«»»¿∆
'ÌˆÚ'‰Ï ‰ÓB„a ‡È‰ƒ¿∆¿»∆∆
האב  של ובפנימיות וב'עצם'

הגלויים". ב"כוחות האב אצל שיש למה מעבר ומעלות וכוחות דברים ישנם

'ÌˆÚ'‰Ï BÏ ‰ÓB„a „ÈÏBnL ‰Ó ‰ÊÂ רק לא למוליד דומה והנולד ¿∆«∆ƒ¿∆¿»∆∆
חיצוניים ÈiÓˆÚ˙,בדברים ‰ÚtL‰ ‡È‰L ÈÙÏ ‡e‰ האב מעצמיות ¿ƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒƒ

ÁÈnL„המוליד ¯B‡‰ ÌˆÚa ‡·e 'ÌˆÚ'‰ BÏ ÚÈtLnL מאוחד ∆«¿ƒ«»∆∆»¿∆∆»∆¿À»
‰Ê ÌbL Û‡Â ,ÈÏk‰ ˙eiÓÈÙaוהעצמית הפנימית a‡ההשפעה ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆«∆»

בפועל ‰ÈÏk,ומתגלה ˙eiBˆÈÁ È„ÈŒÏÚ,האור בעצם קשורה לא שהיא «¿≈ƒƒ«¿ƒ
לעיל, epnÓ,כמבואר ıeÁ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â כאן אין לכאורה כן ואם ¿««¿»»ƒƒ∆

ממש העצם של והשפעה ‰eÏLÏzL˙המשכה C¯„a ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ‰p‰ƒ≈≈∆»¿∆∆ƒ¿«¿¿
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ּבתֹוכֹו, הּמתלּבׁש האֹור עם מיחדת היא הּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּפנימּיּות
ּדחיצֹונּיּות  האֹור. עצם עם ּגם מיחדת ׁשהיא יֹותר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻועֹוד
זאת  לבד הּנה לחּוץ, להׁשּפיע ּכדי ׁשענינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּכלי,
האֹור  הרי ּבתֹוכֹו, הּמתלּבׁש האֹור עם מיחדת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׁשּנמׁש האֹור רק הּוא לחּוץ ונמׁש הּכלי ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעֹובר
והתּגּלּות  הׁשּפעה ּבֹו ׁשּׁשּי האֹור היינּו הּזּולת, ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאל
הּנה  הּכלי, ּפנימּיּות מהּֿׁשאיןּֿכן מּמּנּו, ׁשחּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלדבר
מיחדת  היא ׁשּבתֹוכֹו, האֹור עם מיחדת ׁשהיא זאת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֻֻלבד
לדבר  ּבא אינֹו הׁשּתלׁשלּות ׁשּבדר האֹור, עצם עם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגם
הּׂשכל  הׁשּפעת ּבין ההפרׁש עלּֿדר והּוא מּמּנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשחּוץ

הּטּפה  מׁשּפיע 42והׁשּפעת ׁשהרב מה הּׂשכל ּדהׁשּפעת , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
מׁש הּנה ולכן ּבלבד, חיצֹונית הׁשּפעה היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלתלמידֹו,

ּדרּביּה אּדעּתיּה קאים לא ּכל 43זמן  מבין ׁשהּוא ּדאף , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
אּדעּתיּה, קאים לא מּכלֿמקֹום הרב, לֹו ׁשאמר ְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמה
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, חיצֹונית הׁשּפעה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהיֹות
ּבדֹומה  להֹוליד ּפנימית הׁשּפעה ׁשהיא הּטּפה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהׁשּפעת
ּבדֹומה  רק אינֹו לֹו, ּבדֹומה מֹוליד ּׁשהּוא מה זה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַלֹו,
ּבדֹומה  אם ּכי הּגלּוים, וכחֹותיו הּגלּוים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלעניניו

האב  מּכח הּבן ּכח יפה ׁשּיהיה אפׁשר ולכן 44לה'עצם', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ּבדֹומה ׁשההֹולדה לפי האב, מּכח הּוא זה ּגם ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבדֹומה  לֹוהיא ּבדֹומה ׁשּמֹוליד מה וזה לה'עצם'. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָ
לֹו ׁשּמׁשּפיע עצמּיית, הׁשּפעה ׁשהיא לפי הּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלה'עצם'
ואף  הּכלי, ּבפנימּיּות ׁשּמיחד האֹור ּבעצם ּובא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻה'עצם'
חּוץ  היא וההמׁשכה הּכלי, חיצֹונּיּות עלֿידי ּבא זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם
עלֿידי  ּכיֿאם הׁשּתלׁשלּות ּבדר ּבא זה אין הּנה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּמּנּו,
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וש"נ. סע"א. מח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממש אחד כדבר ונחשבת BÎB˙a,מאוחדת LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ÌÚ בתוך ƒ»«ƒ¿«≈¿

È‰L‡הכלי, ¯˙BÈ „BÚÂהכלי ‰‡B¯פנימיות ÌˆÚ ÌÚ Ìb ˙„ÁÈÓ ¿≈∆ƒ¿À∆∆«ƒ∆∆»
נמשכות  שהנשמות הקביעה ולכן בכלי, מהתלבשות למעלה הוא כלל שבדרך

כי  מהאור, הוא הנשמות ששורש לקביעה סותרת איננה הכלים מפנימיות

מאוחדת  הכלים פנימיות כאמור

האור. עם

ההבדל  את יותר ומפרט והולך

לחיצוניות  הכלים פנימיות בין

‰ÈÏk,הכלים ˙eiBˆÈÁc¿ƒƒ«¿ƒ
dÈÚLומטרתהÈ„k ∆ƒ¿»»¿≈

ÚÈtL‰Ïהכלי ıeÁÏ,מתוך ¿«¿ƒ««
dÈ‡L ˙‡Ê „·Ï ‰p‰ƒ≈¿«…∆≈»

˙„ÁÈÓמאוחדת¯B‡‰ ÌÚ ¿À∆∆ƒ»
,BÎB˙a LaÏ˙n‰ אלא «ƒ¿«≈¿

נפרד  דבר ‰‡B¯נחשבת È¯‰¬≈»
ÈÏk‰ C¯c ¯·BÚL ומתלבש ∆≈∆∆«¿ƒ

ıeÁÏאחרֿכךCLÓÂבו ¿ƒ¿»«
‡e‰אלא האור עצם ̄»˜לא

הוא מהאור «‰‡B¯חלק
eÈÈ‰ ,˙Ïef‰ Ï‡ CLÓpL∆ƒ¿»∆«««¿
‰ÚtL‰ Ba CiML ¯B‡‰»∆«»«¿»»

·„Ï ˙elb˙‰ÂıeÁL ¯ ¿ƒ¿«¿»»∆
,epnÓ חיצונית דרגה שהוא ƒ∆

שלא  האור עצם לגבי ונמוכה

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמתגלה
„·Ï ‰p‰ ,ÈÏk‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«
˙„ÁÈÓ ‡È‰L ˙‡Ê…∆ƒ¿À∆∆

אחד כדבר ‰‡B¯מאוחדת ÌÚƒ»
,BÎB˙aLהכלי ‰È‡שבתוך ∆¿ƒ

ÌˆÚ ÌÚ Ìb ˙„ÁÈÓ¿À∆∆«ƒ∆∆
C¯„aL ,¯B‡‰»∆¿∆∆

˙eÏLÏzL‰ הרגילה בצורה ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה האור ירידת של

שהדרגות  כך הדרגתית, (בצורה

שרשרת) של כחוליות בזו זו a‡אחוזות BÈ‡מתגלה ıeÁLואינו ¯·„Ï ≈»¿»»∆
,epnÓ על מדובר כי שאף ונמצא בכלים, מהתלבשות למעלה היא זו ודרגה ƒ∆

עם  שקשורה דרגה זו זאת בכל ההשפעה, את להגביל שעניינם מהכלים חלק

האור הוא e‰Â‡עצם הכלים לחיצוניות הכלים פנימיות בין ההבדל ¿
L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ ההבדלÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ÔÈa לתלמידו מהרב «∆∆«∆¿≈≈«¿»««≈∆
‰th‰ ˙ÚtL‰Â42,מהאבÚÈtLÓ ·¯‰L ‰Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰c ¿«¿»««ƒ»¿«¿»««≈∆«∆»««¿ƒ«

,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ ‡È‰ ,B„ÈÓÏ˙Ï מעצם נובעת לא והיא ¿«¿ƒƒ«¿»»ƒƒƒ¿«
הזולת אל מתגלה הוא שדרכם שלו מהכוחות אלא הרב של ‰p‰הנפש ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ ÌÈ‡˜ ‡Ï ÔÓÊ CLÓ43, שרק ז"ל חכמינו כדברי ∆∆¿«…»ƒ««¿≈¿«≈
הטמון  העומק את ומשיג רבו דעת על עומד התלמיד שנה ארבעים כעבור

‰¯·,בדברים  BÏ ¯Ó‡L ‰Ó Ïk ÔÈ·Ó ‡e‰L Û‡c שכבר למרות ¿«∆≈ƒ»«∆»«»«
הרב  דברי את מבין התלמיד הלימוד בשעת ˜‡ÌÈעתה ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…»ƒ

,dÈzÚc‡ על עומד  אינו ««¿≈
הרב של דעתו ¿BÈ‰Ïƒ˙[עומק]

˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒƒ
,„·Ïa את מקבל התלמיד ולכן ƒ¿«

אך  כעת, לו משפיע שהרב מה

לזה מעבר ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
‰th‰ ˙ÚtL‰ מהאב «¿»««ƒ»

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»¿ƒƒ
האב  בנפש ופנימי עמוק ממקור

נועדה  ÓB„a‰והיא „ÈÏB‰Ï¿ƒ¿∆
‡e‰M ‰Ó ‰Ê È¯‰ ,BÏ¬≈∆«∆

,BÏ ‰ÓB„a „ÈÏBÓ היינו ƒ¿∆
לאב, דומה שהבן ≈‡BÈהעובדה

ÂÈÈÚÏ ‰ÓB„a ˜«̄¿∆¿ƒ¿»»
,ÌÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎÂ ÌÈeÏb‰«¿ƒ¿…»«¿ƒ
בעניינים  בדמיון מדובר ולא

בלבד  ‡Ìחיצוניים Èkƒƒ
,'ÌˆÚ'‰Ï ‰ÓB„a הדמיון ¿∆¿»∆∆

בעצם  הוא לאב הבן בין

‡LÙ¯ובפנימיות  ÔÎÏÂ יתכן ¿»≈∆¿»
ÁkÓ Ôa‰ Ák ‰ÙÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…««≈ƒ…«

יתרונות ‰44‡· יהיו ולבן »»
לאב ‰e‡ביחס ‰Ê Ìb Ï·‡¬»«∆

,·‡‰ ÁkÓ מה כל בעצם ƒ…«»»
ואפילו  מהאב נמשך בבן שיש

האב  על הבן של המעלות

מהאב בעצם ÈÙÏ¿ƒנמשכות
BÏ ‰ÓB„a ‰„ÏB‰‰L∆«»»¿∆
'ÌˆÚ'‰Ï ‰ÓB„a ‡È‰ƒ¿∆¿»∆∆
האב  של ובפנימיות וב'עצם'

הגלויים". ב"כוחות האב אצל שיש למה מעבר ומעלות וכוחות דברים ישנם

'ÌˆÚ'‰Ï BÏ ‰ÓB„a „ÈÏBnL ‰Ó ‰ÊÂ רק לא למוליד דומה והנולד ¿∆«∆ƒ¿∆¿»∆∆
חיצוניים ÈiÓˆÚ˙,בדברים ‰ÚtL‰ ‡È‰L ÈÙÏ ‡e‰ האב מעצמיות ¿ƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒƒ

ÁÈnL„המוליד ¯B‡‰ ÌˆÚa ‡·e 'ÌˆÚ'‰ BÏ ÚÈtLnL מאוחד ∆«¿ƒ«»∆∆»¿∆∆»∆¿À»
‰Ê ÌbL Û‡Â ,ÈÏk‰ ˙eiÓÈÙaוהעצמית הפנימית a‡ההשפעה ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆«∆»

בפועל ‰ÈÏk,ומתגלה ˙eiBˆÈÁ È„ÈŒÏÚ,האור בעצם קשורה לא שהיא «¿≈ƒƒ«¿ƒ
לעיל, epnÓ,כמבואר ıeÁ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â כאן אין לכאורה כן ואם ¿««¿»»ƒƒ∆

ממש העצם של והשפעה ‰eÏLÏzL˙המשכה C¯„a ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ‰p‰ƒ≈≈∆»¿∆∆ƒ¿«¿¿
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b"iyz'dטז ,hay c"ei

איֿאפׁשר  הׁשּתלׁשלּות ּבדר ּכי ׁשּפרּונג. א ּדּור ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָהפסק,
עצמית. הׁשּפעה ׁשהיא לפי מּמּנּו, ׁשחּוץ ּבדבר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא
הּוא  ּדׁשרׁשם הּנׁשמֹות ּבׁשרׁש למעלה יּובן כן ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֹּוכמֹו
זֹו והמׁשכה האֹור, עצם ּגם עלֿידם ונמׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָמה'עצמּות',
ׁשּׁשרׁשם  לפי ּדוקא, ּבנׁשמֹות ּכיֿאם ּבּמלאכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינּה
 ֿ ועל האֹור, עצם עם ׁשּמיחדים הּכלים מּפנימּיּות ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּוא
ּדאס  (מיט האֹור עצם ׁשרׁש עם ּגם מיחדים הם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻידיֿזה
ועלּֿפיֿזה  .(זי נעמט האֹור עצם ּדער וואנענט ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָפּון
מּמחצב  אֹו מהּכלים הּוא הּנׁשמֹות ׁשּׁשרש ּדאף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיּובן
מּכלֿמקֹום  קדמֹון', 'אדם חיצֹונּיּות ׁשהּוא ְְִִִֶַַָָָָָהּנׁשמֹות
האֹור  עצם עם מיחדת היא הּכלי ׁשּפנימּיּות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֻלהיֹות
קדמֹון'. 'אדם ּפנימּיּות עם ּגם מיחדת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּכּנ"ל,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּמבאר למנּצח 45ּוכמֹו הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
הּוא  ּדׁשּבת מּׁשּבת, למעלה היא ׁשהּמילה הּׁשמינית, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָעל
ענין  ׁשהּוא ּבׁשּבת יֹורדים ּוגׁשמים ההּקף, ימי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשבעת
'אדם  ּפנימּיּות היא ּומילה קדמֹון', 'אדם ְְִִִִִִַָָָָָחיצֹונּיּות
עליו  ׁשּיעבר צרי ּדלכן מּׁשּבת, למעלה ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדמֹון'

קדם  אחת ׁשּיכּות 46ׁשּבת לּה יׁש הרי ּומּכלֿמקֹום , ֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּדעלֿידיֿזה  קדמֹון', 'אדם חיצֹונּיּות ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלׁשּבת
קדמֹון', 'אדם חיצֹונּיּות ׁשהיא אחת ׁשּבת עליו ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיעבר
קדמֹון', 'אדם ּפנימּיּות ׁשהּוא הּמילה ענין להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָאפׁשר
הּוא  ׁשּׁשרׁשם ּדאף הּנׁשמֹות, ּבׁשרׁש ּגם יּובן כן ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּדכמֹו
ּגם  מיחדים הם מּכלֿמקֹום קדמֹון', 'אדם ְְִִִִֵֵַַָָָָָֻמחיצֹונּיּות
ׁשּבטבע  מה יּובן ועלּֿפיֿזה קדמֹון'. 'אדם ּפנימּיּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָעם

ׁש יׂשראל ּדלהיֹות ּכל מאלקּות, נפרד להיֹות יכֹול אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָָֹ
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63].יא) ע' תש"ט [סה"מ פי"ב תש"ט, משה ויאמר ד"ה ב. קמ, שם ב. קפ, ח"א זהר ראה

א.45) כא, י.46)תזריע פכ"ז, ויק"ר (ברע"מ). א מד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  לדרגה מהעצםמדרגה מאד רחוקה אכן È„ÈŒÏÚשהחיצוניות Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈

‚e¯tL ‡ C¯ec ,˜ÒÙ‰ גילוי לידי שבא מה שלמעשה כך דילוג עלֿידי ∆¿≈¿«¿¿¿
העליונה  מהשליבה מעבר למשל, (כמו, והפנימיות העצם עם קשור כן בפועל

שביניהם). מה כל דילוג כדי תוך התחתונה לזו ישר C¯„aבסולם Èkƒ¿∆∆
˙eÏLÏzL‰ מדרגה וירידה ƒ¿«¿¿

הסדר  לפי לשלב ומשלב לדרגה

יתכן ‡LÙ‡ŒÈ¯הרגיל לא ƒ∆¿»
‡B·iLהעצםıeÁL ¯·„a ∆»¿»»∆

‡È‰L ÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ∆ƒ
˙ÈÓˆÚ ‰ÚtL‰ בדילוג ורק «¿»»«¿ƒ

שכזו  השפעה יכולה ו'קפיצה'

ביטוי. לידי לבוא

ÔÎ BÓÎe האמור ההבדל לפי ¿≈
שהיא  מהרב השכל השפעת בין

להשפעת  חיצונית השפעה

השפעה  שהיא מהאב הטיפה

ÏÚÓÏ‰פנימית  Ô·eÈ»¿«¿»
ÌL¯Lc ˙BÓLp‰ L¯La¿…∆«¿»¿»¿»

,'˙eÓˆÚ'‰Ó ‡e‰ וכפי ≈»«¿
הכלים  שפנימיות לעיל שנתבאר

ישראל  נשמות שורש הוא ששם

«¿CLÓÂ¿ƒב'עצמות'קשורה 
,¯B‡‰ ÌˆÚ Ìb Ì„ÈŒÏÚ«»»«∆∆»
בלבד  חיצוני עניין רק ולא

dÈ‡ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»≈»
Ì‡ŒÈk ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒƒƒ
ÈÙÏ ,‡˜Âc ˙BÓLaƒ¿»«¿»¿ƒ
˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÚ ÌÈ„ÁÈnL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿À»ƒƒ

,¯B‡‰ ÌˆÚ לעיל כמבואר ∆∆»
Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ נשמות ¿«¿≈∆≈

ÌÚישראל Ìb ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ«ƒ
ËÈÓ) ¯B‡‰ ÌˆÚ L¯L…∆∆∆»ƒ
¯Úc ËÚ‡ÂÂ ÔeÙ Ò‡c»«∆¿∆

CÈÊ ËÓÚ ¯B‡‰ ÌˆÚ עם ∆∆»∆¿ƒ
נמשך  האור עצם שממנו ).זה

B‡ ÌÈÏk‰Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ ˘¯ML Û‡c Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿«∆…∆«¿»≈«≈ƒ
,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiBˆÈÁ ‡e‰L ˙BÓLp‰ ·ˆÁnÓ,מהאורות ולא ƒ«¿««¿»∆ƒƒ»»«¿

עצמו האור מעצם לא ‰ÈÏkובוודאי ˙eiÓÈtL ˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿∆¿ƒƒ«¿ƒ
˙„ÁÈÓ ‡È‰ומאוחדת ‰È‡קשורה È¯‰ ,Ï"pk ¯B‡‰ ÌˆÚ ÌÚ ƒ¿À∆∆ƒ∆∆»««¬≈ƒ

'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiÓÈt ÌÚ Ìb ˙„ÁÈÓ ממדידה שלמעלה אור שהיא ¿À∆∆«ƒ¿ƒƒ»»«¿

מהכלים). נובעת כלל (שבדרך ÈËewÏ'aוהגבלה ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz45' במאמר,˙ÈÈÓM‰ ÏÚ ÁvÓÏ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac »ƒ««¿ƒ«¿«≈«««¿ƒƒ

,˙aMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÏÈn‰L שכל כדי השמיני ביום נקבעה ולכן ∆«ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»
אחת  שבת עליו שתעבור לאחר רק נימול יהיה השבוע, מימות יום בכל יילוד,

ÈÓÈ ˙Ú·L ‡e‰ ˙aLc¿«»ƒ¿«¿≈
,Ûw‰‰ השבוע ימי שבעת «∆≈

שלם  עיגול) (כמו "הקף" מהווים

בששה  שנברא העולם גדרי של

ולכן  שבת באה ואחריהם ימים

מסמל  שבע המספר כללי באופן

הטבע ÌÈ„¯BÈאת ÌÈÓL‚e¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ˙aLa¿«»∆ƒ¿«
,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiBˆÈÁƒƒ»»«¿
השפעה  נחשבת הגשם השפעת

והיא  והבריאה העולם גדרי בתוך

האלוקי  האור מחיצוניות נמשכת

לעולמות  ומקור שורש שמהווה

‰ÏÈÓe השמיני ביום שהיא ƒ»
שלמעלה  מה את המסמל

'‡„Ìמהטבע ˙eiÓÈt ‡È‰ƒ¿ƒƒ»»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L 'ÔBÓ„«̃¿∆¿«¿»
CÈ¯ˆ ÔÎÏc ,˙aMÓƒ«»¿»≈»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·ÚiL הנימול על ∆«¬…»»
Ì„˜ ˙Á‡ ˙aL46 כך ואחר «»««…∆

אותו, ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒימולו
dÏ LÈ È¯‰ למילה˙eÎiL ¬≈≈»«»

˙eiBˆÈÁ ‡È‰L ˙aLÏ¿«»∆ƒƒƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚc ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'»»«¿¿«¿≈
˙aL ÂÈÏÚ ¯·ÚiL ‰Ê∆∆«¬…»»«»
˙eiBˆÈÁ ‡È‰L ˙Á‡««∆ƒƒƒ

¯LÙ‡ ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' יכול »»«¿∆¿»
‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««ƒ»
Ì„‡' ˙eiÓÈt ‡e‰L∆¿ƒƒ»»

,'ÔBÓ„˜ היא שהשבת וכיון «¿
הנימול  את המכשירה ההכנה

למעלה  היא שמילה שאף הוכחה זו הרי השבת, אחרי המילה את לעבור

לשבת קשר לה יש Û‡cמשבת ,˙BÓLp‰ L¯La Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎcƒ¿≈»«¿…∆«¿»¿«
,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙eiBˆÈÁÓ ‡e‰ ÌL¯ML בגדרי להשפעות המקור ∆»¿»≈ƒƒ»»«¿

ÌÈ„ÁÈÓהעולם Ì‰ ÌB˜ÓŒÏkÓומאוחדים eiÓÈt˙קשורים ÌÚ Ìb ƒ»»≈¿À»ƒ«ƒ¿ƒƒ
'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ה מגדרי עולם.שלמעלה »»«¿

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Ï‡¯NÈ Ïk Ú·ËaL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆¿∆«»ƒ¿»≈∆≈»ƒ¿
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּכביכֹול, לֹו ּבדֹומה והּוא ּב'עצמּות' הּוא ְְְְְְִֶֶַָָָׁשּׁשרׁשם
לבד  ענין איזה על מקֹום נתינת ׁשּום אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּוב'עצמּות'
להיֹות  יכֹול ׁשאינֹו הּוא יׂשראל ּכל ּבטבע לכן ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקּות,

מאלקּות. אפן ּבׁשּום ְְֱִֵֶָֹֹנפרד

אפׁשר ‡ÌÓו) הרי ּבֹו, ׁשּנכנס ׁשטּות הרּוח מּצד »¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּתקף  הּוא ׁשטּות הרּוח ּדענין עברה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיעבר
ׁשהּוא  ּדאף מּזה, ּובא ּגׁשמּיים. ּבתענּוגים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהחמּדה
ּבזה  מׁשקע ׁשהּוא עלֿידיֿזה אבל מּתרים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבדברים
ּגעׁשמאק) ּדער אּון קא (ּדער והּתענּוג החּיּות ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּובפרט
(עס  מעּמֹו ולֹוקח אֹותֹו מקרר הּוא הרי ּבזה, לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּבּזהר  ׁשּכת ּוב ּכמֹו ּבאלקּות, ה ּטעם צּו) אים ּבא יא נעמט ְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ּתקף  על הּכּונה ּדאין ּדנׁשמתא, חּולׁשא ּדגּופא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדתּוקפא
וׁשלם  ּבריא הּגּוף היֹות אּדרּבה ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָהּגּוף

הּוא  הּׁשם הּבעלֿׁשםֿטֹוב יב מּדרכי ּתֹורת וכּידּוע על 47, ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
ּכאׁשר 48ּפסּוק  חמֹור, תראה ּכי גֹו': חמֹור תראה ּכי ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַָ

ּתראה, הּגּוף, ׁשהּוא ׁשּל ּבהחמר טֹוב ּבעּיּון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתסּתּכל
לאלקּות  הּמתּגעגעת הּנׁשמה את ׂשֹונא ׁשהּוא ,ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׂשנא
ׁשּנתן  מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ ׁשהּוא, ּתראה ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָורּוחנּיּות,
והּגּוף  ּומצֹות, ּתֹורה עלֿידי ׁשּיזּדּכ להּגּוף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּקּב"ה
לֹו, מעזב וחדלּת ,ּבלבב יעלה ואּולי ּבקּיּומם. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתעּצל
לׁשּבר  ּבסּגּופים ּתתחיל אם ּכי ׁשליחּותֹו, לקּים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַֹׁשּיּוכל
ּכי  הּתֹורה, אֹור יׁשּכן הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאת
ולא  ּולזּככֹו הּגּוף את לברר עּמֹו, ּתעזב עזֹוב ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹאם,

הּמּגיד  הרב ּׁשאמר מה ידּוע ּגם ּבסּגּופים. אז יג לׁשברֹו ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָ
א  ווערט ּגּוף, אין לעחילי קליין א ווערט ְְְְִִִִֵֶֶֶַַס'איז
ּדתּוקפא  מּובן זה ּדמּכל נׁשמה. ּדער אין לאך ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָּגרֹויׂשער
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הוא.יב) השם עבודת מדרכי וצ"ל תיבה כאן שנשמטה ברור ולכאורה שראיתי. הדפוסים בכל הוא כן ― רפ"ד. דעות הל' רמב"ם

עיי"ש. הוא. השם ידיעת מדרכי או:

כח.יג) ע' ח"ז ב"התמים" נדפס במכתבו.

כא.47) סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר וראה שבט. כח יום" ב"היום נעתק שכה. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ה.48)וש"נ. כג, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL¯ML ˙BÈ‰Ïc ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùישראל נשמות ‰e‡של ƒ¿»≈¡…¿ƒ¿∆»¿»

'˙eÓˆÚ'aהקדושֿברוךֿהוא של ומהותו BÏעצמותו ‰ÓB„a ‡e‰Â ¿«¿¿¿∆
ל'עצמות' בדומה הוא È˙˙והיהודי ÌeL ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'·e ,ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«¿≈¿ƒ«

,˙e˜Ï‡ „·Ï ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÌB˜Ó או גשמי דבר ששום מובן שהרי »«≈∆ƒ¿»¿«¡…
והוא  לגביו כלל נחשב לא רוחני

דבר  בשום 'מתחשב' ≈«ÔÎÏאיננו
Ï‡¯NÈ Ïk Ú·Ëa שקשור ¿∆«»ƒ¿»≈

ÏBÎÈב'עצמות' BÈ‡L ‡e‰∆≈»
ÔÙ‡ ÌeLa „¯Ù ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿…∆

˙e˜Ï‡Ó מעין) יש בו גם כי ≈¡…
דבר  ששום זה עניין ובדומה)

בעיניו  נחשב לא אלוקות מלבד

וכלל. כלל אצלו מקום תופס ולא

Áe¯‰ „vÓ ÌÓ‡ (Â»¿»ƒ«»«
È¯‰ ,Ba ÒÎpL ˙eËL¿∆ƒ¿«¬≈

¯LÙ‡ייתכן¯·ÚiL ∆¿»∆«¬…
Áe¯‰ ÔÈÚc ,‰¯·Ú¬≈»¿ƒ¿«»«
‰cÓÁ‰ Û˜z ‡e‰ ˙eËL¿…∆«∆¿»
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

ּכביכֹול, לֹו ּבדֹומה והּוא ּב'עצמּות' הּוא ְְְְְְִֶֶַָָָׁשּׁשרׁשם
לבד  ענין איזה על מקֹום נתינת ׁשּום אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּוב'עצמּות'
להיֹות  יכֹול ׁשאינֹו הּוא יׂשראל ּכל ּבטבע לכן ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקּות,

מאלקּות. אפן ּבׁשּום ְְֱִֵֶָֹֹנפרד

אפׁשר ‡ÌÓו) הרי ּבֹו, ׁשּנכנס ׁשטּות הרּוח מּצד »¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּתקף  הּוא ׁשטּות הרּוח ּדענין עברה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיעבר
ׁשהּוא  ּדאף מּזה, ּובא ּגׁשמּיים. ּבתענּוגים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהחמּדה
ּבזה  מׁשקע ׁשהּוא עלֿידיֿזה אבל מּתרים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבדברים
ּגעׁשמאק) ּדער אּון קא (ּדער והּתענּוג החּיּות ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּובפרט
(עס  מעּמֹו ולֹוקח אֹותֹו מקרר הּוא הרי ּבזה, לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּבּזהר  ׁשּכת ּוב ּכמֹו ּבאלקּות, ה ּטעם צּו) אים ּבא יא נעמט ְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ּתקף  על הּכּונה ּדאין ּדנׁשמתא, חּולׁשא ּדגּופא ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדתּוקפא
וׁשלם  ּבריא הּגּוף היֹות אּדרּבה ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָהּגּוף

הּוא  הּׁשם הּבעלֿׁשםֿטֹוב יב מּדרכי ּתֹורת וכּידּוע על 47, ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
ּכאׁשר 48ּפסּוק  חמֹור, תראה ּכי גֹו': חמֹור תראה ּכי ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַָ

ּתראה, הּגּוף, ׁשהּוא ׁשּל ּבהחמר טֹוב ּבעּיּון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתסּתּכל
לאלקּות  הּמתּגעגעת הּנׁשמה את ׂשֹונא ׁשהּוא ,ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׂשנא
ׁשּנתן  מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ ׁשהּוא, ּתראה ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָורּוחנּיּות,
והּגּוף  ּומצֹות, ּתֹורה עלֿידי ׁשּיזּדּכ להּגּוף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּקּב"ה
לֹו, מעזב וחדלּת ,ּבלבב יעלה ואּולי ּבקּיּומם. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתעּצל
לׁשּבר  ּבסּגּופים ּתתחיל אם ּכי ׁשליחּותֹו, לקּים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַֹׁשּיּוכל
ּכי  הּתֹורה, אֹור יׁשּכן הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאת
ולא  ּולזּככֹו הּגּוף את לברר עּמֹו, ּתעזב עזֹוב ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹאם,

הּמּגיד  הרב ּׁשאמר מה ידּוע ּגם ּבסּגּופים. אז יג לׁשברֹו ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָ
א  ווערט ּגּוף, אין לעחילי קליין א ווערט ְְְְִִִִֵֶֶֶַַס'איז
ּדתּוקפא  מּובן זה ּדמּכל נׁשמה. ּדער אין לאך ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָּגרֹויׂשער
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הוא.יב) השם עבודת מדרכי וצ"ל תיבה כאן שנשמטה ברור ולכאורה שראיתי. הדפוסים בכל הוא כן ― רפ"ד. דעות הל' רמב"ם

עיי"ש. הוא. השם ידיעת מדרכי או:

כח.יג) ע' ח"ז ב"התמים" נדפס במכתבו.

כא.47) סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר וראה שבט. כח יום" ב"היום נעתק שכה. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ה.48)וש"נ. כג, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL¯ML ˙BÈ‰Ïc ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùישראל נשמות ‰e‡של ƒ¿»≈¡…¿ƒ¿∆»¿»
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ÏBÎÈב'עצמות' BÈ‡L ‡e‰∆≈»
ÔÙ‡ ÌeLa „¯Ù ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿…∆
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דבר  ששום זה עניין ובדומה)

בעיניו  נחשב לא אלוקות מלבד
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‰ÓL ¯Úc ÔÈ‡ Í‡Ï ¯ÚNÈB¯b נוצר ‡ בגוף, קטן חור נוצר כאשר «¿∆»ƒ∆¿»»
בנשמה. גדול Ùe‚c‡חור  ‡Ù˜e˙c Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓc לעיל האמור ¿ƒ»∆»¿¿»¿»

בנשמה חולשה גורם הגוף" ‰Ûeb,ש"תוקף ÏÚ ‰ek‰ ÔÈ‡ וכאמור ≈««»»««
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b"iyz'dיח ,hay c"ei

נפׁש על הּוא הּכּונה ּכיֿאם הּגּוף, על הּכּונה אין ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּדגּופא
ּבֹו, הּמֹוׁשל ׁשהּוא הּטבעית הּנפׁש ׁשל ׁשהּתקף ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּטבעית,
אף  הּנה ּגׁשמּיים, ּבתענּוגים אריין זי לאזט ער ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָאּון
החם  את מקרר זה הּנה מּכלֿמקֹום מּתרים, ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשהם
הּטעם  צּו) נעמט עס (אּון ולֹוקח ּבקדּׁשה, להיֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּצרי
ּכתיב  לעתידֿלבא הּנה ולכן ּבאלקּות. להיֹות ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּצרי
מּמים, הּוא ּכפׁשּוטֹו ּדנחל הּׁשּטים, נחל את ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָוהׁשקה
ּוכמֹו הּגׁשמּיים, הּתענּוגים ּבחינת הּוא הּׁשּטים ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַונחל

מהר"ׁש אדמּו"ר כ"ק ּכל יד ׁשּכתב מצמיחים מים ּכי , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
ּתענּוג  ּדברים,49מיני הרּבה צריכים לצמיחה אׁשר ּדאף , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

מה  והּטעם הּמים. מן הּוא ה ּצמיחה עיּקר זה ּכל ְְִִִִִֶַַַַַַַַָָעם
ׁשהרּבה  זאת לבד הּנה ׁשטּות, הם הּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּׁשהּתענּוגים
הענינים  אֹותם ּגם הּנה מרה, אחריתם ּגׁשמּיים ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּתענּוגים

ידּוע  הרי ּתענּוג, ׁשם 50ׁשהם את קרבי וכל ּבענין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבׁשם 51קדׁשֹו ׁשּנקראים הּמלאכים על קאי ּדקרבי , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מן  האכל את המבררים הם ׁשהּקרבים ּדכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹקרבים,
יׁש למעלה כן ּכמֹו לחּוץ, נדחה וה ּפסלת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּפסלת
ּובפרט  ׁשּלמעלה, הּתענּוג הׁשּפעת המבררים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָמלאכים
ּבערּכם, ּפסלת ׁשהּוא מּמה קדּׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻהּתענּוגים
ּגׁשמּיים, הּתענּוגים נתהּוּו ּומּזה למּטה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּמׁשּתלׁשל
ּבאמת  ּכי ׁשטּות, ּבׁשם נקרא הּגׁשמי הּתענּוג הּנה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָולכן
ׁשטּות, הּוא זה על ׁשּמתעּנג מה ּכן ואם ּפסלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא
יחסר  ּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשעלֿידי יּודע ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּובפרט
מחליף  ׁשהּוא ּגדֹול ׁשטּות זה הרי ּבאלקּות, הּתענּוג ְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָֹלֹו

ּבא  ּפסלת ׁשהּוא ּגׁשמי ׁשהּוא ּתענּוג אלקי ּבתענּוג - מת ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
הּתענּוג. ֲִַַַעּקר

ּבּמׁשנה p‰Â‰ז) איתא ׁשטּות לרּוח ּכי 52הּסּבה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִַַַַָָָ
ּבהמה  מעׂשה ׁשּמעׂשיה ּכׁשם אׁשּתֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָתׂשטה
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להיפך אלא ה' בעבודת חסרון לא היא הגוף ‰e‡בריאות ‰ek‰ Ì‡ŒÈkƒƒ««»»

,˙ÈÚ·h‰ LÙ ÏÚ באות וממנה הגוף חיות ונמשכת נובעת שממנה «∆∆«ƒ¿ƒ
הזה העולם תענוגי אחר והמשיכה ‰LÙpהתאוות ÏL Û˜z‰L∆«…∆∆«∆∆

,Ba ÏLBn‰ ‡e‰L ˙ÈÚ·h‰,באדםÔÈÈ¯‡ CÈÊ ËÊ‡Ï ¯Ú Ôe‡ «ƒ¿ƒ∆«≈∆»¿ƒ««¿
עצמו  את ו'משקיע' 'מכניס' והוא

‰p‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ‚eÚ˙a¿«¬ƒ«¿ƒƒƒ≈
,ÌÈ¯zÓ ÌÈ¯·c Ì‰L Û‡«∆≈¿»ƒÀ»ƒ
‰Ê ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈∆

ÌÁ‰ ˙‡ ¯¯˜Ó ואת ¿»≈∆«…
BÈ‰Ï˙ההתלהבות CÈ¯vL∆»ƒƒ¿

ÒÚ Ôe‡) Á˜BÏÂ ,‰M„˜aƒ¿À»¿≈«∆
eˆ ËÓÚ את אליו )ומושך ∆¿

ÌÚh‰ והעונגCÈ¯vL «««∆»ƒ
ÔÎÏÂ .˙e˜Ï‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¡…¿»≈
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ƒ≈∆»ƒ»…¿ƒ

ה'] מבית יצא «¿L‰Â¿ƒ˜‰[ומעין
ÏÁc ,ÌÈhM‰ ÏÁ ˙‡∆«««ƒƒ¿««
,ÌÈnÓ ‡e‰ BËeLÙkƒ¿ƒ«ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈhM‰ ÏÁÂ¿«««ƒƒ¿ƒ«

,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‚eÚz‰ שיש ««¬ƒ««¿ƒƒ
קשר  למים להם ¿BÓÎeמיוחד

¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL∆»««¿
L"¯‰Ó ידÌÈÓ Èk , «¬«ƒ«ƒ

ÈÈÓ Ïk ÌÈÁÈÓˆÓ«¿ƒƒ»ƒ≈
‚eÚz49, בספר שמבואר וכמו «¬

של  א) (פרק התאוות התניא כן

הזה  העולם לתענוגי האדם של

שבנפש  המים מיסוד באים

("נפש  הגוף את המחיה

‡L¯הטבעית") Û‡c¿«¬∆
‰a¯‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÁÈÓˆÏƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿≈

,ÌÈ¯·c אור כמו המים מלבד ¿»ƒ
ואקלים  וכד',השמש מתאים

‰ÁÈÓv‰ ¯wÈÚ ‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆ƒ««¿ƒ»
ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰ השטות ולכן ƒ««ƒ

נקראת  הזה העולם תאוות של

השטים". "נחל »»»¿ÌÚh‰Âבפסוק
ÌÈ‚eÚz‰M ‰Ó«∆««¬ƒ

ÌÈ‚eÚz ‰a¯‰L ˙‡Ê „·Ï ‰p‰ ,˙eËL Ì‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿«…∆«¿≈«¬ƒ
,‰¯Ó Ì˙È¯Á‡ ÌÈiÓLb בסופו אבל עונג חשים מהם שנהנים בשעה «¿ƒƒ«¬ƒ»»»

ובנוסף  העתיד, את לראות היכולת חוסר היא והשטות מרות התוצאות דבר של

eÚz‚,לכך  Ì‰L ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡ Ìb ‰p‰"שטות" בעצם הם גם ƒ≈«»»ƒ¿»ƒ∆≈«¬
Úe„Èכי  È¯‰50BL„˜ ÌL ˙‡ È·¯˜ ÏÎÂ ÔÈÚa51È‡˜ È·¯˜c , ¬≈»«¿ƒ¿«¿»¿»«∆≈»¿ƒ¿»«»≈

˜¯·ÌÈ,מכוון  ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ שם תפקידם על «««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
האדם  של העיכול, אברי לקרביים, ÌÈ·¯w‰Lהדומה BÓÎc האדם של ƒ¿∆«¿»«ƒ

ÏÎ‡‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó‰ Ì‰אוכל ‰ÏÒt˙שהאדם ÔÓ בו המעורבת ≈«¿»¿ƒ∆»…∆ƒ«¿…∆
ÌÈ¯¯·Ó‰ ÌÈÎ‡ÏÓ LÈ ‰ÏÚÓÏ ÔÎ BÓk ,ıeÁÏ ‰Á„ ˙ÏÒt‰Â¿«¿…∆ƒ¿∆«¿≈¿«¿»≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ
‚eÚz‰ ˙ÚtL‰«¿»«««¬
Ë¯Ù·e ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»
,‰M„˜ ÏL ÌÈ‚eÚz‰««¬ƒ∆¿À»
˙ÏÒt ‡e‰L ‰nÓƒ«∆¿…∆

,Ìk¯Úa אליהם ביחס ¿∆¿»
‰fÓe ,‰hÓÏ ÏLÏzLnL∆ƒ¿«¿≈¿«»ƒ∆
ÌÈ‚eÚz‰ ee‰˙ƒ¿«««¬ƒ

,ÌÈiÓLb גם בעולם, דבר כל «¿ƒƒ
וחיים  נבראו רצויים, לא ענינים

נעלה  רוחני משורש וקיימים

רק  שנתהוו דברים שיש אלא

וצמצומים  רבה ירידה אחרי

גם  אבל האלוקי, האור של רבים

למעלה, משורשם נשתלשלו הם

העולם  תענוגי לגבי גם וכך

מהת  ענוגים שנשתלשלו

שבקדושה  הרוחניים העליונים

הם  שלמטה שהתענוגים אלא

תענוגים  מאותם הפסולת

עשו  שהמלאכים (לאחר קדושים

ה"אוכל" בין ההפרדה את

‰p‰וה"פסולת") ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
‡¯˜ ÈÓLb‰ ‚eÚz‰««¬««¿ƒƒ¿»
˙Ó‡a Èk ,˙eËL ÌLa¿≈¿ƒ∆¡∆
‰Ó Ôk Ì‡Â ,˙ÏÒt ‡e‰¿…∆¿ƒ≈«
‡e‰ ‰Ê ÏÚ ‚pÚ˙nL∆ƒ¿«≈«∆

,˙eËL על מתענג החכם שהרי ¿
הפסולת, על ולא האוכל

Ú„eÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e לו ƒ¿»«¬∆ƒ»«
‰ÌÈ‚eÚzבעתיד È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¬ƒ

BÏ ¯ÒÁÈ ÌÈiÓLb לאחר «¿ƒƒ∆¿«
‰¯Èמכן ,˙e˜Ï‡a ‚eÚz‰««¬∆¡…¬≈

‡e‰L ÏB„b ˙eËL ‰Ê∆¿»∆
ÈÓLb ‚eÚz ÛÈÏÁÓ«¬ƒ«¬«¿ƒ

˙Ó‡a ˙ÏÒt ‡e‰L- לתענוג בטעות נדמה ‡È˜Ïורק ‚eÚ˙a ∆¿…∆∆¡∆¿«¬¡…ƒ
.‚eÚz‰ ¯wÚ ‡e‰L∆ƒ«««¬

˙eËL Áe¯Ï ‰aq‰ ‰p‰Â (Ê כמבואר לחטוא, לו וגורמת באדם שנכנסת ¿ƒ≈«ƒ»¿«¿
באריכות, ‡Lna52,BzL‰מובא‡È˙‡לעיל ‰ËN˙ Èk ÔÈÚa ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿

,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó da¯˜ Ck ‰Ó‰a ‰NÚÓ ‰ÈNÚnL ÌLk ולכן ¿≈∆«¬∆»«¬≈¿≈»»»¿»»«¬«¿≈»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשהּוא  לפי היא ׁשהּסּבה והינּו ּבהמה, מאכל קרּבנּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
להחמּדה  הּסּבה ּדזֹוהי ּדקדּׁשה, הּדעת ׁשחסר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבהמה,
לטעֹות  יכֹול זה ּומּצד ׁשטּות, ׁשהּוא הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּבּדברים
מאלקּות. נפרד נעׂשה אינֹו ׁשעֹוׂשה ׁשּבהעבירה ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולחׁשב
זה  אין מּכלֿמקֹום ּבקדּׁשה, והבנה ׂשכל לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואף
זה  ּדמּׁשּום ּדוקא, הּדעת ּבחינת להיֹות ּוצריכה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָמסּפיק,
זרע  ּבׁשם נקראֹות ׁשּבדֹורֹותינּו הּנׁשמֹות ּכל ּכמעט ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנה

ּולהׂשּכיל 53ּבהמה  להּׂשיג ׁשּייכים ּככּלם ׁשרּבם  ּדאף , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ
מּפי  ,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ּובפרט ּבכלל, קדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻֻעניני
מּכלֿמקֹום  ּגדֹולה, והבנה הּׂשגה סֹופרים, ּומּפי ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָספרים
הּדעת  ּבחינת ּבהם ׁשחסר לפי ּבהמה זרע ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנקראים
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא הּדעת ּדענין ּבנפׁשם. ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָוההרּגׁשה

וגֹו'54ּבּתניא  ידע והאדם מּלׁשֹון ּבחינת 55ׁשהּוא ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבהעברה  מתּבֹונן ּדאינֹו ּבהּדבר, והתחּברּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהתקּׁשרּות
מתקּׁשר  ׁשהּוא אּלא מהּׂשכל, יּנתק ּבקל ּדאז ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבעלמא,
ענין  יֹותר ּולמעלה זאך. ּדער אין ליגט ער ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבהּדבר,
רק  ולא הּדבר, את ׁשּמרּגיׁש ההרּגׁשה ּבחינת הּוא ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּדעת
ּבלּבֹו, ּגם ׁשּמרּגיׁש ּכיֿאם ּבמֹוחֹו, הּדבר את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּמרּגיׁש
אדמּו"ר  כ"ק ׁשּכתב ּכמֹו הּדעת, ענין אמּתית ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּדזהּו

ּדאף טו נׁשמתֹוֿעדן  ּבמצֹות, מחּיב אינֹו ּׁשקטן מה הּטעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדעת  ּבר לאו מּכלֿמקֹום ּבּוריֹו, על הּדבר את ְְִִֶַַַַַַַָָָָּדמּׂשיג
וגֹודל  ּביֹוקר הרּגׁשה לֹו ּדאין הּוא ּבזה ּדהּכּונה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא,
אּון  לחּייבֹו איֿאפׁשר זֹו, הרּגׁשה לֹו ׁשאין ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדבר,
אֹו ּדמצותֿעׂשה אחריּות אן עם אֹויף ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָארֹויפלייגען
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשהּוא  לפי היא ׁשהּסּבה והינּו ּבהמה, מאכל קרּבנּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
להחמּדה  הּסּבה ּדזֹוהי ּדקדּׁשה, הּדעת ׁשחסר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבהמה,
לטעֹות  יכֹול זה ּומּצד ׁשטּות, ׁשהּוא הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּבּדברים
מאלקּות. נפרד נעׂשה אינֹו ׁשעֹוׂשה ׁשּבהעבירה ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולחׁשב
זה  אין מּכלֿמקֹום ּבקדּׁשה, והבנה ׂשכל לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואף
זה  ּדמּׁשּום ּדוקא, הּדעת ּבחינת להיֹות ּוצריכה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָמסּפיק,
זרע  ּבׁשם נקראֹות ׁשּבדֹורֹותינּו הּנׁשמֹות ּכל ּכמעט ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנה

ּולהׂשּכיל 53ּבהמה  להּׂשיג ׁשּייכים ּככּלם ׁשרּבם  ּדאף , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ
מּפי  ,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ּובפרט ּבכלל, קדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻֻעניני
מּכלֿמקֹום  ּגדֹולה, והבנה הּׂשגה סֹופרים, ּומּפי ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָספרים
הּדעת  ּבחינת ּבהם ׁשחסר לפי ּבהמה זרע ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנקראים
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא הּדעת ּדענין ּבנפׁשם. ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָוההרּגׁשה

וגֹו'54ּבּתניא  ידע והאדם מּלׁשֹון ּבחינת 55ׁשהּוא ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבהעברה  מתּבֹונן ּדאינֹו ּבהּדבר, והתחּברּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהתקּׁשרּות
מתקּׁשר  ׁשהּוא אּלא מהּׂשכל, יּנתק ּבקל ּדאז ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבעלמא,
ענין  יֹותר ּולמעלה זאך. ּדער אין ליגט ער ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבהּדבר,
רק  ולא הּדבר, את ׁשּמרּגיׁש ההרּגׁשה ּבחינת הּוא ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּדעת
ּבלּבֹו, ּגם ׁשּמרּגיׁש ּכיֿאם ּבמֹוחֹו, הּדבר את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּמרּגיׁש
אדמּו"ר  כ"ק ׁשּכתב ּכמֹו הּדעת, ענין אמּתית ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּדזהּו

ּדאף טו נׁשמתֹוֿעדן  ּבמצֹות, מחּיב אינֹו ּׁשקטן מה הּטעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדעת  ּבר לאו מּכלֿמקֹום ּבּוריֹו, על הּדבר את ְְִִֶַַַַַַַָָָָּדמּׂשיג
וגֹודל  ּביֹוקר הרּגׁשה לֹו ּדאין הּוא ּבזה ּדהּכּונה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא,
אּון  לחּייבֹו איֿאפׁשר זֹו, הרּגׁשה לֹו ׁשאין ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדבר,
אֹו ּדמצותֿעׂשה אחריּות אן עם אֹויף ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָארֹויפלייגען
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מקמח  שהוא מנחה קרבן מכל בשונה שעורים, של הוא סוטה אשה של הקרבן

e‰L‡סולת ÈÙÏ ‡È‰ ‰aq‰L eÈ‰Â כמו מתנהג החוטא, האדם ¿«¿∆«ƒ»ƒ¿ƒ∆
‰cÓÁ‰Ï ‰aq‰ È‰BÊc ,‰M„˜c ˙Úc‰ ¯ÒÁL ,‰Ó‰a התאווה ¿≈»∆»≈«««ƒ¿À»¿ƒ«ƒ»¿«∆¿»

Ê‰והתשוקה „vÓe ,˙eËL ‡e‰L ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca הרוח בגלל «¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿ƒ«∆
LÁÏÂ·שטות ˙BÚËÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«¬…

BÈ‡ ‰NBÚL ‰¯È·Ú‰aL∆¿»¬≈»∆∆≈
˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ וזו «¬∆ƒ¿»≈¡…

דבר  של לאמתו כי שאף הסיבה

נפרד  האדם עבירה בכל גם

עלול  הוא זאת בכל מאלוקות,

ÏÎNלחטוא. BÏ LiL Û‡Â¿«∆≈≈∆
,‰M„˜a ‰·‰Â ולכאורה «¬»»ƒ¿À»

"שוטה" ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒאיננו
,˜ÈtÒÓ ‰Ê ÔÈ‡ השכל ≈∆«¿ƒ

ל  כשלעצמם מספיקים וההבנה א

עבירה  לעבור ממנו למנוע כדי

˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«
,‡˜Âc ˙Úc‰ חלק שהיא ««««¿»

השכל  עצם מלבד במוחין נוסף

להלן  שיבואר כפי וההבנה

‰Ê ÌeMÓc העדר בגלל ¿ƒ∆
באלוקות  הדעת ≈p‰ƒ‰בחינת

˙BÓLp‰ Ïk ËÚÓkƒ¿«»«¿»
˙B‡¯˜ eÈ˙B¯B„aL∆¿≈ƒ¿»

‰Ó‰a Ú¯Ê ÌLa53, ¿≈∆«¿≈»
על  וחסידות בקבלה כמבואר

ישראל  בית את "וזרעתי הכתוב

שהנשמות  בהמה" וזרע אדם זרע

"אדם  מבחינת ששורשן הגבוהות

במעשה  (ככתוב העליון"

דמות  הכסא "ועל המרכבה

ידיעה  להם ויש אדם") כמראה

ברֿדעת  כאדם באלוקות, גדולה

הנשמות  כל כמעט הם (שכאמור הנשמות ושאר אדם", "זרע נקראות

בהמה" "זרע נקראות ÌlÎkשבדורותינו) Ìa¯L Û‡c הנשמות של ¿«∆À»¿À»
˙l„b Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ‰M„˜ ÈÈÚ ÏÈkN‰Ïe ‚ÈO‰Ï ÌÈÎÈiL«»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿≈¿À»ƒ¿»ƒ¿»¿À«

,ÌÈ¯ÙBÒ ÈtÓe ÌÈ¯ÙÒ ÈtÓ ,C¯a˙È ‡¯Ba‰ שיש אלא עוד ולא «≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ
לידי להגיע היכולת את ÌB˜ÓŒÏkÓלהם ,‰ÏB„b ‰·‰Â ‰‚O‰«»»«¬»»¿»ƒ»»
‰Ó‰a Ú¯Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜דעת לה אין בהמה Ì‰aוהרי ¯ÒÁL ÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆«¿≈»¿ƒ∆»≈»∆

ÌLÙa ‰Lb¯‰‰Â ˙Úc‰ ˙ÈÁa וההשגה וההבנה שהידיעה היינו ¿ƒ««««¿««¿»»¿«¿»

ההרגשה  חסר אבל ועמוקה, רחבה גדולה, והשגה הבנה שהיא ויתכן קיימת,

עצמו. לאדם קשורים שהדברים BÓkוהתחושה ‡e‰ ˙Úc‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««««¿
‡Èza ·e˙kL54"בינה" "חכמה", המוחין חלקי שלושת ביאור לגבי ∆»««¿»

האדם  בנפש שהם כפי B‚Â'ו"דעת" Ú„È Ì„‡‰Â ÔBLlÓ ‡e‰L55 ∆ƒ¿¿»»»»«¿
אשתו] חוה ∆e‰L‡[את

˙e¯M˜˙‰ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿
¯·c‰a ˙e¯aÁ˙‰Â עם ¿ƒ¿«¿¿«»»

ואכפת  לו נוגע שהדבר תחושה

אישית, ÔBa˙Óלו BÈ‡c¿≈ƒ¿≈
,‡ÓÏÚa ‰¯·Ú‰a צורה ב ¿«¬»»¿«¿»

pÈ˙˜שטחית Ï˜a Ê‡c¿»¿«ƒ»≈
,ÏÎO‰Ó זיקה יחוש ולא ≈«≈∆

לדברים  e‰L‡אישית ‡l‡∆»∆
¯Ú ,¯·c‰a ¯M˜˙Óƒ¿«≈¿«»»∆

Í‡Ê ¯Úc ÔÈ‡ Ë‚ÈÏ הוא ƒ¿ƒ∆«
בדבר. ושקוע 'מונח'

עמוקה  יותר דרגה ומבאר והולך

ה"דעת": בעניין פנימית ויותר

˙Úc‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ¿««««
‰Lb¯‰‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««¿»»

,¯·c‰ ˙‡ LÈb¯nL היינו ∆«¿ƒ∆«»»
שכלי  בעניין שמדובר רק לא

בו  חש שהאדם אלא מופשט

שהחיבור  אלא אישי, עניין

כזו  ברמה הם וההתקשרות

הדבר  כלפי רגש מפתח שהאדם

הבין  ¯˜שאותו ‡ÏÂ¿…«
¯·c‰ ˙‡ LÈb¯nL∆«¿ƒ∆«»»

,BÁBÓa התפתחות שלמרות כך ¿
בחלק  מדובר עדיין הרגש

LÈb¯nLמהשכל  Ì‡ŒÈkƒƒ∆«¿ƒ
,BaÏa Ìb רגש מעורר והדבר «¿ƒ

("מידות") ממש ∆¿e‰Êcשל
,˙Úc‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ שבלב רגש מעורר במוח השכלי הרעיון שבכוחה ¬ƒƒƒ¿««««

Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL BÓk טוÔË˜M ‰Ó ÌÚh‰ ¿∆»««¿ƒ¿»≈∆««««∆»»
,BÈ¯ea ÏÚ ¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOÓc Û‡c ,˙BˆÓa ·iÁÓ BÈ‡ חסר ולא ≈¿À»¿ƒ¿¿«¿«ƒ∆«»»«¿

והשגה בהבנה מאומה ek‰c‰לו ,‡e‰ ˙Úc ¯a Â‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««««¿««»»
‰Lb¯‰ BÏ ÔÈ‡c ‡e‰ ‰Êaרגש גם שמעוררת הפנימית BÈa˜¯והכרה »∆¿≈«¿»»¿∆

B·ÈiÁÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ,BÊ ‰Lb¯‰ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓe ,¯·c‰ Ï„B‚Â¿∆«»»ƒ¿≈∆≈«¿»»ƒ∆¿»¿«¿
˙eÈ¯Á‡ Ô‡ ÌÚ ÛÈB‡ ÔÚ‚ÈÈÏÙÈB¯‡ Ôe‡ אחריות עליו ולהטיל «¿≈∆∆««¬»
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b"iyz'dכ ,hay c"ei

נדרים  ּבענין הּלׁשֹון וכדאיתא לאֿתעׂשה, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּדמצות
ּומקּדיׁשים,56והקּדׁש נֹודרים מי לׁשם ׁשּידעּו ׁשּצרי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

הרּגׁשה, ּבחינת ּדוקא, יֹודעים הּוא ּבזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּדּיּוק
אפׁשר  הרּגׁשה ּכי ההּכרה, ענין הּוא יֹותר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּולמעלה
יֹודע  לב ּוכמֹו אצלֹו, ּבגּלּוי ׁשאינֹו ּבדבר ּגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

נפׁשֹו היא 57מרת והּכרה אצלֹו, ּבהעלם ׁשהּסּבה אף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּמׁש, רֹואה ּכאּלּו אצלֹו ׁשּמתאּמת עד ּבגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשּבא
זהּו הּדעת והעּדר זה, על והֹוכחֹות ראיֹות צרי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
את  ּומטעה האמת על הּמכּסה ׁשטּות, לרּוח ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָהּסּבה
העליֹון, רצֹון על עֹובר ּכׁשהּוא ׁשּגם לֹו ׁשּנדמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאדם
 ֿ ּד'לעּמת ׁשטּות הרּוח את להסיר ּובכדי ּביהדּותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעֹודּנּו
ׁשּבכלל  ּדאף ּדוקא, ּדקדּׁשה ׁשטּות עלֿידי הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻזה',
ימיו  ּכל ּכאׁשר ּדוקא זהּו האמצעית, ּבּדר ללכת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָצרי
זֹו מּדר נטה ּכאׁשר אבל הּיׁשרה, ּבּדר והֹול ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהל
ּדוקא. הּׁשני לּקצה לנטֹות צרי ּד'לעּמתֿזה', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּקצה
לֹו ׁשאין ּתׁשּובה' 'ּבעל ּבענין הּמבאר עלּֿדר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
עלי, ּגזר ׁשּבּׁשמים ׁשאבי אעׂשה ּומה אפׁשי ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹומר

אפׁשי  אי לֹומר צרי ּתׁשּובה'58ּכיֿאם 'ּבעל ּדלהיֹותֹו , ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
מיחד  סיג ּדלהיֹות טז צרי זה, ּבענין הּוא כן ּוכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֻ

את  סּלקּו והחטאים, ּד'לעּמתֿזה' הּׁשטּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשעלֿידי
ּבתֹוכם  וׁשכנּתי אחריֿזה ׁשּיהיה ּבכדי הּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשכינה,
ׁשטּות  ּדוקא, ׁשּטים מעצי מקּדׁש לי ועׂשּו להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָצרי

ְִָֻּדקדּׁשה.

היּוp‰Â‰ח) ּבֹו והעבֹודה מקּדׁש לי ׁשועׂשּו ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶָָָָָ
אהרן  ועלֿידי מׁשה עבֹודת יח ועיּקר יז עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַֹֹ

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

פ"ד.טז) לרמב"ם פרקים ובשמונה פ"ב. דעות הל' רמב"ם וראה ד. ט, ואתחנן בלקו"ת הובא המגיד הרב

שם.יז) ובחדא"ג ב עב, יומא ה"ג). פ"א סנהדרין כהירושלמי דלא (והוא שם ובתויו"ט מ"ב פ"ב שבועות ראה

שם.יח) לקו"ת בהעלותך. ר"פ ורמב"ן רש"י ראה

ה"א.56) פי"א נדרים הל' י.57)רמב"ם יד, כו.58)משלי כ, קדושים ופרש"י תו"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡„ÎÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓc B‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓc מובא יש, ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«…«¬∆¿ƒ¿ƒ»

Lc˜‰Â ÌÈ¯„ ÔÈÚa ÔBLl‰56ÈÓ ÌLÏ eÚ„iL CÈ¯vL , «»¿ƒ¿«¿»ƒ¿∆¿≈∆»ƒ∆≈¿¿≈ƒ
,ÌÈLÈc˜Óe ÌÈ¯„B נתפסים לא וההקדש הנדר הזו, ה"ידיעה" וללא ¿ƒ«¿ƒƒ

ÈÚ„BÈ ‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L,‰Lb¯‰ ˙ÈÁa ,‡˜Âc Ì וממשיך ∆«ƒ»∆¿ƒ«¿»¿ƒ««¿»»
גבוהה  יותר עוד דרגה ומבאר

הדעת, BÈ˙¯בעניין ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
,‰¯k‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ שהיא ƒ¿«««»»

ויותר  פנימית יותר תחושה

ההרגשה מאשר Èkƒעמוקה
¯LÙ‡ ‰Lb¯‰ ייתכן «¿»»∆¿»

‰È‰zL של ובליבו במוחו ∆ƒ¿∆
BÈ‡Lהאדם ¯·„a Ìb«¿»»∆≈

·Ï BÓÎe ,BÏˆ‡ Èel‚a¿ƒ∆¿¿≈
BLÙ ˙¯Ó Ú„BÈ57Û‡ ≈«»««¿«

,BÏˆ‡ ÌÏÚ‰a ‰aq‰L∆«ƒ»¿∆¿≈∆¿
בליבו  מרירות חש אדם לעתים

בבירור  יידע עצמו שהוא מבלי

שההרגשה  כך לכך, הגורם מה

ניכר  לא עצמו הדבר אבל קיימת

בגלוי ‰È‡בו ‰¯k‰Â¿«»»ƒ
Èel‚a ‡aLk הגורם שהדבר ¿∆»¿ƒ

בו  ונרגש ניכר הרגש את ומעורר

וברורה  גלויה »Ú„בצורה
el‡k BÏˆ‡ ˙n‡˙nL∆ƒ¿«≈∆¿¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LnÓ ‰‡B¯∆«»¿≈»ƒ
,‰Ê ÏÚ ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿»«∆
כל  לו וברור גלוי שהדבר ובגלל

שהדבר  ספק שום לו אין כך,

זאת  רואה הוא כאילו אמיתי

שמובן  מדבר ובשונה בעיניו.

של  במובן דעת ללא אך בשכל

עמוקה  פנימית והכרה הרגשה

אי  יחוש שהאדם ייתכן שלגביו

נוספות  הוכחות ויחפש וודאות

האמת אכן שזו משוכנע Áe¯Ïלהיות ‰aq‰ e‰Ê ˙Úc‰ ¯cÚ‰Â¿∆¿≈«««∆«ƒ»¿«
BÏ ‰Ó„pL Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÚËÓe ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ,˙eËL¿«¿«»«»¡∆«¿»∆»»»∆ƒ¿∆

האמת היפך ep„BÚבטעות, ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ ‡e‰Lk ÌbL∆«¿∆≈«¿»∆¿∆
B˙e„‰Èa.מאלוקות נפרד ואיננו ¿«¬

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙eËL Áe¯‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï È„Î·e,הקדושה היפך של ƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿ƒ¿À«∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰של בדרך Û‡cהתנהגות ,‡˜Âc ‰M„˜c ˙eËL «¿≈¿ƒ¿À»«¿»¿«

,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca ˙ÎÏÏ CÈ¯ˆ ÏÏÎaL קמצן להיות לא למשל כמו ∆ƒ¿»»ƒ»∆∆«∆∆»∆¿»ƒ
מידי  יותר פזרן להיות לא גם אך המידה על Ïkיתר ¯L‡k ‡˜Âc e‰Ê∆«¿»«¬∆»

‰¯Li‰ C¯ca CÏB‰Â CÏ‰ ÂÈÓÈ,התורה עלֿפי L‡k¯והנכונה Ï·‡ »»»«¿≈«∆∆«¿»»¬»«¬∆
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ‰ˆw‰Ï BÊ C¯cÓ ‰Ë"שטות ה"רוח של בהשפעתה »»ƒ∆∆¿«»∆ƒ¿À«∆

שגם  ולחשוב לטעות לו שגרמה

"עד  הישרה מהדרך יתרחק אם

ייפרד  לא האחרון" קצה

את  לתקן כדי הרי מאלוקות,

הזה BËÏ˙המצב CÈ¯»̂ƒƒ¿
‡˜Âc ÈM‰ ‰ˆwÏ וללכת «»∆«≈ƒ«¿»

ההפוכה. ŒÏÚבקיצוניות ‡e‰Â¿«
ÏÚa' ÔÈÚa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿ƒ¿«««
¯ÓBÏ BÏ ÔÈ‡L '‰·eLz¿»∆≈«
ואפילו  העולם לתאוות ביחס

אסורים  דברים אני ‡ÈLÙלגבי ∆¿ƒ
את  לעשות מסוגל מצידי

הללו ‡NÚ‰הדברים ‰Óe«∆¡∆
,ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡L∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«
È‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ì‡ŒÈkƒƒ»ƒ«ƒ

ÈLÙ‡58, סולד עצמו שהוא ∆¿ƒ
מהם  להתרחק ומעוניין מהם

'‰·eLz ÏÚa' B˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿««¿»
הללו  בדברים נכשל שבעבר

‚ÈÒ CÈ¯ˆ וגדר„ÁÈÓ טז, »ƒ¿»¿À»
,‰Ê ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ¿»∆
˙eËM‰ È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¿≈«¿
,ÌÈ‡ËÁ‰Â '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆¿«¬»ƒ
קיצוני  למצב בעבר הגיעו

‰p‰ו  ,‰ÈÎM‰ ˙‡ e˜lÒƒ¿∆«¿ƒ»ƒ≈
‰ÊŒÈ¯Á‡ ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆«¬≈∆

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ויחזרו ¿»«¿ƒ¿»
למטה  עד השכינה את ויורידו

eNÚÂבארץ  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿»
ÌÈhL ÈˆÚÓ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âcשל בדרך התנהגות ידי על M„˜c‰היינו ˙eËL הקיצוניות שהיא «¿»¿ƒ¿À»
הקדושה. היפך של מהשטות ההפוכה

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂL BÓk ‰p‰Â (Á הקמת עלֿידי שנתקיים הציווי ¿ƒ≈¿∆¿»ƒƒ¿»
הבריאה  תחילת עם שהיה כפי בארץ למטה השכינה להשראת שהביא המשכן

הראשון החטא Baלפני ‰„B·Ú‰Âבמשכן LÓ‰העבודה È„ÈŒÏÚ eÈ‰ ¿»¬»»«¿≈…∆
המשכן את ‡‰¯Ôשהקים È„ÈŒÏÚÂ הגדוליז הכהן יח wÈÚÂ¯שהיה ¿«¿≈«¬…¿ƒ«
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גֹו' הּנרֹות את ּבהעל ֹות הּוא נׁשמת 59אהרן הוי' נר ּכי , ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
אהרן 60אדם  וענין ה', ּבעבֹודת מדרגֹות ז' הם נרֹות וז' ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָֹ

לּתֹורה  ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב הרחֹוקים 61הּוא ּדגם , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ּבעלמא, ּברּיֹות ּבׁשם נקראים ולכן ועבֹודתֹו הוי' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָמּתֹורת
היינּו ּברּואים, ׁשהם זה רק מעלה ׁשּום ּבהם אין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכי

אֹותם  ּברא ּבחינת יט ׁשהּקּב"ה המׁשי ּבהם ּגם  ה ּנה , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אהבה  ּבין ההפרׁש ּכללּות ּדזהּו רּבה, אהבה ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָאהבה,
אהבה  הּוא ּדאהרן ׁשהאהבה ּדאהרן, ואהבה ְְְְְֲֲֲֲֲֶַַַַַַָָָָָָֹֹּדאברהם

ּבּמׁשּכן,62רּבה  ההמׁשכֹות היּו ואהרן מׁשה  ועלֿידי , ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשקּולים  ׁשניהם ואהרן ּבכל 63ּומׁשה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

ודרא  ּדרא ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותא ודֹור, ,64ּדֹור ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹ
ּבמצֹות  הן ּבּתֹורה הן עניניהם ׁשּכל הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּובפרט
הּתֹורה  ואהבת יׂשראל ּבאהבת הם יׂשראל, ּבהנהגת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָוהן

מֹוסיף  יׂשראל אהבת ּובענין הוי'. מו"ח כ ואהבת כ"ק ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָ
לרע ואהבּת אׁשר הּזקן, אדמּו"ר כ"ק ּבׁשם ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָאדמּו"ר

65ּכמֹואלקי הוי' את לואהבּת ּכלי ּוגדלה 66הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹֹ
המׁשיכּו וזה אֹוהב. ׁשהאהּוב מה ּדאֹוהב יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאהבת
ּדי  אין אּון אליהם הּׁשּייכים הּמקּׁשרים, החסידים, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּבכל
מעמדֹו ענינֹו לפי אחד ּכל זיי, אין אן זי האלטן ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוואס

אליין  מען ּדארף הארעווען להיֹות 67ּומּצבֹו. אבל , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ
מאֹותּה ּובפרט ּבכלל, ּדׁשמּיא וסּיעתא ּכח נתינת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּצרי
ההמׁשכה  הּוא ּבזה ה ּנה מּמּנּה, ניצֹוץ ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה
ׁשעלֿידיֿזה  ׁשּטים, עצי מׁשּכן הּנׂשיאים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשעלֿידי
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'B‚ ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ‡e‰ Ô¯‰‡ ˙„B·Ú59, המנורה הדלקת ¬««¬…¿«¬¿∆«≈

ככתוב הנשמה אור 'הדלקת' היא זו עבודה של הרוחנית ¯והמשמעות Èkƒ≈
Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰60˙B¯ 'ÊÂ של הייתה המקדש בבית המנורה שהרי ¬»»ƒ¿«»»¿≈

קנים  B‚¯„Ó˙שבעה 'Ê Ì‰ שונות'‰ ˙„B·Úa,הנשמה ÔÈÚÂשל ≈«¿≈«¬«¿ƒ¿«
˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ Ô¯‰‡«¬…≈∆
Ô·¯˜Óe ˙Bi¯a‰«¿ƒ¿»¿»

‰¯BzÏ61ÌÈ˜BÁ¯‰ Ì‚c , «»¿«»¿ƒ
B˙„B·ÚÂ 'ÈÂ‰ ˙¯BzÓƒ«¬»»«¬»

לקירוב ≈«¿ÔÎÏÂוזקוקים
˙Bi¯a ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
Ì‰a ÔÈ‡ Èk ,‡ÓÏÚa¿»¿»ƒ≈»∆

‰ÏÚÓ ÌeLעצמם ¯˜מצד «¬»«
eÈÈ‰ ,ÌÈ‡e¯a Ì‰L ‰Ê∆∆≈¿ƒ«¿

Ì˙B‡ ‡¯a ‰"aw‰L יט, ∆«»»»»»
Ì‰a Ìb ‰p‰ באנשים אפילו ƒ≈«»∆

אלה אהרן ‰CÈLÓנחותים ƒ¿ƒ
,‰·‰‡ ˙ÈÁa הכוונה וזו ¿ƒ««¬»

את  "אוהב של הפנימית

את  ממשיך היינו הבריות",

אפילו  לאלוקות האהבה בחינת

בלבד  זו ולא "בריות", בקרב

בדרגה  לאהבה שהכוונה אלא

e‰Êcגבוהה, ,‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿∆
ÔÈa L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk¿»«∆¿≈≈
‰·‰‡Â Ì‰¯·‡c ‰·‰‡«¬»¿«¿»»¿«¬»
Ô¯‰‡c ‰·‰‡‰L ,Ô¯‰‡c¿«¬…∆»«¬»¿«¬…

‰a¯ ‰·‰‡ ‡e‰62, אהבה «¬»«»
של  האהבה לעומת גדולה

LÓ‰אברהם È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈…∆
‰ eÈ‰ Ô¯‰‡Â˙BÎLÓ‰ של ¿«¬…»««¿»

למטה  מלמעלה האלוקות

Ô¯‰‡Â ‰LÓe ,ÔkLna«ƒ¿»…∆¿«¬…
ÌÈÏe˜L Ì‰ÈL63, נעשים ובעולם ישראל בבני ופעולתו המשכן וענייני ¿≈∆¿ƒ
יחד שניהם ידי BÓkעל ‰p‰ואהרן משה בימי במשכן ‰e‡שהיה ÔÎ ƒ≈¿≈

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡c ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa64, כדברי ¿»»¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»¿»»
ממשה  (ניצוץ) 'התפשטות' יש הכלל מן יוצא ללא ודור דור שבכל הזוהר

‰ÌÈ‡ÈNpרבינו Ë¯Ù·e החסידות נשיאי ‰Ôרבותינו Ì‰ÈÈÚ ÏkL ƒ¿»«¿ƒƒ∆»ƒ¿¿≈∆≈
Ï‡¯NÈ ˙·‰‡a Ì‰ ,Ï‡¯NÈ ˙‚‰‰a Ô‰Â ˙BˆÓa Ô‰ ‰¯Bza«»≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»«ƒ¿»≈≈¿«¬«ƒ¿»≈

'ÈÂ‰ ˙·‰‡Â ‰¯Bz‰ ˙·‰‡Â בני בכל שהמשיך הכהן אהרן של כדרכו ¿«¬««»¿«¬«¬»»
לאלוקות. אהבה ÛÈÒBÓישראל Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ÔÈÚ·e כÁ"ÂÓ ˜"Î ¿ƒ¿««¬«ƒ¿»≈ƒ

˜"Î ÌLa ¯"eÓ„‡«¿¿≈
¯L‡ ,Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¬∆
ה' אהבת האם לשאלה בתשובה

או  ישראל אהבת על עדיפה

ענה EÚ¯Ïלהיפך z·‰‡Â¿»«¿»¿≈¬
EBÓk65ÈÏk ‡e‰ »¿ƒ

'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡ÂÏƒ¿»«¿»≈¬»»
EÈ˜Ï‡66˙·‰‡ ‰Ï„‚e ¡…∆¿…»«¬«

‰Ó ·‰B‡c ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«
·‰B‡ ·e‰‡‰L מי הרי כי ∆»»≈

והוא  ישראל אהבת לו שיש

את  למעשה, אוהב, יהודים אוהב

הקדושֿברוךֿהוא, שאהובו, מה

אתכם  ב"אהבתי ככתוב אוהב

ה'". האהבת ÊÂ‰אמר את ¿∆
שבהם  eÎÈLÓ‰ƒ¿ƒישראל

נשיאינו «¿ÏÎaרבותינו
,ÌÈ¯M˜n‰ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ«¿À»ƒ
ÔÈ‡ Ôe‡ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈiM‰««»ƒ¬≈∆ƒ
Ô‡ CÈÊ ÔËÏ‡‰ Ò‡ÂÂ Ècƒ»«¿¿ƒ»

,ÈÈÊ ÔÈ‡ בהם שנאחזים ואלה ƒ≈
BÈÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk»∆»¿ƒƒ¿»
.B·vÓe B„ÓÚÓ«¬»«»
ÔÚÓ Û¯‡c ÔÚÂÂÚ¯‡‰»∆∆«¿∆

ÔÈÈÏ‡67, צריכים להתייגע «≈
ההמשכה  שלצד היינו לבד,

מרבותינו שהחסידי  מקבלים ם

להתייגע  אחד כל על נשיאינו

בעצמו ישראל ואהבת ה' עבודת Ákבענייני ˙È˙ CÈ¯vL ˙BÈ‰Ï Ï·‡¬»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«…«
‡e‰L ‰ÓLp‰ d˙B‡Ó Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ‡iÓLc ‡˙ÚiÒÂ היהודי ¿ƒ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿»≈»«¿»»∆

ה' את Êa‰העובד ‰p‰ ,dpnÓ ıBˆÈהוא זה ‰‰ÎLÓ‰לעניין ‡e‰ ƒƒ∆»ƒ≈»∆««¿»»
,ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLÓ ,ÌÈ‡ÈNp‰ È„ÈŒÏÚL רוחני משכן מקימים שהם ∆«¿≈«¿ƒƒƒ¿«¬≈ƒƒ
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גֹו' הּנרֹות את ּבהעל ֹות הּוא נׁשמת 59אהרן הוי' נר ּכי , ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
אהרן 60אדם  וענין ה', ּבעבֹודת מדרגֹות ז' הם נרֹות וז' ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָֹ

לּתֹורה  ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב הרחֹוקים 61הּוא ּדגם , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ּבעלמא, ּברּיֹות ּבׁשם נקראים ולכן ועבֹודתֹו הוי' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָמּתֹורת
היינּו ּברּואים, ׁשהם זה רק מעלה ׁשּום ּבהם אין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכי

אֹותם  ּברא ּבחינת יט ׁשהּקּב"ה המׁשי ּבהם ּגם  ה ּנה , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אהבה  ּבין ההפרׁש ּכללּות ּדזהּו רּבה, אהבה ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָאהבה,
אהבה  הּוא ּדאהרן ׁשהאהבה ּדאהרן, ואהבה ְְְְְֲֲֲֲֲֶַַַַַַָָָָָָֹֹּדאברהם

ּבּמׁשּכן,62רּבה  ההמׁשכֹות היּו ואהרן מׁשה  ועלֿידי , ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשקּולים  ׁשניהם ואהרן ּבכל 63ּומׁשה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

ודרא  ּדרא ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותא ודֹור, ,64ּדֹור ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹ
ּבמצֹות  הן ּבּתֹורה הן עניניהם ׁשּכל הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּובפרט
הּתֹורה  ואהבת יׂשראל ּבאהבת הם יׂשראל, ּבהנהגת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָוהן

מֹוסיף  יׂשראל אהבת ּובענין הוי'. מו"ח כ ואהבת כ"ק ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָ
לרע ואהבּת אׁשר הּזקן, אדמּו"ר כ"ק ּבׁשם ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָאדמּו"ר

65ּכמֹואלקי הוי' את לואהבּת ּכלי ּוגדלה 66הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ‡e‰ Ô¯‰‡ ˙„B·Ú59, המנורה הדלקת ¬««¬…¿«¬¿∆«≈

ככתוב הנשמה אור 'הדלקת' היא זו עבודה של הרוחנית ¯והמשמעות Èkƒ≈
Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰60˙B¯ 'ÊÂ של הייתה המקדש בבית המנורה שהרי ¬»»ƒ¿«»»¿≈

קנים  B‚¯„Ó˙שבעה 'Ê Ì‰ שונות'‰ ˙„B·Úa,הנשמה ÔÈÚÂשל ≈«¿≈«¬«¿ƒ¿«
˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ Ô¯‰‡«¬…≈∆
Ô·¯˜Óe ˙Bi¯a‰«¿ƒ¿»¿»

‰¯BzÏ61ÌÈ˜BÁ¯‰ Ì‚c , «»¿«»¿ƒ
B˙„B·ÚÂ 'ÈÂ‰ ˙¯BzÓƒ«¬»»«¬»

לקירוב ≈«¿ÔÎÏÂוזקוקים
˙Bi¯a ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
Ì‰a ÔÈ‡ Èk ,‡ÓÏÚa¿»¿»ƒ≈»∆

‰ÏÚÓ ÌeLעצמם ¯˜מצד «¬»«
eÈÈ‰ ,ÌÈ‡e¯a Ì‰L ‰Ê∆∆≈¿ƒ«¿

Ì˙B‡ ‡¯a ‰"aw‰L יט, ∆«»»»»»
Ì‰a Ìb ‰p‰ באנשים אפילו ƒ≈«»∆

אלה אהרן ‰CÈLÓנחותים ƒ¿ƒ
,‰·‰‡ ˙ÈÁa הכוונה וזו ¿ƒ««¬»

את  "אוהב של הפנימית

את  ממשיך היינו הבריות",

אפילו  לאלוקות האהבה בחינת

בלבד  זו ולא "בריות", בקרב

בדרגה  לאהבה שהכוונה אלא

e‰Êcגבוהה, ,‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿∆
ÔÈa L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk¿»«∆¿≈≈
‰·‰‡Â Ì‰¯·‡c ‰·‰‡«¬»¿«¿»»¿«¬»
Ô¯‰‡c ‰·‰‡‰L ,Ô¯‰‡c¿«¬…∆»«¬»¿«¬…

‰a¯ ‰·‰‡ ‡e‰62, אהבה «¬»«»
של  האהבה לעומת גדולה

LÓ‰אברהם È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈…∆
‰ eÈ‰ Ô¯‰‡Â˙BÎLÓ‰ של ¿«¬…»««¿»

למטה  מלמעלה האלוקות

Ô¯‰‡Â ‰LÓe ,ÔkLna«ƒ¿»…∆¿«¬…
ÌÈÏe˜L Ì‰ÈL63, נעשים ובעולם ישראל בבני ופעולתו המשכן וענייני ¿≈∆¿ƒ
יחד שניהם ידי BÓkעל ‰p‰ואהרן משה בימי במשכן ‰e‡שהיה ÔÎ ƒ≈¿≈

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡c ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa64, כדברי ¿»»¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»¿»»
ממשה  (ניצוץ) 'התפשטות' יש הכלל מן יוצא ללא ודור דור שבכל הזוהר

‰ÌÈ‡ÈNpרבינו Ë¯Ù·e החסידות נשיאי ‰Ôרבותינו Ì‰ÈÈÚ ÏkL ƒ¿»«¿ƒƒ∆»ƒ¿¿≈∆≈
Ï‡¯NÈ ˙·‰‡a Ì‰ ,Ï‡¯NÈ ˙‚‰‰a Ô‰Â ˙BˆÓa Ô‰ ‰¯Bza«»≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»«ƒ¿»≈≈¿«¬«ƒ¿»≈

'ÈÂ‰ ˙·‰‡Â ‰¯Bz‰ ˙·‰‡Â בני בכל שהמשיך הכהן אהרן של כדרכו ¿«¬««»¿«¬«¬»»
לאלוקות. אהבה ÛÈÒBÓישראל Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ÔÈÚ·e כÁ"ÂÓ ˜"Î ¿ƒ¿««¬«ƒ¿»≈ƒ

˜"Î ÌLa ¯"eÓ„‡«¿¿≈
¯L‡ ,Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¬∆
ה' אהבת האם לשאלה בתשובה

או  ישראל אהבת על עדיפה

ענה EÚ¯Ïלהיפך z·‰‡Â¿»«¿»¿≈¬
EBÓk65ÈÏk ‡e‰ »¿ƒ

'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡ÂÏƒ¿»«¿»≈¬»»
EÈ˜Ï‡66˙·‰‡ ‰Ï„‚e ¡…∆¿…»«¬«

‰Ó ·‰B‡c ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«
·‰B‡ ·e‰‡‰L מי הרי כי ∆»»≈

והוא  ישראל אהבת לו שיש

את  למעשה, אוהב, יהודים אוהב

הקדושֿברוךֿהוא, שאהובו, מה

אתכם  ב"אהבתי ככתוב אוהב

ה'". האהבת ÊÂ‰אמר את ¿∆
שבהם  eÎÈLÓ‰ƒ¿ƒישראל

נשיאינו «¿ÏÎaרבותינו
,ÌÈ¯M˜n‰ ,ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ«¿À»ƒ
ÔÈ‡ Ôe‡ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈiM‰««»ƒ¬≈∆ƒ
Ô‡ CÈÊ ÔËÏ‡‰ Ò‡ÂÂ Ècƒ»«¿¿ƒ»

,ÈÈÊ ÔÈ‡ בהם שנאחזים ואלה ƒ≈
BÈÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk»∆»¿ƒƒ¿»
.B·vÓe B„ÓÚÓ«¬»«»
ÔÚÓ Û¯‡c ÔÚÂÂÚ¯‡‰»∆∆«¿∆

ÔÈÈÏ‡67, צריכים להתייגע «≈
ההמשכה  שלצד היינו לבד,

מרבותינו שהחסידי  מקבלים ם

להתייגע  אחד כל על נשיאינו

בעצמו ישראל ואהבת ה' עבודת Ákבענייני ˙È˙ CÈ¯vL ˙BÈ‰Ï Ï·‡¬»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«…«
‡e‰L ‰ÓLp‰ d˙B‡Ó Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ‡iÓLc ‡˙ÚiÒÂ היהודי ¿ƒ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿»≈»«¿»»∆

ה' את Êa‰העובד ‰p‰ ,dpnÓ ıBˆÈהוא זה ‰‰ÎLÓ‰לעניין ‡e‰ ƒƒ∆»ƒ≈»∆««¿»»
,ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLÓ ,ÌÈ‡ÈNp‰ È„ÈŒÏÚL רוחני משכן מקימים שהם ∆«¿≈«¿ƒƒƒ¿«¬≈ƒƒ
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b"iyz'dכב ,hay c"ei

והּׁשכינה  ּד'לעּמתֿזה', הּׁשטּות את ׁשֹורה כא מבררים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻ
ּכֹוננהּו ידיו ּומעׂשי עליו הוי' ונעם ידיו, 68ּבמעׂשה ְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּביאת עד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבהצלחה,
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מג.כא) לט, פקודי בחיי ספ"ו. רבה עולם סדר ט. פי"ב, במדב"ר ראה

יז.68) צ, תהלים ע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דקדושה" מ"שטות ‰eËM˙הבנוי ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿»¿ƒ∆«¿

‰ÈÎM‰Â ,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c כא,ÂÈ„È ‰NÚÓa ‰¯BL אחד כל של ƒ¿À«∆¿«¿ƒ»»¿«¬≈»»
אליהם »…¿ÌÚÂמהמקושרים

ÂÈ„È ÈNÚÓe ÂÈÏÚ 'ÈÂ‰¬»»»»«¬≈»»
e‰Bk68„Ú ,‰ÁÏˆ‰a ¿≈¿«¿»»«

e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èaƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
.eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈

ה'תש"י  לגני באתי מד"ה השלישי הפרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר שכתב א)

אותו  ללמוד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י הניתן, המאמר -

בו  יום ה'תש"י, שבט יו"ד ביום

לגני  באתי המאמר נסתלק.

מיוסדים  ותשי"ב, ה'תשי"א

מד"ה  אֿב פרק על בעיקרם

ה'תש"י. לגני באתי
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.e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כמ"פ ‡. כבר אדמו"ר 1דובר מו"ח כ"ק דברי המאמרים אודות בא' שמביא ההילולא, בעל פירוש 2, את
המשנה 3הבעש"ט  מדעתו",4בלשון ושלא מדעתו האדם מן "ונפרעין

אדם"― קרויין "אתם אודות שמדובר כיון למקום"5ובהקדמה: "בנים שנקראים בנ"י, לה'6, אתם "בנים ,
הקב"ה 7אלקיכם" ואילו עליהם; שליטה לו שתהי' אפשרות אין אותם, להעניש ירצה מישהו אם גם הרי ―

כמ"ש  ח"ו, לעונשין שייך אינו הרי ― להיות 8בעצמו צריך הרי אעפ"כ, אבל הרעות". תצא לא עליון "מפי
במדרש  (כדאיתא סגיאין" "חטיי' יהיו זאת לולי כי, "דין", של ענין עבור 9בעולם  מניעה תהי' שלא כיון ,(

כלב  שנקרא במקל 10היצה"ר אלא תקנה לו שאין האדם11, מן ש"נפרעין עי"ז לזה, והעצה .ezrcn"―

וכאשר  מסויים. ענין שעשה אדם עם ― דעתו לפי ― להתנהג צריכים כיצד אותו: שואלים שבתחילה
" שפסק מה לפי הרי וכך, כך ענשו או ששכרו הדין, את אודותezrcnפוסק הוא שהמדובר בחשבו ,"ipelt―

"epnnנפרעין זה הרי עתה כאשר גם לו, הדומה ענין ezrcnעל `lyנוגע שהדבר בידעו שכן, ,"eil` רצונו ,
בו. לחזור

המשנה  לשון דיוק גם מובן "חשבון"12ועפ"ז ואח"כ "דין" תחילה וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי "לפני
המפרשים  (כקושיית ופסקֿדין דין להיות יכול ואח"כ חשבון, לערוך צריכים תחילה דלכאורה, כי,13― ― (

מתאים  זה דין האם "חשבון" עמו עורכים ואח"כ פלוני, דבר עשיית על ה"דין" מהו אותו שואלים בתחילה
אליו.

לדבר ·. ראי' שהובאה באורייתא"14וכפי רמיזא דלא מידי "ליכא שהרי בלבד,15― רמז זה אין ובנדו"ד, ,
בתנ"ך: הדבר מפורש אלא

כתיב  ― ובתֿשבע המלך דוד .16בענין דוד אל נתן את ה' "וישלח אחת : בעיר היו אנשים שני לו ויאמר .
. קטנה אחת כבשה אם כי כל אין ולרש מאד הרבה ובקר צאן הי' לעשיר רש ואחד עשיר הלך אחד ויבוא .

לאיש  ויעשה הרש האיש כבשת את ויקח לו הבא לאורח לעשות ומבקרו מצאנו לקחת ויחמול העשיר לאיש
האיש"! "אתה הנביא: נתן לו אמר זאת, העושה האיש של דינו את פסק המלך דוד וכאשר אליו", הבא

בלתיֿרצוי? דבר שעשה לכתחילה לו אמר לא ולמה הנ"ל, ההקדמה אריכות בכל הצורך מהו ולכאורה:

שלא  מי אפילו יהודי, של כחו גדול כמה עד ― הוראה זה מסיפור גם למדים התורה סיפורי ככל אלא,
עמו  לעשות אפשר ואי "מדעתו", זה, על רשות נותן כאשר רק אלא ממנו "נפרעין" להיות אפשר שאי כדבעי,
לו  אמר אזי הדין, את פסק שדוד לאחרי שרק הנ"ל, כבסיפור ה"דין", את בעצמו פסק שלא זמן כל "חשבון"

האיש". "אתה הנביא נתן

יהודי ‚. אצל שואלים כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי ― הטוב היפך הבלתיֿרצוי, בצד אמורים הדברים ואם
ביותר. הטוב באופן ישיב ובודאי טוב, ענין אודות

בהתלבשות  הטוב המשכת באה ידם שעל השפע, שלוחי שהם מלאכים ע"י שנמשך טוב שיש ― ובהקדמה
ישיר באופן שנמשך טוב ― מזה ולמעלה ממוצע; aehdע"י xewnn.מעלה של דביתֿדין מפס"ד גם למעלה ,

כאשר ― לזה `xneוהעצה icedi לא) הטוב נמשך שאז פלוני, בענין שיזכה מגיע מסויים מעשהֿטוב שבשביל
ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית "נפש אשר, יהודי , של פס"ד בכח אלא) מעלה, של ב"ד פס"ד ,17בכח
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תש"כ 1) ס"ג; תשי"ט שבט יו"ד בשלח, פ' ב' יום שיחת ראה
299 ע' חכ"ז ;18 ע' חכ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתה

וש"נ. .290 ע' חל"ט ;207 ע' ריש ח"ח שם גם וראה ואילך).
קד.2) ע' ח"ז "התמים" גם וראה .76 ע' אידיש סה"מ ראה
וש"נ.3) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.4) פ"ג אבות
וש"נ.5) רע"א. סא, יבמות
מי"ד.6) שם אבות
א.7) יד, ראה פ'
לח.8) ג, איכה

טו.9) פי"ב, ב"ר
(ברע"מ).10) א רלח, זח"ג ו. פכ"ב, שם ראה
ב.11) פ"ט, שמו"ר
מ"א.12) שם אבות
ועוד.13) שם. תויו"ט ראה
סג.14) דרוש לעתים בינה קיג. סי' מהר"ן בלקוטי
ישנים 15) תוס' ובפרש"י. א ט, תענית רכא,ראה זח"ג ב. לח, יומא

א. קה, זו"ח א.
ואילך.16) א יב, שמואלֿב
רפ"ב.17) תניא

             

       
         

          
          

          
          

        
        

         
         

     
         

        
           

       
        
        


       

        
           

          
         

          
        

        
          

 
         

       
       

         
          
          

          
        

     
         

      
           

       
          

         
        

   
              

        
        

           
       

          
          

         
         

       
        

          
          

            
         
         

        
          

         
       

          
           

         
         

     

  















































































































































המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א



כג

.e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כמ"פ ‡. כבר אדמו"ר 1דובר מו"ח כ"ק דברי המאמרים אודות בא' שמביא ההילולא, בעל פירוש 2, את
המשנה 3הבעש"ט  מדעתו",4בלשון ושלא מדעתו האדם מן "ונפרעין

אדם"― קרויין "אתם אודות שמדובר כיון למקום"5ובהקדמה: "בנים שנקראים בנ"י, לה'6, אתם "בנים ,
הקב"ה 7אלקיכם" ואילו עליהם; שליטה לו שתהי' אפשרות אין אותם, להעניש ירצה מישהו אם גם הרי ―

כמ"ש  ח"ו, לעונשין שייך אינו הרי ― להיות 8בעצמו צריך הרי אעפ"כ, אבל הרעות". תצא לא עליון "מפי
במדרש  (כדאיתא סגיאין" "חטיי' יהיו זאת לולי כי, "דין", של ענין עבור 9בעולם  מניעה תהי' שלא כיון ,(

כלב  שנקרא במקל 10היצה"ר אלא תקנה לו שאין האדם11, מן ש"נפרעין עי"ז לזה, והעצה .ezrcn"―

וכאשר  מסויים. ענין שעשה אדם עם ― דעתו לפי ― להתנהג צריכים כיצד אותו: שואלים שבתחילה
" שפסק מה לפי הרי וכך, כך ענשו או ששכרו הדין, את אודותezrcnפוסק הוא שהמדובר בחשבו ,"ipelt―

"epnnנפרעין זה הרי עתה כאשר גם לו, הדומה ענין ezrcnעל `lyנוגע שהדבר בידעו שכן, ,"eil` רצונו ,
בו. לחזור

המשנה  לשון דיוק גם מובן "חשבון"12ועפ"ז ואח"כ "דין" תחילה וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי "לפני
המפרשים  (כקושיית ופסקֿדין דין להיות יכול ואח"כ חשבון, לערוך צריכים תחילה דלכאורה, כי,13― ― (

מתאים  זה דין האם "חשבון" עמו עורכים ואח"כ פלוני, דבר עשיית על ה"דין" מהו אותו שואלים בתחילה
אליו.

לדבר ·. ראי' שהובאה באורייתא"14וכפי רמיזא דלא מידי "ליכא שהרי בלבד,15― רמז זה אין ובנדו"ד, ,
בתנ"ך: הדבר מפורש אלא

כתיב  ― ובתֿשבע המלך דוד .16בענין דוד אל נתן את ה' "וישלח אחת : בעיר היו אנשים שני לו ויאמר .
. קטנה אחת כבשה אם כי כל אין ולרש מאד הרבה ובקר צאן הי' לעשיר רש ואחד עשיר הלך אחד ויבוא .

לאיש  ויעשה הרש האיש כבשת את ויקח לו הבא לאורח לעשות ומבקרו מצאנו לקחת ויחמול העשיר לאיש
האיש"! "אתה הנביא: נתן לו אמר זאת, העושה האיש של דינו את פסק המלך דוד וכאשר אליו", הבא

בלתיֿרצוי? דבר שעשה לכתחילה לו אמר לא ולמה הנ"ל, ההקדמה אריכות בכל הצורך מהו ולכאורה:

שלא  מי אפילו יהודי, של כחו גדול כמה עד ― הוראה זה מסיפור גם למדים התורה סיפורי ככל אלא,
עמו  לעשות אפשר ואי "מדעתו", זה, על רשות נותן כאשר רק אלא ממנו "נפרעין" להיות אפשר שאי כדבעי,
לו  אמר אזי הדין, את פסק שדוד לאחרי שרק הנ"ל, כבסיפור ה"דין", את בעצמו פסק שלא זמן כל "חשבון"

האיש". "אתה הנביא נתן

יהודי ‚. אצל שואלים כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי ― הטוב היפך הבלתיֿרצוי, בצד אמורים הדברים ואם
ביותר. הטוב באופן ישיב ובודאי טוב, ענין אודות

בהתלבשות  הטוב המשכת באה ידם שעל השפע, שלוחי שהם מלאכים ע"י שנמשך טוב שיש ― ובהקדמה
ישיר באופן שנמשך טוב ― מזה ולמעלה ממוצע; aehdע"י xewnn.מעלה של דביתֿדין מפס"ד גם למעלה ,

כאשר ― לזה `xneוהעצה icedi לא) הטוב נמשך שאז פלוני, בענין שיזכה מגיע מסויים מעשהֿטוב שבשביל
ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית "נפש אשר, יהודי , של פס"ד בכח אלא) מעלה, של ב"ד פס"ד ,17בכח
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תש"כ 1) ס"ג; תשי"ט שבט יו"ד בשלח, פ' ב' יום שיחת ראה
299 ע' חכ"ז ;18 ע' חכ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתה

וש"נ. .290 ע' חל"ט ;207 ע' ריש ח"ח שם גם וראה ואילך).
קד.2) ע' ח"ז "התמים" גם וראה .76 ע' אידיש סה"מ ראה
וש"נ.3) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.4) פ"ג אבות
וש"נ.5) רע"א. סא, יבמות
מי"ד.6) שם אבות
א.7) יד, ראה פ'
לח.8) ג, איכה

טו.9) פי"ב, ב"ר
(ברע"מ).10) א רלח, זח"ג ו. פכ"ב, שם ראה
ב.11) פ"ט, שמו"ר
מ"א.12) שם אבות
ועוד.13) שם. תויו"ט ראה
סג.14) דרוש לעתים בינה קיג. סי' מהר"ן בלקוטי
ישנים 15) תוס' ובפרש"י. א ט, תענית רכא,ראה זח"ג ב. לח, יומא

א. קה, זו"ח א.
ואילך.16) א יב, שמואלֿב
רפ"ב.17) תניא

             

       
         

          
          

          
          

        
        

         
         

     
         

        
           

       
        
        


       

        
           

          
         

          
        

        
          

 
         

       
       

         
          
          

          
        

     
         

      
           

       
          

         
        

   
              

        
        

           
       

          
          

         
         

       
        

          
          

            
         
         

        
          

         
       

          
           

         
         

     

  

















































































































































e"kyz'dכד ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

כאש  הבהמית ועאכו"כ נפשו על האלקית נפשו ושולטת מושלת שעה שבאותה טוב, שעושה יהודי אודות מדובר ר
עניניו. וכל וגופו

לעניננו:„. ובנוגע
זה  שהי' כמ"פ שאמר וכפי ― רוסיא ממדינת נסע ההילולא, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו כאשר

מזה,18בעלֿכרחו  להתפעל אין מ"מ, גשמי, הפסק גשמי, גבול שישנו שאע"פ אמר, הגבול, את בעברו הנה ―
יותר, ועוד שכתב, במכתבים שבכתב, בדברים הן שבזה, הדברים פרטי ככל כמקודם, הקישור להיות וימשיך

בעלֿפה. אז שאמר בדברים

ע"י  שנעשו ענינים אודות אנשים מכמה הסיפורים כידוע אלא רוחניים, בענינים רק לא ― הי' כך ואכן
שנמצא  מי של השתדלותו ע"י להיעשות צריכים היו שלכאורה אע"פ מכאן, לגבול, מעבר בהיותו נשיאנו רבינו

גשמי. במקום אתר על

כלומר:

הי' גשמי), מקום תופס צדיק של גופו גם (שהרי גשמי בגוף ומוגבלת מלובשת היתה נשמתו כאשר גם
("זיינע weqtlבכחו אליו שייכים שהיו היהודים עם בקישור לעמוד ימשיך אלא יפסיק, לא הגשמי שהגבול

אינם  שהם אע"פ אליו, מהם גם אלא אליהם, ממנו רק לא יהי' שהקישור ובאופן הגבול, את עברו לפני אידן")
כו'. ומרחיק מפסיק המקום ענין ואצלם שלו, בדרגא

אשר lrtואכן לאלו שלו לקשר רק לא וכאמור, כו', לקשר הפריעה לא רוסיא ממדינת שנסיעתו ― זאת
וביתר  שאת ביתר ואדרבה, כמקודם, שהי' זה, בקשר שחפצו אלו של מצדם השני, בכיוון גם אלא בדרכיו, ילכו

עוז.

שבדברי  כרחך" ל"על בנוגע גם הוא כן ― מרוסיא הנסיעה של כרחך" ל"על בנוגע אמורים שהדברים וכשם
חי":19המשנה  אתה כרחך "על הפיסקא לאחרי

הפסק  ח"ו שנעשה לומר יכול ― חומרי בשר גם אלא גשמי, בשר רק ולא בשר, בעיני רק שמסתכל מי
אף ומשמש עומד להלן ש"מה ― היא האמת אבל ומשמש"וכו'. עומד .20כאן

כרחך" ה"על להשפיע יכול לא כך למשנהו, אחד גשמי ממקום השילוח של כרחך" ה"על השפיע שלא כשם
אותם  עם מלפעול אותו יפסיק לא כו' גבול של שהפסק עצמו, על דין שפסק בשעה בה כו', ההפסק בענין

בדרכיו. ללכת וימשיכו והעמיד, שחינך יהודים

בו,‰. נוכחים שהיינו מאורע שנה, ט"ז לפני שאירע המאורע ישנו הרי קושיא: מיד נשאלת לכאורה אך
כו'?! הפסק של ענין עם שקשורים שולחןֿערוך ע"פ אלא) הבהמית, נפש רצון מצד רק (לא ענינים כמה ונעשו

דתורה: בנגלה גם אלא התורה, בפנימיות רק ולא בתורה, ישנם הענינים שכל כמ"פ כאמור ובכן,

בגמרא  פסוק 21איתא זה הרי כו'", חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי "וכי ופריך, מת", לא אבינו "יעקב :
בחיים". הוא אף בחיים זרעו "מה ומשני, חנטייא"? וחנטו ספדנייא ש"ספדו בחומש מפורש

מת", לא אבינו "יעקב מהמאמר בה וחוזרת הגמרא מתחרטת לא כו'", חנטו בכדי "וכי הקושיא לאחרי גם
נאמר  כך שהרי אמת מעשה וזהו חנטייא", וחנטו ספדנייא ש"ספדו שאע"פ ― ומבארת מתרצת הגמרא אלא

אם  בחיים": הוא אף בחיים זרעו "מה אעפ"כ, ספדנייא 22בתורה, ש"ספדו למרות הנה בחיים"... "זרעו ישנו רק
בחיים". הוא "אף אזי ― שו"ע ע"פ ענינים כמה שנעשו וכאמור, במציאות, שהי' מעשה וזהו חנטייא", וחנטו

כאילו  זה הרי בחיים" ש"זרעו שעי"ז ולפרש, הענין, את ("פארוואסערן") "לדלל" שרוצים אלו כמו ַַולא
שאכן  ― מת" לא אבינו "יעקב מהמאמר מתחרטת שהגמרא נמצא זה פירוש לפי (א) כי: ― בחיים הי' הוא

ה  לו יש לכן בחיים", ש"זרעו שכיון אלא הגמרא מת, לשון היפך הוא זה פירוש (ב) בחיים, הי' כאילו כו' נאה
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ובהערה 18) 4 ע' תרפ"ח סה"ש ה. ע' ריש ח"ב שלו אג"ק ראה
הערה  26 ע' ח"א התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה וש"נ. שם. 6

וש"נ. .22
ספ"ד.19) אבות
סע"ב.20) יג, סוטה

שבט 21) יו"ד בשלח, פ' ב' יום שיחת גם וראה ב. ה, תענית
ואילך). 102 ע' חל"ו התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג

וש"נ.
בהתרגשות22) דיבר שליט"א אדמו"ר מבכי כ "ק חנוק ובקול

)l"end.(

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

" אומרת לא הגמרא שהרי ―eli`kהגמרא אלא בחיים", בחיים"deeynהוא זרעו "מה באמרה, הענינים, שני את
הנה ―ote` eze`a!"חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי "וכי השאלה על המענה וזהו בחיים", הוא "אף

.Â ונדפסה מהאראדאק, הרמ"מ להסתלקות בקשר שכתב באגה"ק הזקן אדמו"ר מ"ש ע"פ ― בזה ָָָוהביאור
התניא  ספר של אגה"ק :23בחלק

חז"ל  לשון שמקדים  בשרים,24לאחרי חיים אינם הצדיק ש"חיי הזקן רבינו כותב ― חי" לכל חיים "שבק
זה). על פסוקים (ומביא ואהבה" ויראה אמונה שהם רוחניים חיים אם כי

מדובר  שאודותיו שהצדיק ― בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה הענין לביאור בשייכות פשוטות ובאותיות
כפי  בה', ואמונה ה' ויראת ה' אהבת חייו עיקר הי' בגוף, היתה שנשמתו בשעה גם הנה בחיים"), ("הוא

הגוף. חיי להיות בגוף שנמשכו

ובהקדמה:

ממאמריו  בכמה מסביר נשיאנו שצריכים 25רבינו גשמית, מצוה הדעות לכל היא תפילין שמצות שכשם ,
הגשמיים  והראש היד על ולהניחם גשמיים בתים בתוך ליתנם גשמי, בדיו אותיות עליו לכתוב גשמי, קלף ליקח
ה', באהבת וכמו הגוף. בגשמיות נמשכים להיות צריכים בה' ואמונה ה' ויראת ה' דאהבת המצוות גם כך ―
גם  שמשתנה ועד רוחו, מצב משתנה אזי בידים, למשש שיכול לדבר אהבה של רגש מרגיש שכאשר כשם הנה

לבבך" בכל אלקיך ה' את "ואהבת בענין גם להיות צריך כמו"כ ― הלב דופק ניכר 26אופן להיות שצריך ,
לבו דופק בה'.באופן ואמונה ה' ליראת בנוגע ועד"ז הגשמי,

מצוות היותן עם ואהבה, ויראה אמונה המצוות גם ומצוותי'zeipgexכלומר: תורה עניני ככל הם הרי ,
נמשכים כאשר הוא קיומם inybשתכלית xaca mixkipe.

שבדבר. הרוחני או שבדבר הגשמי אם ― הטפל ומהו העיקר מהו חילוק ישנו שאעפ"כ אלא

רק אצלו שיהי' שיתכן תפילין, הנחת כמו גשמית במצוה חילוק שיש בלבד,dyrnוכמו הגשמי הצד המצוה,
שבשו"ע  הכוונה אפילו המצוה, כוונת חסידות 27ללא בספרי שנתבארו הכוונות ועאכו"כ והמוח, הלב לשעבד :

עניני את גם לו יש הגשמי, הצד שמלבד ― יותר נעלה אופן וישנו קבלה; השלימות,zepeekdוספרי בתכלית
ודעת  בינה חכמה המוחין או המחשבה, וכח ההרגש כח ומוחו, לבו בפועל משועבדים נעשים שאכן והיינו,

בתניא  התפילין).28(כמובא לכוונת בנוגע

שלו  הגשמיות גם הנה דין, בעלמא חיותו בחיים נמצא הצדיק כאשר שאפילו מבואר הנ"ל, באגה"ק אמנם,
רוחני: ענין היא

לומר, בהכרח ח"ו, לבטלה ברכה תהי' שלא כדי הנה ― אכילתו על ומלכות בשם מברך הצדיק כאשר
אכילה היא הארץ"...zinybשאכילתו מן לחם "המוציא מברכים אין רוחנית אכילה על כי, ,

כמ"ש  לחם, נקראת שהתורה למרות הנה בתורה, ענין לומד לו 29כאשר אסור מ"מ, בלחמי", לחמו "לכו
"ה  זה על כמבואר לברך כבשרו", ובשר "דם נעשה התורה שלימוד שמרגיש אע"פ הארץ", מן לחם מוציא
בתחילתו  תורה"30בתניא בדברי "לעסוק היא: התורה לימוד על הברכה ;31. בנו בחר "אשר או את , לנו ונתן .

גשמי. לחם על מברכים ― הארץ " מן לחם "המוציא ואילו תורתו".

אוכל הצדיק כאשר inybאמנם, mglאצלו זה הרי מעשה בשעת הנה ―ipgex oipr.

צדק  הצמח דברי אודות הידוע הסיפור שנת 32ובדוגמת היא זו שאמר (ששנה שלו), להסתלקותֿהילולא המאה
קורה  גשמי, מקום שתפסה קורה זו שהיתה שאף והיינו, בנפעל, הפועל כח את אלא ה"קורה", את רואה שאינו
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ז"ך.23) לסי' ביאור
קצרות"24) והערות הגהות ב"מ"מ, (ספר ראה שם לאגה"ק

וש"נ. ד). ע' ההשתטחות
כ 25) יום" ב"היום (נעתק ואילך ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ

ע' .215 ע' תרצ"ז תנד. ע' שלז. ע' רפז. ע' רנז. ע' תרצ"ב מנ"א).
.214 ע' תש"ד ואילך. 112 ס"ע ה'ש"ת .282

ה.26) ו, ואתחנן

סי"א.27) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח
ב).28) (נו, רפמ"א
א.29) יד, חגיגה סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
ספ"ה.30)
וש"נ.31) ס"ד. סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.32) 88 ס"ע חי"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



כה e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

" אומרת לא הגמרא שהרי ―eli`kהגמרא אלא בחיים", בחיים"deeynהוא זרעו "מה באמרה, הענינים, שני את
הנה ―ote` eze`a!"חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי "וכי השאלה על המענה וזהו בחיים", הוא "אף

.Â ונדפסה מהאראדאק, הרמ"מ להסתלקות בקשר שכתב באגה"ק הזקן אדמו"ר מ"ש ע"פ ― בזה ָָָוהביאור
התניא  ספר של אגה"ק :23בחלק

חז"ל  לשון שמקדים  בשרים,24לאחרי חיים אינם הצדיק ש"חיי הזקן רבינו כותב ― חי" לכל חיים "שבק
זה). על פסוקים (ומביא ואהבה" ויראה אמונה שהם רוחניים חיים אם כי

מדובר  שאודותיו שהצדיק ― בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה הענין לביאור בשייכות פשוטות ובאותיות
כפי  בה', ואמונה ה' ויראת ה' אהבת חייו עיקר הי' בגוף, היתה שנשמתו בשעה גם הנה בחיים"), ("הוא

הגוף. חיי להיות בגוף שנמשכו

ובהקדמה:

ממאמריו  בכמה מסביר נשיאנו שצריכים 25רבינו גשמית, מצוה הדעות לכל היא תפילין שמצות שכשם ,
הגשמיים  והראש היד על ולהניחם גשמיים בתים בתוך ליתנם גשמי, בדיו אותיות עליו לכתוב גשמי, קלף ליקח
ה', באהבת וכמו הגוף. בגשמיות נמשכים להיות צריכים בה' ואמונה ה' ויראת ה' דאהבת המצוות גם כך ―
גם  שמשתנה ועד רוחו, מצב משתנה אזי בידים, למשש שיכול לדבר אהבה של רגש מרגיש שכאשר כשם הנה

לבבך" בכל אלקיך ה' את "ואהבת בענין גם להיות צריך כמו"כ ― הלב דופק ניכר 26אופן להיות שצריך ,
לבו דופק בה'.באופן ואמונה ה' ליראת בנוגע ועד"ז הגשמי,

מצוות היותן עם ואהבה, ויראה אמונה המצוות גם ומצוותי'zeipgexכלומר: תורה עניני ככל הם הרי ,
נמשכים כאשר הוא קיומם inybשתכלית xaca mixkipe.

שבדבר. הרוחני או שבדבר הגשמי אם ― הטפל ומהו העיקר מהו חילוק ישנו שאעפ"כ אלא

רק אצלו שיהי' שיתכן תפילין, הנחת כמו גשמית במצוה חילוק שיש בלבד,dyrnוכמו הגשמי הצד המצוה,
שבשו"ע  הכוונה אפילו המצוה, כוונת חסידות 27ללא בספרי שנתבארו הכוונות ועאכו"כ והמוח, הלב לשעבד :

עניני את גם לו יש הגשמי, הצד שמלבד ― יותר נעלה אופן וישנו קבלה; השלימות,zepeekdוספרי בתכלית
ודעת  בינה חכמה המוחין או המחשבה, וכח ההרגש כח ומוחו, לבו בפועל משועבדים נעשים שאכן והיינו,

בתניא  התפילין).28(כמובא לכוונת בנוגע

שלו  הגשמיות גם הנה דין, בעלמא חיותו בחיים נמצא הצדיק כאשר שאפילו מבואר הנ"ל, באגה"ק אמנם,
רוחני: ענין היא

לומר, בהכרח ח"ו, לבטלה ברכה תהי' שלא כדי הנה ― אכילתו על ומלכות בשם מברך הצדיק כאשר
אכילה היא הארץ"...zinybשאכילתו מן לחם "המוציא מברכים אין רוחנית אכילה על כי, ,

כמ"ש  לחם, נקראת שהתורה למרות הנה בתורה, ענין לומד לו 29כאשר אסור מ"מ, בלחמי", לחמו "לכו
"ה  זה על כמבואר לברך כבשרו", ובשר "דם נעשה התורה שלימוד שמרגיש אע"פ הארץ", מן לחם מוציא
בתחילתו  תורה"30בתניא בדברי "לעסוק היא: התורה לימוד על הברכה ;31. בנו בחר "אשר או את , לנו ונתן .

גשמי. לחם על מברכים ― הארץ " מן לחם "המוציא ואילו תורתו".

אוכל הצדיק כאשר inybאמנם, mglאצלו זה הרי מעשה בשעת הנה ―ipgex oipr.

צדק  הצמח דברי אודות הידוע הסיפור שנת 32ובדוגמת היא זו שאמר (ששנה שלו), להסתלקותֿהילולא המאה
קורה  גשמי, מקום שתפסה קורה זו שהיתה שאף והיינו, בנפעל, הפועל כח את אלא ה"קורה", את רואה שאינו
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ז"ך.23) לסי' ביאור
קצרות"24) והערות הגהות ב"מ"מ, (ספר ראה שם לאגה"ק

וש"נ. ד). ע' ההשתטחות
כ 25) יום" ב"היום (נעתק ואילך ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ

ע' .215 ע' תרצ"ז תנד. ע' שלז. ע' רפז. ע' רנז. ע' תרצ"ב מנ"א).
.214 ע' תש"ד ואילך. 112 ס"ע ה'ש"ת .282

ה.26) ו, ואתחנן

סי"א.27) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח
ב).28) (נו, רפמ"א
א.29) יד, חגיגה סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
ספ"ה.30)
וש"נ.31) ס"ד. סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.32) 88 ס"ע חי"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



e"kyz'dכו ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

הפועל" "כח את (לא בנפעל הפועל כח את בה"קורה" ראה אעפ"כ, כו', הבית את או התקרה, את שהעמידה
עצמו). בפני שהוא כפי

כאשר  שגם ― רוחניים" חיים אם כי בשריים חיים אינם הצדיק ש"חיי באגה"ק להמבואר בנוגע ועד"ז
ובשר לחם שזהו למרות הרי ובשר, לחם אלא miinybאוכל רוחני לחם על שאינה הברכה, מאמירת והראי', ,

את מרגיש הוא הרי מעשה בשעת הנה גשמי, לחם חיות.zeipgexdעל ומקבל נהנה הוא ומזה שבדבר,

הנה  ― גשמיים ושתי' לאכילה וזקוק מקום, שתופס גוף גשמי, בגוף נמצאת הנשמה כאשר שגם ונמצא,
בדרך  אפילו אינו הגשמי שהגוף מזה, ויתירה בלבד, חיצוני לבוש הטפל, דבר אלא אינו הגשמיות ענין כל
לפעול  הנשמה רצון את למלא יוכל ידו שעל כלי אלא שאינו כיון עצמו, בפני כלל מציאות לו אין אלא טפל,

גשמיים. אברים רמ"ח ושאר ורגל ביד צורך יש זה שבשביל בעולם,

.Ê מובן חנטייא",ועפ"ז וחנטו ספדנייא ש"ספדו העובדה שלמרות מת":, לא אבינו "יעקב הנה
עם שנעשית פעולה היא ― כו'" חנטייא sebd"חנטו zeinyb בהיותו הרי יהודי, אפילו אחר, אדם אצל אשר, ,

שמים" "לשם זאת שעושה אלא ענינו, עיקר היא הגשמיות הנה במדריגה33בעוה"ז אפילו או יותר:, נעלית
דעהו" דרכיך שבדבר,34"בכל הגשמיות את "לוקח" הוא אבל הגוף , גשמיות עם קשורים שלו שהחיים וכיון

מיתה. של ענין זה הרי הגשמיות, את ממנו נוטלים כאשר הנה בעולם, שבעניניו והגשמיות

ואהבה  ויראה אמונה שהם רוחניים, חיים אלא בשריים חיים אינם שחייו צדיק אודות מדובר כאשר אבל
הגשמיות  אין זה בענין גם הרי (כנ"ל), גשמיים ואהבה ויראה אמונה שצ"ל המצוה שמתנאי שאע"פ [והיינו,
כאשר  שגם מובן, הרי ― בלבד] טפל אלא אינם העולם ועניני הגוף שגשמיות ועאכו"כ העיקר, לגבי טפל אלא

החיות את ממנו לדברinybdנוטלים אצלו שנחשב ,lthd לא" ― "מיתה" בשם זה מצב לקרוא אפשר אי ,
החיות שנשאר כיון אצלו.xwirdשהואipgexdמת",

יותר: ובפרטיות

ומקיים  תורה לומד ימיו שכל ― הנ"ל באגה"ק מדובר שאודותה בדרגא לא אבל ― צדיק יהודי להיות יכול
― תורה שלומד בשעה לרוחניות; שלו הגשמיות את ("איבערמאכן") ויהפוך שישנה באופן לא אבל ַמצוות,
הוא  הרי מעשה בשעת הנה אחרונה, וברכה ראשונה ברכה באמירת גשמי, מאכל אוכל כאשר אבל תורה, לומד

ש  ה"טעם" את רק (לא הגשמי מרגיש הטעם והרגש שבו, הגשמי הטעם את גם אלא) שבו, האלקי הניצוץ ל
אצלו  נעשה לחיכו, ערב הי' לא המאכל אם שהרי הברכה. לענין לבלבל שיכול כך, כדי עד אצלו, מקום תופס

לברכה  בנוגע טומלעניש") ("א !35בלבול ַ

לו  שיש וכיון ענינים. שני אצלו והם בשריים", "חיים גם לו יש אבל רוחניים", "חיים אמנם לו יש כלומר:
שאינו  ענין שזהו לומר אפשר אי הבשריים, חייו ניטלו כאשר הנה ― לנשמה שמבלבלים בשריים", "חיים גם
בבחינת  עכ"פ זה הרי כולה", "קטלא בבחינת זה אין אם למיתה; נחשב זה אין ובמילא אצלו, מקום תופס

פלגא" .36"קטלא

לא  גם בחיים", ש"זרעו אופן באותו בחיים" "הוא אלא מת", לא אבינו ש"יעקב ומצב מעמד שיהי' וכדי
הגשמיות כאשר דוקא זה הרי ― פלגא" "קטלא llkבבחינת elv` mewn qtez epi` כנ"ל "פלגא", בבחינת לא גם ,

אינו  הגשמי הגוף פלגא"; "קטלא בבחינת אפילו זה אין ובמילא כלל, עצמו בפני מציאות אינו הגשמי שהגוף
החיות. בענין נחסר לא אחר, לבוש ולובשים אחד לבוש פושטים שכאשר ומובן, חיצוני, לבוש אלא

.Á,העיקר היא שהרוחניות באופן הוא החיים שענין ההוכחה (שאז ומהי בלבד טפל אלא אינה והגשמיות
בחיים". ש"זרעו רואים כאשר ― בחיים") "הוא אלא מת", "לא

ובהקדמה:

בתניא  מבאר הזקן ביניהם 37רבינו אמיתית ואחוה אהבה להיות אפשר אי טפלה, ונפשם עיקר גופם ש"העושים ,
כמוך" לרעך "ואהבת מצות שקיום והיינו, הטפל.38כו'", הוא והגוף העיקר היא הנשמה כאשר רק להיות יכול

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

מי"ב.33) פ"ב אבות
וש"נ.34) .104 ע' ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
וש"נ.35) ואילך. ס"ב סר"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ב.36) סא, (בשלח) פרשתנו תו"א וראה א. סה, ב"ק
רפל"ב.37)
יח.38) יט, קדושים

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

(כנ"ל) כלל עצמו בפני מציאות אינו אלא טפל, בדרך אפילו אינו שהגוף באופן הוא זה ענין כאשר אמנם,
מצ  קיום אזי גם ― נשאר אבל להזולת, גם שנותן היינו, טפל, של באופן רק לא היא כמוך" לרעך "ואהבת ות

הוא  הרי שלו ה"חיים" שאת ועד הזולת, אל אּפ") אינגאנצן זיך גיט ("ער לגמרי שמתמסר באופן אלא ַָאצלו,
בתומ"צ. להחיותו הזולת אל שמתמסר ב"זרעו", אריין") זעצט ("ער ומיישם ַמחדיר

בגלל  אלא אינה בתומ"צ, חי שהוא "בחיים", הוא שפלוני שהעובדה שרואים ― פירושו בחיים" "זרעו
"זרעו": היותו

הרע  יצרו הבהמית, נפשו מצד שבאים הענינים כל את לו ויש גוים, בין ומתהלך שחי יהודי אודות מדובר
אותו?! להחיות אפשר כיצד וא"כ, כו', והעולם

במדרש  איתא עצמך: כנף 39והגע "להלבין (או: אחד יתוש אפילו לברוא העולם באי כל מתכנסין "אם
מקור 40אחד" שזהו "זרעו", היותו בגלל היא בחיים הוא שפלוני שהעובדה אומרים כאן ואילו יכולין", אינן (

חיותו?!

אבל  "נברא"; של ומצב במעמד בהיותם זה הרי ― בריאה לברוא יכולים אינם עולם באי שכל הכלל ובכן:
לבוראם" "דומין נעשים ―41כאשר העולם בורא של שליח רק הוא אלא עצמו, בפני מציאות שאינו היינו, ,

בריאה. של ענין ידו על פועל העולם בורא הנה

שמים" מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל אע"פ מזה: בשעה 42ויתירה בה זאת, לפעול ביכלתו יש כיצד וא"כ, ,
לרעך  "ואהבת הציווי מצד דוקא, יהודי של בכחו זה הרי ― זאת לפעול יכול אינו כביכול הקב"ה שאפילו
להחיותו  שצריכים עאכו"כ נפשו, את להחיות כדי גשמי דבר לו ליתן צריכים אם וק"ו: ובמכ"ש כמוך",

ברוחניות.

בתניא  (כמבואר במציאות בטל שיהי' צורך יש זה שבשביל שצריך43אלא ענין שזהו וכיון בפועל,), לבוא
במציאות ביטול מספיק לא ― הזולת במציאותgkaאצל ביטול להיות צריך אלא ,lreta.

אינגאנצן") אוועק זיך גיט ("ער לגמרי עצמו את שנותן בכך מתבטא זה eytpוענין xqene,הזולת את להחיות ַַ
קודמין" "חייך דין שע"פ שאע"פ להחיות 44והיינו, ובלבד נפשו, ומוסר  דין, ע"פ לשקו"ט נכנס אינו מ"מ, ,

יהודי.

ההילולא  לבעל ועד הזקן מאדמו"ר החל  חב"ד, נשיאי של ההוראה :45וזוהי

תורת  של החידוש החסידות; תורת של החידוש זהו ולא בשו"ע, הלכה זהו ― ליהודי טובה לעשות החיוב
כסלו  בי"ט בארוכה כמדובר ― הוא ולהעמיד 46החסידות עצמו טובת על לוותר שצריך "חסיד", התואר בפירוש

הזולת. טובת בשביל בסכנה עצמו את

פעם  שסופר כפי ― ההילולא בעל אצל שמצינו ה"צאר",47וכפי בזמן לפטרבורג, נסיעתו אודות ַבארוכה
גדולה  ובמדה ועאכו"כ בנ"י. על גזירה לבטל יתאפשר אולי הספק, על ― זה וכל בפועל, במס"נ כרוכה שהיתה
היתה  היום, סוף עד היום מתחילת ויום, יום שבכל כאלו שנים שהיו ההיא, במדינה נשיאותו בשנות ― יותר
וללמוד  בחדרו לישב בשביל עצמו; בשביל לא ― זה וכל בפועל, נפשות וסכנת נפש מסירת עם קשורה העבודה
ענין  כל בו; נוגע ולא לו מפריע הי' לא אחד אף ― לעצמו בהידור המצוות קיום בשביל לעצמו, תורה

בחיים". "זרעו שיהי' ופעל הצליח ואכן "חי", שיהי' דור להעמיד בשביל הי' שלו המסירתֿנפש

הבשריים  החיים היו דין בעלמא חיותו בחיים בגוף נשמה שבהיותו מי אצל רק להיות יכולה כזו הנהגה
"כלי", אלא שאינם כיון כלל, מציאות שאינם באופן אם כי טפל, דבר לא אפילו אלא עיקרי, דבר לא רק לא

בעולם. לפעול שליחותו למלא יוכל ידם שעל בו, החוצב ביד כגרזן
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וש"נ.39) יד. פל"ט, ב"ר
(ג).40) יא פ"ה, שהש"ר
ועוד.41) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
יב.42) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
פ"ו.43)
א.44) סב, ב"מ
סי"א 45) תשכ"ד שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

.(42 ע' חל"ט התוועדויות ― מנחם (תורת
(46― הערכים בספר (נדפס החסידות תורת של ענינה בקונטרס

(כמ"פ), בפ"ע בקונטרס ואח"כ ואילך), תשנז (ע' בסופו א כרך חב"ד
ואילך). 257 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם ובתורת

(47― מנחם (תורת ואילך סכ"ה תש"כ שבט יו"ד שיחת
וש"נ. ואילך). 319 ע' חכ"ז התוועדויות



כז e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

(כנ"ל) כלל עצמו בפני מציאות אינו אלא טפל, בדרך אפילו אינו שהגוף באופן הוא זה ענין כאשר אמנם,
מצ  קיום אזי גם ― נשאר אבל להזולת, גם שנותן היינו, טפל, של באופן רק לא היא כמוך" לרעך "ואהבת ות

הוא  הרי שלו ה"חיים" שאת ועד הזולת, אל אּפ") אינגאנצן זיך גיט ("ער לגמרי שמתמסר באופן אלא ַָאצלו,
בתומ"צ. להחיותו הזולת אל שמתמסר ב"זרעו", אריין") זעצט ("ער ומיישם ַמחדיר

בגלל  אלא אינה בתומ"צ, חי שהוא "בחיים", הוא שפלוני שהעובדה שרואים ― פירושו בחיים" "זרעו
"זרעו": היותו

הרע  יצרו הבהמית, נפשו מצד שבאים הענינים כל את לו ויש גוים, בין ומתהלך שחי יהודי אודות מדובר
אותו?! להחיות אפשר כיצד וא"כ, כו', והעולם

במדרש  איתא עצמך: כנף 39והגע "להלבין (או: אחד יתוש אפילו לברוא העולם באי כל מתכנסין "אם
מקור 40אחד" שזהו "זרעו", היותו בגלל היא בחיים הוא שפלוני שהעובדה אומרים כאן ואילו יכולין", אינן (

חיותו?!

אבל  "נברא"; של ומצב במעמד בהיותם זה הרי ― בריאה לברוא יכולים אינם עולם באי שכל הכלל ובכן:
לבוראם" "דומין נעשים ―41כאשר העולם בורא של שליח רק הוא אלא עצמו, בפני מציאות שאינו היינו, ,

בריאה. של ענין ידו על פועל העולם בורא הנה

שמים" מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל אע"פ מזה: בשעה 42ויתירה בה זאת, לפעול ביכלתו יש כיצד וא"כ, ,
לרעך  "ואהבת הציווי מצד דוקא, יהודי של בכחו זה הרי ― זאת לפעול יכול אינו כביכול הקב"ה שאפילו
להחיותו  שצריכים עאכו"כ נפשו, את להחיות כדי גשמי דבר לו ליתן צריכים אם וק"ו: ובמכ"ש כמוך",

ברוחניות.

בתניא  (כמבואר במציאות בטל שיהי' צורך יש זה שבשביל שצריך43אלא ענין שזהו וכיון בפועל,), לבוא
במציאות ביטול מספיק לא ― הזולת במציאותgkaאצל ביטול להיות צריך אלא ,lreta.

אינגאנצן") אוועק זיך גיט ("ער לגמרי עצמו את שנותן בכך מתבטא זה eytpוענין xqene,הזולת את להחיות ַַ
קודמין" "חייך דין שע"פ שאע"פ להחיות 44והיינו, ובלבד נפשו, ומוסר  דין, ע"פ לשקו"ט נכנס אינו מ"מ, ,

יהודי.

ההילולא  לבעל ועד הזקן מאדמו"ר החל  חב"ד, נשיאי של ההוראה :45וזוהי

תורת  של החידוש החסידות; תורת של החידוש זהו ולא בשו"ע, הלכה זהו ― ליהודי טובה לעשות החיוב
כסלו  בי"ט בארוכה כמדובר ― הוא ולהעמיד 46החסידות עצמו טובת על לוותר שצריך "חסיד", התואר בפירוש

הזולת. טובת בשביל בסכנה עצמו את

פעם  שסופר כפי ― ההילולא בעל אצל שמצינו ה"צאר",47וכפי בזמן לפטרבורג, נסיעתו אודות ַבארוכה
גדולה  ובמדה ועאכו"כ בנ"י. על גזירה לבטל יתאפשר אולי הספק, על ― זה וכל בפועל, במס"נ כרוכה שהיתה
היתה  היום, סוף עד היום מתחילת ויום, יום שבכל כאלו שנים שהיו ההיא, במדינה נשיאותו בשנות ― יותר
וללמוד  בחדרו לישב בשביל עצמו; בשביל לא ― זה וכל בפועל, נפשות וסכנת נפש מסירת עם קשורה העבודה
ענין  כל בו; נוגע ולא לו מפריע הי' לא אחד אף ― לעצמו בהידור המצוות קיום בשביל לעצמו, תורה

בחיים". "זרעו שיהי' ופעל הצליח ואכן "חי", שיהי' דור להעמיד בשביל הי' שלו המסירתֿנפש

הבשריים  החיים היו דין בעלמא חיותו בחיים בגוף נשמה שבהיותו מי אצל רק להיות יכולה כזו הנהגה
"כלי", אלא שאינם כיון כלל, מציאות שאינם באופן אם כי טפל, דבר לא אפילו אלא עיקרי, דבר לא רק לא

בעולם. לפעול שליחותו למלא יוכל ידם שעל בו, החוצב ביד כגרזן
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וש"נ.39) יד. פל"ט, ב"ר
(ג).40) יא פ"ה, שהש"ר
ועוד.41) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
יב.42) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
פ"ו.43)
א.44) סב, ב"מ
סי"א 45) תשכ"ד שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

.(42 ע' חל"ט התוועדויות ― מנחם (תורת
(46― הערכים בספר (נדפס החסידות תורת של ענינה בקונטרס

(כמ"פ), בפ"ע בקונטרס ואח"כ ואילך), תשנז (ע' בסופו א כרך חב"ד
ואילך). 257 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם ובתורת

(47― מנחם (תורת ואילך סכ"ה תש"כ שבט יו"ד שיחת
וש"נ. ואילך). 319 ע' חכ"ז התוועדויות



e"kyz'dכח ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

גשמי, לבוש אלא אינו שנחסר מה כי, בחיים", הוא ש"אף הוכחה מהוה בחיים" ש"זרעו שהעובדה ונמצא,
כו'. אחר לבוש לו נותנים זה ותמורת

.Ë. מת לא אבינו "יעקב הגמרא בדברי הביאור .וזהו כו' חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי וכי מה . .
בחיים": הוא אף בחיים זרעו

בגלל  "חיים" שהם ורואים הגלויות), בשאר (ולאח"ז מצרים בארץ "זרעו" את העמיד שיעקב רואים כאשר
אצלו היו שנותיו כל שבמשך הוכחה זו הרי ― "זרעו" miipgexהיותם miig ענין רק לא היתה הגשמיות ואילו ,

החיים ענין אצלו נשאר הלבוש, את החליפו כאשר גם הנה ובמילא, בלבד, לבוש אלא טפל, והשינוי etwzaשל ,
אחר. ללבוש זה מלבוש אלא אינו

זה: הילולא ליום בנוגע ועד"ז

רבינו  מבאר ― כו'" חנטייא וחנטו ספדנייא ש"ספדו ויודעים זה, לאחרי שנים כמה יחדיו מתאספים כאשר
(לא  חייו היו טפחים מעשרה למטה כאן בגוף נשמה בהיותו חיותו שבחיים צדיק אודות מדובר שכאשר הזקן,

החיים, היפך של ענין בזה שייך לא אזי רוחניים, חיים אלא) בשריים, חיים

כי ― דין, ע"פ להיות שצריכים הענינים פרטי וכל חנטייא", וחנטו ספדנייא ש"ספדו מזה סתירה ואין
יותר  טוב אחר, בלבוש הוחלף זה ולבוש גשמי, ללבוש בנוגע אלא  אינם אלו ―ענינים

לאחרים  שהוצרכו ההגבלה וכמו הגוף, שמצד ההגבלות שבטלים הנ"ל באגה"ק שמבאר כפי ― ואדרבה
אלו. הגבלות בטלו עתה ואילו וכו', וכו' לחדרו להיכנס בשביל

חיים  שהם לכך שהסיבה יהודים ורואים מסביב ומסתכלים יחדיו מתאספים כאשר ― לזה וההוכחה
כפי  "זרעו", היותם בגלל היא, ― אחד ענין זה הרי בנ"י אצל כי בגשמיות, גם חיים הם ולכן ― ברוחניות

בכ  בחיים" ו"זרעו אחרת, במדינה בחיים" ו"זרעו כאן, בחיים" "זרעו במדינה שרואים גם ועד תבל, קצוי ל
בחיים", ש"הוא יודעים אזי ― מס"נ של ובאופן הידועה,

אלא  פשט'לאך"), מיט ("חיים שונים פירושים עם "חיים" או הדמיון, כ"ף של באופן לא ― בחיים" ַו"הוא
ote` eze`a גם בחיים" הוא "אף כך ― העולם את ולכבוש לפעול שיכולים חיים יהודים ― בחיים" ש"זרעו

עתה.

.Èזרעו" של באופן להיות שצריך ― מ"זרעו" אחד כל על המוטלת האחריות גודל גם מובן ":miigaומזה
של ומצב במעמד נמצא הוא ענינים dpiyאם אודות וחושב פקוחות עיניו אם ואפילו נושם, הוא אם (גם

כו'" מששים "אחד זה הרי ― מעשיות"...)) ("באבע מהֿבכך .48של ָ

פוסקת  שאודותיו אחד לאותו שנוגע ענין זהו אלא בלבד, ביתו ולבני אליו שנוגע ענין זה שאין לידע וצריך
ש" לכך שההוכחה miigaהגמרא `ed" כאשר היא "miiga erxf!"

מספר  שלפי והיינו, התחלקות, של באופן רק ולא מ"זרעו", אחד כל עבור נפשו מסר ההילולא שבעל וכיון
שהתמסר שבשעה באופן אלא חסיד, כל עבור הוקדשו היום במשך רגעים כמה לחשב יש התמסר `eilהחסידים ,

ezenvr lkaתלוי בחיים" ש"הוא שהענין נמצא, ,ea" היותו ע"י ―miiga.'כו שינה של במצב ולא ,"

‡È.:נוסף פרט מובן ומזה
שכיון  ― להיפך היא שהאמת לדעת צריכים אלא הענין, נחלש לשנה שמשנה העולם טעות את לשלול יש

חכמה" יודיעו שנים ורוב ידברו "ימים הרי חיים, של ענין .49שזהו

בחיים" "ובחרת לו: אומרים אותו; להכריח אפשר ואי מישראל, אחד כל של בבחירתו תלוי זה שענין ,50אלא,
הידיעה  ה"א כמו (בפתח), האומר 51"בחיים" כאדם החיים, בחלק שתבחרו לכם מורה "אני רש"י: וכפירוש , ַ

. לך ברור זה את לו ואומר היפה חלק על ומעמידו בנחלתי, יפה חלק לך בחר הטוב לבנו גורל על ידי הנחת .
לך". קח זה את לומר
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ב.48) נז, ברכות
ז.49) לב, איוב

יט.50) ל, נצבים
יט.51) כב, משפטים כז. כד, שרה חיי פרש"י ראה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

אזיל" גופא רישא ש"בתר לו ואומרים היפה חלק על אותו מעמידין אצלו 52ובנדו"ד: שהיו "רישא" וזהו ,
שנה  בכל ההילולא ביום שכן, עוז. וביתר תוקף ביתר ואדרבה, עתה, גם בחיים" "הוא ובמילא רוחניים, חיים

הגוף. כל את אחריו ומושך יותר, עליון להיכל הצדיק עולה ושנה

ההילולא  ליום במכתבו ההילולא בעל שכותב כפי ― ההילולא יום עם הקשורה ההתוועדות תכלית גם וזוהי
אביו  של ומסר 53הראשון בהם עצמו  את הכניס ההילולא שבעל הענינים כל את ולחזק בעצמו להתחזק ―

עבורם. נפשו

ומזה  חיים, תוספת של באופן בחיים" "הוא נעשה ועי"ז "בחיים", שהם "זרעו" של הטובה גם זוהי והרי
רויחי. ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב מרובה, בברכה ל"זרעו", גם נמשך

***
.·È שני נצטרפו בחיים", "זרעו שיהי' ההילולא בעל של שבהשתדלותו שמצינו מה יובן לעיל האמור ע"פ

הקצה  אל הקצה מן קצוות, ב' הם שלכאורה :54ענינים,
מהזולת  גם אלא מעצמו, רק לא ― תבע אלא סתם, בשלימות התומ"צ בקיום הסתפק לא ההילולא בעל

השלימות. תכלית ―

התורה  שלימוד אלא סתם, התורה בלימוד להסתפק שלא ― לכך השייכים מאלו ― תבע ההילולא בעל
דביקות  של באופן יהי' החסידות שלימוד אלא סתם, החסידות בלימוד להסתפק לא ורחימו; דחילו מתוך יהי'
המביא  באופן דביקות של בענינים להסתפק לא היינו, לגמרי, זיך") ("פארלירן מציאותו את לאבד לא אבל, ―ַ
תהי' לא אז שגם כו', ושתי' האכילה בשעת הנהגתו, בכללות ניכרת תהי' שהדביקות אלא הנפש, כלות לידי
מהשנים  השיחות ובפרט מהשיחות, בחלק וכן במאמרים, המבואר כידוע ― הענינים לגשמיות שייכות לו

הראשונות.

קשים! ביטויים ממנו שמעו כן, להתנהג רצו שלא שאלו כך, כדי ועד

ד"מהדרין  הענין אצלו שחסר אלא בזה, ומהדר מצוות ומקיים תורה שלומד יהודי אודות מדובר עצמך: והגע
בעל  אצל היתה ואעפ"כ ― כזה?! קשה ביטוי לו לומר הצורך, ומהו שייך, מה לכאורה, וא"כ, המהדרין", מן

וכמה. לכמה אלא לאחד, רק ולא פעמים, וכמה ושתים פעם זו, הנהגה ההילולא

לתומ"צ, שייכות להם היתה שלא כאלו עם בפעולות גם התעסק אחת ובבת זמן באותו הנה זה, עם וביחד
יצחק  של בנו בן יעקב, של בנו בן שהוא לו להזכיר מלבד כלֿשהוא, ענין אודות עמהם לדבר יכולים היו ולא
מעמדו  הי' דרגא באיזו ומובן כבר... שכח זאת שגם כיון ― יהודי שנולד לו להזכיר אברהם, של בנו ובן
של  הנהגה תבעו שמהם לאלו כמו מסירותֿנפש, מתוך וגם ההילולא, בעל התמסר אליו גם הנה ― ומצבו...

המהדרין". מן "מהדרין

הגמרא  (כדברי מכולם" "יותר קשה שהוא ופירש" ד"שנה ומצב במעמד שהי' מי שגם עבורו 55ועד גם ― (
וכו'. וכו' ואולי האי וכולי וספק ֿספיקא, הספק על לקרבו, לנסות כדי נפשו מסר

.‚È:ולדוגמא
ובפינה  ּב"; בי"ת ו"קמץ א" אל"ף "קמץ יידעו רחוקה שבפינה לכך לדאוג ― היו רוסיא במדינת ָָפעולותיו

בוקר. לפנות עד שישי בליל חסידות שם שילמדו ― אחרת

ג"כ  היו ― זו במדינה לפעול והוצרכו כו', פתוחים הם הענינים כל שבה למדינה כשבאו כן, לאחרי ועד"ז
אלו: קצוות ב'

וחיות, באור חדור שהלימוד ניכר יהי' הנגלה בלימוד וגם החסידות, תורת ילמדו שבה ישיבה לייסד
חסידית; וחיות בחמימות

יהדות  ללא יהודי, חינוך לא וגם דתי, חינוך מקבלים שאינם כאלו ילדים גם שישנם כיון ― בשעה ובה
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ב.52) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
ואילך.53) קלח ע' ח"א שלו אג"ק
(54― מנחם (תורת סט"ו דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(168 ע' חמ"ב התוועדויות
ב.55) מט, פסחים



כט e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

אזיל" גופא רישא ש"בתר לו ואומרים היפה חלק על אותו מעמידין אצלו 52ובנדו"ד: שהיו "רישא" וזהו ,
שנה  בכל ההילולא ביום שכן, עוז. וביתר תוקף ביתר ואדרבה, עתה, גם בחיים" "הוא ובמילא רוחניים, חיים

הגוף. כל את אחריו ומושך יותר, עליון להיכל הצדיק עולה ושנה

ההילולא  ליום במכתבו ההילולא בעל שכותב כפי ― ההילולא יום עם הקשורה ההתוועדות תכלית גם וזוהי
אביו  של ומסר 53הראשון בהם עצמו  את הכניס ההילולא שבעל הענינים כל את ולחזק בעצמו להתחזק ―

עבורם. נפשו

ומזה  חיים, תוספת של באופן בחיים" "הוא נעשה ועי"ז "בחיים", שהם "זרעו" של הטובה גם זוהי והרי
רויחי. ומזוני חיי בבני טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב מרובה, בברכה ל"זרעו", גם נמשך

***
.·È שני נצטרפו בחיים", "זרעו שיהי' ההילולא בעל של שבהשתדלותו שמצינו מה יובן לעיל האמור ע"פ

הקצה  אל הקצה מן קצוות, ב' הם שלכאורה :54ענינים,
מהזולת  גם אלא מעצמו, רק לא ― תבע אלא סתם, בשלימות התומ"צ בקיום הסתפק לא ההילולא בעל

השלימות. תכלית ―

התורה  שלימוד אלא סתם, התורה בלימוד להסתפק שלא ― לכך השייכים מאלו ― תבע ההילולא בעל
דביקות  של באופן יהי' החסידות שלימוד אלא סתם, החסידות בלימוד להסתפק לא ורחימו; דחילו מתוך יהי'
המביא  באופן דביקות של בענינים להסתפק לא היינו, לגמרי, זיך") ("פארלירן מציאותו את לאבד לא אבל, ―ַ
תהי' לא אז שגם כו', ושתי' האכילה בשעת הנהגתו, בכללות ניכרת תהי' שהדביקות אלא הנפש, כלות לידי
מהשנים  השיחות ובפרט מהשיחות, בחלק וכן במאמרים, המבואר כידוע ― הענינים לגשמיות שייכות לו

הראשונות.

קשים! ביטויים ממנו שמעו כן, להתנהג רצו שלא שאלו כך, כדי ועד

ד"מהדרין  הענין אצלו שחסר אלא בזה, ומהדר מצוות ומקיים תורה שלומד יהודי אודות מדובר עצמך: והגע
בעל  אצל היתה ואעפ"כ ― כזה?! קשה ביטוי לו לומר הצורך, ומהו שייך, מה לכאורה, וא"כ, המהדרין", מן

וכמה. לכמה אלא לאחד, רק ולא פעמים, וכמה ושתים פעם זו, הנהגה ההילולא

לתומ"צ, שייכות להם היתה שלא כאלו עם בפעולות גם התעסק אחת ובבת זמן באותו הנה זה, עם וביחד
יצחק  של בנו בן יעקב, של בנו בן שהוא לו להזכיר מלבד כלֿשהוא, ענין אודות עמהם לדבר יכולים היו ולא
מעמדו  הי' דרגא באיזו ומובן כבר... שכח זאת שגם כיון ― יהודי שנולד לו להזכיר אברהם, של בנו ובן
של  הנהגה תבעו שמהם לאלו כמו מסירותֿנפש, מתוך וגם ההילולא, בעל התמסר אליו גם הנה ― ומצבו...

המהדרין". מן "מהדרין

הגמרא  (כדברי מכולם" "יותר קשה שהוא ופירש" ד"שנה ומצב במעמד שהי' מי שגם עבורו 55ועד גם ― (
וכו'. וכו' ואולי האי וכולי וספק ֿספיקא, הספק על לקרבו, לנסות כדי נפשו מסר

.‚È:ולדוגמא
ובפינה  ּב"; בי"ת ו"קמץ א" אל"ף "קמץ יידעו רחוקה שבפינה לכך לדאוג ― היו רוסיא במדינת ָָפעולותיו

בוקר. לפנות עד שישי בליל חסידות שם שילמדו ― אחרת

ג"כ  היו ― זו במדינה לפעול והוצרכו כו', פתוחים הם הענינים כל שבה למדינה כשבאו כן, לאחרי ועד"ז
אלו: קצוות ב'

וחיות, באור חדור שהלימוד ניכר יהי' הנגלה בלימוד וגם החסידות, תורת ילמדו שבה ישיבה לייסד
חסידית; וחיות בחמימות

יהדות  ללא יהודי, חינוך לא וגם דתי, חינוך מקבלים שאינם כאלו ילדים גם שישנם כיון ― בשעה ובה
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וש"נ. .(168 ע' חמ"ב התוועדויות
ב.55) מט, פסחים



e"kyz'dל ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מידי  לא ותו סקול"), ("ּפאבליק "ממלכתי" בביתֿספר מתחנכים אלא "אידיש", לא אפילו כלל, ָ("אידישקייט")
בלשוןֿהקודש, בי"ת לאל"ף עדיין שייכים שאינם כיון באנגלית, בית" "אל"ף עמהם שילמדו אנשים לחפש ―

יתייסד. שהענין ובלבד עניניו, שאר חשבון על זמן, הקדיש זה ועל 

והתלהבות. חיות ובאותה נפש, מסירות באותה עסק ― נפש במסירת צורך הי' שבשניהם ― הקצוות ובשני

.„È:הנותנת שהיא ― בזה והענין
"קלה  אותה קוראת שהתורה מצוה יש הרי ― דקדושה חשבון אפילו חשבון, מתוך היא העבודה כאשר

שבחמורות" "חמורה אותה קוראת שהתורה מצוה ויש וענין 56שבקלות", כו' דוחה זה שענין הגדרים וישנם ;
בפועל  להלכה פס"ד בפוסקים כמובא וכו', וכו' נדחה, .57זה

מצד שהיא עבודה ישנה דברֿמה,ytpÎzexiqnאבל לו שחסר תבל בקצוי יהודי שישנו שמרגישים ―

שהוא ממש"icediוכיון ממעל אלוקה "חלק שהוא א'17, פרק בתניא כאו"א 58(וכמבואר אצל הוא זה שענין
הוא ההרגש עיקר ― אדרבה אלא בשכלו, רק לא הוא אודותיו ההרגש הרי ― שיהי') מי יהי' mvraמישראל,

eytp,הענינים מכל ולמעלה ממעשה למעלה משכל, למעלה הוא הנפש עצם והרי  ,

ההמשכה ישנה כאשר mvrlהנה mvrc:זה יהודי אצל שחסר ענין לאותו לדאוג לגמרי מתמסר אזי ―

חסר  אם גם הרצון, בענין הרי ― המהדרין" מן ד"מהדרין הענין לו שחסר ומצב במעמד נמצא הלה כאשר
כולו  הרצון חסר קטן, הנפש;59פרט עצם כל את זה על מוסר הוא הרי ולכן ,

יכונה" ישראל ש"בשם לו להזכיר צורך שיש ומצב במעמד שנמצא מי אצל דייקא 60ועד"ז יכונה שע"פ 61― ,
באופן  אצלו, בהעלם הוא "ישראל" ששם והיינו, כינוי, של בלשון נקרא ולכן בהעלם, הוא השם כאשר זה הרי דין

נפש. מסירת מתוך מתמסר אליו גם הנה ― בלבד "כינוי" של

העבודה, פרטי שכל כיון ― למה? זה וכל

אודות ― לספר "מלמד" יבוא מסויים שבמקום כדי מסודר: ובאופן בפרטיות להיות צריכה העבודה שהרי
לעשות  עליו מה לנסוע, לאן לו ולהורות ה"כרטיס", את לממן ה"מלמד", את למצוא צורך יש א", אל"ף ָ"קמץ
ומדוע  הלילה, כל שישי בליל ללמוד יושב אינו מדוע ממנו שתובעים למי בנוגע ועד"ז כו'; להסתתר וכיצד שם,

בפועל  שהתפלל מכפי יותר שעות ג' בשבת שחרית מתפלל ―אינו

מצד אלא) והשכל, החשבון מצד (לא ytpנעשים zxiqn.העבודה פרטי בכל חודרת שהמס"נ והיינו, ,

.ÂË:"בחיים ל"זרעו בנוגע ועד"ז
והגבלה, מדידה בזה שתהי' יתכן לא ― בחיים" ד"זרעו הענין עבור חייו את שנותן מישהו ישנו כאשר
אל"ף  "קמץ אודות מדובר כאשר ואילו דא"), איז ("ער נמצא הוא אזי החסידות, לימוד אודות מדובר ָשכאשר

ניטא"). איז ("ער נמצא אינו אזי ָָא",

ע"פ  הוא שהחשבון אלא, לחשבון, אם כי למסירותֿנפש, שייכת אינה שהעבודה סימן מהוה כזו הנהגה
אבל  נפש; פיקוח לידי שבאים קודם ― החשבון ענין להיות צריך שבו זמן יש ואכן, תורה. ע"פ חשבון שו"ע,

בגדולים" ש"מצוה דין נעשה שו"ע ע"פ גם אזי ― כו' ישקע שלא יהודי, להציל צריך .62כאשר

בהפלאה  אינו השבת ענין שאצלו קטן, זאת יעשה לא למה ― בגדולים? שמצוה הטעם מהו לכאורה:
ענין  שזהו כיון כן! לא הגמרא: אומרת ואעפ"כ ― וכו'? וכו ' השם חילול פחות יהי' ואז כך, כל ַ("געוואלדיק")
פשוט. לאדם זאת להניח לא ועאכו"כ ממוצע, ולא דוקא, "גדול" זאת שיעשה בגדול, מצוה אזי נפש, פיקוח של

.ÊË:ההילולא בעל בהנהגת מודגש ― בגדולים" "מצוה ― זה ענין וגם
― דאורייתא דרזין ברזין עמוקים הכי בענינים חסידות מאמרי בהדפסת התעסק ההילולא שבעל זמן באותו

"זכרונות" בכתיבת גם בעצמו .63התעסק
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ועוד.56) ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
וש"נ.57) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
שתי 58) יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש "לכל ושם:

כו'". נשמות
תורת 59) גם וראה ב. שנ, א. שיא, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

וש"נ. .136 ע' חכ"ט התוועדויות ― מנחם

מוהריי"צ 60) אדמו"ר אג"ק וראה ה. מד, ישעי' ― הכתוב לשון
וש"נ. פ. ע' ח"ב

וש"נ.61) .176 ע' ח"ג התוועדויות ― מנחם תורת ראה
טושו"ע 62) ה"ג. פ"ב שבת הל' רמב"ם ב. פד, יומא ראה

(סי"ג). סי"ב סשכ"ח או"ח (ואדה"ז)
(63― מנחם (תורת ס"ו דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

כמה: בעיני דברֿפלא זה הי' שעה באותה

ואי  ֿ הלב, ושימת טירחא זמן, דורש  ענין כל הרי ― ענין")?! אן פאר דאס איז ("וואס שבדבר הענין ַַָָמהו
מאמר  זמן באותו לכתוב אפשר אי ― זכרונות ברשימת שעוסקים בשעה אחת: בבת דברים שני לעשות אפשר

א  ― בנגלה מאמר או חסידות מאמר כותבים כאשר וכמו"כ אחר, ענין או זכרונות,חסידות לרשום אפשר י
אחרים. ענינים חשבון על בודאי היתה הזכרונות שרשימת כך,

הגמרא  בלשון ― יותר גדולה ספר 64וקושיא לפלוני ליתן הצורך מהו בישרא": ליעול ירקא דעייל "היכא
את  לקרוא במקום ― השעה מחצית שבאותה כך, חסידות, מאמר לו לשלוח מוטב הרי "זכרונות", לקרוא שיוכל
אז  היו (וכבר באידיש מאמר לו ישלחו ― הקודש בלשון מבין אינו ואם חסידות! מאמר ילמד ה"זכרונות"

באידיש! קלים מאמרים עורים", "פוקח הדפיסו כך לשם הרי ― עבורו קשה זה גם ואם באידיש), מאמרים

לא  כאשר ― אמורים? דברים במה אמנם, זאת; להסביר קשה ― דקדושה שכל שכל, של ענין מצד ובכן,
שטובע, יהודי ורואה הנהר שפת על עומד אדם כאשר אבל "עםֿהארצות"; של בים הטובע יהודי אודות חושבים
הנהר; מן למשותו עליו לראש לכל חשבונות?! אז  שיעשה יתכן כיצד ― טובע שהוא יודע אינו אפילו והלה
בנגלה  מאמר ע"י יכול אינו ואם בנגלה, מאמר ע"י זאת יעשה ― חסידות מאמר ע"י למשותו יכול אינו אם
שתוכנו  סיפורֿמעשה ע"י למשותו עליו ― עוזר לא זה גם ואם ב"זשארגאן", חומש פסוק ע"י זאת יעשה ―ַָ

אורה. בקרן שיעמידנו עד עקבערן")... אים וועט ("עס מנוח לו יתן לא

ניט  זיי ("מ'וועט עליהם להשפיע יוכלו שלא כאלו שישנם ראה ההילולא בעל שכאשר ― בעניננו ועד"ז
ב"זשארגאן" חומש פסוק פירוש ע"י לא ואפילו בנגלה, מאמר ע"י ולא חסידות, מאמר ע"י נעמען") ַָָקאנען

ה"זכרונות": בכתיבת התחיל אזי ―

מהם  יהיו (שאח"כ יהודים מאה יהודים, עשרה יהודים, שני אחד, יהודי להישאר שיכול ראה ההילולא בעל
לא  תוכנו אם המדינה, בשפת אפילו או ב"זשארגאן", שנכתב ענין שום לביתם יכניסו שלא משפחות), ַָמאה
ותורתו  הקב"ה אודות הדברים תוכן את להם להגיש צורך שיש כך, הבהמית, נפשם את גם אותם, ימשוך

לבתיהם. זאת יכניסו שהם כזו בצורה ומצוותי'

אתokezdאת― אם כי לשנות, שאין כזה,dxevdבודאי "קנקן" לתוך התוכן את למזוג והיינו, בלבד,
"טעמו  ואז, לקרוא, יתחיל ובמילא מעשה", "סיפור שזהו ולחשוב לטעות יוכל שנשבה", "תינוק שהוא שפלוני,

טוב) "כי שיראה (ועד טוב כי .d"65'וראו

אחד  שכל "תנועה" שנוצרה העובדה את בנצלו ― ה"זכרונות" בכתיבת ההילולא בעל התעסק זה ומטעם
חבירו, של אביֿזקנו של או אביֿזקנו, של חייו קורות את לדעת רוצה

עצמו, אל "להכניסו" מוכן ואינו ה"מדף", על מונח יהי' שרק ענין שזהו הלה סבור לכתחילה כאשר [וגם
הדברים  בו יחדרו שסוכ"ס ווארט"), אידישן ("א יהדות של פתגם של הכח על לסמוך יש ― הפרטיים ַָבחייו

דערנעמען")], אים וועט ("עס

השתדל  ― בלבד מצומצם חוג עבור זה יהי' שאז בלשוןֿהקודש, הדברים שיכתבו מספיק שלא ובראותו
מלשון  גם שמתייראים לאלו גם שיגיעו כדי נוספות, בשפות הדברים תורגמו ואח"כ באידיש, הדברים שיכתבו

אידיש!...

.ÊÈ בהם שנאמר יעקב, של ב"זרעו" שמצינו ממה גם להעיר הטף":66ויש לפי לחם גו' "ויכלכל
שהוא  דבר ולא "לחם", להם לתת בהכרח אבל, למבוגרים, כמו לחם אותו להם לתת אפשר אי ― "טף"

לחם. של צורה לו יש אם גם ח"ו, מזה היפך

שאינם  המחנכים נגד גע'שטורעם'ט") מ'האט וואס שטורעם גאנצער ("דער שהרעישו הרעש כל גם ַָָוזהו
שבת  בידם 67שומרי ליתן אסור החומש, "קיצור" מתוך ולא החומש, מתוך הילדים את מלמדים שהם שאע"פ ,
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וש"נ. .(159 ע' חמ"ב התוועדויות
ב.64) קמ, שבת
ט.65) לד, תהלים

יב.66) מז, ויגש
תש"ב67) .157 ע' .80 ע' תש "א סה "ש תורת ראה גם וראה .69 ע'

וש"נ. .229 ע' חל"ג התוועדויות ― מנחם



לי e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

כמה: בעיני דברֿפלא זה הי' שעה באותה

ואי  ֿ הלב, ושימת טירחא זמן, דורש  ענין כל הרי ― ענין")?! אן פאר דאס איז ("וואס שבדבר הענין ַַָָמהו
מאמר  זמן באותו לכתוב אפשר אי ― זכרונות ברשימת שעוסקים בשעה אחת: בבת דברים שני לעשות אפשר

א  ― בנגלה מאמר או חסידות מאמר כותבים כאשר וכמו"כ אחר, ענין או זכרונות,חסידות לרשום אפשר י
אחרים. ענינים חשבון על בודאי היתה הזכרונות שרשימת כך,

הגמרא  בלשון ― יותר גדולה ספר 64וקושיא לפלוני ליתן הצורך מהו בישרא": ליעול ירקא דעייל "היכא
את  לקרוא במקום ― השעה מחצית שבאותה כך, חסידות, מאמר לו לשלוח מוטב הרי "זכרונות", לקרוא שיוכל
אז  היו (וכבר באידיש מאמר לו ישלחו ― הקודש בלשון מבין אינו ואם חסידות! מאמר ילמד ה"זכרונות"

באידיש! קלים מאמרים עורים", "פוקח הדפיסו כך לשם הרי ― עבורו קשה זה גם ואם באידיש), מאמרים

לא  כאשר ― אמורים? דברים במה אמנם, זאת; להסביר קשה ― דקדושה שכל שכל, של ענין מצד ובכן,
שטובע, יהודי ורואה הנהר שפת על עומד אדם כאשר אבל "עםֿהארצות"; של בים הטובע יהודי אודות חושבים
הנהר; מן למשותו עליו לראש לכל חשבונות?! אז  שיעשה יתכן כיצד ― טובע שהוא יודע אינו אפילו והלה
בנגלה  מאמר ע"י יכול אינו ואם בנגלה, מאמר ע"י זאת יעשה ― חסידות מאמר ע"י למשותו יכול אינו אם
שתוכנו  סיפורֿמעשה ע"י למשותו עליו ― עוזר לא זה גם ואם ב"זשארגאן", חומש פסוק ע"י זאת יעשה ―ַָ

אורה. בקרן שיעמידנו עד עקבערן")... אים וועט ("עס מנוח לו יתן לא

ניט  זיי ("מ'וועט עליהם להשפיע יוכלו שלא כאלו שישנם ראה ההילולא בעל שכאשר ― בעניננו ועד"ז
ב"זשארגאן" חומש פסוק פירוש ע"י לא ואפילו בנגלה, מאמר ע"י ולא חסידות, מאמר ע"י נעמען") ַָָקאנען

ה"זכרונות": בכתיבת התחיל אזי ―

מהם  יהיו (שאח"כ יהודים מאה יהודים, עשרה יהודים, שני אחד, יהודי להישאר שיכול ראה ההילולא בעל
לא  תוכנו אם המדינה, בשפת אפילו או ב"זשארגאן", שנכתב ענין שום לביתם יכניסו שלא משפחות), ַָמאה
ותורתו  הקב"ה אודות הדברים תוכן את להם להגיש צורך שיש כך, הבהמית, נפשם את גם אותם, ימשוך

לבתיהם. זאת יכניסו שהם כזו בצורה ומצוותי'

אתokezdאת― אם כי לשנות, שאין כזה,dxevdבודאי "קנקן" לתוך התוכן את למזוג והיינו, בלבד,
"טעמו  ואז, לקרוא, יתחיל ובמילא מעשה", "סיפור שזהו ולחשוב לטעות יוכל שנשבה", "תינוק שהוא שפלוני,

טוב) "כי שיראה (ועד טוב כי .d"65'וראו

אחד  שכל "תנועה" שנוצרה העובדה את בנצלו ― ה"זכרונות" בכתיבת ההילולא בעל התעסק זה ומטעם
חבירו, של אביֿזקנו של או אביֿזקנו, של חייו קורות את לדעת רוצה

עצמו, אל "להכניסו" מוכן ואינו ה"מדף", על מונח יהי' שרק ענין שזהו הלה סבור לכתחילה כאשר [וגם
הדברים  בו יחדרו שסוכ"ס ווארט"), אידישן ("א יהדות של פתגם של הכח על לסמוך יש ― הפרטיים ַָבחייו

דערנעמען")], אים וועט ("עס

השתדל  ― בלבד מצומצם חוג עבור זה יהי' שאז בלשוןֿהקודש, הדברים שיכתבו מספיק שלא ובראותו
מלשון  גם שמתייראים לאלו גם שיגיעו כדי נוספות, בשפות הדברים תורגמו ואח"כ באידיש, הדברים שיכתבו

אידיש!...

.ÊÈ בהם שנאמר יעקב, של ב"זרעו" שמצינו ממה גם להעיר הטף":66ויש לפי לחם גו' "ויכלכל
שהוא  דבר ולא "לחם", להם לתת בהכרח אבל, למבוגרים, כמו לחם אותו להם לתת אפשר אי ― "טף"

לחם. של צורה לו יש אם גם ח"ו, מזה היפך

שאינם  המחנכים נגד גע'שטורעם'ט") מ'האט וואס שטורעם גאנצער ("דער שהרעישו הרעש כל גם ַָָוזהו
שבת  בידם 67שומרי ליתן אסור החומש, "קיצור" מתוך ולא החומש, מתוך הילדים את מלמדים שהם שאע"פ ,
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וש"נ. .(159 ע' חמ"ב התוועדויות
ב.64) קמ, שבת
ט.65) לד, תהלים

יב.66) מז, ויגש
תש"ב67) .157 ע' .80 ע' תש "א סה "ש תורת ראה גם וראה .69 ע'

וש"נ. .229 ע' חל"ג התוועדויות ― מנחם



e"kyz'dלב ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

הדקות, וחמש ארבעים במשך הלימוד לאחרי הרי הענינים? קישור מהו דלכאורה, ― לחנכו כדי יהודי ילד
אצלו ללמוד יוכל לא ולמה למחרת, עד אותו רואה ואינו לדרכו "לכו ynegהולך "לחם", בלחמי"?!29, לחמו

"לחם" הוא כאלו מחנכים אצל שלימוד הוא, הענין אך ―lirxny!יהודי ילד

באותה  הנה כו', מהם להתרחק צורך שיש הנ"ל המחנכים אודות הרעישו שכאשר ולהעיר, להוסיף [ויש
מעשה  שבשעת כך, אותם, ולהציל אליהם גם להגיע שיוכלו אופן למצוא עבורם, תיקון אודות גם חשבו שעה

וכו']. סברות וכמה שאלות כמה היו

.ÁÈ"הנולד את הרואה חכם ד"איזהו החידוש אם 68וזהו (שהרי בדורו נשיא ועאכו"כ כפשוטו, חכם ―
נאמר  סתם למלכים מעשה 69בנוגע ילדיו  "בראותו ― בישראל) לנשיא בנוגע  עאכו"כ  הוי'", ביד מלכים "לב 

בקרבו" שהם 70ידי אלו גדלו שמהם וכו', וכו' הזכרונות סיפורי ע"י ה"מיטוואךֿשעות", ע"י שהתחנכו אלו ―ָ
"יעקב אשר אבינו, יעקב של זרעו שהם עליהם שרואים בחיים", "זרעו znבבחי' `l."

. הארץ "במיטב מצרים, בארץ ― חנטייא" "חנטו שבו מקום באותו בחיים" "זרעו שהעמיד יעקב .וכמו
גושן" פשוטו"71בארץ מידי יוצא מקרא ו"אין הדרוש 72, וכל ביותר, הטובים ומשקאות מאכלים להם שהיו ,

שיהיו  "זרעו" את אבינו יעקב העמיד ושם הענינים; שאר וכל ובקר צאן משלהם, בתים ה"הוצאה", עבור
של  בנו הולך כאן "זרעו": שזהו ניכר יהי' שבהם בחיים אלא פרעה, של רצונו כפי בחיים לא ― "בחיים"

יעקב! של ונינו יעקב של נכדו יעקב,

.ËÈע"י זה הרי ― בחיים" הוא "אף שאז בחיים", ד"זרעו הענין מתקיים אימתי erxfאמנם, rxf:
וכבשוה" הארץ את ומלאו ורבו "פרו שמצות ורבי', פרי' בהלכות בנים.73מצינו בני נולדים כאשר מתקיימת

ורבו  פרו מצות מקיים אופן באיזה אבל, דוקא; ילדיו ע"י אם כי נכדיו, ע"י ורבו" "פרו מצות מקיים אינו האב
בשו"ע  כמבואר מספיק, אינו אחד כי רבים, לשון ― ילדים מולידים ילדיו כאשר זה הרי ילדיו, .74ע"י

"חיים", יהיו הם וגם ובנות, בנים יהיו ל"זרעו" שגם צורך יש אלא חי, מתהלך ש"זרעו" בכך די לא כלומר:
כמארז"ל  נוסף, יהודי שמחי' באופן "בחיים" מתנהג ש"זרעו" .75והיינו, תורה חבירו בן את כאילו "המלמד .

ילדו".

שלו  מה"מצרים" להוציאו ענינו לפי מכאו"א שתבע זה עם שביחד ההילולא, בעל של בהנהגתו שמצינו וזהו
מבחי' לצאת ― דדקות בדקות מצרים בבחי' שהי' ומי כפשוטו, ממצרים לצאת ― כפשוטו במצרים שהי' [מי
בכך  יסתפק שלא שבקטנים, לקטן עד שבגדולים הגדול מן מהם, מכאו"א גם תבע ― דדקות] בדקות מצרים
כו'. אחד מספיק שלא וכאמור, נוסף, ליהודי גם זאת להביא עליו אלא טוב", כי וראו ד"טעמו הענין ישנו שאצלו

.Î"לבוראם דומין :41ו"צדיקים
נאמר  להקב"ה שבנוגע כן 76כשם להתקיים), הדבר מוכרח הבטיח, שהקב"ה (וכיון נדח" ממנו ידח "בל

ואינו  כלל, לעצמו מציאות אינו שהנשיא לעיל, כאמור ― הקב"ה של בשליחותו שהולכים לאלו בנוגע הוא
וביניכם" הוי' בין עומד "אנכי כו', הצינור המחבר 77אלא ממוצע שאינו 78, נדח", ממנו ידח "בל אצלו שגם ―

כו'. נאבד

לעד  וקיימים חיים צדיקים שנים 79ודברי כו"כ לאחרי גם אלא בעצמם, חיים שהם בלבד זו שלא ובאופן ,
יבורך" ישרים "דור ומעמידים מחיים הם הרי הגשמי, הגוף את רואים יש 80שלא כאשר שזהו בחיים", "זרעו ,

לתלמידיו. ותלמידים תלמידים שמעמיד היינו, זרעו, זרע גם
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א.68) לב, תמיד
וש"נ.69) .1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ
סכ"ז.70) אגה"ק תניא וראה כג. כט, ישעי' ― הכתוב לשון
ו.71) מז, ויגש
וש"נ.72) א. סג, שבת
כח.73) א, בראשית
ס"הֿו.74) ס"א אה"ע
א.75) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין

לאדה"ז 76) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ה"ג. פ"ד

ה.77) ה, ואתחנן
(78.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
שלט.79) ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י
ב.80) קיב, תהלים

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

לקראת  בקרוב נלך שעמו השם", "צבאות של גדול חיל שיעמידו וההבטחה, הנתינתֿכח הדרישה, גם וזוהי
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח

***

.‡Î(סי"א) הנ"ל במכתב ההילולא בעל מ"ש גם יובן יום 81עפ"ז תרפ"א, ניסן ב' לקראת שכתב ―
וז"ל: ― הנשיאות את קיבל שבו אביו, של הראשון ָה"יארצייטֿהילולא"

נפשותם  משלימים לו אשר שבשמים, אביהם חיק אל נפשם בהשיבם גם ארץ, מגיני ישראל, הנה 82"גבורי ,
רם  אֿל הוד לפני להתייצב מרום, כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא

ונחלתו" עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש ישורון, עם על להגן .83ונשא,

מובן: אינו ולכאורה

"א) נקט רוצה ixeabמדוע נשיאנו שרבינו (כבנדו"ד, בישראל נשיא על תואר לומר רוצים כאשר ― ישראל"
תורה  "לומד "יראֿשמים", "חסיד", "למדן" "נשיא", הוא מתאים היותר התואר הרי אביו), על תואר  לומר

ישראל"? "גבורי הלשון נקט ומדוע וכיו"ב, "מדריך" "מנהיג", מצוות", ומקיים

"מגיניב) לאח"ז נקט לאו `uxמדוע שבארץ, הענינים על מגינים שהם הוא בזה הפשוט שהפירוש ― "
ארץ"? "מגיני אלא ישראל", "מגיני כתב לא שהרי לבנ"י, בנוגע דוקא

מ"ש  ע"ד דוקא, בנ"י על קאי כאן ש"ארץ" לומר "ארץ",84ואין בשם שנקראים בנ"י על דקאי חפץ", "ארץ
תחילה 85כמ"ש  מחתא, בחדא ארץ" מגיני ישראל "גבורי שנאמר דכיון ― רגלי" הדום והארץ כסאי "השמים

ענין. אותו זה שאין מובן הרי "ארץ", ואח"כ "ישראל"

עםג) על "להגן הלשון נקט כו' רחמים בקשת בענין לא oexeyiמדוע ― ארץ") "מגיני לפנ"ז כמ"ש (ולא "
דוקא? "ישורון" אלא ישראל, בני ישראל, עם

.ד) נפשם בהשיבם ש"גם הענין תוכן לכללות כו'" ישראל ד"גבורי ההקדמה שייכות מעל מהי יפרדו לא .
. מתרפסים "עוד אלא בלבד, רוחני ענין זה ואין מרעיתם", ונחלתו",צאן עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש .
כפשוטם? גשמיים צרכים גם כולל להם, המצטרך לכל בנוגע

.·Î בכ"מ בחסידות כמבואר ― אמיתי גיבור של ענינו ביאור בהקדם בפשטות:86ויובן גם ומובן ,
מחבירו), יותר עשיר שהוא (או מחבירו יותר וגבורה בעלֿכח שהוא וכיון לו, שיש מה שמנצל מי ישנו

רק זה הרי ― "גיבור" בשם שנקרא אף אמנם, יותר). רב ממון (או יותר מרובים כחות לנצל qgiaביכלתו
ezlefl ביכלתו ולכן חזקים, שרירים בעל הוא ואילו חלשים, שרירים לו יש וגבורה, בעלֿכח אינו שהלה והיינו, ,

מחבירו. יותר וגבורתו כחו לנצל

הגלויים, בכחות בגלוי, לו שיש מה רק לא שמנצל מי ― הוא אמיתי גיבור אבל

לכן ― יותר), רב ממון (או יותר מרובים כחות לו שנתנו כיון תודה; נתינת לו מגיעה לא זה בשביל שכן,
הגבורה  ענין אמיתית זה אין עדיין אבל "דרגא", אמנם זוהי במילואם. אותם מנצל ―הוא

בגלוי. אותם ממשיך שהוא אלא בהעלם, שנמצאים העמוקים הכחות את גם שמגלה מי אם כי

הנה  הנפש, מיצוי עד בחייו, שנוגע עיקרי ענין אודות שמדובר מרגיש האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
כחות  לנצל יוכל זיך"), ("פארלירן'דיק מציאותו איבוד כדי עד פאנאנדערֿגעהיצט") ("זייענדיק התלהבות ַַַמרוב
(כאשר  הרגיל ע"ד לשאת שבכחו מהמשא יותר הרבה כבד משא לשאת כמו הגלויים, מכחותיו יותר גדולים

אחר. באופן מקום שתופס בגופו, שינוי להיות שיכול ועד השכל), חשבון ע"פ ומתנהג בהתלהבות, אינו
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(81― ישראל חכמי (בס' שיפרין ע"ה דוד ר' ע"י נדפס וכבר
א). לג, ― תרפ"ד נ.י.

ההסתלקות,82) לענין בקשר בתחלתה) פ"ק (ב"ר המדרש כלשון
ו). לא, (תהלים רוחי" אפקיד "בידך

שנה 83) שבט י"א במכתב שליט"א אדמו"ר כ"ק הערות גם ראה

סה). ע' חכ"ד (אג"ק זו
יב.84) ג, מלאכי
ובכ"מ.85) בתחלתו. בראשית תו"א וראה א. סו, ישעי'
תצג.86) ע' תרס"ו המשך ראה



לג e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

לקראת  בקרוב נלך שעמו השם", "צבאות של גדול חיל שיעמידו וההבטחה, הנתינתֿכח הדרישה, גם וזוהי
דידן. בעגלא והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח

***

.‡Î(סי"א) הנ"ל במכתב ההילולא בעל מ"ש גם יובן יום 81עפ"ז תרפ"א, ניסן ב' לקראת שכתב ―
וז"ל: ― הנשיאות את קיבל שבו אביו, של הראשון ָה"יארצייטֿהילולא"

נפשותם  משלימים לו אשר שבשמים, אביהם חיק אל נפשם בהשיבם גם ארץ, מגיני ישראל, הנה 82"גבורי ,
רם  אֿל הוד לפני להתייצב מרום, כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא

ונחלתו" עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש ישורון, עם על להגן .83ונשא,

מובן: אינו ולכאורה

"א) נקט רוצה ixeabמדוע נשיאנו שרבינו (כבנדו"ד, בישראל נשיא על תואר לומר רוצים כאשר ― ישראל"
תורה  "לומד "יראֿשמים", "חסיד", "למדן" "נשיא", הוא מתאים היותר התואר הרי אביו), על תואר  לומר

ישראל"? "גבורי הלשון נקט ומדוע וכיו"ב, "מדריך" "מנהיג", מצוות", ומקיים

"מגיניב) לאח"ז נקט לאו `uxמדוע שבארץ, הענינים על מגינים שהם הוא בזה הפשוט שהפירוש ― "
ארץ"? "מגיני אלא ישראל", "מגיני כתב לא שהרי לבנ"י, בנוגע דוקא

מ"ש  ע"ד דוקא, בנ"י על קאי כאן ש"ארץ" לומר "ארץ",84ואין בשם שנקראים בנ"י על דקאי חפץ", "ארץ
תחילה 85כמ"ש  מחתא, בחדא ארץ" מגיני ישראל "גבורי שנאמר דכיון ― רגלי" הדום והארץ כסאי "השמים

ענין. אותו זה שאין מובן הרי "ארץ", ואח"כ "ישראל"

עםג) על "להגן הלשון נקט כו' רחמים בקשת בענין לא oexeyiמדוע ― ארץ") "מגיני לפנ"ז כמ"ש (ולא "
דוקא? "ישורון" אלא ישראל, בני ישראל, עם

.ד) נפשם בהשיבם ש"גם הענין תוכן לכללות כו'" ישראל ד"גבורי ההקדמה שייכות מעל מהי יפרדו לא .
. מתרפסים "עוד אלא בלבד, רוחני ענין זה ואין מרעיתם", ונחלתו",צאן עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש .
כפשוטם? גשמיים צרכים גם כולל להם, המצטרך לכל בנוגע

.·Î בכ"מ בחסידות כמבואר ― אמיתי גיבור של ענינו ביאור בהקדם בפשטות:86ויובן גם ומובן ,
מחבירו), יותר עשיר שהוא (או מחבירו יותר וגבורה בעלֿכח שהוא וכיון לו, שיש מה שמנצל מי ישנו

רק זה הרי ― "גיבור" בשם שנקרא אף אמנם, יותר). רב ממון (או יותר מרובים כחות לנצל qgiaביכלתו
ezlefl ביכלתו ולכן חזקים, שרירים בעל הוא ואילו חלשים, שרירים לו יש וגבורה, בעלֿכח אינו שהלה והיינו, ,

מחבירו. יותר וגבורתו כחו לנצל

הגלויים, בכחות בגלוי, לו שיש מה רק לא שמנצל מי ― הוא אמיתי גיבור אבל

לכן ― יותר), רב ממון (או יותר מרובים כחות לו שנתנו כיון תודה; נתינת לו מגיעה לא זה בשביל שכן,
הגבורה  ענין אמיתית זה אין עדיין אבל "דרגא", אמנם זוהי במילואם. אותם מנצל ―הוא

בגלוי. אותם ממשיך שהוא אלא בהעלם, שנמצאים העמוקים הכחות את גם שמגלה מי אם כי

הנה  הנפש, מיצוי עד בחייו, שנוגע עיקרי ענין אודות שמדובר מרגיש האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
כחות  לנצל יוכל זיך"), ("פארלירן'דיק מציאותו איבוד כדי עד פאנאנדערֿגעהיצט") ("זייענדיק התלהבות ַַַמרוב
(כאשר  הרגיל ע"ד לשאת שבכחו מהמשא יותר הרבה כבד משא לשאת כמו הגלויים, מכחותיו יותר גדולים

אחר. באופן מקום שתופס בגופו, שינוי להיות שיכול ועד השכל), חשבון ע"פ ומתנהג בהתלהבות, אינו
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(81― ישראל חכמי (בס' שיפרין ע"ה דוד ר' ע"י נדפס וכבר
א). לג, ― תרפ"ד נ.י.

ההסתלקות,82) לענין בקשר בתחלתה) פ"ק (ב"ר המדרש כלשון
ו). לא, (תהלים רוחי" אפקיד "בידך

שנה 83) שבט י"א במכתב שליט"א אדמו"ר כ"ק הערות גם ראה

סה). ע' חכ"ד (אג"ק זו
יב.84) ג, מלאכי
ובכ"מ.85) בתחלתו. בראשית תו"א וראה א. סו, ישעי'
תצג.86) ע' תרס"ו המשך ראה



e"kyz'dלד ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

נשיאנו  רבינו שמביא הסיפור כמ"פ 87וכידוע בזה דובר אחד 88(וכבר יהודי אודות ולהציל 89) לברוח שהוצרך
מחרתיים, או למחר כן, לאחרי שכן, גופו. ממדת קטן שהי' חור דרך לעבור עצמו את ודחק משריפה, עצמו את
במדתם  בהיותם אלא החור, נתקטן או גופו מדת גדלה שבינתיים בגלל (ולא זה חור דרך לעבור הצליח ולא ניסה

אכן הגוף של וההגבלה המדידה שמצד והיינו, lekiהקודמת), epi`,גופו ממדת קטנים שמדותיו חור דרך לעבור
של  מצב הי' כאשר גופו אבל בשר את לכווץ הצליח אזי  ― בחיים שנוגע ענין שזהו אצלו ונרגש סכנתֿנפשות,

אלא  פשוט), אדם אודות מדובר הי' (שהרי "עבודה" מצד ולא כו', לפעול בכחו יש שסוכ"ס הרצון, ע"י הגשמי,
בחייו. נוגע שהדבר שהרגיש בגלל

אלא  במזומן, בכיסו לו שיש הכחות את במילואם שמנצל בלבד זו שלא ― הגבורה ענין אמיתית איפוא זהו
בנפש. לו שנוגע ענין שזהו בגלל ― למה זה וכל והסתר, בהעלם אצלו שנמצאים הכחות את גם מנצל הוא

.‚Î" התואר גם מובן ישראל:ixeabומזה לרועי בנוגע ישראל"
דין  ע"פ והרי השומרים, ד' דיני כל שמקיים באופן מרעיתו צאן על ששומר נאמן רועה חייב 90יש אינו ,

הצאן. את להציל כדי ממש) נפשות פיקוח סכנת זוהי (אם בסכנה עצמו את להעמיד

דיני  ע"פ שמתחייב כפי רק היא בזה התעסקותו שלכן, ממש, בחייו נוגע לא מרעיתו צאן כאשר ― זה וכל
בדרך  ללכת שמחייבת שכל ע"פ ההנהגה מצד גם לנצלם שחייב הגלויים הכחות ניצול כדי תוך השומרים,

לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל הרי אלו, כחות לו נתן שהקב"ה דכיון ,91הישרה,
לנצלם. צריך ולכן

"רועה ענין אלקים l`xyiוזהו עם שרית "כי ע"ש "ישראל", של באופן היא בנ"י בהנהגת שעבודתו ― "
ותוכל" אנשים לעולם 92ועם יעבור ולא מימיו עבירה עבר ולא הישרה, בדרך דרכו לבטח שהולך והיינו, ,93,

וכו'. וכו'

" בבחי' שהוא רועה יש בו ixeabאבל שנמצא מה גם לגלות שבו, ה"ישראל" על שמתגבר ― ישראל"
mlrda"ממש ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש וכיון ,17― הוא בהעלם שנמצא מה הרי ,seq oi`!

דקוב"ה, גליא בחי' עם קשורים הגלויים שהכחות ― הנעלמים לכחות הגלויים הכחות בין החילוק וזהו
"הטבע" בגימטריא "אלקים" סתים 94שזהו"ע בחי' עם קשורים דנשמתא, סתים הנעלמים, הכחות ואילו ,

המדה"95דקוב"ה  מן אינו ארון "מקום (שלכן למטה בעולם אפילו כלל, הגבלה עליו שאין בו 96, שנמשכה כיון ,
למעלה). שהיא כפי התורה בגלוי

ד" הענין מתוך ixeabומצד גם אלא הגלויים, בכחותיו רק לא מרעיתו לצאן מתמסר הוא הרי ― ישראל"
ytpÎzxiqn.מרעיתו צאן עבור ממש חייו שמוסר ,

" "ixeabולהיותם גם הם הרי `uxישראל", ipibn הענינים על היינו, "ישראל", על רק לא שמגינים ― "
miipgexd" עניני על גם מגינים אלא לתומ"צ, והקדמה הכשרה או התומ"צ, עניני יהודי, ישראל `uxשל של "

באגה"ק  הזקן רבינו בארץ"97[כמ"ש אחד "גוי היינו,98בפירוש האמת", מאחד יפרדו לא ארץ בעניני "שגם ,
גשמית, בעזרה ליהודי לסייע ― כפשוטו בגשמיות הן שלהם], הארציים בענינים גם האחדות ענין שממשיכים
(כנ"ל  יהודי שנולד לו להזכיר  שצריכים ומצב במעמד שנמצא ליהודי לעזור ― לרוחניות בנוגע ב"ארציות" והן
שמביא  [כפי ההגנה בענין דרגות ריבוי על שמורה רבים, לשון ― "מגיני" של באופן זאת ועושים סי"ב);

הפסוק 99הצ"צ  להגן 100על שצריך בבנ"י הדרגות לריבוי בהתאם ה"מגן"], בענין דרגות אלף שיש המגן", "אלף
" אלא) ישראל, רועי רק (לא היותם בגלל ― זה וכל ישראל".ixeaibעליהם.
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ריא.87) ע' ח"ד שלו אג"ק קסה. ע' תרפ"ז סה"מ ראה
ע'88) חי"ג .25 הערה 174 ע' ח"ה התוועדויות ― מנחם תורת

חמ"ה  .54 ע' חמ"ב ואילך. 334 ס"ע חל"ט ואילך. 59 ס"ע חי"ח .29
.72 ע'

המעשה.89) בעל הוא מי שיודעים אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
ה"ד.90) פ"ג שכירות הל' רמב"ם ראה
ב.91) עז, שבת
כט.92) לב, וישלח
רפי"ד.93) תניא

(ד"ה 94) פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. שי"ב פרדס
שעהיוה"א  תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, ― והמרגיל

ובכ"מ. רפ"ו.
ובכ"מ.95) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
וש"נ.96) סע"א. כא, יומא
רס"ט.97)
ועוד.98) כג. ז, שמואלֿב
ואילך.99) ב עח, לך לך אוה"ת ראה

ד.100) ד, שה"ש

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

.„Î:"ישורון עם על "להגן היא ישראל" "גבורי של שפעולתם בהמכתב, וממשיך
ע"פ  עמו  ההנהגה להיות צריכה לדעתך כיצד אותו: שואלים ― יהודי על רבים רחמים לעורר בא כאשר

הכתוב  דיבר מלא שמקרא בשעה בה ולאח"ז 101שו"ע, בעתם", גשמיכם "ונתתי אזי תלכו" בחוקותי "אם
רחמים 102נאמר  מעורר הנך מה וא"כ, התורה, מדברי לסור אפשר אי והרי וכך, כך יהי' אזי וגו'", לא "ואם

עליו?!

"עם שזהו ― זה על כדלקמן.oexeyiוהמענה ,"

.‰Î:ובהקדמה
בלקו"ת  מבאר הזקן הדרגא 103רבינו על מורה "ישורון" שהשם והיינו, מאד", גבוה בחי' זהו ישורון ש"בחי'

מ"ש  וזהו "ישראל", מהשם גם ולמעלה "יעקב" מהשם למעלה בבנ"י, נעלית מלך",104היותר בישורון "ויהי
כו'. מלך אצלם שיהי' הם ראויים שאז

להבין: צריך אך

הנה  "ישראל" שבשם בכך זמ"ז וחלוקים "ישר", האותיות בהם שיש בכך משתווים ― ו"ישראל" "ישורון"
הקדושים  שמות מז' א' שהוא "אֿל", בא "ישר" באים 105לאחרי "ישר" לאחרי הנה "ישורון" בשם ואילו ,

שלאחרי  כך, ן'), ר' האותיות בין ו' (ללא "ישורן" נכתב שבהם מקומות ויש (סופית), פשוטה ונ' ו' האותיות
פשוטה. נו"ן אות רק באה "ישר"

הזקן  רבינו מבאר ארוכה נו"ן של בענינה הכתוב 106והנה, בצורתה 107(בפירוש הדבר שמרומז תדבקון") "ובו
והאמונה  היחוד בשער (כמבואר האות ההמשכה 108של ציור על המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות ש"כל

. ותומשך שתתפשט לרמז השורה) (מן למטה ומשוכה ארוכה רגל לה יש פשוטה ש"הנו"ן ― למטה כו'") .
מטה".

"ישורו  לשם בנוגע אי oוענינו שלכן מטה, למטה עד רח"ל שירד יהודי על שמורה ― ארוכה) (בנו"ן "
השורה. מן למטה לירד בהכרח אלא השורה, בתוך נמצאים כאשר אליו להגיע אפשר

למעלה  נעלה, היותר שם הוא ש"ישורון" האמור עם יתאים ואיך המעלה, שם היפך זה הרי ולכאורה
מ"יעקב"? למעלה ועאכו"כ מ"ישראל",

בז  הביאור לומר בלקו"ת ויש הזקן רבינו שמבאר נוסף ענין ע"פ מלשון 109ה, גם שהוא "ישורון", בענין
כדלקמן. וסוף, ראש בו שאין "שיר",

.ÂÎ:ובהקדמה
מעלות לו שיש בגלל אינה למלך המלכתו הרי ― מלך" בישורון "ויהי ― מלך אודות מדובר jxraכאשר

הוא אלא העם, jexrאל oi`a"העם מכל גבוה ומעלה "משכמו ― מהעם .110למעלה

קבלתֿעול. מצד אלא השכל, מצד אינו המלך, אל לציית שצריך המלכות, ענין שכללות לפי ― הדבר וטעם

מצד שצריך lkydהציות שכל ע"פ מוכיח שהחכם כיון בקבלתֿעול, צורך אין זה ועל לחכם, בנוגע הוא
ולשכל  לו מה בלבד, השכל מצד אם (שהרי השכל מצד אינו הציות ― למלך בנוגע אבל וכך; כך לעשות

מצד אלא .lerÎzlawהמלך?!),

טורא" עקר מלכא ש"אמר באופן היא המלך קליינינקער 111הנהגת ("א צנום יהודי הוא ואילו גבוה, הר ישנו :ַ
טורא"!... "עקר אזי ― טורא" "עקר לו: ואומר המלך בא כאשר  ואעפ"כ, אידעלע")...
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בחוקותי.101) ר"פ
יד.102) שם,
ע'103) ואילך. א'תתנ ע' ברכה אוה"ת וראה רע"א. מה, נצבים

ואילך. א'תתע
ה.104) לג, ברכה
ה"ב.105) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שבועות
סע"ב.106) כ, ראה פ' לקו"ת

ה.107) יג, ראה פ'
בהגהה.108) פי"ב
ג.109) א, שה"ש שם. נצבים
שה"ש 110) ב. תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך
ב.111) ג, ב"ב ראה



לה e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

.„Î:"ישורון עם על "להגן היא ישראל" "גבורי של שפעולתם בהמכתב, וממשיך
ע"פ  עמו  ההנהגה להיות צריכה לדעתך כיצד אותו: שואלים ― יהודי על רבים רחמים לעורר בא כאשר

הכתוב  דיבר מלא שמקרא בשעה בה ולאח"ז 101שו"ע, בעתם", גשמיכם "ונתתי אזי תלכו" בחוקותי "אם
רחמים 102נאמר  מעורר הנך מה וא"כ, התורה, מדברי לסור אפשר אי והרי וכך, כך יהי' אזי וגו'", לא "ואם

עליו?!

"עם שזהו ― זה על כדלקמן.oexeyiוהמענה ,"

.‰Î:ובהקדמה
בלקו"ת  מבאר הזקן הדרגא 103רבינו על מורה "ישורון" שהשם והיינו, מאד", גבוה בחי' זהו ישורון ש"בחי'

מ"ש  וזהו "ישראל", מהשם גם ולמעלה "יעקב" מהשם למעלה בבנ"י, נעלית מלך",104היותר בישורון "ויהי
כו'. מלך אצלם שיהי' הם ראויים שאז

להבין: צריך אך

הנה  "ישראל" שבשם בכך זמ"ז וחלוקים "ישר", האותיות בהם שיש בכך משתווים ― ו"ישראל" "ישורון"
הקדושים  שמות מז' א' שהוא "אֿל", בא "ישר" באים 105לאחרי "ישר" לאחרי הנה "ישורון" בשם ואילו ,

שלאחרי  כך, ן'), ר' האותיות בין ו' (ללא "ישורן" נכתב שבהם מקומות ויש (סופית), פשוטה ונ' ו' האותיות
פשוטה. נו"ן אות רק באה "ישר"

הזקן  רבינו מבאר ארוכה נו"ן של בענינה הכתוב 106והנה, בצורתה 107(בפירוש הדבר שמרומז תדבקון") "ובו
והאמונה  היחוד בשער (כמבואר האות ההמשכה 108של ציור על המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות ש"כל

. ותומשך שתתפשט לרמז השורה) (מן למטה ומשוכה ארוכה רגל לה יש פשוטה ש"הנו"ן ― למטה כו'") .
מטה".

"ישורו  לשם בנוגע אי oוענינו שלכן מטה, למטה עד רח"ל שירד יהודי על שמורה ― ארוכה) (בנו"ן "
השורה. מן למטה לירד בהכרח אלא השורה, בתוך נמצאים כאשר אליו להגיע אפשר

למעלה  נעלה, היותר שם הוא ש"ישורון" האמור עם יתאים ואיך המעלה, שם היפך זה הרי ולכאורה
מ"יעקב"? למעלה ועאכו"כ מ"ישראל",

בז  הביאור לומר בלקו"ת ויש הזקן רבינו שמבאר נוסף ענין ע"פ מלשון 109ה, גם שהוא "ישורון", בענין
כדלקמן. וסוף, ראש בו שאין "שיר",

.ÂÎ:ובהקדמה
מעלות לו שיש בגלל אינה למלך המלכתו הרי ― מלך" בישורון "ויהי ― מלך אודות מדובר jxraכאשר

הוא אלא העם, jexrאל oi`a"העם מכל גבוה ומעלה "משכמו ― מהעם .110למעלה

קבלתֿעול. מצד אלא השכל, מצד אינו המלך, אל לציית שצריך המלכות, ענין שכללות לפי ― הדבר וטעם

מצד שצריך lkydהציות שכל ע"פ מוכיח שהחכם כיון בקבלתֿעול, צורך אין זה ועל לחכם, בנוגע הוא
ולשכל  לו מה בלבד, השכל מצד אם (שהרי השכל מצד אינו הציות ― למלך בנוגע אבל וכך; כך לעשות

מצד אלא .lerÎzlawהמלך?!),

טורא" עקר מלכא ש"אמר באופן היא המלך קליינינקער 111הנהגת ("א צנום יהודי הוא ואילו גבוה, הר ישנו :ַ
טורא"!... "עקר אזי ― טורא" "עקר לו: ואומר המלך בא כאשר  ואעפ"כ, אידעלע")...
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בחוקותי.101) ר"פ
יד.102) שם,
ע'103) ואילך. א'תתנ ע' ברכה אוה"ת וראה רע"א. מה, נצבים

ואילך. א'תתע
ה.104) לג, ברכה
ה"ב.105) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שבועות
סע"ב.106) כ, ראה פ' לקו"ת

ה.107) יג, ראה פ'
בהגהה.108) פי"ב
ג.109) א, שה"ש שם. נצבים
שה"ש 110) ב. תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך
ב.111) ג, ב"ב ראה



e"kyz'dלו ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

זאת  עושה הוא הרי מלכא", ש"אמר כיון ― נוגע?! זה מה אבל, לדבר, האפשרות את רואה לא אמנם הוא
יכול  שכל ואדרבה, מאומה, לו לומר יכול אינו ― שכל שכל; עם קשורה אינה וקבלתֿעול קבלתֿעול, מצד

לו קבלתֿעול.jtidlלומר מצד זאת עושה הוא הרי מלכא", ש"אמר כיון אבל, ;

התורה. משכל אפילו למעלה השכל, מהגבלת  למעלה שהוא ― המלכות ענין מתבטא ובזה

מפי  איש הסמוכים התורה חכמי שסנהדרין, ― הסנהדרין של מדינם המלך של דינו שבין בחילוק וכמודגש
בהנהגה  להתנהג  כח התורה לו נותנת מלך, ואילו התורה. בדיני ומוגבלים קשורים הם רבינו, משה עד איש
(אלא  תורה של גדר לפרוץ יכול שמלך הוא התורה דין שהרי הסנהדרין, בדיני ומוגבלת קשורה שאינה מיוחדת

וכו') שעה הוראת בתור להיות שצריך ההגבלה בזה שצריכה 112שיש הסנהדרין ע"י פוסקת שהתורה והיינו, ,
התורה. של והשגה הבנה מצד לא ואפילו קבלתֿעול, מצד הנהגה להיות

.ÊÎ:בנ"י כל משתווים זה ובענין
שייכות  לו שיש כיון יהודי, שנולד לו להזכיר אפילו שצריכים מי אצל גם להיות יכול הקבלתֿעול ענין

בתניא  וכמבואר מישראל, אחד כל אצל שישנה היהדות , נקודת עצם הנפש, מישראל,113לעצם אחד שכל ,
אחד", בה' אמונה בדבר נסיון לידי eytp"כשבא xqen'ה אמונת נגד לבד מעשה איזה רק לעשות שלא "אפילו

. בלבו"אחד כלל בה מאמין שאינו אף .114.

בתניא  (כמ"ש מאבותינו" לנו "ירושה הוא זה ענין מעלות 115והרי צריכים לא ― "יורש" להיות ובשביל ,(
או  גדול הוא אם חכם, שאינו או חכם הוא אם נפק "מ ללא אביו, נכסי כל את יורש אזי ― בנו הוא אם כלל;
אם  גם יורשו, אזי ― בנו הוא ואם הבן, הוא אכן אם לידע רק צריכים הענינים; שאר לכל בנוגע וכיו"ב קטן,
אבל  יהודי; שהוא ידע לא הוא כלל; במציאות קיים הי' לא עכשיו ועד נולד, עתה שזה או יונק, עדיין הוא

הקב  של בנו שהוא לו שהזכירו שייך ברגע לא הוא הקב"ה; עניני כל של "יורש" נעשה הרגע בזה הנה ― "ה
שייכות לו יש אבל נולד, עתה שזה בןֿיונק בבחי' להיותו המצוות, וקיום התורה ללימוד לשכל, mvrlעדיין

ytpdשייכות לו ויש ,lerÎzlawl.

שנקראים  כפי ישראל מכלל חלק ונעשה בנ"י, כל עם משתווה הוא הרי ית', מלכותו קבלתֿעול ענין ומצד
(א) בו: שיש ― "ישורון" `dkexבשם o"ep להגיע בכחו שיש מטה, למטה שנפל ליהודי גם שמגיעים שמורה ,

יכול  שאליהם לענינים גם אלא) "ישראל", או "יעקב" בבחי' שהוא מי להגיע יכול שאליהם לענינים רק (לא
בישורון ("ויהי המלך עם השייכות ― "ישורון" בבחי' שהוא מי רק "jlnלהגיע אותיות (ב) מלך; בן ,("xiy,"

תכלית) אין עד מטה (מטה תחתונה במדריגה שנמצא היהודי של ההשוואה על להורות ― וסוף ראש בו שאין
המציאות  שזוהי אחת, מציאות נעשים ששניהם קץ), אין עד מעלה (מעלה עליונה במדריגה שנמצא היהודי עם

קבלתֿעול. של

גדול: ועד מקטן מישראל, אחד מכל נדרש הקבלתֿעול שענין לפי והיינו

למעלת  מגיע זה אין אבל, ויפה, טוב אמנם זה הרי והשגה, הבנה מצד או הרגש, מצד תומ"צ מקיימים כאשר
מצד התומ"צ המלך.lerÎzlawקיום גזירת שזוהי בגלל ,

שזוהי 116וכמארז"ל  ― עלי" גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי, אלא כו', אפשי אי אדם יאמר "שלא
לצדיק  ששייכת שלו,117הנהגה לענינים בסתירה זה  ואין "אפשי", אומר הוא הרי צדיק, היותו שלמרות והיינו, ,

באופן לא ― גופא ובזה שבשמים", "אבי ― הוא אותו שמונע היחידי אלא xiaqdyוהדבר כך, לעשות שצריך
"xfb.גזירה של באופן עלי",

מצד  ולא קבלתֿעול, מצד תהי' שעבודתו ממנו נדרש ― דקדושה חכמה שענינו רבינו, משה שגם ועד
והשגה. הבנה
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ואילך.112) ספ"ג מלכים הל' רמב"ם ראה
פי"ט.113)
נ 114) אינו בלבו) כלל בה מאמין (שאינו זה שחשבון וגע דאף

יודע  בעצמו הוא מ"מ, וש"נ), .95 ע' חכ"ח לקו"ש (ראה לביתֿדין
נפשו מוסר ואעפ"כ  ע"ז , עובד  אינו  כזה  קטן,שבאופן פרט על אפילו

(ראה בלבד בפועל ע'מעשה חל"ח התוועדויות ― מנחם תורת גם
.(437 ע' חל"ט .172

רפי"ח.115)
כו.116) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
וש"נ.117) ס"מ. בהוספות ליעקב דבריו מגיד ראה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מצד  רק אלא והשגה, הבנה סגולה, מצד לא להיות צריך המצות שקיום ספרים, בכמה בארוכה וכמבואר
קדשנו  "אשר ― "עדות" שכל, ע"פ שמובנות מצוות גם המצוות כל ― המצוות ברכת וכנוסח הקב"ה, ציווי

בגללepeeveבמצוותיו אלא אינו המצוה שקיום היינו, ,"ieeivd.

בשעה  בה תפילין, זוגות שני הנחת עם לך יש שייכות איזו ליהודי: אומר מישהו שכאשר מובן, ועפ"ז
שאתמול  בשעה בה החסידות, לימוד עם לך יש שייכות איזו או ליהדות, שייכות בכלל לך היתה לא שאתמול
אינו  זה שיהודי זה, על המענה הנה ― שלהם הנכד הוא ואתה ויעקב, יצחק אברהם שישנם לראשונה שמעת

עם נכלל הוא אלא לעצמו, קבלתֿעול'ניקעס")מציאות ("אלע הקבלתֿעול בעלי הקב"ה 118כל את ש"לוקחים" ַ
"ישורון". בשם נקראים זה שם ועל קבלתֿעול, מצד

.ÁÎעם על "להגן ― כו' רחמים להתעוררות בנוגע ― הלשון דיוק יובן ":oexeyiועפ"ז
"בחוקותי  בענין לעסוק שהתחיל לפני עוד רויחי, ומזוני חיי בני ליהודי מגיע מדוע טענה: ישנה כאשר

ל"עם שייך זה שיהודי הוא המענה אזי ― אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי ואת את oexeyiתלכו שמדגיש שם ,"
יכול  שבקלים קל אפילו הנה שלכן, כו', הקבלתֿעול ענין מצד מלך", בישורון "ויהי ― המלך עם השייכות

א  בפועל, נפשו השם.למסור קידוש שזהו יודע רק ם

המצטרך  כל לו ליתן הקב"ה צריך לראש לכל הנה ― ישורון" ל"עם ששייך יהודי אודות שמדובר וכיון
עד  מאל"ף עמו ללמוד ויתחילו ל"חדר", יכניסוהו אזי הקב"ה, של אמותיו בד' כבר יהי' כאשר כן, ולאחרי לו,

תי"ו.

.ËÎ כנ"ל) וכו' שכל ומקום, זמן של והגבלה ממדידה שלמעלה באופן היא הצדיק של עבודתו וכאשר
סי"ד),
ד"― הענין תוכן גם ה"אוצרות"ixeabשזהו את גם לגלות אלא הגלויים, בכחות רק לא היינו, ישראל",

ההילולא  בהמשך (כהלשון וספונים טמונים כו'119שהיו במלחמה מנצחים ידם על אשר ,(―

משלימים  לו אשר שבשמים, אביהם חיק אל נפשם בהשיבם "גם ולכן, עליו, הזמן לענין שליטה אין גם אזי
לפני  להתייצב מרום, כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא הנה נפשותם,

ונחלתו", עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש ישורון, עם על להגן ונשא, רם אֿל הוד

ובקרן  כפשוטו אורה בקרן להעמידו יהי', שלא ומצב מעמד באיזה אחד, כל על רחמים התעוררות ופועלים
מרעיתו", "צאן שהוא בגלוי ניכר שיהי' באופן עליו ולפעול ברוחניות, אורה

בחיים". הוא ש"אף רואים אזי בחיים", ש"זרעו רואים שכאשר וכאמור,

***

.Ï אלא אינו החסידות ענין שכל שאומרים אלו של דבריהם מושללים כמה עד מובן לעיל האמור ע"פ
הגמרא  (כלשון "הקב"ה רש"י 120בבחינת כלשון או הזהר 121, לשון "רחמנא")122, המורגל: לשון שנעשה וכפי ,

כן  לומר ושלום חס ― בעי" .123לבא
עצמך: והגע

אכילת  שבת, שמירת תפילין, בהנחת רצונו לעצמו שבנוגע כשם הנה ― כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מצד
יש אכן אם הרי דבר, שום על לוותר מבלי וכו', המשפחה טהרת ealaכשרות, ybx יכול כיצד לחבירו, לעזור

ויעקב?! יצחק אברהם בן שהוא לו להזכיר רק ― בלבד אחד לדבר עצמו את להגביל

בשר  רוצה ― עצמו בשביל הקצה: אל הקצה מן לגמרי זהו אלא ה"כמוך", שחסר רק לא ― כזו בהנהגה
גם  מספיק זה בשביל בחיים; אותו להשאיר כדי רק לתת רוצה ― הזולת בשביל ואילו מטעמים, וכל ודגים
בנוגע  אבל בחיים; הוא כזה במצב גם ― היום אור לראות מבלי האסורים, בבית שניתן לחץ, ומים צר לחם

כזה! מצב יתכן שלא ככרוכיא צועק הי' ― ח"ו לעצמו
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(118.5 ע' תש"ד סה"מ ראה
(119.(132 ע' תש"י (סה"מ פי"א ה'שי"ת לגני באתי המשך
ב.120) קו, סנהדרין

שם.121) סנהדרין ― רבותא ד"ה
ע"ב.122) ריש רפא, ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב
סמ"ז.123) לקמן ראה ― הענין לשלימות



לז e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מצד  רק אלא והשגה, הבנה סגולה, מצד לא להיות צריך המצות שקיום ספרים, בכמה בארוכה וכמבואר
קדשנו  "אשר ― "עדות" שכל, ע"פ שמובנות מצוות גם המצוות כל ― המצוות ברכת וכנוסח הקב"ה, ציווי

בגללepeeveבמצוותיו אלא אינו המצוה שקיום היינו, ,"ieeivd.

בשעה  בה תפילין, זוגות שני הנחת עם לך יש שייכות איזו ליהודי: אומר מישהו שכאשר מובן, ועפ"ז
שאתמול  בשעה בה החסידות, לימוד עם לך יש שייכות איזו או ליהדות, שייכות בכלל לך היתה לא שאתמול
אינו  זה שיהודי זה, על המענה הנה ― שלהם הנכד הוא ואתה ויעקב, יצחק אברהם שישנם לראשונה שמעת

עם נכלל הוא אלא לעצמו, קבלתֿעול'ניקעס")מציאות ("אלע הקבלתֿעול בעלי הקב"ה 118כל את ש"לוקחים" ַ
"ישורון". בשם נקראים זה שם ועל קבלתֿעול, מצד

.ÁÎעם על "להגן ― כו' רחמים להתעוררות בנוגע ― הלשון דיוק יובן ":oexeyiועפ"ז
"בחוקותי  בענין לעסוק שהתחיל לפני עוד רויחי, ומזוני חיי בני ליהודי מגיע מדוע טענה: ישנה כאשר

ל"עם שייך זה שיהודי הוא המענה אזי ― אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי ואת את oexeyiתלכו שמדגיש שם ,"
יכול  שבקלים קל אפילו הנה שלכן, כו', הקבלתֿעול ענין מצד מלך", בישורון "ויהי ― המלך עם השייכות

א  בפועל, נפשו השם.למסור קידוש שזהו יודע רק ם

המצטרך  כל לו ליתן הקב"ה צריך לראש לכל הנה ― ישורון" ל"עם ששייך יהודי אודות שמדובר וכיון
עד  מאל"ף עמו ללמוד ויתחילו ל"חדר", יכניסוהו אזי הקב"ה, של אמותיו בד' כבר יהי' כאשר כן, ולאחרי לו,

תי"ו.

.ËÎ כנ"ל) וכו' שכל ומקום, זמן של והגבלה ממדידה שלמעלה באופן היא הצדיק של עבודתו וכאשר
סי"ד),
ד"― הענין תוכן גם ה"אוצרות"ixeabשזהו את גם לגלות אלא הגלויים, בכחות רק לא היינו, ישראל",

ההילולא  בהמשך (כהלשון וספונים טמונים כו'119שהיו במלחמה מנצחים ידם על אשר ,(―

משלימים  לו אשר שבשמים, אביהם חיק אל נפשם בהשיבם "גם ולכן, עליו, הזמן לענין שליטה אין גם אזי
לפני  להתייצב מרום, כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא הנה נפשותם,

ונחלתו", עמו בנו, על האב וחסדי רחמי לדרוש ישורון, עם על להגן ונשא, רם אֿל הוד

ובקרן  כפשוטו אורה בקרן להעמידו יהי', שלא ומצב מעמד באיזה אחד, כל על רחמים התעוררות ופועלים
מרעיתו", "צאן שהוא בגלוי ניכר שיהי' באופן עליו ולפעול ברוחניות, אורה

בחיים". הוא ש"אף רואים אזי בחיים", ש"זרעו רואים שכאשר וכאמור,

***

.Ï אלא אינו החסידות ענין שכל שאומרים אלו של דבריהם מושללים כמה עד מובן לעיל האמור ע"פ
הגמרא  (כלשון "הקב"ה רש"י 120בבחינת כלשון או הזהר 121, לשון "רחמנא")122, המורגל: לשון שנעשה וכפי ,

כן  לומר ושלום חס ― בעי" .123לבא
עצמך: והגע

אכילת  שבת, שמירת תפילין, בהנחת רצונו לעצמו שבנוגע כשם הנה ― כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מצד
יש אכן אם הרי דבר, שום על לוותר מבלי וכו', המשפחה טהרת ealaכשרות, ybx יכול כיצד לחבירו, לעזור

ויעקב?! יצחק אברהם בן שהוא לו להזכיר רק ― בלבד אחד לדבר עצמו את להגביל

בשר  רוצה ― עצמו בשביל הקצה: אל הקצה מן לגמרי זהו אלא ה"כמוך", שחסר רק לא ― כזו בהנהגה
גם  מספיק זה בשביל בחיים; אותו להשאיר כדי רק לתת רוצה ― הזולת בשביל ואילו מטעמים, וכל ודגים
בנוגע  אבל בחיים; הוא כזה במצב גם ― היום אור לראות מבלי האסורים, בבית שניתן לחץ, ומים צר לחם

כזה! מצב יתכן שלא ככרוכיא צועק הי' ― ח"ו לעצמו
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(118.5 ע' תש"ד סה"מ ראה
(119.(132 ע' תש"י (סה"מ פי"א ה'שי"ת לגני באתי המשך
ב.120) קו, סנהדרין

שם.121) סנהדרין ― רבותא ד"ה
ע"ב.122) ריש רפא, ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב
סמ"ז.123) לקמן ראה ― הענין לשלימות



e"kyz'dלח ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

להעלים  יכול כיצד ― בעי" "לבא ― הלב הרגש מתוך זאת שעושה ואומר לזולת, לעזור רצונו אכן אם
אחת?! ממצוה יותר ועאכו"כ המצוות, מתרי"ג אחת ממנו ולמנוע

ענין  כל היפך זה הרי ― ח"ו נוגע לא מזה ויותר בעי", ש"לבא רק אומרת שחסידות ולומר לבוא ולכן,
לגמרי. החסידות

וזבח  כבוד מלבושי "כל רוצה לעצמו ואילו בגשמיות, בפרוטה לזולת הנתינה י"ח לצאת שיכול שסבור מי
באגה"ק  הזקן אדמו"ר שמאריך (כפי כו'" ד"לפנים 124משפחה הנהגה סדר זה שאין בלבד זו לא הרי ― (

שהרי  אנושיות, בגדר שאינו הנהגה סדר זהו אלא דין, ע"פ הנהגה סדר זה שאין בלבד זו ולא הדין", משורת
"פרוטה"! להזולת נותן "מליון", רוצה לעצמו שכאשר האנושיות היפך זה

לבו... כל לו ונותן הזולת, עבור נפשו" ש"מסר ויאמרו שכמו על שיטפחו רוצה עוד והוא

שייפין" לכל פליג "לבא הנה ― הלב את ונותן בעי", "לבא אמנם גם 125אם נמשכים ממילא שבדרך כך, ,
האברים. שאר כל

דגים ― לאכול לו לתת אפשר אי עילפון, של במצב שהוא שמי וכמו בלבד, הלב מן אמנם היא ההתחלה
יעזבנו  כן לאחרי אם אבל מעלפונו; לעוררו צריכים לראש ולכל בעילפון, שרוי הוא שהרי מטעמים, וכל ובשר

בעי". מ"לבא היפך זה הרי ― רח"ל ברעב לגווע לנפשו

לו  דואג כן לאחרי גם כאשר ― בעי" ד"לבא באופן היתה מהתעלפות לעורר שהפעולה יודעים ואימתי
הפחות לכל לחיות וימשיך לחיות, לבו...),ezenkשימשיך את שנותן שטוען זה שחי (כפי

נשיאנו  רבינו כמ"ש ― דייקא הפחות" ויודע 126"לכל בישרות, לו שחסר בנפשי' איניש ידע לעצמו שבנוגע
טוב  כל מהקב"ה דורש ואעפ"כ ומצבו, ממעמדו בערך שלא יותר טוב ומצב במעמד להיות צריך שהי' בוודאות
מישראל, אחד כל על זכות ללמוד מחייבת שתורתֿאמת כיון ― להזולת בנוגע ואילו רוחני; טוב וכל גשמי

להזולת מגיע וא"כ, ח"ו), שקר לומר יכולה אינה התורה (שהרי האמת הוא שכן xzeiבודאי jxra `ly ממה
לו. שיש כפי להזולת שיהי' לדאוג צריך הפחות ולכל לו, שמגיע

הרמב"ם  מ"ש שכשם 127וע"פ מובן, הנפש, ובריאות הגוף בריאות הנפש, לחולי הגוף חולי שבין בדמיון
הנשמה: לעניני בנוגע גם הוא כן הגוף, לעניני בנוגע אמורים שהדברים

הולך  הנך ואז הזולת, אצל גם זאת לנטוע עליך ― היהדות נקודת מלבד נוסף דבר רצונך עצמך בשביל אם
ד"כמוך"; לדרגא תגיע לאט שלאט כזו, בדרך

לא  הנה ― לנפשו מניחו ואח"כ יהודי, שהוא שידע בכך שמסתפק באופן הוא הזולת אל היחס כאשר אבל
לא  ועדיין ישראל, אהבת במצות לעסוק כלל התחיל שלא אלא לרעך", "ואהבת מצות קיים שלא בלבד זו

בעני  יתכן התחיל לא שבזה, היוקר את מבין הי' אילו כי, ומצוות, תורה של היוקר את להבין והשגה ההבנה ן
בכך. יזכה "אחיו" שגם דואג הי ' שלא

בודאי  הרי ― הדין משורת לפנים הוא שענינה החסידות, תורת מצד ועאכו"כ הדין, שורת מצד הוא זה וכל
שני  שיניח הזולת עם להשתדל שצריך זאת, עוד אלא בלבד, בעי" ב"לבא שישאר אפשר שאי בלבד זו שלא

לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה (שהרי המצוות בשאר ועד"ז סכ"ז), (כנ"ל תפילין רק 128זוגות לא ― (
לעצמו, שחפץ כפי המהדרין, מן למהדרין ועד מצוה, הידור גם אלא עצמה, המצוה

יהדות, בעניני עדיין נולד לא עתה שעד להזולת בנוגע גם להשתדל צריך חסידות, לומד בעצמו הוא וכאשר
כזו בדרך שלו,seqÎlkÎseqyשילך לדרגא יגיע

ותלמידו"― מבנו חוץ מתקנא אדם ש"בכל מרוצה 129וכיון יהי' הוא ואדרבה, קנאה, לידי הדבר יביא לא ,
―מזה 
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סט"ז.124)
רלב,125) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
תרצ"ד 126) חנוכה שבת מקץ, דש"פ בזח"ג איתא ד"ה גם ראה

תרנ"ט). לסה"מ בהוספות גם (נדפס פ"ד
פ"ג.127) פרקים שמונה רפ"ב. דעות הל'
וש"נ.128) א. לה, קידושין
ב.129) קה, סנהדרין

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מיד להיות צריכה בזה ההתעסקות מלכתחילה zlgzdaאבל הגישה  שכאשר  בפועל שרואים וכפי העבודה;
לא  זה את גם סוכ"ס הנה ― לו נוגע לא מזה ויותר הזולת, את להחיות רק היא שלו שה"עובדא" באופן היא

עושים!

כאמור  ― עצמו עם וגם הזולת עם להתעסקות בנוגע נשיאנו, עבורנו שסלל השם בעבודת הדרך איפוא זוהי
להמשיך  צריכים אלא הראשון, בצעד להסתפק אסור אבל, כחו, לפי דורשים אחד שמכל ואילך) (סי"ב לעיל

הרים" ל"מרום שיגיעו עד אֿל, בית העולה בדרך סופרים 130וללכת דקדוקי עם מצוות, תרי"ג כל לקיום ―
הם  תורה אשר ישראל .131ומנהגי

אותו" מסייעין לטהר ש"הבא מובטחים אזי ― זו דרך על נעמדים מלמעלה 132וכאשר רב סיוע שיש ,
וקדמה  ימה ד"ופרצת לאופן ועד בהרחבה, בחיים לאח"ז להעמידו גם אלא נוסף, יהודי להחיות רק לא להצליח

ונגבה" מצרים"133וצפונה בלי "נחלה ,134.

***

.‡Ï.לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ï ללא תורה שלומדים אלו עבור תורה", ל"קרן בנוגע מגבית עושים ― ההילולא ביום שנה בכל כרגיל
הקב"ה  של ורצונו חכמתו ― בלבד הלימוד בשביל אלא צדדיים, .135ענינים

לתורת  ראשֿהשנה (שהוא כסלו בי"ט להמדובר בהמשך בתורה, ענין לומר המקום כאן ― לזה ובשייכות
החסידות  בדרכי ולהליכה כדלקמן.136החסידות לגמרי, נתבאר שלא מסויים פרט בזה נשאר ועדיין ,(

.‚Ï עמדי היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום פדה ד"ה כסלו, די"ט בברכות 137במאמר מארז"ל הובא ,138

ולבני  לי פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל הקב"ה "אמר
א  "מבין רז"ל בלשון הדיוק ונתבאר העולם", סתם,wqerdומות התורה לימוד ולא בתורה",
דכתיב ― תורה, דהיינו שלום, בדברי שעסק זה בשלום, "פדה רש"י: מפירוש גם שמשמע וכל 139וכפי

בסנהדרין  הגמרא דברי ע"פ ובפרט השלום, ענין תפעל שהתורה שכדי מובן, והרי שלום", "שלום 140נתיבותי'
החלצו  ד"ה בלקו"ת הזקן רבינו שמבאר וכפי מטה", של ובפמליא מעלה של הדרגות 141בפמליא פרטי כל

מעלה" של ב"פמליא ובודאישנכללים יגיעה, ללא סתם, לימוד רק (לא להיות צריך ― מטה" של לא ו"פמליא
" בתורה: מיוחד לימוד אלא) יתירה, ―בתורה"wqerdיגיעה

דפדי' הענין את לפעול היא הכוונה של melyaכי, במאמר (כמבואר התורה פנימיות ע"י נעשה זה וענין ,
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר בו 142כ"ק שיש לימוד הוא דתורה נגלה כי, שלפנ"ז), נשיאינו רבותינו במאמרי וכן ,

יש  גופא בקדושה הרי דקדושה, מחלוקת אודות שמדובר דאף והיינו, בשלום, פדי' זה ואין וכו', וכו' מחלוקת
פנימיות  ― בתורה יותר נעלית דרגא ויש דקדושה, מחלוקת בה שיש בתורה דרגא יש דרגא: מן לעילא דרגא

שבזהר  ברע"מ מהימנא, רעיא רבינו, משה כדברי כו'", מחלוקת ולא כו' קושיא לא תמן "דלית וכפי 143התורה, ,
הזקן  רבינו של באגה"ק .144שנתבאר

פנימיות  ללימוד היא הכוונה ― בתורה" "עוסק הלשון שנאמר מקום שבכל לכאורה, נמצא עפ"ז אמנם,
התורה.
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כד.130) לז, ישעי' כג. יט, מלכיםֿא ― הכתוב לשון
הובא 131) ― מהרי"ל ב. כ, מנחות ― נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

וש"נ.132) א. קד, שבת
יד.133) כח, ויצא
סע"א.134) קיח, שבת
(135― מנחם (תורת סי"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(169 ע' חמ"ב התוועדויות
ב"היום 136) (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק

בתחלתו). יום"
ואילך.137) 196 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם בתורת נדפס
רע"א.138) ח,
יז.139) ג, משלי
ב.140) צט,
ואילך.141) סע"ד פה, מטות
תשסו 142) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה
ואילך).

ב.143) קכד, ח"ג
סכ"ו.144) אגה"ק תניא



לט e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מיד להיות צריכה בזה ההתעסקות מלכתחילה zlgzdaאבל הגישה  שכאשר  בפועל שרואים וכפי העבודה;
לא  זה את גם סוכ"ס הנה ― לו נוגע לא מזה ויותר הזולת, את להחיות רק היא שלו שה"עובדא" באופן היא

עושים!

כאמור  ― עצמו עם וגם הזולת עם להתעסקות בנוגע נשיאנו, עבורנו שסלל השם בעבודת הדרך איפוא זוהי
להמשיך  צריכים אלא הראשון, בצעד להסתפק אסור אבל, כחו, לפי דורשים אחד שמכל ואילך) (סי"ב לעיל

הרים" ל"מרום שיגיעו עד אֿל, בית העולה בדרך סופרים 130וללכת דקדוקי עם מצוות, תרי"ג כל לקיום ―
הם  תורה אשר ישראל .131ומנהגי

אותו" מסייעין לטהר ש"הבא מובטחים אזי ― זו דרך על נעמדים מלמעלה 132וכאשר רב סיוע שיש ,
וקדמה  ימה ד"ופרצת לאופן ועד בהרחבה, בחיים לאח"ז להעמידו גם אלא נוסף, יהודי להחיות רק לא להצליח

ונגבה" מצרים"133וצפונה בלי "נחלה ,134.

***

.‡Ï.לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ï ללא תורה שלומדים אלו עבור תורה", ל"קרן בנוגע מגבית עושים ― ההילולא ביום שנה בכל כרגיל
הקב"ה  של ורצונו חכמתו ― בלבד הלימוד בשביל אלא צדדיים, .135ענינים

לתורת  ראשֿהשנה (שהוא כסלו בי"ט להמדובר בהמשך בתורה, ענין לומר המקום כאן ― לזה ובשייכות
החסידות  בדרכי ולהליכה כדלקמן.136החסידות לגמרי, נתבאר שלא מסויים פרט בזה נשאר ועדיין ,(

.‚Ï עמדי היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום פדה ד"ה כסלו, די"ט בברכות 137במאמר מארז"ל הובא ,138

ולבני  לי פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל הקב"ה "אמר
א  "מבין רז"ל בלשון הדיוק ונתבאר העולם", סתם,wqerdומות התורה לימוד ולא בתורה",
דכתיב ― תורה, דהיינו שלום, בדברי שעסק זה בשלום, "פדה רש"י: מפירוש גם שמשמע וכל 139וכפי

בסנהדרין  הגמרא דברי ע"פ ובפרט השלום, ענין תפעל שהתורה שכדי מובן, והרי שלום", "שלום 140נתיבותי'
החלצו  ד"ה בלקו"ת הזקן רבינו שמבאר וכפי מטה", של ובפמליא מעלה של הדרגות 141בפמליא פרטי כל

מעלה" של ב"פמליא ובודאישנכללים יגיעה, ללא סתם, לימוד רק (לא להיות צריך ― מטה" של לא ו"פמליא
" בתורה: מיוחד לימוד אלא) יתירה, ―בתורה"wqerdיגיעה

דפדי' הענין את לפעול היא הכוונה של melyaכי, במאמר (כמבואר התורה פנימיות ע"י נעשה זה וענין ,
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר בו 142כ"ק שיש לימוד הוא דתורה נגלה כי, שלפנ"ז), נשיאינו רבותינו במאמרי וכן ,

יש  גופא בקדושה הרי דקדושה, מחלוקת אודות שמדובר דאף והיינו, בשלום, פדי' זה ואין וכו', וכו' מחלוקת
פנימיות  ― בתורה יותר נעלית דרגא ויש דקדושה, מחלוקת בה שיש בתורה דרגא יש דרגא: מן לעילא דרגא

שבזהר  ברע"מ מהימנא, רעיא רבינו, משה כדברי כו'", מחלוקת ולא כו' קושיא לא תמן "דלית וכפי 143התורה, ,
הזקן  רבינו של באגה"ק .144שנתבאר

פנימיות  ללימוד היא הכוונה ― בתורה" "עוסק הלשון שנאמר מקום שבכל לכאורה, נמצא עפ"ז אמנם,
התורה.
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כד.130) לז, ישעי' כג. יט, מלכיםֿא ― הכתוב לשון
הובא 131) ― מהרי"ל ב. כ, מנחות ― נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

וש"נ.132) א. קד, שבת
יד.133) כח, ויצא
סע"א.134) קיח, שבת
(135― מנחם (תורת סי"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(169 ע' חמ"ב התוועדויות
ב"היום 136) (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק

בתחלתו). יום"
ואילך.137) 196 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם בתורת נדפס
רע"א.138) ח,
יז.139) ג, משלי
ב.140) צט,
ואילך.141) סע"ד פה, מטות
תשסו 142) ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום פדה ד"ה
ואילך).

ב.143) קכד, ח"ג
סכ"ו.144) אגה"ק תניא



e"kyz'dמ ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

מקומות  מכמה יוקשה זה על וכמואבל כן, משמע לא בסנהדרין שבהם ראשון 145במארז"ל בפרק שהובא ,
לעסוק שאפשר "כל כי שבתניא: רז"ל דרשו "שעליו עוסק", ואינו הכוונה 146בתורה שאין ― וגו'" בזה ה' דבר

בחלק לעסוק לו שאפשר ועד zeiniptcלמי דתורה, לנגלה בנוגע גם הוא כן אלא עוסק, ואינו דוקא התורה
― הברכה כנוסח ― הם הרי התורה, ברכת הקדמת שדורשים הענינים כל פשוט; הכי באופן התורה ללימוד
הנ"ל  הפסוק נאמר עליו עוסק, ואינו בהם לעסוק לו שאפשר מי שכל מובן, ומעצמו תורה, תלמוד מצות בכלל

כו'. הכבוד להיפך בנוגע

"העוסק  משמעויות: שתי להיות יכולים "עוסק" בתיבת כי בלבד, "עוסק" מתיבת אינה שההוכחה ועכצ"ל,
העסק  על שקאי ― העולם" אומות מבין ולבני לי פדאני "כאילו בשלום", ד"פדה הענין שפועל באופן בתורה"
נגלה  ללימוד בנוגע בתורה" "העוסק בלשון להשתמש גם ויכולים התורה; פנימיות דהיינו בתורה, עמוק הכי

פשוט. הכי ללימוד ועד דתורה,

.„Ï למהדורא קמא מהדורא בין הזקן רבינו של השולחןֿערוך בהתחלת שמצינו שינוי לתרץ יש ועפ"ז
בתרא:

תורה", תלמוד "הלכות ולא הבוקר", השכמת "הלכות אמנם הם השו"ע שבהתחלת שההלכות ― ובהקדמה
― בבלי בתלמוד וכמודגש התורה, עניני שאר מכל בלול שבה ענין שכל באופן היא התורה כללות אבל,

כבבלי  בתלמוד"147שהלכה בלולה במשנה בלולה במקרא ש"בלולה ―148.

המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק לכך הטעם גם מובן מלימוד,149[ועפ"ז תוצאה היא מצוה כי, ―
הלימוד 150כמארז"ל  תוצאת גם לכן התורה, חלקי מכל בלול שהלימוד וכיון מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול

המצוות  מעשה חלקי מכל בלולה ― המצוה מעשה ―151.[

שההלכות  באופן מחולק השולחןֿערוך להיות צריך שלכאורה דאף ― בשולחןֿערוך אפילו מצינו וכן
הלכות  והרי עצמם, בפני הם דעה" "יורה לחלק השייכות וההלכות עצמם בפני הם חיים" "אורח לחלק השייכות
בשו"ע  אפילו בפועל רואים מ"מ, חיים", ב"אורח הם הבוקר השכמת והלכות דעה", ב"יורה הם תורה תלמוד
בכל  הנזכרים ההלכות טעמי ופנימיות "תמצית גם שמביא הזקן, רבינו של בשו"ע ועאכו"כ הביתֿיוסף, של

והאחרונים" הראשונים השו"ע.152דברי חלקי אפילו התורה, חלקי כל התכללות שישנה ―

מהדורא  בין שינוי בזה ויש תורה, תלמוד להלכות שנוגע ענין יש הבוקר השכמת שבהלכות ― ובנדו"ד
בתרא. למהדורא קמא

.‰Ï קמא מהדורא בין שינוי מצינו ― התפלה קודם הקרבנות פרשת לאמירת בנוגע הזקן רבינו בדברי
בתרא: למהדורא

קמא  חכמים 153במהדורא "אמרו חטאת 154: בתורת העוסק וכל עולה, הקריב כאילו עולה בתורת העוסק כל
וכו'". ואשם וחטאת ותודה ושלמים ומנחה העולה פרשת יום בכל לומר טוב לפיכך חטאת, הקריב כאילו

בתרא  .155ובמהדורא הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב מ"ש : לקיים פרים156. שאמרו ונשלמה וכמו שפתינו,
פסוק  על כו'".157חכמים עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת

מובן: אינו ולכאורה

הני  "מנא ראי', להביא אינו ― בתרא במהדורא והן קמא במהדורא הן ― בשו"ע הזקן רבינו של ענינו
ובנדו"ד: הדבר. לטעם שייך זה אין שהרי קרא", דאמר ש"כל mrhdמילי לפי הוא הקרבנות פרשת לאמירת

אינו  וגם הדבר, לטעם שייך אינו זאת, למדים שממנו המקור ואילו עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק
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סע"א.145) צט,
לא.146) טו, שלח
וש"נ.147) רנ). ע' ט (כרך ס"ד הלכה ערך תלמודית אנציק' ראה
א.148) כד, סנהדרין
וש"נ.149) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.150) ב. מ, קידושין
מנחם 151) תורת וש"נ. .64 הערה 237 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה

וש"נ. .53 ע' ריש חמ"א התוועדויות ―
אדה"ז.152) לשו"ע ז"ל" המחבר הגאון בני "הקדמת לשון
סי"א.153) ס"א
בסופה.154) מנחות
ס"ט.155) ס"א
ג.156) יד, הושע
לז.157) ז, צו

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

פסוק. מאותו למדים וכולם דעות, חילוקי אין זה בענין שהרי כו', והאמוראים התנאים דברי פירוש תמצית

העוסק  "כל אמרו שעליו וגו'" לעולה התורה "זאת הפסוק את בתרא במהדורא הזקן רבינו מביא מדוע וא"כ,
עולה"? הקריב כאילו עולה בתורת

התורה  "זאת הפסוק רק הובא שבגמרא אף שפתינו", פרים "ונשלמה הפסוק את גם שמביא ― מזה ויתירה
וגו'"? לעולה

או  לדין בנוגע ענין איזה בזה שניתוסף עכצ"ל, השו"ע, של בתרא במהדורא זאת הביא הזקן שרבינו וכיון
ענין, איזה ניתוסף ידם שעל קמא, מהדורא לגבי בתרא במהדורא שניתוספו הענינים פרטי בכל כמו הדין, טעם

הענינים. בפנימיות או וכו', הדינים בטעמי בנגלה,

ומדוע  עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל למדים פסוק מאיזה לדינא נפק"מ למאי ולכאורה:
פסוקים? שני מביא אלא אחד, בפסוק  הזקן רבינו מסתפק לא

.ÂÏ בזה הביאור לומר :158ויש
מזה  למדים כיצד ברור אינו עדיין הרי עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל חכמים שאמרו אע"פ

כי: ― וכו'" העולה פרשת יום בכל לומר טוב ש"לפיכך

הוא כו'" עולה בתורת העוסק ב"כל הפשוט rceieהפירוש cnely בפרט שבקדשים גם ומה הדינים. פרטי
ששנינו  כפי הפרטים, כל בכוונת הדיוק לשם 159נוגע זובח לשם זבח לשם נשחט, הזבח דברים ששה "לשם

. ("והחטאת ניחוח" לשם ריח לשם אישים לשם .השם לשמן שלא שנזבחו הזבחים ו"כל חטא"), לשם לא . .
בחטאת  כמו לגמרי, פסולים שהן או חובה", לשם לבעלים .160עלו

בעלמא" "מתעסק כמו גם להשתמע יכול כו'" העוסק "כל שהלשון לומר תמצי אם גם שזהו 161[כלומר: ―
שחסר  פירושו בעלמא" "מתעסק שהרי ועמוקה, מיוחדת כוונה מתוך העוסק" ד"כל מהפירוש לגמרי להיפך
זאת  לומר קשה אבל העיקר, אינו הכוונה ענין שבהם המצוות בשאר רק שייך זה הרי ― הכוונה ענין לגמרי

מילתא  תליא דלבא ברעותא ― עיקרי ענין היא הכוונה שבהם לקרבנות, בנוגע כשמדובר ].162בנדו"ד,

וכמו כו', הענין כללות רק אלא הענין, פרטי כל ויודע לומד שלא מי כפי `zxinועפ"ז, הקרבנות פרשת
"כל  זה על לומר שייך לא לכאורה ― יום בכל אומרה מישראל אחד שכל רב", ו"מעשה בסידור, שנקבע
בכל  וכוונה ידיעה ללא כזה, באופן עולה הקריב אם גם שהרי עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק

חובתו. ידי יצא לא הפרטים,

.ÊÏ לגבי ביאור בתוספת ענינים כמה באים (שבה בתרא במהדורא הזקן רבינו מוסיף ― זאת להבהיר וכדי
. הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב  קמא) חכמיםמהדורא שאמרו כמו .dxezd z`f weqt lr למנחה לעולה 

וכו'": עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת
ה  ש"כל "זאת הלימוד ― וגו'" לעולה התורה "זאת מהפסוק הוא עולה" הקריב כאילו עולה בתורת עוסק

dxezd בתנ"ך הכתוב כלשון או "עסק", "לימוד", לא דייקא, בלבד.dbdi"בתורתו163" "תורה" אלא ,"

בתורה, שכתובה כפי עולה קרבן פרשת אומרים רק אם שגם מובן, calaומזה miweqtd zxin` אם (אפילו
"זאת בכלל הוא זה שענין ― מקומן") "איזהו פרק לאח"ז יאמר שכתובה dxezdלא כפי עולה (פרשת לעולה"

כאילו  עולה בתורת העוסק ש"כל אמרו זה על הנה ― התורה ברכת זה על לברך שצריכים והראי', בתורה),
עולה". הקריב

מי על רק לא נאמר עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל לידע cnelyוהיינו, בעיון, העולה תורת
שרק מי על גם אלא כו', וטעמיהם הדינים פרטי התפלה,xew`ולברר קודם העולה בפרשת התורה wqrznkפסוקי

`nlra,(דשמו"ע ראשונה וברכה דק"ש ראשון פסוק (מלבד התפלה בשאר והרי התפלה... שאר שמתפלל כפי ,
חוזר  אינו לבו, כיון לא אם בשביל 164גם חוזר אינו שבודאי התפלה, קודם שמוסיפים לענינים בנוגע ועאכו"כ ,

כיון. שלא
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(158.12 הערה 50 ע' ח"ז .2 הערה 438 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
(במשנה).159) ב מו, זבחים
ובפרש"י.160) א ב, שם
ועוד.161) בסופה. שבת ― חז"ל לשון

לגני 162) באתי ד"ה גם וראה וש"נ. .15 ע' חל"ב לקו"ש ראה
.(289 ע' ח"ד התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתו תשי"ב

ב.163) א, תהלים
וש"נ.164) רסק"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה



מי e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

פסוק. מאותו למדים וכולם דעות, חילוקי אין זה בענין שהרי כו', והאמוראים התנאים דברי פירוש תמצית

העוסק  "כל אמרו שעליו וגו'" לעולה התורה "זאת הפסוק את בתרא במהדורא הזקן רבינו מביא מדוע וא"כ,
עולה"? הקריב כאילו עולה בתורת

התורה  "זאת הפסוק רק הובא שבגמרא אף שפתינו", פרים "ונשלמה הפסוק את גם שמביא ― מזה ויתירה
וגו'"? לעולה

או  לדין בנוגע ענין איזה בזה שניתוסף עכצ"ל, השו"ע, של בתרא במהדורא זאת הביא הזקן שרבינו וכיון
ענין, איזה ניתוסף ידם שעל קמא, מהדורא לגבי בתרא במהדורא שניתוספו הענינים פרטי בכל כמו הדין, טעם

הענינים. בפנימיות או וכו', הדינים בטעמי בנגלה,

ומדוע  עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל למדים פסוק מאיזה לדינא נפק"מ למאי ולכאורה:
פסוקים? שני מביא אלא אחד, בפסוק  הזקן רבינו מסתפק לא

.ÂÏ בזה הביאור לומר :158ויש
מזה  למדים כיצד ברור אינו עדיין הרי עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל חכמים שאמרו אע"פ

כי: ― וכו'" העולה פרשת יום בכל לומר טוב ש"לפיכך

הוא כו'" עולה בתורת העוסק ב"כל הפשוט rceieהפירוש cnely בפרט שבקדשים גם ומה הדינים. פרטי
ששנינו  כפי הפרטים, כל בכוונת הדיוק לשם 159נוגע זובח לשם זבח לשם נשחט, הזבח דברים ששה "לשם

. ("והחטאת ניחוח" לשם ריח לשם אישים לשם .השם לשמן שלא שנזבחו הזבחים ו"כל חטא"), לשם לא . .
בחטאת  כמו לגמרי, פסולים שהן או חובה", לשם לבעלים .160עלו

בעלמא" "מתעסק כמו גם להשתמע יכול כו'" העוסק "כל שהלשון לומר תמצי אם גם שזהו 161[כלומר: ―
שחסר  פירושו בעלמא" "מתעסק שהרי ועמוקה, מיוחדת כוונה מתוך העוסק" ד"כל מהפירוש לגמרי להיפך
זאת  לומר קשה אבל העיקר, אינו הכוונה ענין שבהם המצוות בשאר רק שייך זה הרי ― הכוונה ענין לגמרי

מילתא  תליא דלבא ברעותא ― עיקרי ענין היא הכוונה שבהם לקרבנות, בנוגע כשמדובר ].162בנדו"ד,

וכמו כו', הענין כללות רק אלא הענין, פרטי כל ויודע לומד שלא מי כפי `zxinועפ"ז, הקרבנות פרשת
"כל  זה על לומר שייך לא לכאורה ― יום בכל אומרה מישראל אחד שכל רב", ו"מעשה בסידור, שנקבע
בכל  וכוונה ידיעה ללא כזה, באופן עולה הקריב אם גם שהרי עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק

חובתו. ידי יצא לא הפרטים,

.ÊÏ לגבי ביאור בתוספת ענינים כמה באים (שבה בתרא במהדורא הזקן רבינו מוסיף ― זאת להבהיר וכדי
. הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב  קמא) חכמיםמהדורא שאמרו כמו .dxezd z`f weqt lr למנחה לעולה 

וכו'": עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת
ה  ש"כל "זאת הלימוד ― וגו'" לעולה התורה "זאת מהפסוק הוא עולה" הקריב כאילו עולה בתורת עוסק

dxezd בתנ"ך הכתוב כלשון או "עסק", "לימוד", לא דייקא, בלבד.dbdi"בתורתו163" "תורה" אלא ,"

בתורה, שכתובה כפי עולה קרבן פרשת אומרים רק אם שגם מובן, calaומזה miweqtd zxin` אם (אפילו
"זאת בכלל הוא זה שענין ― מקומן") "איזהו פרק לאח"ז יאמר שכתובה dxezdלא כפי עולה (פרשת לעולה"

כאילו  עולה בתורת העוסק ש"כל אמרו זה על הנה ― התורה ברכת זה על לברך שצריכים והראי', בתורה),
עולה". הקריב

מי על רק לא נאמר עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל לידע cnelyוהיינו, בעיון, העולה תורת
שרק מי על גם אלא כו', וטעמיהם הדינים פרטי התפלה,xew`ולברר קודם העולה בפרשת התורה wqrznkפסוקי

`nlra,(דשמו"ע ראשונה וברכה דק"ש ראשון פסוק (מלבד התפלה בשאר והרי התפלה... שאר שמתפלל כפי ,
חוזר  אינו לבו, כיון לא אם בשביל 164גם חוזר אינו שבודאי התפלה, קודם שמוסיפים לענינים בנוגע ועאכו"כ ,
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(158.12 הערה 50 ע' ח"ז .2 הערה 438 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
(במשנה).159) ב מו, זבחים
ובפרש"י.160) א ב, שם
ועוד.161) בסופה. שבת ― חז"ל לשון

לגני 162) באתי ד"ה גם וראה וש"נ. .15 ע' חל"ב לקו"ש ראה
.(289 ע' ח"ד התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתו תשי"ב

ב.163) א, תהלים
וש"נ.164) רסק"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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.ÁÏפרים ונשלמה מ"ש "לקיים ― ומקדים הזקן רבינו שפתינו":ומוסיף
הקרבנות פרשת באמירת צורך שיש הוכחה אין גו'", לעולה התורה "זאת "למוצאיהם xeaicaמהפסוק ,

שגם165בפה" להיות יכול אלא וגו'".daygndדוקא, לעולה התורה "זאת בכלל היא הקרבנות פרשת בענין

כנ"ל  דוקא, כוונה להיות שצריכה לקרבנות, בנוגע ובפרט והשגה, הבנה הוא התורה ענין עיקר ואדרבה:
יכול  בודאי אלא דוקא, בפה לאמרם צריך שהכהן מצינו לא והרי דברים", ששה "לשם לכוין שצריך (סל"ו)

הקרבן  קדושת לחלות בנוגע  מצינו בפה אמירה במחשבה; כוונה ע"י י"ח להקרבה 166לצאת בנוגע לא אבל ,
הנ"ל. דברים ששה לשם

מאד "טוב הזקן רבינו כותב .xnelולכן הקרבנות פריםפרשת ונשלמה מ"ש לקיים .epizty"שפתינו" ― "
דוקא. בדיבור אמירה להיות שצריך מוכח שמזה דייקא,

.ËÏ:ולהעיר
מגילה  .167במסכת הקב"ה לפני אברהם "אמר בו שנינו: שיתכפרו דבר ללמדן לי תאמר (מה אדע במה .

וגו' משולשת עגלה לי קחה לו אמר תינח 168עוונותיהן), רבש"ע, לפניו, אמר עליהן), יכפרו הקרבנות (כלומר,
קרבנות, סדר להם תקנתי כבר לו, אמר עליהם, תהא מה קיים המקדש בית שאין בזמן קיים, המקדש שבית בזמן

עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן, לפני מקריבין כאילו עליהן אני מעלה בהן, שקוראין זמן כל

לענין  הכוונה שאין נוסף בלימוד צורך אין שפתינו", פרים "ונשלמה הפסוק כאן נזכר שלא שבמחשבה,ואף
מישראל, בעשרה בציבור, תורה בספר הקריאה אודות מדובר זו בסוגיא כי, ― דוקא בדיבור אם כי
בענין  מישראל עשרה של וחיבור הצירוף והרי נפרדים), עשרה (ולא אחת מציאות ונעשים יחדיו שמצטרפים

שבא ענין ישנו כאשר אם, כי במחשבתו, נשאר מהם אחד שכל זמן כל להיות יכול אינו הנשמע xeaicaאחד
כעונה" ד"שומע הענין שייך שאז הזולת, עם 169אל כמו חובתן, ידי הרבים את מוציא ציבור ששליח או ,
ר"ה  במסכת הגמרא כדברי דאניסי, הוא 170שבשדות קרבנות") (ב"סדר בהן" ד"קוראין שהפירוש ועכצ"ל, ,

xeaica.דוקא

― לתפלה הקדמה בתור עצמו בפני יחיד כל ע"י הקרבנות פרשת אמירת אודות שמדובר בנדו"ד, משא"כ
ראשון  במושכל (ואדרבה: בלבד מחשבה שמספיקה לפרש יכולים וגו'" לעולה התורה "זאת הפסוק מצד הרי
על  דוקא אלא סתם, אמירה על קאי לא עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל לומר יותר מסתבר
ללא  (וגם דוקא בדיבור צורך שיש ללמדנו שפתינו" פרים "ונשלמה בפסוק צורך יש ולכן כו'), בכוונה לימוד
מחוייב  שהרי גו'", התורה ל"זאת ששייך כיון בלבד, דיבור אלא והשגה, הבנה של באופן ומחשבה כוונה

התורה). בברכת

.Ó פרים "ונשלמה בפסוק הזקן רבינו מסתפק לא מדוע ― גיסא לאידך השאלה נשאלת עפ"ז אמנם,
וגו'": לעולה התורה "זאת הפסוק את גם ומביא שפתינו",

גם  מובנת ― כו' בעיון הלימוד על רק קאי עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל הטעות שלילת
(שכל  המוח ע"י או והשפתים, הלב ע"י פרים" "ונשלמה נאמר לא שהרי שפתינו", פרים "ונשלמה מהפסוק

"שפתי  ע"י אלא והשפתים, באופן והבנה) הקרבנות פרשת שקורא מי אצל גם ישנו ד"שפתינו" והענין בלבד, נו"
הקריב". "כאילו ― פרים" ד"נשלמה הענין אצלו גם נעשה ועי"ז דקאמר, מאי ידע שלא

. הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב רק לכתוב יכול הזקן רבינו הי' פרים וא"כ, ונשלמה מ"ש לקיים .
וגו'"? לעולה התורה "זאת הפסוק גם  להביא הוצרך ולמה שפתינו",

.‡Ó:לברכות בנוגע ה') ובעבודת החסידות בתורת גם (שמשתקף דתורה בנגלה הדין ע"פ ויובן
ומייחדים  המין מכללות שמוציאים מסויים פרט על ברכות גם ויש וסוגים, מינים כמה שכוללות ברכות ישנן
העץ" פרי "בורא ברכת בדברו"; נהי' "שהכל ברכת לגבי הנהנין ברכות פרטי כל וכמו: מיוחדת, ברכה עבורו

וכיו"ב. העץ, פרי ברכת לגבי היין ברכת האדמה"; פרי "בורא ברכת לגבי
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רע"א.165) נד, עירובין
ע'166) ח"ה אג"ק גם וראה רפ"ב. מעילה ותוס' פרש"י ראה

וש"נ. קכא.
(ובפרש"י).167) ב לא,
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ב.169) לח, סוכה
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בגמרא  כדאיתא ― בזה כללית 171והכלל ברכה מאשר בלבד, זה מין עבור ברכה לייחד יותר שטוב ―
לו. בדומה מינים כמה ועוד זה מין שכוללת

לקרבנות: בנוגע ― ועאכו"כ ― ועד"ז

פסוק לאמירת בנוגע ללמוד יכולים שפתינו" פרים "ונשלמה הקרבנות,illkמהפסוק ענין לכללות בנוגע
בהמאמר  כמדובר הקרבנות, לכל המשותף הכללי הענין את פועלים ידו הכחות 172שעל קירוב הוא הקרבן שענין

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא ו"רזא שבהם 173והחושים, התורה פסוקי לאמירת בנוגע ראי' מזה אין אבל ;
מזה.ihxtנתבארו זה חלוקים שבהם הקרבנות, עניני

. הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב כותב הזקן שרבינו לאחרי שפתינו",ולכן, פרים ונשלמה מ"ש לקיים .
וכו'", עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת פסוק על חכמים שאמרו "וכמו מוסיף:

פרשת באמירת די שלא לבאר לומר כדי צריך אלא הקרבנות, בכל ששייך כללי ענין היינו, בכלל, הקרבנות
לא  "שפתינו" ע"י לפעול שצריכים כיון וגו", ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת  עצמו: בפני קרבן כל פרשת

קרבן. שבכל הפרטי הענין את גם  אלא הקרבנות, שבכל הכללי הענין את רק

בדיבור  שהצורך לומר יתכן ולא הקרבנות, לפרטי בנוגע גם הוא דוקא, "שפתינו" בדיבור, שהצורך ומובן,
אם  לייא: דכלפי ― בלבד מחשבה מספיק הקרבנות לפרטי בנוגע ואילו הקרבנות, ענין לכללות בנוגע רק הוא
לענין  בנוגע עאכו"כ ― בדיבור שיומשך בהכרח אלא מחשבה, מספיק לא קרבנות של הכללי הענין בשביל

עשה  מצות על שמכפר עולה, קרבן כמו הקרבנות, שבכל הכללית המעלה מלבד קרבן בכל שיש ,174המיוחד
הקרבנות. בשאר ועד"ז

.·Ó:הקצה אל הקצה מן להיות יכול התורה שלימוד ― לעניננו בנוגע והנקודה
במשך  ואילו המעתֿלעת, במשך אחד רגע אפילו עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי ― גיסא מחד
גיסא  ולאידך בעוה"ב; והן בעוה"ז הן העונשים, בענין האחרון הקצה נאמר עליו ― בתורה עסק המעל"ע כל
חובתו  ידי שיוצא מי שיש ועד ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד חובתו ידי שיוצא מי יש ―

יומם 175בקריאתֿשמע  בו והגית גו' ימוש "לא שקיים אלא התורה, לימוד חובת ידי שיוצא בלבד זו ולא ,
בתורה.176ולילה" הוגה ולילה שיומם בתורה, גדול  עילוי על שנאמר מה שזהו ,

הזקן  רבינו מלמעלה:177ומתרץ לו שניתנו באפשרויות תלוי שהדבר ,

שכאשר והיינו, פנוי, רגע בכל תורה ללמוד צריך מישראל אחד צריך כל פנוי, הוא תורה שע"פ רגע לו יש
התורה, בלימוד אותו למלא

היינו, ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק מלבד תורה ללמוד פנוי זמן להם אין תורה שע"פ כאלו יש אבל,
וכיו"ב, נשמתם שרש מצד שונות, מסיבות סיבות מצד ― מלמעלה נקבע שכך

האופנים  מב' השאר 178ובא' כל השלים שכבר כיון ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק מספיק עבורו (א) :
השאר; כל את לו ישלים הקב"ה (ב) אחר; אופן באיזה או שלפנ"ז, בגלגול

שיעשה  הקב"ה של שרצונו אחד רגע ישנו אבל המעתֿלעת, כל במשך תורה לומד כאשר גם גיסא, ולאידך
וכו'. וכו' בזה", ה' דבר "כי נאמר עליו הרי ― זאת עושה ואינו תורה, של רגע ממנו

עירובין  במסכת הגמרא מדברי גם עבודה 179ולהעיר ציווי (אפילו כותחא קריב אם לי אמרה אי אביי "אמר :
בדקות  הלימוד מעלת גודל מובן שמזה ― ששניתי) כמו שונה הייתי (לא תנאי" לא אותי), מבטלת היתה קלה
חבירו  שאצל כזה ענין מצד שלו, הלימוד מאופן נפטר שפלוני אופן שישנו חידוש, דבר גם מובן מזה אבל כו',

כזה. באופן גם ובהעמקה בהרחבה תורה ללמוד וביכלתו כלל, מבלבל זה אין
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א.ר 171) מ, ברכות אה
ואילך).172) 6 ס"ע חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת פ"א
ב.173) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
פ"ב.174) אגה"ת בתניא הובא ב. ז, זבחים
ב.175) צט, מנחות
ח.176) א, יהושע

פ"ג 177) לאדה"ז ת"ת הל' גם וראה ואילך. ב צח, מג"א תו"א
ה"דֿו.

(178116 ע' ריש ח"מ התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
וש"נ. ואילך.

(ובפרש"י).179) א סה,



מג e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

בגמרא  כדאיתא ― בזה כללית 171והכלל ברכה מאשר בלבד, זה מין עבור ברכה לייחד יותר שטוב ―
לו. בדומה מינים כמה ועוד זה מין שכוללת

לקרבנות: בנוגע ― ועאכו"כ ― ועד"ז

פסוק לאמירת בנוגע ללמוד יכולים שפתינו" פרים "ונשלמה הקרבנות,illkמהפסוק ענין לכללות בנוגע
בהמאמר  כמדובר הקרבנות, לכל המשותף הכללי הענין את פועלים ידו הכחות 172שעל קירוב הוא הקרבן שענין

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא ו"רזא שבהם 173והחושים, התורה פסוקי לאמירת בנוגע ראי' מזה אין אבל ;
מזה.ihxtנתבארו זה חלוקים שבהם הקרבנות, עניני

. הקרבנות פרשת לומר מאד "טוב כותב הזקן שרבינו לאחרי שפתינו",ולכן, פרים ונשלמה מ"ש לקיים .
וכו'", עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת פסוק על חכמים שאמרו "וכמו מוסיף:

פרשת באמירת די שלא לבאר לומר כדי צריך אלא הקרבנות, בכל ששייך כללי ענין היינו, בכלל, הקרבנות
לא  "שפתינו" ע"י לפעול שצריכים כיון וגו", ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת  עצמו: בפני קרבן כל פרשת

קרבן. שבכל הפרטי הענין את גם  אלא הקרבנות, שבכל הכללי הענין את רק

בדיבור  שהצורך לומר יתכן ולא הקרבנות, לפרטי בנוגע גם הוא דוקא, "שפתינו" בדיבור, שהצורך ומובן,
אם  לייא: דכלפי ― בלבד מחשבה מספיק הקרבנות לפרטי בנוגע ואילו הקרבנות, ענין לכללות בנוגע רק הוא
לענין  בנוגע עאכו"כ ― בדיבור שיומשך בהכרח אלא מחשבה, מספיק לא קרבנות של הכללי הענין בשביל

עשה  מצות על שמכפר עולה, קרבן כמו הקרבנות, שבכל הכללית המעלה מלבד קרבן בכל שיש ,174המיוחד
הקרבנות. בשאר ועד"ז

.·Ó:הקצה אל הקצה מן להיות יכול התורה שלימוד ― לעניננו בנוגע והנקודה
במשך  ואילו המעתֿלעת, במשך אחד רגע אפילו עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי ― גיסא מחד
גיסא  ולאידך בעוה"ב; והן בעוה"ז הן העונשים, בענין האחרון הקצה נאמר עליו ― בתורה עסק המעל"ע כל
חובתו  ידי שיוצא מי שיש ועד ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד חובתו ידי שיוצא מי יש ―

יומם 175בקריאתֿשמע  בו והגית גו' ימוש "לא שקיים אלא התורה, לימוד חובת ידי שיוצא בלבד זו ולא ,
בתורה.176ולילה" הוגה ולילה שיומם בתורה, גדול  עילוי על שנאמר מה שזהו ,

הזקן  רבינו מלמעלה:177ומתרץ לו שניתנו באפשרויות תלוי שהדבר ,

שכאשר והיינו, פנוי, רגע בכל תורה ללמוד צריך מישראל אחד צריך כל פנוי, הוא תורה שע"פ רגע לו יש
התורה, בלימוד אותו למלא

היינו, ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק מלבד תורה ללמוד פנוי זמן להם אין תורה שע"פ כאלו יש אבל,
וכיו"ב, נשמתם שרש מצד שונות, מסיבות סיבות מצד ― מלמעלה נקבע שכך

האופנים  מב' השאר 178ובא' כל השלים שכבר כיון ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק מספיק עבורו (א) :
השאר; כל את לו ישלים הקב"ה (ב) אחר; אופן באיזה או שלפנ"ז, בגלגול

שיעשה  הקב"ה של שרצונו אחד רגע ישנו אבל המעתֿלעת, כל במשך תורה לומד כאשר גם גיסא, ולאידך
וכו'. וכו' בזה", ה' דבר "כי נאמר עליו הרי ― זאת עושה ואינו תורה, של רגע ממנו

עירובין  במסכת הגמרא מדברי גם עבודה 179ולהעיר ציווי (אפילו כותחא קריב אם לי אמרה אי אביי "אמר :
בדקות  הלימוד מעלת גודל מובן שמזה ― ששניתי) כמו שונה הייתי (לא תנאי" לא אותי), מבטלת היתה קלה
חבירו  שאצל כזה ענין מצד שלו, הלימוד מאופן נפטר שפלוני אופן שישנו חידוש, דבר גם מובן מזה אבל כו',

כזה. באופן גם ובהעמקה בהרחבה תורה ללמוד וביכלתו כלל, מבלבל זה אין
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א.ר 171) מ, ברכות אה
ואילך).172) 6 ס"ע חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת פ"א
ב.173) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
פ"ב.174) אגה"ת בתניא הובא ב. ז, זבחים
ב.175) צט, מנחות
ח.176) א, יהושע

פ"ג 177) לאדה"ז ת"ת הל' גם וראה ואילך. ב צח, מג"א תו"א
ה"דֿו.

(178116 ע' ריש ח"מ התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
וש"נ. ואילך.

(ובפרש"י).179) א סה,



e"kyz'dמד ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

כמ"ש  בתורה, שלו החלק ישנו מישראל אחד שלכל ― בזה הענין חלק 180וכללות ואל ep"ותן בתורתך",
קטנות" ליום "בז תלמוד 181תהי בהלכות הזקן רבינו כמ"ש נשמתו, ושרש שכלו השגת יכולת לפי תלוי זה וכל ,

בתניא 182תורה  .183וגם

.‚Ó,צדדיים ענינים ללא תורה שלומדים אלו עבור ― תורה" ל"קרן בנוגע (סל"ב) לעיל שנזכר מה גם וזהו
יהי'. שלא ענין איזה עם זאת לערב מבלי בלבד, תורה

אם  כי ההכרזות, נוגע שלא ― ב"מגביות" בכלל כאן כנהוג ― בזה להמשתתפים בנוגע גם מובן ומזה
בפועל. ההשתתפות

ושם  שמו עצמה, בפני בפתקא או ביחד לצרף, אחד כל יכול ― הציון על אותם שיזכירו שרוצים ואלו
ההילולא. בעל של הציון על להזכירם אמו,

ואור. והוסיף הלוך התורה בלימוד והשגה בהבנה והעמקה הרחבה השי"ת ויתן

נשיאנו  רבינו כדברי ― ה"כוס" את גם יגדיל זה נאמר 184וענין התורה ―185שעל אשא" ישועות "כוס
הקב"ה, של ברכותיו את לקבל

האופנים  בב' תהי' בתורה"101והברכה עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי :186― מעשה  לידי יביא והלימוד ,
בעתם", גשמיכם "ונתתי הברכה וגם מיוחדת; לברכה צריכים זה על שגם אותם", ועשיתם תשמרו מצוותי "את

חסידות  בספרי הקדושה 187כמבואר הפתוחה המלאה מידו ובזמנו, בעתו דבר כל הגשמיות המשכת שהו"ע
והרחבה.

כה'"]. אדיר "אין לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„Ó הלימוד אופן שזהו אחרים, ענינים בזה מעורב יהי' שלא באופן להיות שצריך לתורה, בנוגע לעיל דובר
בכלל. התורה ענין להיות צריך וכך הנ"ל, המגבית עם שקשור

לכולנה" אחת ד"תורה הענין גם מאש 188וזהו יותר האחדות ענין ניכר להיות צריך גופא שבתורה ר ―
במצוות:

המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק הכלל ישנו במצוות שגם המצוות 149אע"פ מכל כלולה מצוה שכל כיון ,
והמקום, הזמן מהגבלת למעלה היא התורה שלכן יותר, עוד הדבר ניכר בתורה הנה המצוות, כל עם קשורה ולכן
קיים, הי ' שביהמ"ק ובזמן במקום זה אין כאשר גם עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל וכנ"ל

במצוות  .189משא"כ

המצוות. בענין מאשר יותר בגלוי ― ההתחלקות ענין היפך ― האחדות ענין יש שבתורה לפי והיינו

ולא  כו' קושיא לא תמן ש"לית מהימנא ברעיא נאמר שעליו התורה בחלק יותר הדבר מודגש גופא ובתורה
החסידות. תורת ובפרט בכלל, התורה פנימיות לימוד ענין שזהו ― סל"ג) (כנ"ל כו'" מחלוקת

שבה  הנקודות אחת וזוהי ― השם לעבודת בנוגע הגישה גם להיות צריכה לכך שבהתאם מובן, ומזה
גישה  להיות יכולה שאצלם וקבוצות ארגונים שאר מכל חב"ד וארגוני חב"ד פעולות חלוקות להיות צריכות

כדלקמן. אחרת,

.‰Ó לכל בנוגע גם כך ― וגידול צמיחה הוא חיות של שהסימן הוא הדברים טבע חי, דבר שבכל כשם
שנים  עוד אלא אחד, עוד רק ולא מישהו, עוד ולקרב למשוך רוצים כאשר הוא לחיות שהסימן וקבוצה, ארגון

וכהנה. וכהנה ושלש
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וש"נ.180) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
(תורת 181) סמ"ז תש"כ שבט יו"ד שיחת גם וראה יו"ד. ד, זכרי'

וש"נ. .320 ע' ח"מ שם ואילך). 339 ס"ע חכ"ז התוועדויות ― מנחם
ה"ד.182) פ"א
רפ"ד.183)
ע"ב.184) ריש שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ

יג.185) קטז, תהלים
עה"פ.186) ופרש"י תו"כ
ע'187) ח"ד תשמ"ט התוועדויות גם וראה סוסר"ז. כש"ט ראה

וש"נ. .391
ובכ"מ.188) ספמ"ו. רפמ"ד. תניא ראה
אֿב.189) יג, במדבר לקו"ת ראה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

ומצוות, תורה בעניני שיתוסף ― הוא ענינם הרי קדושה, עם הקשורים וארגון קבוצה אודות מדובר וכאשר
החלצו  בדרושי בארוכה כמבואר מישראל, כו"כ עם ההתאחדות הוא בזה גדולה להצלחה וקונטרס 141והתנאי

ככה.190החלצו  פעמים כמה הענין בהצלחת ניתוסף  שעי"ז בדורו, ונשיא רבי כל ע"י

משקיעים  לראש שלכל ― היא קדושה) בעניני (אפילו דבר עמא אצל המקובלת הגישה הנה זה, ובענין
ו  זו, וקבוצה זה בארגון "מעמבער") המדינה: (ובלשון חברה או חבר יהי' שפלוני לו כחות ליתן מתחילים אז

שלה. לחברים נותנת זו כתה או ארגון או שקבוצה הטובים הענינים את

קודמין" עירך ש"עניי בקדושה הדין מצד הגבלה בזה יש אבל, ליתן, וחייבים צריכים צריכים 191בודאי ולכן ,
לו. ליתן שצריך מה לו יתנו ואח"כ "לעירך", שייך שיהי' לפעול תחילה

התכלית, היא זו סוכ"ס שכן, להזולת, ליתן צריכים לראש שלכל ― הפכית גישה גם יש אך

הקבוצה ― או הכיתה להיות שתוכל כדי הוא בכלל הטוב וענין ומצוות התורה שענין הכוונה אין שהרי
בטוב  יתוסף שעי"ז כדי הוא הארגון או הקבוצה בהתאחדות הצורך להיפך: אלא בזה, שמתעסקים הארגון או

בפרט  תומ"צ ובעניני ―בכלל

שבהם  מהענינים לו ליתן ואח"כ חברה, או חבר תחילה לעשותו הכבד, אל הקל מן לא ― הוא הסדר ולכן,
ואומרים  אליו באים ואח"כ שאפשר, מה כל לו ליתן צריכים לראש לכל אלא לו, לעזור וצריכים "עני" הוא
איפוא  לנו עזור לך, שניתן מה ולבנ"י לבניֿאדם ליתן שענינה קבוצה שישנה לך ידוע להוי נא! שמע לו:

בעבודתנו!...

הענינים: בשני צורך יש האופנים שבשתי היא האמת

הארץ" ש"מלאה עד מקום בכל יתפשט וקדושה הטוב שענין העיקר על גם 192נוסף צורך יש זה, בענין
יועץ" ברוב "תשועה שהרי בזה, מתעסקים יותר המעשה"193שיתוספו רוב לפי ו"הכל והשגה, להבנה ,194בנוגע

המתעסקים  לציבור המתעסק יחיד דומה מלך"195ואינו הדרת עם ו"ברוב לעניני 196, בנוגע שנאמר (כפי
ש 197תומ"צ  מלכו מלך", ב"הדרת מוסיף זה הרי יהודי, עוד ניתוסף שכאשר שיעור, לו אין עולם ) ולכן 198ל ,

הקבוצה. עוסקת שבה במטרה מתעסקים עוד שיתוספו ההשתדלות גם להיות צריכה

מגעת. שידו מקום בכל ומצוותי' תורה הפצת של הענין עצם לחשיבות מגיע זה אין אעפ"כ, אבל

― חברה או חבר יהי' שפלוני עד וויילע") ("א זמן משך להמתין שצריכים כיון קודם: אחת שעה ַויפה
"וויילע" די אז ("אפילו הזמן משך יתארך אם גם הענינים, כל את לו ליתן צריכים בינתיים הזמן; על חבל ַהרי

וויילע"). איין ווי מער נעמען וועט

.ÂÓ חב"ד בשם אשר הארגונים לכל בנוגע ההוראות את קבע וכך ההילולא, בעל של הגישה גם היתה וזו
מכסים" לים כמים הוי' את "דעה להפיץ הוא שבכולם השוה שהצד ― לחב"ד שייכות להם שיש או ,192יקראו

כל  עם להתעסק יש לראש שלכל ― ה"בכן" שזהו"ע בפועל, מעשה לידי  שיבוא הלימוד ואופן התורה, לימוד
וביכלתו  בזה, שמתעסקים כאלו שישנם לו לספר ― השני הענין בא אח"כ ורק זו, לנקודה בנוגע שפוגשים מי

הוי'" שניהם עיני ד"מאיר הענין גם יהי' שאז להם, ולסייע חלק תמורה 199ליטול במסכת הגמרא כדברי ,200,
התניא, לספר הקדמה בתור הזקן רבינו שמביא

נדפסה ― שכבר הידועה ברשימה נשיאנו רבינו (כמ"ש החסידות דתורת תורהֿשבכתב וכשם 201שנקרא ,(
ענינים  אבל לשו"ע, ועד בתושבע"פ מעיינים אלא מחומש, דינים פוסקים שאין אף הרי הכללית, שבתושב"כ
לעיין  יש התורה, דלימוד הענין לפרטי בנוגע [ולדוגמא: כפשוטה מתושב"כ למדים ההנהגה וכללות כלליים
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ואילך.190) ריא ע' ואילך. נג ס"ע תרנ"ט בסה"מ נדפס
עא,191) חו"מ ב"מ טושו"ע הי"ג. פ"ז מתנ"ע הל' רמב"ם רע"א.

הלואה  הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע .רסצ"ז.
ט.192) יא, ישעי'
ו.193) כד, יד. יא, משלי
מט"ו.194) פ"ג אבות
ח.195) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ ראה

כח.196) יד, משלי
וש"נ.197) ואילך). קצה ע' ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
בלק.198) ר"פ א. פ, לך לך אוה"ת ראה
יג.199) כט, משלי
א.200) טז,
ע'201) ח"ד שלו באג"ק ולאח"ז קיח. ע' לתניא והערות קיצורים

רסא.



מה e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

ומצוות, תורה בעניני שיתוסף ― הוא ענינם הרי קדושה, עם הקשורים וארגון קבוצה אודות מדובר וכאשר
החלצו  בדרושי בארוכה כמבואר מישראל, כו"כ עם ההתאחדות הוא בזה גדולה להצלחה וקונטרס 141והתנאי

ככה.190החלצו  פעמים כמה הענין בהצלחת ניתוסף  שעי"ז בדורו, ונשיא רבי כל ע"י

משקיעים  לראש שלכל ― היא קדושה) בעניני (אפילו דבר עמא אצל המקובלת הגישה הנה זה, ובענין
ו  זו, וקבוצה זה בארגון "מעמבער") המדינה: (ובלשון חברה או חבר יהי' שפלוני לו כחות ליתן מתחילים אז

שלה. לחברים נותנת זו כתה או ארגון או שקבוצה הטובים הענינים את

קודמין" עירך ש"עניי בקדושה הדין מצד הגבלה בזה יש אבל, ליתן, וחייבים צריכים צריכים 191בודאי ולכן ,
לו. ליתן שצריך מה לו יתנו ואח"כ "לעירך", שייך שיהי' לפעול תחילה

התכלית, היא זו סוכ"ס שכן, להזולת, ליתן צריכים לראש שלכל ― הפכית גישה גם יש אך

הקבוצה ― או הכיתה להיות שתוכל כדי הוא בכלל הטוב וענין ומצוות התורה שענין הכוונה אין שהרי
בטוב  יתוסף שעי"ז כדי הוא הארגון או הקבוצה בהתאחדות הצורך להיפך: אלא בזה, שמתעסקים הארגון או

בפרט  תומ"צ ובעניני ―בכלל

שבהם  מהענינים לו ליתן ואח"כ חברה, או חבר תחילה לעשותו הכבד, אל הקל מן לא ― הוא הסדר ולכן,
ואומרים  אליו באים ואח"כ שאפשר, מה כל לו ליתן צריכים לראש לכל אלא לו, לעזור וצריכים "עני" הוא
איפוא  לנו עזור לך, שניתן מה ולבנ"י לבניֿאדם ליתן שענינה קבוצה שישנה לך ידוע להוי נא! שמע לו:

בעבודתנו!...

הענינים: בשני צורך יש האופנים שבשתי היא האמת

הארץ" ש"מלאה עד מקום בכל יתפשט וקדושה הטוב שענין העיקר על גם 192נוסף צורך יש זה, בענין
יועץ" ברוב "תשועה שהרי בזה, מתעסקים יותר המעשה"193שיתוספו רוב לפי ו"הכל והשגה, להבנה ,194בנוגע

המתעסקים  לציבור המתעסק יחיד דומה מלך"195ואינו הדרת עם ו"ברוב לעניני 196, בנוגע שנאמר (כפי
ש 197תומ"צ  מלכו מלך", ב"הדרת מוסיף זה הרי יהודי, עוד ניתוסף שכאשר שיעור, לו אין עולם ) ולכן 198ל ,

הקבוצה. עוסקת שבה במטרה מתעסקים עוד שיתוספו ההשתדלות גם להיות צריכה

מגעת. שידו מקום בכל ומצוותי' תורה הפצת של הענין עצם לחשיבות מגיע זה אין אעפ"כ, אבל

― חברה או חבר יהי' שפלוני עד וויילע") ("א זמן משך להמתין שצריכים כיון קודם: אחת שעה ַויפה
"וויילע" די אז ("אפילו הזמן משך יתארך אם גם הענינים, כל את לו ליתן צריכים בינתיים הזמן; על חבל ַהרי

וויילע"). איין ווי מער נעמען וועט

.ÂÓ חב"ד בשם אשר הארגונים לכל בנוגע ההוראות את קבע וכך ההילולא, בעל של הגישה גם היתה וזו
מכסים" לים כמים הוי' את "דעה להפיץ הוא שבכולם השוה שהצד ― לחב"ד שייכות להם שיש או ,192יקראו

כל  עם להתעסק יש לראש שלכל ― ה"בכן" שזהו"ע בפועל, מעשה לידי  שיבוא הלימוד ואופן התורה, לימוד
וביכלתו  בזה, שמתעסקים כאלו שישנם לו לספר ― השני הענין בא אח"כ ורק זו, לנקודה בנוגע שפוגשים מי

הוי'" שניהם עיני ד"מאיר הענין גם יהי' שאז להם, ולסייע חלק תמורה 199ליטול במסכת הגמרא כדברי ,200,
התניא, לספר הקדמה בתור הזקן רבינו שמביא

נדפסה ― שכבר הידועה ברשימה נשיאנו רבינו (כמ"ש החסידות דתורת תורהֿשבכתב וכשם 201שנקרא ,(
ענינים  אבל לשו"ע, ועד בתושבע"פ מעיינים אלא מחומש, דינים פוסקים שאין אף הרי הכללית, שבתושב"כ
לעיין  יש התורה, דלימוד הענין לפרטי בנוגע [ולדוגמא: כפשוטה מתושב"כ למדים ההנהגה וכללות כלליים
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ואילך.190) ריא ע' ואילך. נג ס"ע תרנ"ט בסה"מ נדפס
עא,191) חו"מ ב"מ טושו"ע הי"ג. פ"ז מתנ"ע הל' רמב"ם רע"א.

הלואה  הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע .רסצ"ז.
ט.192) יא, ישעי'
ו.193) כד, יד. יא, משלי
מט"ו.194) פ"ג אבות
ח.195) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ ראה

כח.196) יד, משלי
וש"נ.197) ואילך). קצה ע' ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
בלק.198) ר"פ א. פ, לך לך אוה"ת ראה
יג.199) כט, משלי
א.200) טז,
ע'201) ח"ד שלו באג"ק ולאח"ז קיח. ע' לתניא והערות קיצורים

רסא.



e"kyz'dמו ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

לבניך" ד"ושננתם הענין כללות אבל ת"ת, הלכות דשמירת 202בשו"ע הענין כללות ועד"ז מתושב"כ, כבר יודעים
ו"שמור" "זכור" ― ―שבת וכו' וכו' מלאכה מהי לידע הענינים, לפרטי בנוגע ואילו מתושב"כ, יודעים ―

השם  לעבודת ביחס החסידות דתורת ותושבע"פ לתושב"כ בנוגע גם הוא כן לשו"ע], עד בתושבע"פ לעיין יש
החסידות. תורת ע"פ

את  דעה הארץ ד"מלאה בהענין להשתדל צריך לראש שלכל ― הגישה לכללות בנוגע ההוראה וזוהי
להשתדל 192הוי'" יש ואח"כ מישראל; רבים ועם מישראל, אחד עוד עם אלא עצמו, עם רק לא שעוסק עי"ז ,

בינתיים, בזה; לעסוק מישהו עוד שיתוסף עד להמתין אפשר אי אבל, זו, בעבודה ישתתפו יהודים ועוד שעוד
בזה. לעסוק הוא ענינם הרי זה, מענין שיודעים אלו כל הנה

דתורה  בנגלה מהדין גם וכמובן "ישורון", לשם בנוגע (סכ"ה) לעיל כמדובר ― בנ"י כל משתווים זה ובענין
או  בכלל, תורה לומדי בעיון, תורה לומדי דוקא להתוסף שצריכים בזה הפירוש שאין מלך", הדרת עם "ברוב
אחד, ועוד אחד עוד ניתוסף כאשר הנה מישראל, לעשרה לצרפו שייך שרק יהודי כל אלא טבין, עובדין מארי

מלך", הדרת עם "ברוב אזי

התורה  לענין מישראל אחד כל לקרב להעיקר, בנוגע רק לא להשתדל שצריכים ― זה לענין בנוגע הוא וכן
עליו  לפעול גם אלא החסידות, תורת של וחיות האור שזהו שבתורה, ב"מאור" חדורים שהם כפי ומצוותי'
גם  כולל בכלל המצוות וקיום התורה ללימוד הקירוב שהרי ומצוותי', תורה היהדות, הפצת בעבודת שישתתף

בתורה" גדול "כלל שהיא כמוך", לרעך "ואהבת באופן 186מצות עבודתו נעשית כמוך" לרעך "ואהבת ומצד ,
והיהדות. התורה בהפצת משתתף הוא שגם

הזקן  רבינו וכדיוק ― לטהר" "הבא (ס"ל): לעיל המוזכרת ההבטחה ישנה אלו ענינים לכל בלשון 203ובנוגע
"מסייע 132"לטהר" ― אחרים" את לטהר דמשמע יוצא פועל "שהוא "ליטהר"), רב (ולא בסיוע אותו" ין

הגמרא  ובלשון עבודתו 204מלמעלה, ועושה מלמעלה", הרבה אותו מקדשים למטה מעט עצמו מקדש "אדם :
לבב. וטוב שמחה ומתוך ומופלגה, רבה בהצלחה

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

***

.ÊÓ כסלו די"ט בהתוועדות באריכות שקשור 46דובר שזהו"ע החסידות, לתורת בנוגע שלאח"ז ובהתוועדויות
שבנפש. יחידה עם

כו'": פדאני כאילו כו' בתורה העוסק "כל המאמר עם גם קשור זה וענין

בעולם  הענינים כל יהיו שאז מעינותיך", "יפוצו ע"י נעשה פדאני") "כאילו רק (לא בפועל ד"פדאני" הענין
לגמרי. אחר ובאופן אחרת בצורה

ענין  אלא) פרטי, ענין (לא היא ה"סיבה" שגם עכצ"ל, הענינים, בכל שינוי שיהי' הוא שה"מסובב" וכיון
הענינים. כל את שכולל כללי

כמו  דלא חי', וגם נשמה רוח דנפש הענינים ד' כל על המקיף שהיא שבנפש, יחידה בחי' ― בנפש וענינו
היא  יחידה ואילו עמהם, יחד "שורה" באותה היא הרי ונשמה, רוח נפש לגבי מקיף בחי' היותה שעם חי',

בנפש. וכלה מחי' החל הענינים, ד ' כל על המקיף

במאמר  המבואר (מקיף 205ובדוגמת חי' הוא בנפש שענינם ― הרחוק למקיף הקרוב מקיף בין החילוק בענין
הקרוב, המקיף את גם אלא הפנימי, את רק לא מקיף הרחוק מקיף והרי ― הרחוק) (מקיף ויחידה הקרוב)

מקומות. בכו"כ בארוכה הענין כמבואר

שזהו  שאע"פ והיינו, התורה, חלקי כל על המקיף שהיא ― שבתורה יחידה החסידות, לתורת בנוגע ועד"ז
התורה. חלקי כל על איבער") מאכט  ("עס ופועל שמשפיע כיון מקיף, נקרא מ"מ הרחוק, ַמקיף
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ז.202) ו, ואתחנן
ב.203) פח, שמע"צ דרושי לקו"ת
ספכ"ז.204) תניא רע"א. לט, יומא ראה

(20512 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך פ"ד
ואילך).

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

. אחד ה' אמונת נגד לבד מעשה איזה רק לעשות שלא "אפילו פועל המס"נ שענין (סכ"ז), משנת"ל .וע"ד
הח  בתורת גם וכך בתניא), אדה"ז (כדברי בלבו" כלל בה מאמין שאינו שמדגישה אף היחידה), (בחי' סידות

של שזהו"ע ב"בכן", ולבוא לירד מוכרח ענין שכל בהדגשה) אלא נוסף, ענין בתור רק עשי'iyr'(לא דוקא,
כולו. הענין את לוקחים אז שדוקא כפשוטה, עשי' ― לחבירו אדם שבין ועשי' שבמצוות, עשי' שבתורה,

זו  לשנה השייך בפרק ההילולא בהמשך סתימא 206וכמשנ"ת בבחי' בעצם, נעלם שהוא ביותר, עמוק ששכל ,
כיון  מקיף, בשם נקרא ואעפ"כ הרחוק), (מקיף המקיף על והן הפנימי על הן וסתים מקיף שהוא סתימין, דכל
(כתורת  תענוג" "יותר יש שבהם שבתורה, וסיפורים וחידות משלים ע"י דוקא אותו לוקחים ― כו' שפועל

כחתן 207הבעש"ט  והוא בד"ה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר  כ"ק שמאריך כפי העצם, כל נמשך ובזה ,(208.

פתגם  שזהו ― בעי" לבא ש"רחמנא הוא החסידות שענין הפתגם ע"ד (ס"ל) לעיל להמוזכר בנוגע וכמו"כ
אמיתי: הוא לזה שהיסוד ― בתורה יסוד לו שאין דבר לומר יכול אינו ויהודי יהודים, ע"י שנאמר

בחסידות  דוקא209מבואר אלא) במוח, (לא שורה הנפש לכללות alaשעצם ועד שבנפש הנעלים הכחות ― .
בתניא  (כמבואר בלב גם נמשכים ומשם במוח, משכנם במוח.210הנפש, ולא בלב, עיקרו ― הנפש עצם אבל ,(

בעי". לבא ש"רחמנא אומרת ― הנפש עצם יחידה, ― החסידות שתורת וזהו

משהו חסר להיות שיכול באופן ח"ו זה אין .iyra'אבל,

החסידות תורת תובעת ― ועשי' "בכן" להיות שצריך תובעים שכולם כמה xzeiואדרבה: jxra `ly,כי ,
בעי". "לבא מצד ג"כ תהי' שהעשי' תובעת חסידות

לחייו, שנוגע ענין שזהו שבידעו (סכ"ב) לעיל האמור ע"ד זה הרי ― בעי" "לבא מצד היא העשי' וכאשר
שעל  אע"פ גופו, מדת לפי שאינו חור דרך ולעבור עצמו את לדחוק יכול פשוט אדם של הגשמי הגוף גם אזי
באמתא  "אמתא תורה) (גופי תורה דין ע"פ שהרי כזו, מציאות אין תורה וע"פ כזו, מציאות תתכן לא הרגיל דרך

יתיב" אודות 211היכי שמדובר קודם ― אמורים דברים במה אבל, וכו', ומקוה לסוכה בנוגע שמצינו כפי ,
בכלֿשהוא  מטהרים מעיין שמי באופן זה הרי ― שבתורה יחידה שבנפש, יחידה מצד אבל .212יחידה;

גם  אזי ― החסידות תורת של ענינה שזהו הנפש, עצם מצד בעי", "לבא מצד באה העשי' שכאשר והיינו,
יותר, הנעלים הכחות ע"י ולא דוקא, עשי' ע"י לוקחים הנפש עצם ואדרבה: הנפש, עצם עם קשורה העשי'

נשיאינו  רבותינו מדברי .213כמובן

.ÁÓ בכל לו קונות אדם של אמות ש"ארבע בתורה, בנגלה זה ענין השתקפות ביאור השיחה, המשך
בחי'214מקום" מתפשטת אמות שבד' ,dcigidחפץ קנין בשביל ,uegny אדמו"ר 215לאדם כ"ק ע"י הוגה ―

ס"כ  החסידות תורת של ענינה בקונטרס ונדפס .216שליט"א,
.ËÓ:וקידושין גיטין לענין בעיקר  נוגע זה  שדין ולהעיר, להוסיף  ויש

ממעל  אלקה "חלק לקשר הוי', עשה זה מה דלכאורה, ― הגוף עם מתקשרת הנפש שעצם הענין כללות
"חתונה"17ממש" בשם שנקרא דמתןֿתורה, שזהו"ע הנישואין, ענין בשביל זה הרי ― גשמי?! גוף ,217עם

וזוהי  ה"חלק". בא שממנו העצם עם ממש" ממעל אלקה ה"חלק של החתונה הקב"ה; עם ישראל של החתונה
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לגני 206) באתי בד"ה נתבאר ואילך). 151 ע' תש"י (סה"מ פט"ז
ואילך). 6 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת זו בהתוועדות שנאמר

מנחם 207) (תורת פ"ו הנ"ל לגני באתי ד"ה וראה סקמ"ד. כש"ט
.(15 ע' שם

באתי 208) ד"ה וראה קסד). ע' תרנ"ז (סה"מ פי"ב ― תרנ"ז
.(17 ע' שם מנחם (תורת פ"ז הנ"ל לגני

ע'209) חל"א לקו"ש גם וראה פל"ה. ח"א תער"ב המשך ראה
וש"נ. .49 הערה 75

ב).210) (עא, פנ"א
שם.211) אמתא ובתוד"ה ב קט, פסחים
מ"ז.212) פ"א מקואות
(213276 ע' שם מנחם (תורת סי"ח 46 שבהערה קונטרס ראה

ועוד. מח. ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ואילך).

א.214) יו"ד, ב"מ
ע'215) תש"י (סה"מ ההילולא מאמרי להמשך מהשייכות ולהעיר

בתוכם", ושכנתי מקדש  לי ד"ועשו הענין נתבאר שבהם ואילך), 111
(תרומה  בתוכם" ד"ושכנתי הענין נעשה שעי"ז ואחד", אחד כל "בתוך
ית' לו דירה שנעשה הגשמי, עוה"ז בכללות ועוד) ובאלשיך. ח כה,
שיש  באופן שנברא העשי', שעולם הוא, בזה שהחידוש ― בתחתונים
לטעות  והרוצה "כתוב ח) פ"ח, (ב"ר (כמארז"ל כו' לטעות מקום
היחיד", "רשות נעשה הוא הרי הרבים", "רשות ונקרא יטעה"),
ענין  תוכן גם זהו והרי ובכ"מ). ספל"ג. תניא (ראה עולם של דיחידו
של  לרשותו עובר הרבים, ברשות תחילה שהי' שדבר ― ה"קנין"

היחיד.
ואילך).216) 278 ע' שם מנחם (תורת 46 שבהערה
(במשנה).217) ב כו, תענית



מז e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

. אחד ה' אמונת נגד לבד מעשה איזה רק לעשות שלא "אפילו פועל המס"נ שענין (סכ"ז), משנת"ל .וע"ד
הח  בתורת גם וכך בתניא), אדה"ז (כדברי בלבו" כלל בה מאמין שאינו שמדגישה אף היחידה), (בחי' סידות

של שזהו"ע ב"בכן", ולבוא לירד מוכרח ענין שכל בהדגשה) אלא נוסף, ענין בתור רק עשי'iyr'(לא דוקא,
כולו. הענין את לוקחים אז שדוקא כפשוטה, עשי' ― לחבירו אדם שבין ועשי' שבמצוות, עשי' שבתורה,

זו  לשנה השייך בפרק ההילולא בהמשך סתימא 206וכמשנ"ת בבחי' בעצם, נעלם שהוא ביותר, עמוק ששכל ,
כיון  מקיף, בשם נקרא ואעפ"כ הרחוק), (מקיף המקיף על והן הפנימי על הן וסתים מקיף שהוא סתימין, דכל
(כתורת  תענוג" "יותר יש שבהם שבתורה, וסיפורים וחידות משלים ע"י דוקא אותו לוקחים ― כו' שפועל

כחתן 207הבעש"ט  והוא בד"ה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר  כ"ק שמאריך כפי העצם, כל נמשך ובזה ,(208.

פתגם  שזהו ― בעי" לבא ש"רחמנא הוא החסידות שענין הפתגם ע"ד (ס"ל) לעיל להמוזכר בנוגע וכמו"כ
אמיתי: הוא לזה שהיסוד ― בתורה יסוד לו שאין דבר לומר יכול אינו ויהודי יהודים, ע"י שנאמר

בחסידות  דוקא209מבואר אלא) במוח, (לא שורה הנפש לכללות alaשעצם ועד שבנפש הנעלים הכחות ― .
בתניא  (כמבואר בלב גם נמשכים ומשם במוח, משכנם במוח.210הנפש, ולא בלב, עיקרו ― הנפש עצם אבל ,(

בעי". לבא ש"רחמנא אומרת ― הנפש עצם יחידה, ― החסידות שתורת וזהו

משהו חסר להיות שיכול באופן ח"ו זה אין .iyra'אבל,

החסידות תורת תובעת ― ועשי' "בכן" להיות שצריך תובעים שכולם כמה xzeiואדרבה: jxra `ly,כי ,
בעי". "לבא מצד ג"כ תהי' שהעשי' תובעת חסידות

לחייו, שנוגע ענין שזהו שבידעו (סכ"ב) לעיל האמור ע"ד זה הרי ― בעי" "לבא מצד היא העשי' וכאשר
שעל  אע"פ גופו, מדת לפי שאינו חור דרך ולעבור עצמו את לדחוק יכול פשוט אדם של הגשמי הגוף גם אזי
באמתא  "אמתא תורה) (גופי תורה דין ע"פ שהרי כזו, מציאות אין תורה וע"פ כזו, מציאות תתכן לא הרגיל דרך

יתיב" אודות 211היכי שמדובר קודם ― אמורים דברים במה אבל, וכו', ומקוה לסוכה בנוגע שמצינו כפי ,
בכלֿשהוא  מטהרים מעיין שמי באופן זה הרי ― שבתורה יחידה שבנפש, יחידה מצד אבל .212יחידה;

גם  אזי ― החסידות תורת של ענינה שזהו הנפש, עצם מצד בעי", "לבא מצד באה העשי' שכאשר והיינו,
יותר, הנעלים הכחות ע"י ולא דוקא, עשי' ע"י לוקחים הנפש עצם ואדרבה: הנפש, עצם עם קשורה העשי'

נשיאינו  רבותינו מדברי .213כמובן

.ÁÓ בכל לו קונות אדם של אמות ש"ארבע בתורה, בנגלה זה ענין השתקפות ביאור השיחה, המשך
בחי'214מקום" מתפשטת אמות שבד' ,dcigidחפץ קנין בשביל ,uegny אדמו"ר 215לאדם כ"ק ע"י הוגה ―

ס"כ  החסידות תורת של ענינה בקונטרס ונדפס .216שליט"א,
.ËÓ:וקידושין גיטין לענין בעיקר  נוגע זה  שדין ולהעיר, להוסיף  ויש

ממעל  אלקה "חלק לקשר הוי', עשה זה מה דלכאורה, ― הגוף עם מתקשרת הנפש שעצם הענין כללות
"חתונה"17ממש" בשם שנקרא דמתןֿתורה, שזהו"ע הנישואין, ענין בשביל זה הרי ― גשמי?! גוף ,217עם

וזוהי  ה"חלק". בא שממנו העצם עם ממש" ממעל אלקה ה"חלק של החתונה הקב"ה; עם ישראל של החתונה
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לגני 206) באתי בד"ה נתבאר ואילך). 151 ע' תש"י (סה"מ פט"ז
ואילך). 6 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת זו בהתוועדות שנאמר

מנחם 207) (תורת פ"ו הנ"ל לגני באתי ד"ה וראה סקמ"ד. כש"ט
.(15 ע' שם

באתי 208) ד"ה וראה קסד). ע' תרנ"ז (סה"מ פי"ב ― תרנ"ז
.(17 ע' שם מנחם (תורת פ"ז הנ"ל לגני

ע'209) חל"א לקו"ש גם וראה פל"ה. ח"א תער"ב המשך ראה
וש"נ. .49 הערה 75

ב).210) (עא, פנ"א
שם.211) אמתא ובתוד"ה ב קט, פסחים
מ"ז.212) פ"א מקואות
(213276 ע' שם מנחם (תורת סי"ח 46 שבהערה קונטרס ראה

ועוד. מח. ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ואילך).

א.214) יו"ד, ב"מ
ע'215) תש"י (סה"מ ההילולא מאמרי להמשך מהשייכות ולהעיר

בתוכם", ושכנתי מקדש  לי ד"ועשו הענין נתבאר שבהם ואילך), 111
(תרומה  בתוכם" ד"ושכנתי הענין נעשה שעי"ז ואחד", אחד כל "בתוך
ית' לו דירה שנעשה הגשמי, עוה"ז בכללות ועוד) ובאלשיך. ח כה,
שיש  באופן שנברא העשי', שעולם הוא, בזה שהחידוש ― בתחתונים
לטעות  והרוצה "כתוב ח) פ"ח, (ב"ר (כמארז"ל כו' לטעות מקום
היחיד", "רשות נעשה הוא הרי הרבים", "רשות ונקרא יטעה"),
ענין  תוכן גם זהו והרי ובכ"מ). ספל"ג. תניא (ראה עולם של דיחידו
של  לרשותו עובר הרבים, ברשות תחילה שהי' שדבר ― ה"קנין"

היחיד.
ואילך).216) 278 ע' שם מנחם (תורת 46 שבהערה
(במשנה).217) ב כו, תענית



e"kyz'dמח ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

ענין  שיהי' כדי ― כלל) ביניהם שייכות היתה לא זאת לולי (כי הגוף עם הנפש עצם נתקשר שבגללה הסיבה
הקידושין.

הענין את גם להראות צריך זה שבשביל חפשית, בחירה של באופן יהי' הקידושין שענין ―iktddוכדי
"גיטין". של מציאות גם נעשה

של  ענין שייך לא שהרי פירוד, של ענין תחילה להיות צריך חתונה, של ענין להיות שיוכל כדי ואדרבה:
ובי' מיני' וב"ן מ"ה יחוד ישנו קדישא" ב"עתיקא ― ובי' מיני בפני 218חתונה איש להיות צריך בעולם, אבל ,

החתונה. נעשית ואח"כ עצמה, בפני ואשה עצמו

ד"ויצאה" הענין שישנו שלאחרי הענין 219והיינו, אח"כ נעשה אזי עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא ―
דמתןֿתורה.219ד"והיתה" הענין ―

התורה  מן זה הרי וקידושין בגיטין ואילו דרבנן, תקנה הוא מקום בכל אמות ד' שקנין סברא יש 220ולכן

כחות  באמצעות פעולה ע"י העולם, את לשנות תפעל הנפש שעצם כדי דמ"ת, הענין כללות שזהו כיון ―
(במאמר  לעיל כמוזכר הצ"צ 221הגלויים, דברי אודות היד 222) תלך, שהרגל האברים, כל על הרצון פעולת בענין

הגלויים. כחות ע"י נעשה ― והראי' ההליכה ― בפועל הענין אבל כו', תראה והעין תתן

ופועל  האדם, עניני כל אמות, הד' כל את ומקיף שכולל ענין שזהו ― ועניני' החסידות בתורת הוא וכן
הנפש. עצם מצד להיות שצריכים כפי שיהיו בהם

לעילא" "עשי' ע"י ― זאת לוקחים פעמים 223וכיצד כו"כ נשיאנו רבינו שכותב בסגנון או שמוכרח 224, ,
ה"בכן". יבוא שממנו "ענין" שהי' הוכחה וזוהי "בכן", להיות

. ש"אכל ההבטחה ישנה שאז מישראל, עשיריות כו"כ של בהתוועדות עתה בעמדנו ― לעניננו ובנוגע
שריא" שכינתא עשרה בדברי 225בי' מדברים ש"אינם ומצב במעמד זה שאין ועאכו"כ עם", "ברוב ועאכו"כ ,

"בכן".226תורה" של בענין לבוא צריך זה הרי ― ומצוותי' לתורה התעוררות דברי מדברים אלא ,
שרבינו  הענינים בכל שיומשך ― סכ"א) (סי"א. לעיל המוזכר בהמכתב אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב וכפי
יעסוק  אחד שכל שילה, יבוא כי עד נצחי קיום להם שיהי' מנת על עליהם נפשו מסר ההילולא בעל נשיאנו

לבב. וטוב שמחה ומתוך ואור, הלוך והוסיף דהלוך באופן בזה

.‡ אנשים לעשות שצריכים מה לעשות; צריכה ש"היא" ומה לעשות, צריך ש"הוא" מה ישנו גופא ובזה
בישראל. נשים לעשות שצריכות ומה מישראל,

רכה, בלשון יעקב") לבית תאמר ("כה לנשים האמירה היתה שתחילה הסדר הי' למתןֿתורה בנוגע והרי
כגידים  קשים דברים ישראל")ואח"כ לבני ("ותגיד נצחי.227לאנשים קנין התורה נעשית ועי"ז ,

מיוחדים  כחות לנשים שניתנו סימן זה הרי זה, סדר קבעה שהתורה דכיון ― אלה בימינו ההוראה גם וזוהי
קשות" ההתחלות "כל את ("דורכֿברעכן") להבקיע שיהי'228שיוכלו ועד אחריהן, לילך כולם יוכלו כן ולאחרי ,

ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר מצרים", מארץ צאתך ב"ימי שהי' ,229כפי
הבאה. בגאולה גם יהי' וכך

הצמחֿצדק  עם גם קשור זה :230וענין

השינה  שאפילו מהוראתו החל הזקן, רבינו ע"י שהי' שלו, החינוך אופן עם קשורה הצמחֿצדק של גדלותו
נשיאנו  רבינו סיפור (כידוע לארוןֿהקודש בסמיכות תורה, של אמות בד' תהי' מי 231שלו אח"כ גדל ומזה ,(

כמ"פ  כמדובר שמו, של הגימטריא שזוהי (וכידוע "צמחֿצדק" כשמו: הי' ).232שענינו
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ח"ב 218) תער"ב בהמשך הובא פ"ב. העיבורים שער ע"ח ראה
תתקעב. ע'

וש"נ.219) א. ה, קידושין וראה ב. כד, תצא
שם.220) ב"מ רי"ד ותוס' מאירי ראה
(221.(12 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ד
ב).222) פה, (דרמ"צ פ"א מקדש בנין מצות סהמ"צ
פינחס 223) בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח, ח"ג זהר
ב). עח,

(22426 ע' חכ"ה בלקו"ש הנסמן ועוד. רפ. ע' ח"ג שלו 4אג"ק

וש"נ. .8 ע' חל"ט התוועדויות ― מנחם תורת .21 הערה
א.225) לט, סנהדרין
סכ"ג.226) אגה"ק תניא ראה
עה"פ.227) ופרש"י ובמכילתא ג יט, יתרו
ה.228) שם, ופרש"י מכילתא
ב.229) יא, סוטה
(230.141 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
(231.65 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה ב. מג, ח"א לקו"ד ראה
וש"נ.232) .270 ע' חמ"ד התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

רבינו, של והזכרונות והסיפורים בהשיחות בארוכה ומבואר כידוע אמו, של המסירותֿנפש ע"י נפעל זה וכל
ההילולא  .233בעל

בכלל, ישראל ובנות מנשי ואחת אחת לכל ― בקשה של באופן ― וציווי והוראתֿדרך נתינתֿכח גם וזוהי
לאחריהן, וכולם באורחותיו, ונלכה מדרכיו הורנו אשר הישרה בדרך שתלכנה ― חב"ד ובנות לנשי ובמיוחד

שילה" ש"יבוא לארצנו.234עד קוממיות ויוליכנו ממש, בקרוב

אדמו"ר וניגון נפשי", לך "צמאה ה'", "ימין ― הצ"צ ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ―[כ"ק מהר"ש
אריבער". ַ"לכתחילה

שני  כפרֿחב"ד עבור "לחיים" יאמרו ― לכפרֿחב"ד שנוסעים או מכפרֿחב"ד שהגיעו אלו אמר: אח"כ
ראשון  .235וכפרֿחב"ד

"ופרצת"]. לנגן צוה ואח"כ

***

.· שגלה "תלמיד ― הפכי דין גם יש כמו"כ סי"א), (כנ"ל אזיל" גופא רישא ש"בתר דין שישנו כשם
עמו" רבו .236מגלין

שבו  במקום נמצאים שהם מורה שזה ― מרעיתם" צאן מעל יפרדו ש"לא הנ"ל במכתב מ"ש ג"כ וזהו
. בלבד זה ש"לא במכתב, וממשיך שגלה"; ה"תלמיד .נמצא מרום כסא להדום מתרפסים עוד הנה על . להגן .

וכו'". ישורון עם

הזה  בעולם לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי שהרי יותר, נעלה באופן זה כל נעשה בשנה שנה ומידי
שנאמר  הבא, בעולם בציון"237ולא אלקים אל יראה חיל אל מחיל .238ילכו

לענין  בנוגע  ואילך) (סמ"ז משנת"ל  ע"ד זה והרי הקצה, אל הקצה מן הם הנ"ל ענינים ששני [ולהעיר,
אחד  כל של הפרטית בעבודתו הוא וכן וסיפור, משל כמו חיצוני בענין דוקא לוקחים ה"עצם" שאת החסידות,

ה"בכן"]. של בענינים ההתעסקות באופן וניכר נוגע להיות צריך הנפש שעצם ―

זה  הרי יותר, עליונה לדרגא מתעלה שהרב שבשעה מובן, הרי עמו", רבו מגלין שגלה "תלמיד וכאשר
התלמיד, של הגלות תתבטל כאשר דוקא היא לזה שהאפשרות וכיון הרב), (של שלו הגלות שתתבטל נתינתֿכח

נמצא. שהוא מקום בכל התלמיד של הגלות את גם לבטל כח תוספת זה הרי

אם  אפילו אלא ימיו, כל תורה ממנו שלמד מי רק לא ― הוא תורה דין ע"פ "תלמיד" והרי
כו' הקדירה זוהם בו שמסלקין גדולה "כף ליסטרון", "זוהמא התיבות פירוש את ממנו למד 239"רק

בעצמו  שהוא באופן לא ― גופא ובזה זוהמא), של ענין זה הרי שבקדירה המשקה שבערך (היינו,
בזה  הדברים פרטי לדעת מבלי זאת, לעשות שיכולה כזו מציאות שיש למד רק הוא אלא זאת, עושה
של  לחירות נוגע שזה כיון מהגלות, שיצא משתדל והרב "תלמיד", בשם כבר נקרא הוא הרי ―

הרב.

ובמילא  נוספת, השתדלות נעשית בציון)", אלקים אל (יראה חיל אל "מחיל הולך כאשר ושנה, שנה ובכל
בפועל. טפחים מעשרה ולמטה יותר, ובמוחש יותר קרובה נעשית שהגאולה מובן,

.‚:לעניננו ובנוגע
במקום  לעתֿעתה שנמצאים יהודים עם גם ומקושר געקאכט") זיך ("האט להוט הי' הגאולה שבעל ָָכיון

נעשית ההילולא שביום זה מצד הנה ― אותו ע"פ ilr'שמגלין "עלי'" שנקראת ― העלי' ענין אמיתית והרי ,

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

"הרבנית 233) קונטרס גם וראה ואילך. א מא, ח"א לקו"ד ראה
וש"נ. תשנ"ג). (קה"ת, לאה" דבורה

ובפרש"י.234) יו"ד מח, ויחי
(אג"ק 235) זו שנה שבט דיו"ד ההילולא יום מחרת מכתב ראה

לעצמי הרשיתי זה הילולא דיום בהתועדות סד): ע' ריש להציע חכ"ד
בהקדמת הפוך בסדר לחיים ברכת חב"ד לומר ל"כפר שני" חב"ד "כפר

.(254 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם תורת גם (וראה ראשון"
א.236) יו"ד, מכות
ח.237) פד, תהלים
בסופן.238) ומו"ק ברכות
ובפרש"י.239) א לג, ב"מ



מט e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

רבינו, של והזכרונות והסיפורים בהשיחות בארוכה ומבואר כידוע אמו, של המסירותֿנפש ע"י נפעל זה וכל
ההילולא  .233בעל

בכלל, ישראל ובנות מנשי ואחת אחת לכל ― בקשה של באופן ― וציווי והוראתֿדרך נתינתֿכח גם וזוהי
לאחריהן, וכולם באורחותיו, ונלכה מדרכיו הורנו אשר הישרה בדרך שתלכנה ― חב"ד ובנות לנשי ובמיוחד

שילה" ש"יבוא לארצנו.234עד קוממיות ויוליכנו ממש, בקרוב

אדמו"ר וניגון נפשי", לך "צמאה ה'", "ימין ― הצ"צ ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ―[כ"ק מהר"ש
אריבער". ַ"לכתחילה

שני  כפרֿחב"ד עבור "לחיים" יאמרו ― לכפרֿחב"ד שנוסעים או מכפרֿחב"ד שהגיעו אלו אמר: אח"כ
ראשון  .235וכפרֿחב"ד

"ופרצת"]. לנגן צוה ואח"כ

***

.· שגלה "תלמיד ― הפכי דין גם יש כמו"כ סי"א), (כנ"ל אזיל" גופא רישא ש"בתר דין שישנו כשם
עמו" רבו .236מגלין

שבו  במקום נמצאים שהם מורה שזה ― מרעיתם" צאן מעל יפרדו ש"לא הנ"ל במכתב מ"ש ג"כ וזהו
. בלבד זה ש"לא במכתב, וממשיך שגלה"; ה"תלמיד .נמצא מרום כסא להדום מתרפסים עוד הנה על . להגן .

וכו'". ישורון עם

הזה  בעולם לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי שהרי יותר, נעלה באופן זה כל נעשה בשנה שנה ומידי
שנאמר  הבא, בעולם בציון"237ולא אלקים אל יראה חיל אל מחיל .238ילכו

לענין  בנוגע  ואילך) (סמ"ז משנת"ל  ע"ד זה והרי הקצה, אל הקצה מן הם הנ"ל ענינים ששני [ולהעיר,
אחד  כל של הפרטית בעבודתו הוא וכן וסיפור, משל כמו חיצוני בענין דוקא לוקחים ה"עצם" שאת החסידות,

ה"בכן"]. של בענינים ההתעסקות באופן וניכר נוגע להיות צריך הנפש שעצם ―

זה  הרי יותר, עליונה לדרגא מתעלה שהרב שבשעה מובן, הרי עמו", רבו מגלין שגלה "תלמיד וכאשר
התלמיד, של הגלות תתבטל כאשר דוקא היא לזה שהאפשרות וכיון הרב), (של שלו הגלות שתתבטל נתינתֿכח

נמצא. שהוא מקום בכל התלמיד של הגלות את גם לבטל כח תוספת זה הרי

אם  אפילו אלא ימיו, כל תורה ממנו שלמד מי רק לא ― הוא תורה דין ע"פ "תלמיד" והרי
כו' הקדירה זוהם בו שמסלקין גדולה "כף ליסטרון", "זוהמא התיבות פירוש את ממנו למד 239"רק

בעצמו  שהוא באופן לא ― גופא ובזה זוהמא), של ענין זה הרי שבקדירה המשקה שבערך (היינו,
בזה  הדברים פרטי לדעת מבלי זאת, לעשות שיכולה כזו מציאות שיש למד רק הוא אלא זאת, עושה
של  לחירות נוגע שזה כיון מהגלות, שיצא משתדל והרב "תלמיד", בשם כבר נקרא הוא הרי ―

הרב.

ובמילא  נוספת, השתדלות נעשית בציון)", אלקים אל (יראה חיל אל "מחיל הולך כאשר ושנה, שנה ובכל
בפועל. טפחים מעשרה ולמטה יותר, ובמוחש יותר קרובה נעשית שהגאולה מובן,

.‚:לעניננו ובנוגע
במקום  לעתֿעתה שנמצאים יהודים עם גם ומקושר געקאכט") זיך ("האט להוט הי' הגאולה שבעל ָָכיון

נעשית ההילולא שביום זה מצד הנה ― אותו ע"פ ilr'שמגלין "עלי'" שנקראת ― העלי' ענין אמיתית והרי ,
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"הרבנית 233) קונטרס גם וראה ואילך. א מא, ח"א לקו"ד ראה
וש"נ. תשנ"ג). (קה"ת, לאה" דבורה

ובפרש"י.234) יו"ד מח, ויחי
(אג"ק 235) זו שנה שבט דיו"ד ההילולא יום מחרת מכתב ראה

לעצמי הרשיתי זה הילולא דיום בהתועדות סד): ע' ריש להציע חכ"ד
בהקדמת הפוך בסדר לחיים ברכת חב"ד לומר ל"כפר שני" חב"ד "כפר

.(254 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם תורת גם (וראה ראשון"
א.236) יו"ד, מכות
ח.237) פד, תהלים
בסופן.238) ומו"ק ברכות
ובפרש"י.239) א לג, ב"מ



e"kyz'dנ ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

עלי' היא ― jxraתורה `ly בחסידות לביטול 240(כמבואר בנוגע יותר בערך שלא השתדלות גם נפעלת אזי ,(
הגלות,

כל  עם ולחירות כפשוטה, לחירות ולצאת והמחיצות, הגדרים כל לבטל ― גדר פריצת של באופן ועד
הענינים, וכל הפירושים

לבב, וטוב שמחה ומתוך

דידן. ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ― והעיקר

"אני  ּפיטו", יא "סטאוו כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַַָ[כ"ק
מאמין"].

***

.„"רמה ביד יוצאים ישראל "ובני הוא: ה"יארצייט" שלפני ליום ששייך השבוע פרשת חלק ,241סיום ָ
שבדבר. הענינים פרטי אודות מדובר שלאח"ז ובשיעורים

כמ"ש  העתידה, הגאולה כמו רק היותם עם רמה", "ביד היו מצרים" מארץ צאתך "ימי צאתך k"242ואם ימי
האמיתית, הגאולה העתידה, שהגאולה עאכו"כ הרי ― הדמיון בכ"ף "כימי" נפלאות", אראנו מצרים מארץ
שבתורה, ו"יחידה" שבתורה, וסוד דרוש רמז, בפשט, שבזה: הפירושים כל עם רמה", "ביד להיות בודאי צריכה

דוד. בן משיח ע"י דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ― יתקיימו ובודאי ― שיתקיימו

מחר. מסתמא שתערך ההתוועדות עבור בהם שישתמשו באמרו, המזונות, את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

שמחה]. ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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קז 240) ע' תר"ס כד. ע' תרנ"ט ואילך. רסג ע' תרנ"ד סה"מ ראה
ואילך. סט ע' אעת"ר סה"מ יח. ע' תרס"ו המשך ואילך.

ח.241) יד, בשלח
טו.242) ז, מיכה

e"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'a mei zgiy

עלי' היא ― jxraתורה `ly בחסידות לביטול 240(כמבואר בנוגע יותר בערך שלא השתדלות גם נפעלת אזי ,(
הגלות,

כל  עם ולחירות כפשוטה, לחירות ולצאת והמחיצות, הגדרים כל לבטל ― גדר פריצת של באופן ועד
הענינים, וכל הפירושים

לבב, וטוב שמחה ומתוך

דידן. ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ― והעיקר

"אני  ּפיטו", יא "סטאוו כלאּפצי", זשוריצי "ניע מלכנו", "אבינו הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַַָ[כ"ק
מאמין"].

***

.„"רמה ביד יוצאים ישראל "ובני הוא: ה"יארצייט" שלפני ליום ששייך השבוע פרשת חלק ,241סיום ָ
שבדבר. הענינים פרטי אודות מדובר שלאח"ז ובשיעורים

כמ"ש  העתידה, הגאולה כמו רק היותם עם רמה", "ביד היו מצרים" מארץ צאתך "ימי צאתך k"242ואם ימי
האמיתית, הגאולה העתידה, שהגאולה עאכו"כ הרי ― הדמיון בכ"ף "כימי" נפלאות", אראנו מצרים מארץ
שבתורה, ו"יחידה" שבתורה, וסוד דרוש רמז, בפשט, שבזה: הפירושים כל עם רמה", "ביד להיות בודאי צריכה

דוד. בן משיח ע"י דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ― יתקיימו ובודאי ― שיתקיימו

מחר. מסתמא שתערך ההתוועדות עבור בהם שישתמשו באמרו, המזונות, את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

שמחה]. ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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קז 240) ע' תר"ס כד. ע' תרנ"ט ואילך. רסג ע' תרנ"ד סה"מ ראה
ואילך. סט ע' אעת"ר סה"מ יח. ע' תרס"ו המשך ואילך.

ח.241) יד, בשלח
טו.242) ז, מיכה

`a zyxt zegiy ihewl`i jxk

שבפרשתנו ‡. תפדה" בבניך אדם בכור "וכל 1מהפסוק

בירושלמי  בנו 2למדין את לפדות האב חיוב עצם על (נוסף
את 3בכורו  לפדות הבן חייב בנו, את האב פדה לא שאם (
בבבלי 5(כשיגדיל 4עצמו  אמנם מהפסוק 6). זה דין למדין

גו' תפדה קרח 7"פדה בפ' .8הנאמר
שאם  ילפינן פסוק מאיזה בינייהו מאי א) להבין: וצריך
בבבלי  טעמא מאי ב) עצמו; לפדות חייב אביו פדאו לא
מהפסוק  – ובירושלמי תפדה", "פדה מהפסוק הוא נלמד

שבפרשתנו?

פדיון ·. של הציווי בין ובענין, בתוכן הפרש, יש והנה
א) קרח: בפ' הנאמר זה ובין בפרשתנו האמור הבן

אדם בכור "וכל נאמר בכור jipaaבפרשתנו "וכל תפדה",
ipa"בה9אפדה מפורש - ,a`dy את לפדות שצריך הוא

פדה  "אך סתם: שנאמר קרח בפ' משא"כ הבכור, בנו
האדם". בכור את תפדה

דיציאת  להענין בהמשך הציווי בא בפרשתנו ב)
פרעה  הקשה כי "ויהי זה: לציווי הטעם והוא מצרים,

. . מצרים בארץ בכור כל ה' ויהרג okלשלחנו lr כל . .
ק  בפ' אפדה"; בני מתנות בכור בפרשת פדה"ב נאמר רח

"חמשת  חודש", "מבן פרטים: (ובהוספת כהונה
).10שקלים"

והירושלמי  הבבלי שבין ההפרש טעם יל"פ ועפ"ז
חייב  שהבן אביו פדאו לא באם הדין של למקורו בנוגע
הסיום  וביאור פירוש להקדים שיש אלא א"ע, לפדות

הבן. פדיון בענין פסחים דמסכת

לפדיון ‚. אקלע שמלאי "ר' איתא: פסחים מס' בסוף
קדשנו  אשר הבן פדיון על פשיטא מיני': בעו הבן,

ברוך  מברך, הבן אבי הבן פדיון על וצונו במצותיו
הבן  אבי או מברך כהן הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו
מברך  הבן אבי או לידי' הנאה דקמטי מברך כהן – מברך

מצוה  עביד מדרשא,11דקא בי שאיל אתא בידי'. הוה לא ?
מברך  הבן אבי והלכתא שתים. מברך הבן אבי לי' אמרו

שתים".
הבן  אבי או מברך "כהן הבעייא הרי להבין: וצריך
מקום  ומה – "שהחיינו" לברכת בנוגע רק היא מברך",
פדיון  על – "פשיטא דפשיטא) – (ודמילתא לההקדמה

מברך"? הבן אבי כו' הבן

בזה  דהכוונה ומתרץ בצל"ח, הקשה זו קושיא והנה
בנוסח  הדיוק מצד באה שהחיינו בברכת שהבעייא להדגיש

הבן  פדיון של א)12הברכה אופנים: בשני זה את ומבאר -
" שמברכים (ולאlrמזה הבן" מוכח lפדיון פדות)

שליח  ע"י גם לפדות מתעוררת 13שאפשר שכן ומכיון ,
– אותה מברך הבן אבי שהחיינו: ברכת מברך מי הבעי'
בעשותו  היינו זו, ברכה לפעמים תבוטל זה שמפני אעפ"י

בנו  את לפדות "דקא 14שליח משום מברך האב מ"מ -
ע"י  כשנעשה הברכה ביטול זה, שטעם או מצוה"; עביד
פדיון  בכל מברך שאז מברך, שהכהן לתקן מכריח שליח,

" הנוסח ב) פעם. בכל לידי'" הנאה "דקמטי "lrמאחר
ע"י  ונגמרת נעשית הפדיון מצות שאין מוכיח הבן) (פדיון

הפדיון  שמקבל הכהן בסיוע אם כי לחוד, הבן ולכך 15אבי ,
ל  נעשית מספקא שניהם שע"י כיון שהחיינו מברך מי י'

לידי'. הנאה מטי (גם) הרי והכהן המצוה,

במיני'" ה"בעו של שהספק – זה פירושו יסוד אבל
מדיוק אלא lrאינו oeyld כ"כ מתיישב אינו – הבן פדיון
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פסחים. מסכת וסיום *
יג.1) יג,
ה"ז.2) פ"א קידושין
שהאב 3) למדו א) כט, (קידושין בבבלי אבל ט. פ"ט, בקה"ר הוא וכן

בתו"ש  (וראה תפדה" בניך בכור "כל כ) לד, (תשא מפסוק בנו את לפדות חייב
.20 הערה סוף לקמן וראה קעח). אות שם בא פ'

(קה"ע 4) תפדה" בבניך או עצמו אדם בכור וכל בי' קרי מיותר, "דאדם
בכור  "וכל מהכתוב למדין רכה) (רמז וביל"ש (עה"פ) במכילתא שם). בירוש'

טו). (יג, שבפרשתנו אפדה" בני
טושו"ע 5) ה"ב. פי"א בכורים הל' רמב"ם שם. קידושין הרי"ף על פרש"י

שם. תשובה פתחי וראה סט"ו. שה סי' יו"ד
שם.6) קידושין
רדב"ז 7) שה. סי' יו"ד ובדרישה בב"י הוא וכן בגמרא, הגרסא כ"ה

לתנחומא  יוסף עץ ס"י. סש"ה לבוש ה"ב). פי"א בכורים הל' (לרמב"ם
רש"י  פירוש ראה אבל דקרא). ליתורא היא הכוונה (ובפשטות יב פרשתנו
היא  שהכוונה י"ל בפרש"י גם (אבל שם ובב"ח תיפדה ד"ה שם) (קדושין
ומהרש"א  מהרש"ל וראה שם. לירוש' בקה"ע שהובא כמו קרח דפ' להפסוק

סע"א  שם אלגזי רי"ט פ"ח. להרמב"ן בכורות הל' לפדותו. ד"ה ר"ן בפרש"י).
קפ). אות שם בא בתו"ש בהמובא (וראה

טו.8) יח,
טו.9) יג,

טז.10) יח,
הרא"ש 11) מהצל"ח, לקמן וראה – מצוה" "עביד לא דכהן משמע מזה

וכו'.
רצ"ד.12) ס' יו"ד חת"ס בשו"ת עד"ז
שם.13) ר"ן י. ס' דפסחים פ"ק הריב"א) (בשם הרא"ש ע"פ
רחצ.14) סי' שם חת"ס שו"ת סק"ג. שה ס"י שם דרישה ראה אבל
שיש 15) מדגיש – לפדות וצוונו הביאור: וי"ל קלא. סי' הריב"ש תשובת

וצוונו שלו); פעולה רק היא – (והפדי' א' ענין –lrכאן שיש yibcnפדה"ב
ענינים ב' נצטווהmicxtpכאן על lrוהא' גדולים "להזהיר (ע"ד הב'

ענין ב"על" שברכתם וכיו"ב (כשהפדי' ועפ"ז מהאדם cxtpהקטנים").
בנו, את פודה כשהאב יותר שייך שליח; ע"י גם אפשרי – עלי') שנצטווה

את פודה כשהבן מצות envrמשא"כ עיקר ברכת ;(19 הערה לקמן (ראה
– וההוספה תפלין" "להניח שבגופו) (מצוה ואכ"מ.lrתפלין תפלין מצות

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו עם המצורף אליו, והפ"נ, אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במה  זאך, אבל  גלייכע  א  איז דאס   - וכו'  שנה  יד אפרים, משבעים  דעת  לפי  ובכלל מה שכותב 

דברים אמורים שישתדלו בעוד מועד ע"ד ממלא מקום מתאים, ואז יש מקום לחשוב ע"ד הסברא והוא 

יוכל לשבת על התורה ועבודה, אבל בתנאי שלא להסתפק בעצמו כי אם גם ללמוד עם אחרים וכן להשתתף 

בשיעורי לימוד ברבים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

בברכה שזכות בעל ההילולא הבע"ל יגן על כאו"א בתכ"י ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה תכה"י.



ני

`a zyxt zegiy ihewl`i jxk

שבפרשתנו ‡. תפדה" בבניך אדם בכור "וכל 1מהפסוק

בירושלמי  בנו 2למדין את לפדות האב חיוב עצם על (נוסף
את 3בכורו  לפדות הבן חייב בנו, את האב פדה לא שאם (
בבבלי 5(כשיגדיל 4עצמו  אמנם מהפסוק 6). זה דין למדין

גו' תפדה קרח 7"פדה בפ' .8הנאמר
שאם  ילפינן פסוק מאיזה בינייהו מאי א) להבין: וצריך
בבבלי  טעמא מאי ב) עצמו; לפדות חייב אביו פדאו לא
מהפסוק  – ובירושלמי תפדה", "פדה מהפסוק הוא נלמד

שבפרשתנו?

פדיון ·. של הציווי בין ובענין, בתוכן הפרש, יש והנה
א) קרח: בפ' הנאמר זה ובין בפרשתנו האמור הבן

אדם בכור "וכל נאמר בכור jipaaבפרשתנו "וכל תפדה",
ipa"בה9אפדה מפורש - ,a`dy את לפדות שצריך הוא

פדה  "אך סתם: שנאמר קרח בפ' משא"כ הבכור, בנו
האדם". בכור את תפדה

דיציאת  להענין בהמשך הציווי בא בפרשתנו ב)
פרעה  הקשה כי "ויהי זה: לציווי הטעם והוא מצרים,

. . מצרים בארץ בכור כל ה' ויהרג okלשלחנו lr כל . .
ק  בפ' אפדה"; בני מתנות בכור בפרשת פדה"ב נאמר רח

"חמשת  חודש", "מבן פרטים: (ובהוספת כהונה
).10שקלים"

והירושלמי  הבבלי שבין ההפרש טעם יל"פ ועפ"ז
חייב  שהבן אביו פדאו לא באם הדין של למקורו בנוגע
הסיום  וביאור פירוש להקדים שיש אלא א"ע, לפדות

הבן. פדיון בענין פסחים דמסכת

לפדיון ‚. אקלע שמלאי "ר' איתא: פסחים מס' בסוף
קדשנו  אשר הבן פדיון על פשיטא מיני': בעו הבן,

ברוך  מברך, הבן אבי הבן פדיון על וצונו במצותיו
הבן  אבי או מברך כהן הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו
מברך  הבן אבי או לידי' הנאה דקמטי מברך כהן – מברך

מצוה  עביד מדרשא,11דקא בי שאיל אתא בידי'. הוה לא ?
מברך  הבן אבי והלכתא שתים. מברך הבן אבי לי' אמרו

שתים".
הבן  אבי או מברך "כהן הבעייא הרי להבין: וצריך
מקום  ומה – "שהחיינו" לברכת בנוגע רק היא מברך",
פדיון  על – "פשיטא דפשיטא) – (ודמילתא לההקדמה

מברך"? הבן אבי כו' הבן

בזה  דהכוונה ומתרץ בצל"ח, הקשה זו קושיא והנה
בנוסח  הדיוק מצד באה שהחיינו בברכת שהבעייא להדגיש

הבן  פדיון של א)12הברכה אופנים: בשני זה את ומבאר -
" שמברכים (ולאlrמזה הבן" מוכח lפדיון פדות)

שליח  ע"י גם לפדות מתעוררת 13שאפשר שכן ומכיון ,
– אותה מברך הבן אבי שהחיינו: ברכת מברך מי הבעי'
בעשותו  היינו זו, ברכה לפעמים תבוטל זה שמפני אעפ"י

בנו  את לפדות "דקא 14שליח משום מברך האב מ"מ -
ע"י  כשנעשה הברכה ביטול זה, שטעם או מצוה"; עביד
פדיון  בכל מברך שאז מברך, שהכהן לתקן מכריח שליח,

" הנוסח ב) פעם. בכל לידי'" הנאה "דקמטי "lrמאחר
ע"י  ונגמרת נעשית הפדיון מצות שאין מוכיח הבן) (פדיון

הפדיון  שמקבל הכהן בסיוע אם כי לחוד, הבן ולכך 15אבי ,
ל  נעשית מספקא שניהם שע"י כיון שהחיינו מברך מי י'

לידי'. הנאה מטי (גם) הרי והכהן המצוה,

במיני'" ה"בעו של שהספק – זה פירושו יסוד אבל
מדיוק אלא lrאינו oeyld כ"כ מתיישב אינו – הבן פדיון
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פסחים. מסכת וסיום *
יג.1) יג,
ה"ז.2) פ"א קידושין
שהאב 3) למדו א) כט, (קידושין בבבלי אבל ט. פ"ט, בקה"ר הוא וכן

בתו"ש  (וראה תפדה" בניך בכור "כל כ) לד, (תשא מפסוק בנו את לפדות חייב
.20 הערה סוף לקמן וראה קעח). אות שם בא פ'

(קה"ע 4) תפדה" בבניך או עצמו אדם בכור וכל בי' קרי מיותר, "דאדם
בכור  "וכל מהכתוב למדין רכה) (רמז וביל"ש (עה"פ) במכילתא שם). בירוש'

טו). (יג, שבפרשתנו אפדה" בני
טושו"ע 5) ה"ב. פי"א בכורים הל' רמב"ם שם. קידושין הרי"ף על פרש"י

שם. תשובה פתחי וראה סט"ו. שה סי' יו"ד
שם.6) קידושין
רדב"ז 7) שה. סי' יו"ד ובדרישה בב"י הוא וכן בגמרא, הגרסא כ"ה

לתנחומא  יוסף עץ ס"י. סש"ה לבוש ה"ב). פי"א בכורים הל' (לרמב"ם
רש"י  פירוש ראה אבל דקרא). ליתורא היא הכוונה (ובפשטות יב פרשתנו
היא  שהכוונה י"ל בפרש"י גם (אבל שם ובב"ח תיפדה ד"ה שם) (קדושין
ומהרש"א  מהרש"ל וראה שם. לירוש' בקה"ע שהובא כמו קרח דפ' להפסוק

סע"א  שם אלגזי רי"ט פ"ח. להרמב"ן בכורות הל' לפדותו. ד"ה ר"ן בפרש"י).
קפ). אות שם בא בתו"ש בהמובא (וראה

טו.8) יח,
טו.9) יג,

טז.10) יח,
הרא"ש 11) מהצל"ח, לקמן וראה – מצוה" "עביד לא דכהן משמע מזה

וכו'.
רצ"ד.12) ס' יו"ד חת"ס בשו"ת עד"ז
שם.13) ר"ן י. ס' דפסחים פ"ק הריב"א) (בשם הרא"ש ע"פ
רחצ.14) סי' שם חת"ס שו"ת סק"ג. שה ס"י שם דרישה ראה אבל
שיש 15) מדגיש – לפדות וצוונו הביאור: וי"ל קלא. סי' הריב"ש תשובת

וצוונו שלו); פעולה רק היא – (והפדי' א' ענין –lrכאן שיש yibcnפדה"ב
ענינים ב' נצטווהmicxtpכאן על lrוהא' גדולים "להזהיר (ע"ד הב'

ענין ב"על" שברכתם וכיו"ב (כשהפדי' ועפ"ז מהאדם cxtpהקטנים").
בנו, את פודה כשהאב יותר שייך שליח; ע"י גם אפשרי – עלי') שנצטווה

את פודה כשהבן מצות envrמשא"כ עיקר ברכת ;(19 הערה לקמן (ראה
– וההוספה תפלין" "להניח שבגופו) (מצוה ואכ"מ.lrתפלין תפלין מצות



a`נב zyxt - zegiyÎihewl

בגמרא: הענין והמשך בסגנון

מה"ניגוד": מברךhiyt`א) כהן כו' ברוך אבי `eכו'
שבו  הנושא באותו היא דהפשיטותא משמע – כו' הבן

(המברך). הבעיא

ש  דפשיטא בזה (לא הוא ההדגשה עיקר אם a`dב)
ב  אלא הפדיון, על המברך הול"ל gqepהוא א"כ – הברכה

פדיון  על (בנוסח) מברך הבן (ש)אבי "פשיטא הפוך: בסדר
כו' הבן פדיון על "פשיטא לפנינו שהוא כפי ולא הבן",
לדייק  נחתי דלא דמשמע ה)מברך", (הוא הבן אבי

המברך  הוא מי אלא .16בהברכה,

פדה"ב  על מברך פדה"ב דעל כיון בקיצור: הול"ל ג)
כו'. מברך כהן כו' שהחיינו ברוך

שאבי  לההקדמה טעם מה לדוכתא, קושי' הדרא וא"כ
הבן? פדיון על מברך הבן

לר' שאמרו במה דענינא, בסיפא גם להקשות יש ועד"ז
מברך הבן ש"אבי מדרשא בבי וגם mizyשמלאי ,"

מברך הבן אבי "והלכתא בגמ' מנינא mizyבהסיום וכי – "
הברכות, בשתי הבעי' היתה לא והלא לאשמעינן? אתא
מברך  הבן "אבי אלא הול"ל ולא (שהחיינו), באחת אלא

שהחיינו".

הבן „. פדיון מצות של השייכות מהי להבין: צריך גם
פסחים? למסכת בסיום) סודרה (שלכן וברכתה

בשני  מתניתן דאיירי "משום מבואר, הרשב"ם בפי'
כגון  בזה זה התלוי אחד ומעשה אחד באדם ברכות מיני

ה  עם באה שחגיגה וזבח נמי פסח נקט הכי משום פסח,
שתים". מברך הבן דאבי עובדא להאי

עצ"ע  אבל להגמרא: בנוגע שפיר אתי זה אמנם
פסחים, במס' זו הלכה הביאו הם שגם והרא"ש, בהרי"ף
מש"ס  הלכות פסקי "שמאספים הוא הלא הם ודרכם
להביאה  להם הי' (ולא זה" בדין שעסקה מסכת לאותו

לחודא) בכורות במס' הנ"ל 17אלא שדין ודאי אלא ?
פסחים. למס' מיוחדת שייכות לו יש הבן בפדיון

שלשה ‰. ע"י נעשית דפדיון המצוה זה: בכל והביאור
והכהן  הנפדה, – הבן בנו, את הפודה הבן אבי משתתפים:

פדיון. דמי המקבל
(ועי"ז  הפדיון דמי שמקבל בזה הכהן, השתתפות והנה

הדגשה ענינה אין הבכור), aeigdנפדה lhed eilry לפדות
הפדי': במצות תנאי או חלק שהוא אלא מישראל, בכור

להכהן  הכסף נתינת ע"י כ"א נעשה הפדיון .18שאין

בב' י"ל הנפדה, בנו ושל הפודה הבן לאבי בנוגע
אופנים:

לו  שא"א היות אבל הבן, על היא הפדי' מצות א)
בקטנותו  עצמו את הטילה 19לפדות המצוה, חלות בעת ,

במקומו  ונכנס בנו, את לפדות האב על המצוה את התורה
זה. בחיוב

מצות  – האב על הוא הפדי' חיוב דדינא מעיקרא ב)
היא a`dהפדיון zevn20.

אביו  פדאו לא אם האופנים: שני בין לדינא מהנפק"מ
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המצות. ברכת ערך תלמודית אנצק' .p"yeוראה
האב 16) ודאי הבן פדיון "על (והרי"ף) הרא"ש מל' יותר עוד וכדמוכח
מברך".
שם.17) נתנאל בקרבן שהקשה וכמו
שהנתינה 18) [ולא הפדי' מעצם חלק היא להכהן שהנתינה נאמר אם דגם

וראה  לך, יהי' ד"ה א. נא, בכורות פרש"י (ראה תנאי כעין רק הוא לכהן
שה)] סי' בי' וראה פב. וסי' סז, סי' שם בכורות הל' אלגזי ברי"ט בארוכה
הריב"ש  לשון (ראה  בהמצוה מסייע והוא ע"י נעשית כשהפדי' רק זהו הרי
(הרא"ש  עביד" קא מצוה לאו "כהן אבל הצל"ח). בדברי ס"ג לעיל הובא

.(39 הערה לקמן הובא בבכורות
שזהו 19) שם, בריב"ש שם. ובדרישה בב"י הובא שם בתשובה ריב"ש

מברךm"anxdטעם בנו את שהפודה ה"ה) שם בכורים (הל' פדיון lrשכ'
מברך עצמו ופודה שבקטנותו lהבן. אלא בעצמו מצוה דעיקר כיון פדות,

הביא  לא שלכן י"ל בסופה, 20 ובהערה בפנים לקמן המבואר ועפ"י א"א.

ציווי בו הנאמר פסוק פ') (מ"ע שלו ובסהמ"צ יא ר"פ שם a`dlהרמב"ם
zectl בבניך אדם "בכור ולא בבבלי המובא תפדה" בניך "בכור (לא בנו את

האדם" בכור את תפדה פדה "אך קרח דפ' הפסוק כ"א שבירושלמי) תפדה"
ציווי בו נאמר zectlשלא a`dl לי תתן בניך בכור הפסוק (משא"כ בנו את

שם). בסהמ"צ שהביא
קטן 20) בבנו חייב שהאב מצות בכמה י"ל לכאורה אלו אופנים ב'

שבפנים  הא' כאופן הבן מצות היא דמילה* נאמר אם גם אבל שם. דקדושין
מקום  יש עדיין לא-לב) מצוה פערלא להרי"פ לרס"ג לסהמ"צ בביאור (ראה

ציווי אין במילה כי הב'**, כאופן דאב מצותי' שהיא הבן בפדיון yxetnלומר
a`dy או הוא בנו) את למול צריך (שהאב והלימוד בנו, את למול צריך

בשר  ימול השמיני מ"ביום או שם) (קדושין בנו" יצחק את אברהם מ"וימל
על שהחיוב הבן בפדיון משא"כ שם). (ירוש' בנוa`dערלתו" yxetnלפדות

.(27 הערה לקמן (וראה להירושלמי בין (3 הערה (לעיל להבבלי בין בתורה

dxezd on r"n z"z la`" :(ezligza z"z 'ld) f"dc` oeyl 'ir z"zl rbepa (*a`d lrdxez ohwd epa z` cnll'ek aiig epi` ohwdy i"tr`l"nw dfy l"ie) "dtqeda:ef
.('ek i"tr`

envr z` cnll aiig eia` ecnl `ly in"a (b"d `"t z"z 'ld) m"anxd oeyl xe`ia (a ,hly) ezlgza m"anxd lr miyecig) v"vdl mipic iwqt d`xexikiykz"zc oeik" ("
xikiyk oad aiigziy) dline oad oeicta mb opixn` `lc `de ."`ziixe`cn aeig yi ohwd lr mb `ny k"` . . epa z` cnll `ziixe`cn a`d aiiegn(licbiy mcew cer ±

:l"i
cenli a`dy `ed `ziixe`c aeigd z"zamr)cgiaeoady epiid) epa (mrenvrxikicenlie"dxeza zexwl envr libxi" oady ote`a `ed cenildy `l` cer `le (dxez

devndy wx a`d cvn `ed dlinde oeictd dyrn lky dline oad oeicta k"`yn ± (g"q d"nxq `"nxdn ± my f"dc` r"ey)zniiwzn.w"ece .oad (seb)a
.(z"za k"`yn ,lcbiyk dniiwl lkei `l eiykr dpniiwi m` dline oad oeictac (d"kwq dy 'iq c"eil daeyz igzta `aed) sqei oexkf zaeyza x`eand c"r l"i dfl sqep)

jxan epa z` dcetac m"anxd mrh y"aixa k"yn itl la` (**lrepa z` ln m`e" (dlin 'ldn b"tx) m"anxd azk dlina ixdc jtidl x`ean ± (19 dxrda d`x) 'ek
.27 dxrd seq onwl d`x ,'eke n"dita m"anxd ixac r"v f"tr la` ."oad z` lenl jxan

`a zyxt - zegiyÎihewl

הפדי'? חיוב מוטל מהם מי על הבן שגדל עד בקטנותו
היא  הפדיון מצות שעיקר הראשונה, כסברא נימא דאם
– הוא ראוי וכבר הבן שגדל זה, בנדון הרי – הבן חובת

גם ed`ולכן aiig חיובו נפקע עצמו, את לפדות –
בכורו  בנו בפדיית האב של זכותו) גם אם 18(ובמילא אבל .

שגדל  לאחר גם הרי האב, על הוא מעיקרי' שהחיוב נימא
ובזכותו  בחיובו האב נשאר עדיין נפדה ולא אלא 21הבן ;

א"ע, לפדות חייב אביו פדאו לא דאם מיוחד לימוד שישנו
כנ"ל.

והיר  הבבלי שבין החילוק לבאר יש בנוגע ובזה ושלמי
בקרא: זו הלכה של למקורה

אביו  פדאו לא שאם זה, דין שגם הירושלמי לסוגיית
בכור  "וכל הפסוק מאותו הוא נלמד עצמו, לפדות חייב
את  לפדות חייב שהאב למדין שממנו תפדה" בבניך אדם
בכתוב  הבן פדיון מצות של מקורה שבראשית היינו - בנו,

כאחד  והבן) האב (של החיובים ב' מסתבר 22נכללו -
גם  מסובבת ושממנה הבן חובת היא בעיקרה שהמצוה
לפדותו  היא שהמצוה מכיון בתורה: המפורשת האב חובת
תורה  אמרה לכן עצמו, לפדות לו א"א שאז בקטנותו,

הבן). (במקום בנו את יפדה שהאב

חייב  (שהבן זו שהלכה הבבלי, סוגיית לפי משא"כ
(הנאמר  אחר מפסוק ילפינן אביו) פדאו לא אם א"ע לפדות

hxtk(כהונה מתנות בפרשת הפסוק 23אחד מאותו ולא ,
a"dct zyxtay האב על פדיון דין נאמר מזה 24שבו -

דקרא  בחיובי' וקשר מקום לו אין הבן של שחיובו מוכח
לימוד שהוא אלא האב, wna"`שעל sqep שגם 25בתורה

המצוה  שעצם ז.א. כשיגדל. עצמו את לפדות יכול הבן
שלאחר  אלא הבן, של ולא האב, חובת הוא הבן דפדיון

ש  (לא הרי הבן חיובו rwtpשגדל – ובנדו"ד משהו, עי"ז
מחויב  הבן ש)נעשה אלא תיתי, דמהיכא האב, של וזכותו

ופשיטא  האב, פדאו (לא שבאם ג"ז ובהן המצות בכל
האב אין חיוב dvex26באם) התורה הטילה הבן, את לפדות

הבן  על .27זה

פסחים  דמסכת בסיומא הנ"ל התמי' גם תתיישב ועפ"ז

וצונו  במצותיו קדשנו אשר . . "פשיטא ההקדמה טעם –
הקדמה  לאחר דוקא כי – מברך" הבן אבי הבן פדיון על

הבעי  מובנת שהחיינו:זו ברכת מברך מי יא

ד" כיון הוא: פדיון hiyt`הדיוק דעל תנאים) כל (בלי "

היינוa`dהבן – הבן mlerlמברך שגדל לאחר גם ,
במצותיוa`dy(ובנוסח קדשנו "אשר – ).epeve"28אומר

אלא  הבן) (כשגדל זו ברכה מברך האב אין אם כלומר:

שהתורה  (אלא הבן חובת היא שהמצוה מפני והיינו הבן,
לא  אז – להבן) אפשר כשאי זה בחיוב האב את הכניסה

של  שבקטנותו (בפדיון שהחיינו מברך מי להו מיבעי הי'

תהי' שלו שהברכה כיון מברך שהכהן פשיטא כי הבן),
דמטי ההנאה יברכה,icil'על הבן שאבי לומר סברא דאין ,

רק  שהוא אלא דדינא, מעיקרא מצותו זו שאין מאחר
בנו  מצות אין c"re(29עושה לאחרים מצוה שהעושה

שהחיינו  ).30מברך

ד" מכיון במצותיו hiyt`אבל קדשנו "אשר שברכת "
epeve מוכח שמזה (לעולם)", מברך הבן אבי הבן פדיון על

מי  לן מיבעייא א"כ – היא האב של מצותו הבן דפדיון

בה  שווים דשניהם מאחר הכהן, או האב שהחיינו, מברך
"דקא יברך האב ש ciarלכאורה: זיכה `ezeמצוה",

לזמן  מזמן (הבאה זו במצוה יברך 31הקב"ה שהכהן או ,(

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

לעולם 21) חייב שהאב הדומה "ולפי בסופו: שצ"ב מצוה חינוך ראה
שאמר  וכמו האב על מוטלת המצוה הבן שהגדיל אחר ואפילו בנו לפדות
נראה  וכן האב על המצוה שהטיל הרי תפדה בבניך אדם בכור וכל הכתוב
סי' יו"ד ובב"ח בב"י (הובא שכא סי' ח"ב הרשב"א שו"ת וראה בקדושין".

שם. בלבוש משמע וכן שה).
(22.(4 הערה לעיל (הובא שם קה"ע ראה
(23.7 הערה לעיל בהנסמן ראה
שמסיים 24) במה במנ"ח) המבואר על (נוסף ביאור להוסיף יש ועפ"ז

בקדושין". נראה "וכן (21 הערה לעיל (הובא בחינוך
לפדות 25) האדם על המצוה עיקר "אלא רצג: סי' שם חת"ס שו"ת ראה

יכול  הגדול הי' לא דתפדה ריבוי לאו ואי תפדה בניך בכור את וזהו בנו את
(להר"י  לתורה ציונים בארוכה וראה רבה". ורחמנא כלל עצמו את לפדות
ופדיון  עצמי חיוב הוא בנו את לפדות האב על הפדיון דחיוב לז, כלל ענגיל)

עיי"ש  השלמה, חיוב רק הוא (לכשיגדיל) מז,עצמו (מהדו"ת צפע"נ וראה .
קכג-ד). ע' צפונות במפענח הובאו 46 ע' השלמה ד.

האב26) "עבר שם החינוך ל' dvxראה `le."'כו לפדותו

דהבן,27) מצותי' היא הירושלמי דלשיטת למילה בנוגע הוא שעד"ז וי"ל
השמיני  "וביום מהכתוב בירושלמי נלמד בנו את למול חייב שהאב מה כי

(ציווי) בזה נזכר שלא ערלתו" בשר –a`dyימול (ו"ימול" בנו, את ימול
ש  אלא בעצמו) היינו א"ע oaenפשוטו למול (להקטן ) לו א"א השמיני שביום

"וימל  מהכתוב שנלמד שם) (קדושין להבבלי משא"כ שם), קה"ע (ראה
יצחק את epa.(20אברהם הערה לעיל ראה (אבל דאב מצותי' שהיא י"ל ,"

ראה  האב, על החיוב עדיין ישנו אם הבן כשיגדיל הנפק"מ שמזה י "ל ועפ"ז
המצוה  חיוב לזמן ויגיע הילד "דכשיגדיל שבת דמס' סופי"ט להרמב"ם פיה"מ

ב. מצוה מנ"ח וראה כו'". ממילתו אדם כל נפטר
(ע"ד 28) מברך הבן אבי הבן פדיון על והול"ל כאן מיותר כ"ז דלכאורה

והרי"ף). הרא"ש לשון
להחת"ס)29) הר"ש (מש"כ בתחלתו רצ"ג סי' שם חת"ס בשו"ת ראה

הכי  ומשום לבן שליח האב רחמנא שוי' א"ע לפדות יכול אין בקטנותו "אך
דהאב". שליחות פסקי' א"ע לפדות ויכול כשיגדיל

(30.14 הערה לעיל בהנסמן ראה אבל ה"י. פי"א ברכות הל' רמב"ם
סוכה 31) ר"ן פסחים. סוף מאירי א. מט, בכורות לאחר ד"ה תוס' ראה
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הפדי'? חיוב מוטל מהם מי על הבן שגדל עד בקטנותו
היא  הפדיון מצות שעיקר הראשונה, כסברא נימא דאם
– הוא ראוי וכבר הבן שגדל זה, בנדון הרי – הבן חובת

גם ed`ולכן aiig חיובו נפקע עצמו, את לפדות –
בכורו  בנו בפדיית האב של זכותו) גם אם 18(ובמילא אבל .

שגדל  לאחר גם הרי האב, על הוא מעיקרי' שהחיוב נימא
ובזכותו  בחיובו האב נשאר עדיין נפדה ולא אלא 21הבן ;

א"ע, לפדות חייב אביו פדאו לא דאם מיוחד לימוד שישנו
כנ"ל.

והיר  הבבלי שבין החילוק לבאר יש בנוגע ובזה ושלמי
בקרא: זו הלכה של למקורה

אביו  פדאו לא שאם זה, דין שגם הירושלמי לסוגיית
בכור  "וכל הפסוק מאותו הוא נלמד עצמו, לפדות חייב
את  לפדות חייב שהאב למדין שממנו תפדה" בבניך אדם
בכתוב  הבן פדיון מצות של מקורה שבראשית היינו - בנו,

כאחד  והבן) האב (של החיובים ב' מסתבר 22נכללו -
גם  מסובבת ושממנה הבן חובת היא בעיקרה שהמצוה
לפדותו  היא שהמצוה מכיון בתורה: המפורשת האב חובת
תורה  אמרה לכן עצמו, לפדות לו א"א שאז בקטנותו,

הבן). (במקום בנו את יפדה שהאב

חייב  (שהבן זו שהלכה הבבלי, סוגיית לפי משא"כ
(הנאמר  אחר מפסוק ילפינן אביו) פדאו לא אם א"ע לפדות

hxtk(כהונה מתנות בפרשת הפסוק 23אחד מאותו ולא ,
a"dct zyxtay האב על פדיון דין נאמר מזה 24שבו -

דקרא  בחיובי' וקשר מקום לו אין הבן של שחיובו מוכח
לימוד שהוא אלא האב, wna"`שעל sqep שגם 25בתורה

המצוה  שעצם ז.א. כשיגדל. עצמו את לפדות יכול הבן
שלאחר  אלא הבן, של ולא האב, חובת הוא הבן דפדיון

ש  (לא הרי הבן חיובו rwtpשגדל – ובנדו"ד משהו, עי"ז
מחויב  הבן ש)נעשה אלא תיתי, דמהיכא האב, של וזכותו

ופשיטא  האב, פדאו (לא שבאם ג"ז ובהן המצות בכל
האב אין חיוב dvex26באם) התורה הטילה הבן, את לפדות

הבן  על .27זה

פסחים  דמסכת בסיומא הנ"ל התמי' גם תתיישב ועפ"ז

וצונו  במצותיו קדשנו אשר . . "פשיטא ההקדמה טעם –
הקדמה  לאחר דוקא כי – מברך" הבן אבי הבן פדיון על

הבעי  מובנת שהחיינו:זו ברכת מברך מי יא

ד" כיון הוא: פדיון hiyt`הדיוק דעל תנאים) כל (בלי "

היינוa`dהבן – הבן mlerlמברך שגדל לאחר גם ,
במצותיוa`dy(ובנוסח קדשנו "אשר – ).epeve"28אומר

אלא  הבן) (כשגדל זו ברכה מברך האב אין אם כלומר:

שהתורה  (אלא הבן חובת היא שהמצוה מפני והיינו הבן,
לא  אז – להבן) אפשר כשאי זה בחיוב האב את הכניסה

של  שבקטנותו (בפדיון שהחיינו מברך מי להו מיבעי הי'

תהי' שלו שהברכה כיון מברך שהכהן פשיטא כי הבן),
דמטי ההנאה יברכה,icil'על הבן שאבי לומר סברא דאין ,

רק  שהוא אלא דדינא, מעיקרא מצותו זו שאין מאחר
בנו  מצות אין c"re(29עושה לאחרים מצוה שהעושה

שהחיינו  ).30מברך

ד" מכיון במצותיו hiyt`אבל קדשנו "אשר שברכת "
epeve מוכח שמזה (לעולם)", מברך הבן אבי הבן פדיון על

מי  לן מיבעייא א"כ – היא האב של מצותו הבן דפדיון

בה  שווים דשניהם מאחר הכהן, או האב שהחיינו, מברך
"דקא יברך האב ש ciarלכאורה: זיכה `ezeמצוה",

לזמן  מזמן (הבאה זו במצוה יברך 31הקב"ה שהכהן או ,(
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לעולם 21) חייב שהאב הדומה "ולפי בסופו: שצ"ב מצוה חינוך ראה
שאמר  וכמו האב על מוטלת המצוה הבן שהגדיל אחר ואפילו בנו לפדות
נראה  וכן האב על המצוה שהטיל הרי תפדה בבניך אדם בכור וכל הכתוב
סי' יו"ד ובב"ח בב"י (הובא שכא סי' ח"ב הרשב"א שו"ת וראה בקדושין".

שם. בלבוש משמע וכן שה).
(22.(4 הערה לעיל (הובא שם קה"ע ראה
(23.7 הערה לעיל בהנסמן ראה
שמסיים 24) במה במנ"ח) המבואר על (נוסף ביאור להוסיף יש ועפ"ז

בקדושין". נראה "וכן (21 הערה לעיל (הובא בחינוך
לפדות 25) האדם על המצוה עיקר "אלא רצג: סי' שם חת"ס שו"ת ראה

יכול  הגדול הי' לא דתפדה ריבוי לאו ואי תפדה בניך בכור את וזהו בנו את
(להר"י  לתורה ציונים בארוכה וראה רבה". ורחמנא כלל עצמו את לפדות
ופדיון  עצמי חיוב הוא בנו את לפדות האב על הפדיון דחיוב לז, כלל ענגיל)

עיי"ש  השלמה, חיוב רק הוא (לכשיגדיל) מז,עצמו (מהדו"ת צפע"נ וראה .
קכג-ד). ע' צפונות במפענח הובאו 46 ע' השלמה ד.

האב26) "עבר שם החינוך ל' dvxראה `le."'כו לפדותו

דהבן,27) מצותי' היא הירושלמי דלשיטת למילה בנוגע הוא שעד"ז וי"ל
השמיני  "וביום מהכתוב בירושלמי נלמד בנו את למול חייב שהאב מה כי

(ציווי) בזה נזכר שלא ערלתו" בשר –a`dyימול (ו"ימול" בנו, את ימול
ש  אלא בעצמו) היינו א"ע oaenפשוטו למול (להקטן ) לו א"א השמיני שביום

"וימל  מהכתוב שנלמד שם) (קדושין להבבלי משא"כ שם), קה"ע (ראה
יצחק את epa.(20אברהם הערה לעיל ראה (אבל דאב מצותי' שהיא י"ל ,"

ראה  האב, על החיוב עדיין ישנו אם הבן כשיגדיל הנפק"מ שמזה י "ל ועפ"ז
המצוה  חיוב לזמן ויגיע הילד "דכשיגדיל שבת דמס' סופי"ט להרמב"ם פיה"מ

ב. מצוה מנ"ח וראה כו'". ממילתו אדם כל נפטר
(ע"ד 28) מברך הבן אבי הבן פדיון על והול"ל כאן מיותר כ"ז דלכאורה

והרי"ף). הרא"ש לשון
להחת"ס)29) הר"ש (מש"כ בתחלתו רצ"ג סי' שם חת"ס בשו"ת ראה

הכי  ומשום לבן שליח האב רחמנא שוי' א"ע לפדות יכול אין בקטנותו "אך
דהאב". שליחות פסקי' א"ע לפדות ויכול כשיגדיל

(30.14 הערה לעיל בהנסמן ראה אבל ה"י. פי"א ברכות הל' רמב"ם
סוכה 31) ר"ן פסחים. סוף מאירי א. מט, בכורות לאחר ד"ה תוס' ראה
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לאדם  הבאה לבב שמחת ו"כל לידי'", הנאה "דמטי כיון
עלי'"aiigכו' .32לברך

(על  הבן אבי "שהחיינו", שניהם יברכו א"כ [וא"ת:
"דמטי  משום הקבלה) (על והכהן המצוה זכות מצד הנתינה)

"שהחיינו" מברכין דאין שנקטינן מאחר י"ל, לידי'"? הנאה

חשוב  דבר בהנאת רק אלא לאדם לו הבאה הנאה כל על
חדש  בגד או חדש בית קנה אם רק מברכין (שלכן ומיוחד

מצד 33וכו') "שהחיינו" לברך הכהן על אין בנדו"ד לכן ,

זו  שהנאה שמשום אלא בלבד, סלעים ה' בקבלת הנאתו
מ  לו הבן zevnבאה אחר 34פדיון ע"י שנעשית (אף והמצוה ,

הוא האב) –'iayg`c35 יברך 36לההנאה האב ואם -
על שמברך היינו devndשהחיינו, mvr להכהן מקום אין ,

שהחיינו לההנאה"),lthdעםxywaלברך (ד"אחשבה שבה

לבדה  ההנאה על אלא הברכה אין ].37וא"כ

(לאחר  הלשון דיוק ג"כ יובן הנ"ל הסבר ועפ"י

מברך הבן אבי לי' "אמרו מדרשא") בי ",mizyש"שאיל
מברך  הבן ש"אבי לבדה) הבעי' את לפשוט (דיים ולא

epiigdy שעיקר בשתיהן; הוא אחד דהטעם להדגיש :"

מברך  ולכן הבן, במקום שבא (ולא היא דילי' פדה"ב מצות
ברכת  עיקר הבן); על לחיוב מקום כשיש גם פדה"ב על

כהן, לידי הנאה דמטי אף מברכה (ולכן היא דילי' שהחיינו

וכנ"ל). הבן, חיוב בדוגמת

הוה  לא שהחיינו", מברך הבן "אבי נאמר הי' באם

משום  דזהו לומר אפשר והי' דמילתא, טעמא ידעינן
עלי' לברך דכהן לידי' דמטי זו בהנאה די שאין

חדש 38שהחיינו  בית קנה אם רק מברכים שאין (כשם

כהונה  מתנות כל על מברך הכהן שאין וע"ד 39וכו';

וכיו"ב).

.Ê למסכת הבן דפדיון הענין של השייכות יל"פ ועפ"ז
("וכל  הבן פדיון של (העיקרית) שמצותה כשם פסחים,

נאמרה תפדה") בבניך אדם azkayבכור dxeza בהמשך

לשלחנו  פרעה הקשה כי "ויהי – הציווי של וסיבתו לטעמו
מצרים" בארץ בכור כל ה' בכורי 9ויהרג "בני את והציל

בנו 40ישראל" את לפדות מבנ"י אב כל מחוייב ולכן ,

במס' (בתושבע"פ) והענין הסדר הוא עד"ז – בכורו
migqtאשר" הוא הפסח של ותוכנו שעיקרו ,gqt בתי על

(ב  מצרים את בנגפו במצרים ישראל zexekaבני zkn ואת (
הציל" בתינו למצות 41(בכורות) הטעם הוא הוא הרי –

פסחים. מס' של והסיום המסובב היא הרי ולכן הבן, פדיון

הנ"ל  הטעם גם מרומז פסחים למס' זה סיום ובשייכות
בכורי  "בני שהצלת כיון שהחיינו: מברך שהאב בהא

ש"פסח ע"י היתה הציווי) (סיבת ולאחרי ied"42'ישראל" ,

"הוציא מארץ ied'זה בכורו בנו פדה בעצמו הקב"ה ,"
הבן  פדיון במצות בהמסובב, שגם מובן מזה ,43מצרים,

devndעל בכורו.a`dהיא בנו לפדות

.Á פסחים דמסכת הסיום את לבאר יש הנ"ל כל עפ"י

– הענינים "בני meiqdבפנימיות של דהפדיון והשלימות

הזה הגלות היינו (מהגלות, ישראל" ),oexg`dבכורי
עושה  הוא כו' לישראל ומשפטיו "חוקיו שהרי

הבן 44(בעצמו)" פדיון מצות הקב"ה יקיים ,45ובודאי
(מהגלות). בכורו בנו לפדות

הסיום  שמלאי"46והתחלת "ר' :
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פ"ד.
ה"ז.32) פ"י ברכות הל' רמב"ם וראה רפי"ב. לאדה"ז ברה"נ סדר
וה'.33) ס"ב שם ברה"נ רכג. סי' או"ח טושו"ע
סי'34) ח"א הרשב"א (תשובות שכתב הרשב"א לשון דיוק שזהו וי"ל

ברכת  דאיכא משום האב) או שהחיינו מברך הכהן (אם לה דבעי "ומאן שלח):
בהאי סברא devnשהחיינו מצינו שלא ומה מברך". מינייהו מאן לנא מספקא

דבשאר  התשובה): בסוף (שם בריב"ש עפמ"ש י"ל כהונה מתנות בשאר זו
אבל  גבוה משלחן במתנות כשזוכה רק כלום הכהן עושה אין כהונה מתנות

בפדיונו. לאב ונותנו בבן זכה מ"מ . . מצוה עושה שאין אע"פ בפדיון
ההפרשה 35) ע"י הוא הפדי' שעצם הסוברים והרא"ש רש"י לדעת וגם

הרי  (18 בהערה המסומן אלגזי רי"ט (ראה תנאי כעין רק היא לכהן והנתינה
שיבוא  עד המצוה נעשית "לא כי לההנאה אחשבי' שהמצוה לומר שייך מ"מ
לכהן  הפדיון שיתן קודם מברך שלכן שה). סי' יו"ד (ב"י כהן" ליד הפדיון

שם). (ב"י לעשייתן עובר עליהן מברך המצות דכל כיון
(36c"re.(ב כז, (ביצה חלה ד"ה רש"י א. י, בכורות – אחשבי' איסורא

אינו  הכהן גם לברך, יכול האב אין שאז בכור ספק הוא אם עפ"ז ולכאורה
וראה  ומברך. לההנאה אחשבי' מצוה ספק דגם י"ל אבל שהחיינו; לברך יכול

רצט. סי' שם חת"ס שו"ת
מובן 37) (34 בהערה (המובא הרשב"א תשובות וע"פ בפנים המבואר ע"פ

פסחים. למס' בההדרן המשולש חוט בספר כמו"ש האיבעי' לפרש שא"א
דלעיל 38) – החת"ס לדעת כו' בכור בספק – הטעמים שני בין ונפק"מ

.36 בהערה
עוד 39) פסחים ערבי סוף מאירי וראה של"ח). סי' (ח"א הרשב"א תשובת

סי' פ"ח בכורות רא"ש (וראה כהונה במתנות שהחיינו מברך הכהן שאין טעם
וכן  כלום מברך הכהן אין בפדה"ב: הכהן ברכת לענין שם) בטור (הובא ח

כהונה). מתנות מקבל אלא קעביד מצוה לאו דכהן מסתבר
כב.40) ד, שמות
כז.41) יב, פרשתנו
כג.42) שם
שליח.43) ע"י הבן פדיון לענין רצג סו"ס שם חת"ס בשו"ת עד"ז ראה
ט.44) פ"ל, שמו"ר
יז.45) ר"פ במד"ר ראה
וגאולה 46) הבן פדיון הל' לימוד כי – בפנים דלקמן הענינים בפנימיות גם

מנחות. (סוף כו' עולה בתורת העוסק כל וכמרז"ל וגאולה דפדיון ענין ה"ז

`a zyxt - zegiyÎihewl

והפס"ד  השמועה בעל לעולם47שהוא :xcqi48 אדם
של  שבחו סדור וכללות יתפלל, ואח"כ הקב"ה של שבחו

הברכות  וכנוסח ובנסתר, בנגלה בשנים: הוא 49הקב"ה

אשר`dzברוך בנגלה epycwכו' – (לנוכח) "אתה" ;
– (סוכ"ע בנסתר ו"קדשנו" השתלשלות), סדר – (ממכ"ע

מהשתלשלות). למעלה

צ"ל השבח סדור יום.lkaפעמיםdnkוהנה
בכל  ולעבדו ה"א  את "לאהבה – עיקרי ובענין

זו 50לבבכם  אומר הוי בלב שהיא עבודה היא איזו
הווי.51תפלה" זה בענין שמלאי דר' שתנויי ומובן .

כאשר  ולכן

השייך  שקו"ט ג"כ לידי' אקלע – הבן" לפדיון "אקלע
בנוגע  – שבש"ס דעובדא פדה"ב דוגמת – לנדו"ז גם
בדורותינו  בנ"י כללות פדיון ישראל", בכורי "בני לפדיון
הסימנים  מכל (וכדמוכח דמשיחא עקבתא שהם אלה
שהקב"ה  הבן" לפדיון ד"אקלע הזמן סוטה), מס' דסיום

ב  בנו לפדות מהגלות.אומר כורו

קדשנו  אשר "פשיטא ואומר: (הגלות) בסיום וממשיך
והאיבעי' מברך", הבן אבי הבן פדיון על וצונו במצותיו

מברך: הבן אבי או מברך כהן שהחיינו, מברך מי היא

"אב" דבחי' הוא כהן ובחי' אב בחי' בין החילוק והנה
מהשתל' שלמעלה ב"ה א"ס האור הוא 52הוא דאב (וכידוע

חכמה  –53בחי' לעולם תורה קדמה שנה אלפיים שהו"ע
חכ' אאלפך החסד 54בחי' איש שהוא ו"כהן" הוא 55), ,

בהשתלשלות. שבאה האור מדריגת

ברכה  מברך, הבן אבי הבן פדיון דעל ופשיטא וזהו
המשכה  "אב"56מל' מבחי' תהי' עצמה הגאולה דהמשכת ,

השתלשלות. מסדר שלמעלה

מצרים  מארץ – בנ"י של הראשונה בגאולה שהי' וכמו
גאלם  ובעצמו בכבודו שהקב"ה סדר 57– שמצד ואף ,

עובדים  ואלו כו' עובדי "אלו לטענה מקום הי' השתל'
.58וכו'"

זה  מגלותנו השלימה בגאולה וכמה כמה אחת ועל
ע"י  תהי' וגאולתנו שפדייתנו הוא, פשוט דדבר האחרון,
השתל'. מסדר שלמעלה – ובעצמו בכבודו שבשמים אבינו

וקיימנו  "שהחיינו לברכת בנוגע היא שהבעייא אלא
ל  המשכת onfוהגיענו של ושרשה במקורה לא היינו הזה",

ב  אלא הגאולה (ומקום)`oteעצם בזמן המשכתה ואיכות
לידי' הנאה דמטי כהן מברך מי מיבעי' בזה הנה למטה,

מצוה: דקעביד מברך הבן אבי או

תהי' הגאולה של והמשכתה דברכתה מברך": "כהן
מלמעלה  הוא ששרשה היות עם ז.א. החסד. איש הכהן ע"י
תהי' הזה" "בזמן המשכתה זאת בכל השתלשלות, מסדר

השתלשלות. סדר בדרך החסד, מדת ע"י

"שכינתא  שהרי – לידי'" הנאה "דקמטי ע"ז: והטעם
בגלות, כביכול, שהיא, (ממכ"ע) אלקות מדרי' בגלותא",

ע 59וכמרז"ל  שכינה לאדום נאמר)"גלו (ובגאולה מהם"
"aye שבותך את מלמד 60ה"א ושב אלא נאמר לא והשיב

כו'" עמהם שב –61שהקב"ה לידי' הנאה מטי –
הוא" כהן ;62ד"אלקיכם

(בתור  "הנאה" (גם) הוא הגאולה של ענינה י"ל, גם
xky63 שהגאולה אפשר ולכן בנ"י, של גאולתם ע"י דמטי (

"מטי  זה באופן גם שהרי וכו', הטבע לבושי דרך תעבור
הגאולה. הנאת ישנה – הנאה"

שגם  מברך": הבן ש"אבי סברא יש מאידך אמנם
ע"י  תהי' הזה" "בזמן הגאולה של ופעולתה המשכתה

שבשמים. אבינו – ה"אב"

הגאולה  של שענינה היינו מצוה". "דקעביד והטעם
עצם  שגם אלא ידה, על דמטי ה"הנאה" רק לא הוא

הוא  עיקר הגאולה שה"ה64(ואופן) ,zevn ולכן 65הקב"ה .
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ס"ט). שם מהדו"ת סי"א. ס"א מהדו"ק אדה"ז שו"ע
א.47) לב, ברכות
מברך"48) "כהן בשאלתם שהקדימו מה הענינים) (בפנימיות יובן ועפ"ז

דאבי  להו פשיטא הבן פדיון על לברכת שבנוגע אף מברך" הבן ל"אבי קודם
כי – מברך כהן xecqaהבן – בנגלה אתה הוא: הסדר הקב"ה, של שבחיו

בארוכה), (כבפנים השתל' שלמע'k"g`eשבבחי' הבן" "אבי – בנסתר קדשנו
מהשתל'.

בסדר 49) אבודרהם ב. מ, ברכות בע"י רשב"א א. רפט, זח"ג בזה ראה
סע"ב. (צא, מסעי לקו"ת ריב"א. בשם לג) ע' השחר (ברכת חול של תפלות

ועוד. ג). צב,
יג.50) יא, עקב
בתחלתה.51) תענית
אבינו.52) נק' בח"ע להתלבש אוא"ס כשנמשך ב. יג, שה"ש לקו"ת ראה

א. רס, ח"ב) (דרמ"צ להצ"צ המלות פירוש

ובכ"מ.53) פ"ג. תניא
שם.54) ובהנסמן ואילך 272 ע' תש"ח המאמרים ספר ראה
א).55) (קיח, סי"ב אגה"ק וראה ובכ"מ. רפ"נ. תניא ב. קמה, זח"ג ראה
ובכ"מ.56) .295 ע' דרמ"צ ב. טז, עקב לקו"ת ראה
ש"פ.57) הגדה
כז.58) יד, שמות ראובני ילקוט ב. קע, זח"ב כט. יד, שמות מכילתא
רע"א).59) (קמ, סכ"ה אגה"ק וראה לד. לה, מסעי ספרי
ג.60) ל, נצבים
שם.61) נצבים פרש"י א. כט, מגילה
סע"א.62) לט, סנהדרין
שנו.63) סי' שם חת"ס שו"ת ראה
פ"י.64) סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה
לנברא)65) (נח"ר לע"ל העצמות שגילוי ואילך) 244 (ע' ח"ה לקו"ש ראה

קיום  לעצם שנוגע אלא דעכשיו, התומ"צ עבודת על שכר רק זה אין
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והפס"ד  השמועה בעל לעולם47שהוא :xcqi48 אדם
של  שבחו סדור וכללות יתפלל, ואח"כ הקב"ה של שבחו

הברכות  וכנוסח ובנסתר, בנגלה בשנים: הוא 49הקב"ה

אשר`dzברוך בנגלה epycwכו' – (לנוכח) "אתה" ;
– (סוכ"ע בנסתר ו"קדשנו" השתלשלות), סדר – (ממכ"ע

מהשתלשלות). למעלה

צ"ל השבח סדור יום.lkaפעמיםdnkוהנה
בכל  ולעבדו ה"א  את "לאהבה – עיקרי ובענין

זו 50לבבכם  אומר הוי בלב שהיא עבודה היא איזו
הווי.51תפלה" זה בענין שמלאי דר' שתנויי ומובן .

כאשר  ולכן

השייך  שקו"ט ג"כ לידי' אקלע – הבן" לפדיון "אקלע
בנוגע  – שבש"ס דעובדא פדה"ב דוגמת – לנדו"ז גם
בדורותינו  בנ"י כללות פדיון ישראל", בכורי "בני לפדיון
הסימנים  מכל (וכדמוכח דמשיחא עקבתא שהם אלה
שהקב"ה  הבן" לפדיון ד"אקלע הזמן סוטה), מס' דסיום

ב  בנו לפדות מהגלות.אומר כורו

קדשנו  אשר "פשיטא ואומר: (הגלות) בסיום וממשיך
והאיבעי' מברך", הבן אבי הבן פדיון על וצונו במצותיו

מברך: הבן אבי או מברך כהן שהחיינו, מברך מי היא

"אב" דבחי' הוא כהן ובחי' אב בחי' בין החילוק והנה
מהשתל' שלמעלה ב"ה א"ס האור הוא 52הוא דאב (וכידוע

חכמה  –53בחי' לעולם תורה קדמה שנה אלפיים שהו"ע
חכ' אאלפך החסד 54בחי' איש שהוא ו"כהן" הוא 55), ,

בהשתלשלות. שבאה האור מדריגת

ברכה  מברך, הבן אבי הבן פדיון דעל ופשיטא וזהו
המשכה  "אב"56מל' מבחי' תהי' עצמה הגאולה דהמשכת ,

השתלשלות. מסדר שלמעלה

מצרים  מארץ – בנ"י של הראשונה בגאולה שהי' וכמו
גאלם  ובעצמו בכבודו שהקב"ה סדר 57– שמצד ואף ,

עובדים  ואלו כו' עובדי "אלו לטענה מקום הי' השתל'
.58וכו'"

זה  מגלותנו השלימה בגאולה וכמה כמה אחת ועל
ע"י  תהי' וגאולתנו שפדייתנו הוא, פשוט דדבר האחרון,
השתל'. מסדר שלמעלה – ובעצמו בכבודו שבשמים אבינו

וקיימנו  "שהחיינו לברכת בנוגע היא שהבעייא אלא
ל  המשכת onfוהגיענו של ושרשה במקורה לא היינו הזה",

ב  אלא הגאולה (ומקום)`oteעצם בזמן המשכתה ואיכות
לידי' הנאה דמטי כהן מברך מי מיבעי' בזה הנה למטה,

מצוה: דקעביד מברך הבן אבי או

תהי' הגאולה של והמשכתה דברכתה מברך": "כהן
מלמעלה  הוא ששרשה היות עם ז.א. החסד. איש הכהן ע"י
תהי' הזה" "בזמן המשכתה זאת בכל השתלשלות, מסדר

השתלשלות. סדר בדרך החסד, מדת ע"י

"שכינתא  שהרי – לידי'" הנאה "דקמטי ע"ז: והטעם
בגלות, כביכול, שהיא, (ממכ"ע) אלקות מדרי' בגלותא",

ע 59וכמרז"ל  שכינה לאדום נאמר)"גלו (ובגאולה מהם"
"aye שבותך את מלמד 60ה"א ושב אלא נאמר לא והשיב

כו'" עמהם שב –61שהקב"ה לידי' הנאה מטי –
הוא" כהן ;62ד"אלקיכם

(בתור  "הנאה" (גם) הוא הגאולה של ענינה י"ל, גם
xky63 שהגאולה אפשר ולכן בנ"י, של גאולתם ע"י דמטי (

"מטי  זה באופן גם שהרי וכו', הטבע לבושי דרך תעבור
הגאולה. הנאת ישנה – הנאה"

שגם  מברך": הבן ש"אבי סברא יש מאידך אמנם
ע"י  תהי' הזה" "בזמן הגאולה של ופעולתה המשכתה

שבשמים. אבינו – ה"אב"

הגאולה  של שענינה היינו מצוה". "דקעביד והטעם
עצם  שגם אלא ידה, על דמטי ה"הנאה" רק לא הוא

הוא  עיקר הגאולה שה"ה64(ואופן) ,zevn ולכן 65הקב"ה .
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ס"ט). שם מהדו"ת סי"א. ס"א מהדו"ק אדה"ז שו"ע
א.47) לב, ברכות
מברך"48) "כהן בשאלתם שהקדימו מה הענינים) (בפנימיות יובן ועפ"ז

דאבי  להו פשיטא הבן פדיון על לברכת שבנוגע אף מברך" הבן ל"אבי קודם
כי – מברך כהן xecqaהבן – בנגלה אתה הוא: הסדר הקב"ה, של שבחיו

בארוכה), (כבפנים השתל' שלמע'k"g`eשבבחי' הבן" "אבי – בנסתר קדשנו
מהשתל'.

בסדר 49) אבודרהם ב. מ, ברכות בע"י רשב"א א. רפט, זח"ג בזה ראה
סע"ב. (צא, מסעי לקו"ת ריב"א. בשם לג) ע' השחר (ברכת חול של תפלות

ועוד. ג). צב,
יג.50) יא, עקב
בתחלתה.51) תענית
אבינו.52) נק' בח"ע להתלבש אוא"ס כשנמשך ב. יג, שה"ש לקו"ת ראה

א. רס, ח"ב) (דרמ"צ להצ"צ המלות פירוש

ובכ"מ.53) פ"ג. תניא
שם.54) ובהנסמן ואילך 272 ע' תש"ח המאמרים ספר ראה
א).55) (קיח, סי"ב אגה"ק וראה ובכ"מ. רפ"נ. תניא ב. קמה, זח"ג ראה
ובכ"מ.56) .295 ע' דרמ"צ ב. טז, עקב לקו"ת ראה
ש"פ.57) הגדה
כז.58) יד, שמות ראובני ילקוט ב. קע, זח"ב כט. יד, שמות מכילתא
רע"א).59) (קמ, סכ"ה אגה"ק וראה לד. לה, מסעי ספרי
ג.60) ל, נצבים
שם.61) נצבים פרש"י א. כט, מגילה
סע"א.62) לט, סנהדרין
שנו.63) סי' שם חת"ס שו"ת ראה
פ"י.64) סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה
לנברא)65) (נח"ר לע"ל העצמות שגילוי ואילך) 244 (ע' ח"ה לקו"ש ראה

קיום  לעצם שנוגע אלא דעכשיו, התומ"צ עבודת על שכר רק זה אין
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למעלה  שהיא כמו הגאולה את וממשיך מברך עצמו האב
אופן  שגם הזה", (ומקום) "הזמן גדרי בתוך מהשתל'

לגמרי  מהטבע למעלה בדרך יהי' .66הגאולה

שתים": מברך הבן "אבי באמרם איפשטא זו ובעי'
שבשמים, אבינו של מצותו היא בכורו הבן שפדיון מכיון
היא  ראשונה), (ברכה הגאולה המשכת שראשית כמו הרי
והגעתה  המשכתה באופן הוא כמו"כ – השתל' מסדר למע'
הטבע  סדרי דרך תעבור שלא – "האב" ע"י תהי' למטה

חדא  וברגעא חדא בשעתא כ"א וברחמים 67וכו', ובחסד
הגוף  של והעונג השמחה ברגש גם שתתבטא עד

.68כפשוטו 

למס' הבן פדיון של בהשייכות גם הוא migqtומרומז
מה  הוא פסחים מס' שענין לעיל המבואר על (נוסף
יש  ביצי"מ, ישראל" בכורי "בני את פדה בעצמו שהקב"ה

מל' גם הוא שפסח העתידה) לגאולה גם רמז qg69בזה

עה"פ  אונקלס תרגם וכן תרגום ל' שזהו עלן) (הקב"ה
ה'" "ויחוס – הוי'" "ופסח "ואיחוס", – ,70"ופסחתי"

(בלשון  ב"תרגום" גם תומשך בכורו בנו של שהפדי' והיינו
העולם  רבים 71ולבושי רחמים של באופן גדולה.72) וחמלה

של  אמות בד' היינו מדרשא בבי זה אמרו ומתחלה
שתים", מברך הבן אבי "והלכתא מסיים ואח"כ תורה,

עולם  בהליכות גם הענין מברך 73שנמשך הבן ש"אבי
מעשרה  למטה המשכתה ובין הפדי', עצם שבין – שתים"
(שגם  דילוג של באופן השתל', מסדר מלמע' תהי' טפחים

ה'" "ופסח של מהפירושים והנגלה,74זה הנראה בטוב ,(
ממש. בקרוב
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עיי"ש. לבורא) נח"ר -) ידם על שנעשה העצמות והמשכת התומ"צ
שר'66) ואילך) קיד ע' מארז"ל על (לקוטים לוי"צ בלקוטי המבואר ע"פ

שמלה  כמו פירושו שמלאי כי שבתורה הנגלה לחלק בעיקרו שייך שמלאי
– יוחסין ספר עמו ללמוד ר"י רצה לא (ולכן זו"נ בבחי' ומגיע לבוש, דהיינו

שר' מה יובן – בחו"ב) שמגיע שלא i`lnyאגדה בידי'", הוה "לא בעצמו
(שלמע' חכמה בחי' – האב ע"י הוא הבן שפדיון לזה להגיע יכול הי'

מהשתל').
ה"ה):67) פ"ז תשובה (הל' הרמב"ם ישראל dgihadוכפס"ד שסוף תורה

גלותן בסוף תשובה נגאלין.cineלעשות הן
מברכים68) דוקא הערה שאז 47 ע' ח"י בלקו"ש בהנסמן ראה שהחיינו.

ס"ח  שם וברא"ש א. מט, בכורות לאחר ד"ה תוס' פדה"ב לענין וראה .30

אם (גם) שהחיינו מברכין דאין די"ל שם) בב"י צערו.xikfn(הובא
עה"פ 69) שם וראה יג) יב, (פרשתנו עליכם" "ופסחתי עה"פ מכילתא

כג). יב, (שם הוי'" "ופסח
"וחמל".70) "וחמלתי", פרש"י גם וראה
משפטים.71) פ' תו"א ראה
(ע"פ 72) דר"כ פסיקתא וראה אב. כרחם כמ"ש ל"אב" במיוחד ששייכים

(ע' ח"ד לקו"ש וראה כו'. לרחם אב של דרכו מנחמכם"): הוא אנכי "אנכי
עיי"ש. החסרון את לגמרי המשלים הרחמים גילוי על מורה ש"אב" (1081

סקי"א. לאדהאמ"צ פיה"מ וראה
בסיומה.73) – נדה
עליכם".74) "ופסחתי עה"פ ופרש"י מכילתא גם וראה פרש"י.

`a zyxt - zegiyÎihewl

למעלה  שהיא כמו הגאולה את וממשיך מברך עצמו האב
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המשך ביאור למס' שבת ליום שבת קודש עמ' ב



נז מתוך פניני לוי יצחק על התורה

              

          
           

       
       

          
       

         
            

           
          

           
           

   
         

       
        

          
          

          

        
     

        
           

       
          

       
        

      
          

         
    

       
        

          
        

        
         

 













































































ביאור דיוק לשון התניא פרק כא, דבבריאת העולמות 
יש ב' בחי', א( מה שמתחלה נבראו כולם יחד בבת 
אחת "בראשית נמי מאמר הוא" )מגילה כא:(, ב( מה 

שאח"כ נבראו כל א' וא' בפרט וכו'

של  ומחשבתו  דבורו  מיוחדות  ד"מ  ממש  ...וככה 
גם  יתברך  ועצמותו  במהותו  היחוד  בתכלית  הקב"ה 
אחר שיצא דבורו יתברך אל הפועל בבריאות העולמות, 
כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות, ואין שום 
המקבלים  הברואים  אל  אלא  יתברך  לפניו  כלל  שינוי 
אל  כבר  יציאתו  בבחי'  יתברך  דבורו  מבחי'  חיותם 
הפועל בבריאת העולמות שמתלבש בהם להחיותם ע"י 
השתלשלות מעלה לעלול וירידת המדרגות בצמצומים 
חיותם  לקבל  הברואים  שיוכלו  עד  ושונים  רבים 
והתהוותם ממנו ולא יתבטלו במציאות וכל הצמצומים 
והחיות  האור  ולהעלים  להסתיר  פנים  הסתר  בחי'  הם 
רב  גילוי  בבחי'  יתגלה  שלא  יתברך  מדבורו  הנמשך 

שלא יוכלו התחתונים לקבל.
תניא פרק כא

בריאת.  נקט  ואח"כ  רבים,  לשון  בבריאות  נקט 
בבריאת. לשון יחיד.

יש לומר, כי בבריאת העולמות יש ב' בחי'.
א', מה שמתחלה נבראו כולם יחד בבת אחת.

ב', מה שאח"כ נבראו כל א' וא' בפרט בפ"ע )והוא 
כמו כלל ופרט(.

מאמר  דנמי  בראשית1  הראשון  המאמר  כמו  והוא 
בכלל.  יחד,  כולם  העולמות  שנבראו  מה  שהוא  הוא, 
ואח"כ הוא הט' מאמרות שהוא מה שנבראו העולמות 
כל אחד בפני עצמם בפרט. ועיין באגרת הקודש פרק ה' 

בד"ה2 ויעש דוד שם.
מה  שהוא  רבים,  לשון  בבריאות  כאן  קנקט  ולכן 
והוא  בפרט,  עצמם  בפני  ועולם  עולם  כל  שנבראו 
שגם שאחר שיוצא דבורו יתברך אל הפועל בבריאות 
העולמות כל אחד ואחד בפני עצמו בפרט, שההוא מה 
מיוחדים  שבפרט  הדבורים  גם  מאמרות,  הט'  שיצאו 

1( מגילה כא:
2( וז"ל: רז"ל ע"פ כי בי-ה ה' צור עולמים בה' נברא עוה"ז ביו"ד נברא 
עוה"ב... כאשר בדבר ה' שמים נעשו בששת ימי בראשית, וברוח פיו כל 
צבאם היא אות ה' של שם הוי' אתא קלילא כמ"ש בהבראם בה' בראם 
היא מקור הט' מאמרות שנמשכו ממאמר ראשון בראשית דנמי מאמר 

הוא ע"ש.

מיוחד  הדיבור  כמו שהי'  היחוד,  בתכלית  יתברך  עמו 
שיצא  קודם  כמו  היינו  העולמות  בריאת  קודם  עמו 
קודם  היינו  בכלל,  אפילו  העולמות  בבריאת  הדבור 

הבריאה אפילו בכלל, ממאמר א' דבראשית.
המקבלים  הברואים  אל  אלא  כו'  שינוי  שום  ואין 
והוא,  העולמות,  בבריאת  יתברך  דבורו  מבחי'  חיותם 
שנבראו  בבחינתם  אפילו  שינוי  יש  הברואים  שלגבי 

כולם יחד בבת אחת בכלל.
הוא  כבר  כבר,  יציאתו  בבחי'  שנקט  מה  והיינו 

המאמר ראשון דבראשית, שיצא קודם הט' מאמרות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר התניא עמוד ה

רמז בתיבת "בראשית" נוט' "שאר-בית", שהחכמה 
בונה בינה

מחכמה ולמטה הוא שם הויה דתיקון וכו', כי חכמה 
הוא י' של שם3, בינה ה' של שם.

והנה ענין זה מה שמיו"ד דחכמה נמשך ה' דבינה, 
שחכמה הוא הבונה אותה, הוא ע"ד ענין המזון והשאר4 
בינה  חי'  הזה  המזון5  ידי  שעל  לאשתו.  נותן  שהבעל 
הוא  וחכמה  בינה  כי  בעלי',  תחי'  והחכמה  כמ"ש6 

בחינת איש ואשה.
איש, אש7 י' – חכמה.
אשה, אש ה' – בינה.

שא"ר  הוא  בראשית8  שתיבת  בראשית,  ענין  והוא 
והוא  ראשית,  הנקראת  חכמה10  הוא  בראשית  בי"ת9, 

שאר בית היינו המזון.
שאר הנמשך מחכמה.

לבית והיכל דבינה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד עה

3( ראה תניא אגרת התשובה פרק ד', וז"ל: "כי היו"ד שהיא בחי' נקודה 
לבד מרמזת לחכמתו ית' שהיא בבחי' העלם והסתר קודם שבאה לבחי' 
התפשטות  לבחי'  שבאה  ואחר  וההבנה...  ההשגה  וגילוי  התפשטות 
וגילוי ההשגה וההבנה לעלמין סתימין נכללות ונרמזת באות ה"א שיש 
לה בחי' התפשטות לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה" 

ע"ש.
4( )שמות כא, י( "שארה כסותה ועונתה לא יגרע". וראה כתובות מז: 

שארה אלו מזונות וכו'.
5( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, מה שמזון מספרו "חסד א-ל".

6( קהלת ז, יב.
7( ראה סוטה יז.

8( "בראשית" הוא אותיות "שאר-בית".
9( ראה פרי עץ חיים שער יום הכיפורים פרק ג'.

10( ראה תרגום ירושלמי, תישארב, בחוכמא ברא ה'.



נח

כ  חוברת

הרב... על "מונופול" לחסידים אין
לקיים  כדי מקומי קאזאחי אצל בית ששכרו יהודים, של ניכר קיבוץ היה התגוררנו, שבו באזור באלמאֿאטא,

לתפילות. מניין בו

בשבתות  וכן  טובים, בימים רק יותר. מבוגרים יהודים רק בדרךֿכלל, לשם, הלכו החול ובימות בשבתות

אוקטובר" "ימי למשל כמו – מנוחה" ב"ימי במקרה במאי 69שחלו האחד או המהפכה) "ימים 68(ימי ועוד ,

שכאל  חדשים להתפלל.טובים" כדי ביתֿהכנסת אל מתגנבים צעירים גם היו – ה

אדמו"ר  בין להבדיל, כמו, – מחלוקת ביניהם והיתה אנ"ש, והן לאֿחסידיים יהודים הן היו המתפללים בין

ניסן  ב' שלפני בשבת מווילנא. הגאון ובין לחסידי 51הזקן מלבד לאיש עליות יינתנו לא שהיום הגבאי הכריז

מאוד  היו לחברתה קבוצה כל בין היחסים – ובכלל זו. להכרזה מתנגדים מיד קמו וכמובן ליובאוויטש,

והתחזקה. המחלוקת הלכה לפעם ומפעם בלתיֿידידותיים,

בסוד  יישמר שהדבר להבטיח כדי כוחותיהם כל את החסידים השקיעו – לעיר בעלי של הגעתו על כשדובר

אתו. היכרות לערוך כדי אליו ניגשו וכמובן בבעלי, הבחינו הם בביתֿהכנסת בשבת אבל היריבה. הקבוצה מפני

שגם  ומאחר שניאורסון, על שמעו הם גם החסידים: קבוצת כלפי שטענו תלמידיֿחכמים, מוקירי ביניהם היו

אליו?!... הגישה את מאחרים למנוע כדי "מונופול" החסידים קבוצת יצרה מדוע – עמו בקשר מעוניינים הם

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

             

         
         

          
         

       
        

         
          

      
        

         
          

          
        

         
       

        
         

       

         
          


      

        
  

       
           

           
     

        
       

        
          

       
        

          
 











































































המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' ב



נט

כ  חוברת

הרב... על "מונופול" לחסידים אין
לקיים  כדי מקומי קאזאחי אצל בית ששכרו יהודים, של ניכר קיבוץ היה התגוררנו, שבו באזור באלמאֿאטא,

לתפילות. מניין בו

בשבתות  וכן  טובים, בימים רק יותר. מבוגרים יהודים רק בדרךֿכלל, לשם, הלכו החול ובימות בשבתות

אוקטובר" "ימי למשל כמו – מנוחה" ב"ימי במקרה במאי 69שחלו האחד או המהפכה) "ימים 68(ימי ועוד ,

שכאל  חדשים להתפלל.טובים" כדי ביתֿהכנסת אל מתגנבים צעירים גם היו – ה

אדמו"ר  בין להבדיל, כמו, – מחלוקת ביניהם והיתה אנ"ש, והן לאֿחסידיים יהודים הן היו המתפללים בין

ניסן  ב' שלפני בשבת מווילנא. הגאון ובין לחסידי 51הזקן מלבד לאיש עליות יינתנו לא שהיום הגבאי הכריז

מאוד  היו לחברתה קבוצה כל בין היחסים – ובכלל זו. להכרזה מתנגדים מיד קמו וכמובן ליובאוויטש,

והתחזקה. המחלוקת הלכה לפעם ומפעם בלתיֿידידותיים,

בסוד  יישמר שהדבר להבטיח כדי כוחותיהם כל את החסידים השקיעו – לעיר בעלי של הגעתו על כשדובר

אתו. היכרות לערוך כדי אליו ניגשו וכמובן בבעלי, הבחינו הם בביתֿהכנסת בשבת אבל היריבה. הקבוצה מפני

שגם  ומאחר שניאורסון, על שמעו הם גם החסידים: קבוצת כלפי שטענו תלמידיֿחכמים, מוקירי ביניהם היו

אליו?!... הגישה את מאחרים למנוע כדי "מונופול" החסידים קבוצת יצרה מדוע – עמו בקשר מעוניינים הם

]תוכן: העוה"ז בחי' אירוסין ולימות המשיח בחי' 
נישואין, ומבאר בזה החידוש של רבינו הזקן בתורת 
הוא  חב"ד  דחסידות  התורה,  פנימיות   – החסידות 
בהבנה  דוקא  למטה  התלבשות  ע"י  העצם  המשכת 

והשגה )ע"ד ענין הנשואין([

יח. אודות החידוש של רבינו הזקן בתורת חסידות חב"ד 
כסלו  מי"ט  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  של  במאמר  מצינו   -

עטר"ת, "רשימת דברים באותיות המחשבה"1,
המאמרים  על  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שערך  ב"מפתח"   -
דשנת תרע"ט )כמו על כל מאמרי אביו שהיו מונחים אצלו 
על הסדר, כל שנה בפני עצמה, בכרך מיוחד, ובהתחלת כל 
כרך ערך "מפתח" על מאמרי שנה זו(, כותב אודות המאמר 

די"ט כסלו "רשימת דברים באותיות המחשבה" -
דברים  רשימת  אם  כי  שאמרו,  מאמר  זה  שאין  היינו, 
שרשם לעצמו )ולכן הוא בקיצור - "א קארגער עמוד", קצת 

יותר מחצי עמוד(, וז"ל2:
הנה בריאת העולמות הי' בשביל התורה, וכמא' 3בראשית 
הי'  דהכוונה  וי"ל  כו'.  ישראל  ובשביל  כו'  התורה  בשביל 
בג"ע  ויניחהו  וזהו  למטה.  ממש  בהתגלות  התורה  שתהי' 
לעבדה ולשמרה4, לעבדה רמ"ח מ"ע ולשמרה שס"ה ל"ת5. 
וידוע דקודם החטא הי' העולם התחתון במעלה עליונה יותר, 
ידוע  שבארץ  וג"ע  היתה,  בתחתונים  שכינה  וכמא'6 עיקר 
וא"כ  במ"א7,  כמ"ש  העולם,  שבגשמי'  הרוחני  בחי'  שהוא 
ה"ה עוד למעלה מהעולם כו' )ואפשר 8דהג"ע לא נשתנה ע"י 
החטא. אמנם ידוע שע"י החטא ירדו כל העולמות ממדריגתם, 
ובמאמר  שבת,  תחום  במצות  מהאריז"ל  בטע"מ  וכמ"ש 
פ'  רשב"י  מאמרי  בשער  בשמ"ש  והוא  להרח"ו,  הפסיעות 
הי'  בתחתונים  שכינה  עיקר  שאמרו  מה  )ואפשר  קדושים( 
היינו בג"ע, וע' במד"ר ע"פ באתי לגני9(.וניתן לאדה"ר לקיים 
תומ"צ בג"ע10, דהיינו שיהי' בהתגלות ממש, וזה לא נתקיים. 
בעבודה  ממש  ובמס"נ  בנסיונות  האבות  עבודת  אח"כ  והי' 
רוחניות, שזה הי' הכנה למ"ת, ומ"מ אין זה המשכת התורה 
ממש, וכמ"ש11 וארא כו' ושמי ה' כו' לכן אמר לבנ"י אני ה' 

1( נדפס בסה"מ עטר"ת )הוצאת תשמ"ח( ע' תרעג.

בדיוק,  התיבות  לחזור  הזכרון  על  לסמוך  רוצה  שאינו  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   )2

ולכן יחזור רק תוכן הדברים. - לשלימות הענין, העתקנו בפנים לשון המאמר, ובהערות 

)מלבד ציוני מ"מ( - הדיוקים שהוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א בלשון המאמר )המו"ל(.

3( פרש"י ר"פ בראשית. ובכ"מ.

4( בראשית ב, טו.

5( אוה"ת בראשית )כרך ו תתרמא, סע"ב - בשם ארז"ל(. וראה לקו"ת שה"ש )מח, ד(. 

יל"ר עה"פ בראשית שם. זח"א כז, א. תקו"ז תכ"א )סב, א(. שם תנ"ה )פח, ב(.

6( ראה שהש"ר רפ"ה. וש"נ.

7( ראה סה"מ תרס"ב ע' רצט ואילך. ועוד )וראה גם לעיל ע' 102 ואילך(.

8( ולהעיר, שענין זה - שהג"ע לא נשתנה ע"י החטא - מוסיף רק בחצאי עיגול, ובדרך 

אפשר בלבד )"ואפשר כו'"(.

9( ראה שהש"ר רפ"ה. וש"נ.

)"ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"( נעשה עילוי  10( ומובן שע"י קיום התומ"צ בג"ע 

גדול יותר לא רק לגבי העולם התחתון כפי שהי' קודם החטא שהי' במעלה עליונה יותר, 

אלא גם לגבי גן עדן, רוחניות שבגשמיות העולם, כפי שהי' אז.

11( ר"פ וארא.

ואח"כ  כו'13.  התורה  כל  א"א  קיים  בענין  בכ"מ12  וכמבו'  כו'. 
ניתנה התורה במ"ת בהתלבשות, שבזה נמשך בחי' העצמות, 
וכמו במצות תפלין שנמשך בחי' בחי'14 העצמות, ויעקב קיים 
ונפשיות16  רוחניות  עבודה  שזהו  במקלות15,  תפלין  מצות 
בהתורה  וכן  במ"ת,  הניתן  ובתפלין  העצם,  בזה  נמשך  ואינו 
שנתלבשה בענינים שלמטה, נמשך בזה העצמות כו'. והנה17 
התורה,  פנימיות  התגלות  שיהי'  הי'  נ"ע  הבעש"ט  התגלות 
נ"ע  דהמגיד  )וידוע18  התלבשות  בבחי'  שלא  ההתגלו'  והי' 
בעת אמירת דא"ח הי' אומר שמעו סודות התורה(, ולא הי' 
העולם יכול לקבל, והי' עבודה נעלית וגבוה מאד, אבל אין זה 
התגלות עצם פנימיות התורה. ובא ע"י רבינו נ"ע בהתלבשות 

בהשגה, ובזה נמשך בחי' העצם כו'. עכ"ל.
בתורת  הזקן  רבינו  של  שהחידוש   - הדברים  ונקודת 
התורה בהתלבשות  פנימיות  התגלות  הוא  חב"ד  חסידות 
שההתלבשות  ואף  אנושי.  בשכל  להבין  שיוכלו  בהשגה, 
באותיות של הבנה והשגה היא ירידת המדרגות למטה, הרי, 
נשלמת  ועי"ז  בחי' העצם,  נמשך  דוקא  למטה  הירידה  ע"י 
צריך  אדה"ר  שהי'  הענין   - העולם  בבריאת  העליונה  כוונה 
להשלים בעבודתו, ולא אסתייע מילתא, ונשלם במ"ת, אלא 
נעשה  כן  וכמו  דנגלה דתורה,  בנוגע להעצם  זה  הי'  שבמ"ת 

ע"י תורת חסידות חב"ד בנוגע להעצם דפנימיות התורה.
ויומתק יותר ע"פ המבואר לעיל שנגלה דתורה ופנימיות 
נעשה  דתורה  שבנגלה  כשם  ובמילא,  חד,  כולא  התורה 
בפנימיות  גם  כך  למטה,  ההתלבשות  ע"י  העצם  המשכת 

התורה נעשה המשכת העצם ע"י ההתלבשות למטה.
הענין  יותר  מודגש  התורה  שבפנימיות  להוסיף,  ויש  יט. 

דהמשכת העצם שנעשה ע"י ההתלבשות למטה דוקא:
המדרש20  דברי  בפירוש  חסידות19  בדרושי  מבואר 
לעולם..  לי  וארשתיך  שנאמר21  היו,  אירוסין  הזה  "העולם 
בועליך  כי  שנאמר22  נישואין,  יהיו  המשיח  לימות  אבל 
עם  דבנ"י  הקשר  נעשה  שבמתן-תורה  כלומר,  עושיך", 
גם  תהי'  המשיח  ולימות  של אירוסין בלבד,  באופן  הקב"ה 
גו'  ההוא  ביום  "והי'  מש"נ23  גם  וזהו  השלימות דנישואין. 
תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי", ש"בעלי" הוא "לשון 

12( ראה תו"א יתרו סז, ד ואילך. ועוד.

13( יומא כח, ב. וש"נ.

14( כ"ה בגוכתי"ק, ואולי מיותר הוא )המו"ל(.

15( ראה זח"א קסא, ב ואילך. מאמרי אדה"ז תקס"ב ע' יב. אוה"ת ויצא רכג, ב. ועוד.

16( ולהעיר, שהוספת תיבה זו - )עבודה רוחניות( ונפשיות - היא חידוש שלא מצאתי 

במקום אחר.

17( ראה גם ד"ה פדה בשלום תרפ"ה פ"ג )סה"מ תרפ"ה ע' עט(.

18( ראה גם סה"ש תרצ"ו ס"ע 78.

19( לקו"ת שה"ש מח, א. סידור )עם דא"ח( ברכת נשואין קלח, ג ואילך. אוה"ת שה"ש 

ע' תז. ועוד.

20( שמו"ר ספט"ו.

21( הושע ב, כא.

22( ישעי' נד, ה.

23( הושע שם, יח. וראה אוה"ת ויחי )כרך ה( תתקצח, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בא

המשך בעמוד זצ

             

         
         

          
         

       
        

         
          

      
        

         
          

          
        

         
       

        
         

       

         
          


      

        
  

       
           

           
     

        
       

        
          

       
        

          
 













































































a`ס zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a oey`x meil inei xeriy

(â)øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³
ìà ýåýéýçlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä é §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬

:éðãáòéå énò©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¤−¦§ª¤«

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .הרֹואה אבןאבןאבןאבן ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה עזראעזראעזראעזרא.ּכי אבןאבןאבןאבן ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½
ìà ýåýé-úà eãáò eëìý:íéëìää éîå éî íëé §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח ידי על וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשיבּום אבןאבןאבןאבן ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
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להּנקם  הּתֹולדת מׁשּנה ּכאדם התעּללּתי, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹומר
ֵֵַמאחר:

וּיבא  ּפרעה ג אל מׁשה יבא לא ּכי ידענּו . ְְִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹ
עּתה  והזּכיר הּמליץ. הּוא ּכי עּמֹו, אהרן ְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹּבלא
וגרׁשם  ׁשניהם  ׁשהּוׁשבּו ּבעבּור ואהרן, ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָֹֹמׁשה
לענת. הּמּכֹות: ּבכל ּכן עׂשה ׁשּלא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבאחרֹונה,

עני: מּגזרת נפעל, ְְְִִִִִִַַָָמּבנין
ארּבה  ּבעבּור ד ּכן נקרא אּולי מין. ׁשם . ְְֲִִֵֵֶַַַָ

יתר  וכתּוב האחרים. מהּמינים רב יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
הּגדֹול. חילי ּכתּוב  ועליו הארּבה. אכל ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּגזם 

נֹוסף: האל''ף יהיה ּכן ְְִִֵֶֶָָָואם
וכּסה  ּתחסר ה לראֹות. יּוכל ולא מׁשל: ּדר . ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

מּכת  ּבין רּבים ימים ּכי יפת, אמר איׁש. ִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּלת 
מן  לכם הּצֹומח ּבעבּור הארּבה, למּכת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּברד

ֶַָהּׂשדה:

ּומלאּו ּכי ו הּקדׁש. ּבלׁשֹון מׁשּנה הּמּלה זֹו . ְְְִִִֶַַָָָֹֻ
והּנה  מהן. מלאים היּו ׁשהּבּתים ּומלאּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעם 
ּפעל  ׁשהּוא מים, ּכּדים ארּבעה מלאּו ְְִִִֶַַַַָָָָֹמצאנּו
ודגׁשּות  הּמ''ם ּבפתחּות ּכתּוב הּוא ּכאּלּו ְְְְְִֵֵַַַָיֹוצא,
ּכי  יׁשּועה רּבי אמר ה ּדגּוׁש. מהּבנין ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהלמ''ד
ּכבֹוד  חֹולק ׁשהיה מׁשה, אל ׁשב הּוא ִֵֶֶֶֶַָָָָֹוּיפן
הֹול והּוא  ּבצאתֹו, הּמל אל  ׁשּפֹונה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַלּמלכ ּות,
וככה, צרּכֹו. ּכׁשהׁשלים  אמר, ויפת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאחֹורּנית.
ּכה  וּיפן ּבמּלת יעׂשה מה והּנה ּבּבקר. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּופנית
הּוא  ּכאּלּו ּפנים, מּגזרת וּיפן, טעם והּנה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹוכה.
רׁשּותֹו. ּבלא ּפרעה מאת יצא מׁשה והּנה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹוּירא.
וצּוה  ּפרעה ׁשּכעס  ּבעבּור זה הּכת ּוב ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹוהז ּכיר

ׁשהּוׁשבּו: אחר ְְְֶַַָָלגרׁשם
וּיאמרּו ּתרצה ז הטרם ּתדע, הטרם ּפירּוׁש . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

מצרים: אבדה ּכי ל ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּיתּברר

וּיּוׁשב  וכאׁשר ח הּדבר. עצם ּכמֹו את, מּלת . ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָ
המדּבר  סימן ׁשהּיּו''ד אֹוהבי. האדם ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹיאמר
הּדבר  עצמי ׁשהּטעם אֹותי. אֹוהב יאמר ְִִֵֶַַַַַַָָֹאֹו
הרג  ראּובן ּכי אֹומר אמר אם ּכן על ְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשוה.
ּבאמר  א הרּוג. ׁשמעֹון אז ׁשמעֹון, ְְֱִִֶֶַָָֹאת
ורב  ּכמֹו ׁשוה , הּטעם  ׁשמעֹון  הרג ְְְְִֵֶַַַַַָָראּובן
ואל  אדם. אלהים ּברא אׁשר צעיר. ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹֹיעבד
ּבעבּור  הּפעּול, על לאֹות את, מּלת ּכי ְְֲִִֶַַַַַָֹּתחׁשב
הּפעל. עם ויּמצא ּברּבים, ּכן נמצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
ואמר  ּככה. ואחרים הּדֹוב, ואת הארי ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּובא
את, מּלת ּבעבּור ּכי הּמדקּדק  יהּודה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָרּבי
ּדעּתי  ּולפי וּיּוׁשבּו. אמר ולא וּיּוׁשב ְְְְִִַַַַַַָָֹאמר
העּקר. הּוא מׁשה ּכי  ּבעבּור וּיּוׁשב, אמר ֲִִִֶַַַַָָָֹּכי
עּקר  היתה היא ואהרן, מרים וּתדּבר ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹוככה ,

ִַהּדּבּור:
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ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ועׂשה (רׁש"י . . ונתחּזק ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין  ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּתׁשּובה

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוזהּו ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה ּבידֹוללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבלללללעׂשֹות ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

את  מקרבת – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
ְַָהּגאּולה.

עליו, ּומׁשּפיע ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ויּכנס  'יבֹוא' הּנלמד ׁשהּתכן הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים הּנלמד והעניין ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּוא
התאחדּות  – ה' עבֹודת עניני ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָּבפנימּיּותֹו,

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית ְְְְֲִִִֵֵַַָָוהתקּׁשרּות
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ה'ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות נּסי ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ְְְִָונפלאֹותיו.
עצמֹו, הּקּב"ה למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו את יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא המבּקׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
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i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א ּבמצרים.(שמואל האמּור ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון א)ואינֹו לי",(איכה עֹוללּת ּכאׁשר למֹו "ועֹולל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לי" עֹולל עזרא עזרא עזרא עזרא ."אׁשר אבןאבןאבןאבן ֲִֶַ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּפרעה  אל ּבא ואל א הּפעם, זאת אליו ּבא . ְְֵֶַַַַַָֹֹֹֹ
אני  ּכי עּתה. עד לּבֹו ׁשחּזק ּבעבּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּתׁשּתֹומם 
ׁשּיר ּבעבּור עבדיו, לב ואת לּבֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהכּבדּתי
את  ׁשהכּבדּתי וטעם הארּבה. מּכת ּבבֹוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָלּבם

למען  ּדעת לּבֹו ואין ּבקרּבֹו. אּלה אֹותֹותי ׁשיתי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַ

ּכמֹו ׁשיתי ּכי אֹומרים יׁש ּכי ׁשוה, ספרד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָחכמי
יׂשים, יׁשית, וככה, להם. והּדֹומה ׂשימּו, ְְִִִִֶֶַָָָָָּבינּו,
ׁשהּוא  וי''א  הּסימנים . ּבכל להם והּדֹומה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָיבין,
ׁשּמצאּו ּבעבּור חסר. הּבנין והּוא הפעיל, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּבנין 
ׂשׂש ּכאׁשר לטֹוב עלי לׂשּוׂש אּלם, יׂשּום מי ְֲִִֵֶֶַָָָָאֹו

ּכמֹו יׂשיׂש, וי''א הּקל. מּבנין ׁשהּוא ,אבֹותי ְְְֲִִִֶֶַַַַָעל
הּקל: מּבנין והּכל ׂשּומי, ּכמֹו ו ׁשיתי ְְְְְִִִִִַַַַָֹויׂשּוׂש.

ּתסּפר  ּולמען ּכל ב ּכנגד ׁשהּוא ידּבר למׁשה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּכל  ׁשּידעּו ה', אני ּכי וידעּתם וככה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,
אדם, ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה זה. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל



סי `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a oey`x meil inei xeriy

(â)øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³
ìà ýåýéýçlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä é §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬

:éðãáòéå énò©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¤−¦§ª¤«

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .הרֹואה אבןאבןאבןאבן ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה עזראעזראעזראעזרא.ּכי אבןאבןאבןאבן ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½
ìà ýåýé-úà eãáò eëìý:íéëìää éîå éî íëé §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח ידי על וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשיבּום אבןאבןאבןאבן ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

להּנקם  הּתֹולדת מׁשּנה ּכאדם התעּללּתי, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹומר
ֵֵַמאחר:

וּיבא  ּפרעה ג אל מׁשה יבא לא ּכי ידענּו . ְְִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹ
עּתה  והזּכיר הּמליץ. הּוא ּכי עּמֹו, אהרן ְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹּבלא
וגרׁשם  ׁשניהם  ׁשהּוׁשבּו ּבעבּור ואהרן, ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָֹֹמׁשה
לענת. הּמּכֹות: ּבכל ּכן עׂשה ׁשּלא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבאחרֹונה,

עני: מּגזרת נפעל, ְְְִִִִִִַַָָמּבנין
ארּבה  ּבעבּור ד ּכן נקרא אּולי מין. ׁשם . ְְֲִִֵֵֶַַַָ

יתר  וכתּוב האחרים. מהּמינים רב יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
הּגדֹול. חילי ּכתּוב  ועליו הארּבה. אכל ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּגזם 

נֹוסף: האל''ף יהיה ּכן ְְִִֵֶֶָָָואם
וכּסה  ּתחסר ה לראֹות. יּוכל ולא מׁשל: ּדר . ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

מּכת  ּבין רּבים ימים ּכי יפת, אמר איׁש. ִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּלת 
מן  לכם הּצֹומח ּבעבּור הארּבה, למּכת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּברד

ֶַָהּׂשדה:

ּומלאּו ּכי ו הּקדׁש. ּבלׁשֹון מׁשּנה הּמּלה זֹו . ְְְִִִֶַַָָָֹֻ
והּנה  מהן. מלאים היּו ׁשהּבּתים ּומלאּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעם 
ּפעל  ׁשהּוא מים, ּכּדים ארּבעה מלאּו ְְִִִֶַַַַָָָָֹמצאנּו
ודגׁשּות  הּמ''ם ּבפתחּות ּכתּוב הּוא ּכאּלּו ְְְְְִֵֵַַַָיֹוצא,
ּכי  יׁשּועה רּבי אמר ה ּדגּוׁש. מהּבנין ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהלמ''ד
ּכבֹוד  חֹולק ׁשהיה מׁשה, אל ׁשב הּוא ִֵֶֶֶֶַָָָָֹוּיפן
הֹול והּוא  ּבצאתֹו, הּמל אל  ׁשּפֹונה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַלּמלכ ּות,
וככה, צרּכֹו. ּכׁשהׁשלים  אמר, ויפת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאחֹורּנית.
ּכה  וּיפן ּבמּלת יעׂשה מה והּנה ּבּבקר. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּופנית
הּוא  ּכאּלּו ּפנים, מּגזרת וּיפן, טעם והּנה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹוכה.
רׁשּותֹו. ּבלא ּפרעה מאת יצא מׁשה והּנה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹוּירא.
וצּוה  ּפרעה ׁשּכעס  ּבעבּור זה הּכת ּוב ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹוהז ּכיר

ׁשהּוׁשבּו: אחר ְְְֶַַָָלגרׁשם
וּיאמרּו ּתרצה ז הטרם ּתדע, הטרם ּפירּוׁש . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

מצרים: אבדה ּכי ל ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּיתּברר

וּיּוׁשב  וכאׁשר ח הּדבר. עצם ּכמֹו את, מּלת . ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָ
המדּבר  סימן ׁשהּיּו''ד אֹוהבי. האדם ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹיאמר
הּדבר  עצמי ׁשהּטעם אֹותי. אֹוהב יאמר ְִִֵֶַַַַַַָָֹאֹו
הרג  ראּובן ּכי אֹומר אמר אם ּכן על ְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשוה.
ּבאמר  א הרּוג. ׁשמעֹון אז ׁשמעֹון, ְְֱִִֶֶַָָֹאת
ורב  ּכמֹו ׁשוה , הּטעם  ׁשמעֹון  הרג ְְְְִֵֶַַַַַָָראּובן
ואל  אדם. אלהים ּברא אׁשר צעיר. ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹֹיעבד
ּבעבּור  הּפעּול, על לאֹות את, מּלת ּכי ְְֲִִֶַַַַַָֹּתחׁשב
הּפעל. עם ויּמצא ּברּבים, ּכן נמצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
ואמר  ּככה. ואחרים הּדֹוב, ואת הארי ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּובא
את, מּלת ּבעבּור ּכי הּמדקּדק  יהּודה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָרּבי
ּדעּתי  ּולפי וּיּוׁשבּו. אמר ולא וּיּוׁשב ְְְְִִַַַַַַָָֹאמר
העּקר. הּוא מׁשה ּכי  ּבעבּור וּיּוׁשב, אמר ֲִִִֶַַַַָָָֹּכי
עּקר  היתה היא ואהרן, מרים וּתדּבר ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹוככה ,

ִַהּדּבּור:



a`סב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈

:ïk-äéäé àì¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו ּכבד (יואל ׁשהיה למדנּו מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

אּלא  היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשל
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין יהיה ׁשל ולא היה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(åè)-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤
ãøaä øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®
:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א עזרא עזרא עזרא עזרא .ירק, אבןאבןאבןאבן »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦
ìà ýåýéìýíëìå íëé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)ýåýéì eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´
ìàýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)äaøàä-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½
ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני ּבמזרחּהאֹומר וגם «»ֲִַַָ»»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מזרח, לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל, ארץ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשל
כג)ׁשּנאמר: ּבפלׁשּתים:(לקמן ׁשּנאמר היה, ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף (צפניה "מּים ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּכרתים"ב) ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים מהםאף רבה)ׁשּמלחּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא :אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  ּבפאֹות, נקּדם ׁשהּוא ּבעבּור קדים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָונקרא
מערב, נקרא ע''כ לזרֹוח. הּׁשמׁש ּתחל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשם 
ולא  ואחֹור ואינּנּו, אהל קדם הן ּכמֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶָָֹֹאחֹור.
והּניחֹו מּמקֹומֹו, הארּבה. את נׂשא לֹו: ְְְִִִִֶֶַָָָָאבין

מצרים: ממלכֹות ְְְִִַַָָּבכל
וּיעל  על יד נכּתב ּכן, יהיה לא ואחריו אמר . ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבּואה: ְִַָּפי
ויכס  הארּבה טו ּכי הארץ, וּתחׁש טעם . ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעֹולם  ּכי הארץ, ּובין הּׁשמׁש ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהבּדיל
היא: חׁש ִֶֶָָֹהארץ

לקרא  ּפרעה וימהר והֹוסיף טז ׁשלּוחיו. יד על . ְְְְְִִֵַַַַַָֹֹ
ּבקלֹון  אֹותם ׁשּגרׁש ּבעבּור חטאתי להם ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר

ּפניו: ֵֵָָמאת
נא  ׂשא ועּתה אפרׁשנה יז נא, ׂשא מּלת . ְְֲִֶַַָָָָָָָ

לא  ּכי הּפעם. א וטעם תּׂשא. ּכי ְְִִִַַַַַַַָָָֹּבפרׁשת
ׁשהיה  ּובעבּור הּׁשם. ּפי למרֹוד עֹוד ְֱֲִִֵֶֶַַָָָאחטא
ויצא  העם. ׁשּיׁשלח לֹו אמר לא מׁשה, ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹּכע ּוס

וּיעּתר: ּכמׁשּפטֹו, לעיר ְְְִִִֶַַָָמחּוץ
ים  רּוח ה' וּיהפ ּבלׁשֹון יט ים מערב נקרא . ְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

מּספרד, הּיֹוצא הּגדֹול הּים ּבעבּור ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹהּקדׁש,

והּוא  יׂשראל, ארץ אל מצרים ארץ על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוע ֹובר
יׂשראל  ּכי אֹוקינֹוס, ים ואינּנּו מערב. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלפאת
הּגדֹול, הּים ספרד ים ונקרא .ּכ ּכל ירׁשּו ְְְְִַַַַָָָָָָָֹלא
ּוׁשאר  ּפרסאֹות, מאֹות ג' ׁשרחּבֹו ְְְֲֵֶַַָָָּבעבּור
ּכּנרת  וים סּוף, ּכים יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּימים
ׁשלׁשים  רחב ׁשּיהיה ּבהם אין הּמלח, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוים

ְַָּפרסה:
וּיחזק  ליטּמא כ ּבא חז''ל ׁשאמרּו ּדר על . ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לֹו: ְִּפֹותחין

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ipy meil inei xeriy

(è)eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי ואת אף «¬∆¬««∆¿∆¿ְֲִֶֶַַַַַֹ
אמרּתם  ּכאׁשר ÌÎÈt.הּבקר, „‚ ‰Ú¯ Èk e‡¯∑,רעה ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְֲֲֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ּפרעה: להם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל לב)ּוכׁשחטאּו לאמר (לקמן מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לדם  הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם"? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּברעה
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל ה)מילה ּדם (יהושע לכם: אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין עזרא עזרא עזרא עזרא .אנּו אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבד ּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ÌÈL˜·Ó.ּכאׁשר Ìz‡ d˙‡ Èk∑ …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑,קצר לׁשֹון זה ולא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ְֲֵֶָָָֹ

המגרׁש מי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרׁש אבןאבןאבןאבן ְִֵֵַַָ

ß hay 'b ipy mei ß

(áé)íéøöî õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤¦§©¸¦Æ
áNò-ìk-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàä«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä̈½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת עזראעזראעזראעזרא.ּבׁשביל אבןאבןאבןאבן »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑ּכמֹו היתה, מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּמפרׁש אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַָָֹ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

dxezd lr `xfr oa`

לנּו ה' חג ּכי עלט מצּוה והּוא לזּבח. . ְְְִִֶַַַַָֹ
ָֻּכּלנּו:

עּמכם: אֹומרים ׁשאּתם ה'. כן יהי וּיאמר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹ{י}
הרעה  ּכי ּפניכם. נגד רעה ּכי ראּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָוטעם
הּטעם  זה ועם היא. ּפניכם ונגד מּכם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָקרֹובה
ׁשאעׂשה  ּדין ּכי מבּקׁשים, אּתם אֹותּה ּכי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדבק .

ּפרעה ח ׁשב ועּתה לברח.ּככה. רֹוצים ׁשהם ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיׁשּובּו לפרעה אמר לא אדֹונינּו מׁשה ּכי ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹודע 
ׁשלׁשת  ּדר ׁשּירחיקּו אמר רק ׁשּיכּזב. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעֹוד,

ּכן  על ׁשּיׁשּובּו, היתה הּמצרּיים ודעת ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָימים.
להם  נתן ׁשאּלּו אחר, ּדבר ּובעבּור ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהׁשאיל ּום.
רֹודף  היה לא יׁשּובּו, ולא ללכת רׁשּות ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹּפרעה
ׁשּירּדף  עד ּכן לעׂשֹות צּוה והּׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאחריהם.
וּיׁשּובּו מפרׁש, זה והּנה וּיטּבע. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאחריהם,
אחרי  להרהר ואין החירֹות. ּפי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַוּיחנּו
אע''פ  ּבחכמה, עׂשה ׁשהּכל הּׁשם, ְְֲֵֵֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּבדברי  והּנה החכמים. מעיני נעלמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהיא
הּבכאים, ּבראׁשי הּצעדה קֹול את ּכׁשמע ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּדוד 

ּבמחנה  להּכֹות לפני ה' יצא אז ּכי ּתחרץ. ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָאז
ְְִִּפלׁשּתים:

ּבכל  ּגבר מּלת הּגברים. נא לכּו כן לא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ{יא}
אֹותּה ּכי אדם: מּלת כן ולא הּזכרים, הם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּמקרא
למעלה: הּנזּכרת הרעה על מבּקׁשים. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָאּתם

ּבארּבה  טעם יב ּכי הּכהן, מׁשה רּבי אמר . ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
נכֹון. זה ואין ּבמטה. ׁשם ׁשארּבה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבארּבה,

ׁשּיבא: ּבעבּור ּבארּבה, הּטעם ְֲֶֶַַַַַַָָֹרק
קדים  שם.יג מזרחה קדמה ּכי הּתאר, ׁשם . ְְִִִֵֵַַָָָָֹ



סג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈

:ïk-äéäé àì¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו ּכבד (יואל ׁשהיה למדנּו מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

אּלא  היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשל
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין יהיה ׁשל ולא היה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(åè)-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤
ãøaä øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®
:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א עזרא עזרא עזרא עזרא .ירק, אבןאבןאבןאבן »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦
ìà ýåýéìýíëìå íëé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)ýåýéì eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´
ìàýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)äaøàä-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½
ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני ּבמזרחּהאֹומר וגם «»ֲִַַָ»»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מזרח, לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל, ארץ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשל
כג)ׁשּנאמר: ּבפלׁשּתים:(לקמן ׁשּנאמר היה, ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף (צפניה "מּים ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּכרתים"ב) ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים מהםאף רבה)ׁשּמלחּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא :אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  ּבפאֹות, נקּדם ׁשהּוא ּבעבּור קדים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָונקרא
מערב, נקרא ע''כ לזרֹוח. הּׁשמׁש ּתחל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשם 
ולא  ואחֹור ואינּנּו, אהל קדם הן ּכמֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶָָֹֹאחֹור.
והּניחֹו מּמקֹומֹו, הארּבה. את נׂשא לֹו: ְְְִִִִֶֶַָָָָאבין

מצרים: ממלכֹות ְְְִִַַָָּבכל
וּיעל  על יד נכּתב ּכן, יהיה לא ואחריו אמר . ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבּואה: ְִַָּפי
ויכס  הארּבה טו ּכי הארץ, וּתחׁש טעם . ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעֹולם  ּכי הארץ, ּובין הּׁשמׁש ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהבּדיל
היא: חׁש ִֶֶָָֹהארץ

לקרא  ּפרעה וימהר והֹוסיף טז ׁשלּוחיו. יד על . ְְְְְִִֵַַַַַָֹֹ
ּבקלֹון  אֹותם ׁשּגרׁש ּבעבּור חטאתי להם ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר

ּפניו: ֵֵָָמאת
נא  ׂשא ועּתה אפרׁשנה יז נא, ׂשא מּלת . ְְֲִֶַַָָָָָָָ

לא  ּכי הּפעם. א וטעם תּׂשא. ּכי ְְִִִַַַַַַַָָָֹּבפרׁשת
ׁשהיה  ּובעבּור הּׁשם. ּפי למרֹוד עֹוד ְֱֲִִֵֶֶַַָָָאחטא
ויצא  העם. ׁשּיׁשלח לֹו אמר לא מׁשה, ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹּכע ּוס

וּיעּתר: ּכמׁשּפטֹו, לעיר ְְְִִִֶַַָָמחּוץ
ים  רּוח ה' וּיהפ ּבלׁשֹון יט ים מערב נקרא . ְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

מּספרד, הּיֹוצא הּגדֹול הּים ּבעבּור ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹהּקדׁש,

והּוא  יׂשראל, ארץ אל מצרים ארץ על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוע ֹובר
יׂשראל  ּכי אֹוקינֹוס, ים ואינּנּו מערב. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלפאת
הּגדֹול, הּים ספרד ים ונקרא .ּכ ּכל ירׁשּו ְְְְִַַַַָָָָָָָֹלא
ּוׁשאר  ּפרסאֹות, מאֹות ג' ׁשרחּבֹו ְְְֲֵֶַַָָָּבעבּור
ּכּנרת  וים סּוף, ּכים יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּימים
ׁשלׁשים  רחב ׁשּיהיה ּבהם אין הּמלח, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוים

ְַָּפרסה:
וּיחזק  ליטּמא כ ּבא חז''ל ׁשאמרּו ּדר על . ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לֹו: ְִּפֹותחין



a`סד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iyily meil inei xeriy

(âë)ìL åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àìúL «Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤
:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß hay 'c iyily mei ß

(ãë)ýåýé-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤§Ÿ̈½
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ מּצג עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבמקֹומֹויהא אבןאבןאבןאבן À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½
ìà ýåýé-úà ãáòìý-úà ãáòp-äî òãð-àì eðçðàå eðé ©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

a-ãò ýåýé:änL eðà §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד ּׁשּיׁשּכּמה מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.ּבידינּו אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL:עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)úBàø óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå:E ©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«
i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)-ìò àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©
BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½

:äfî íëúà Løâé Løb äìk̈¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּלכם אבןאבןאבןאבן »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

מּתחּתיו  איׁש קמּו ולא ׁשבּוכג ּכמֹו מּביתֹו. . ְְְְִִִֵַָָֹ
אֹור: ּבלא ילכּו אנה ּכי ּתחּתיו. ְְְִִֵַָָָֹאיׁש

וּיקרא  רק כד אֹור: ׁשראּו ימים ג' אחר . ְִִֶַַַַָָָ
מׁשה, ּבלב מה  לדעת יּצג. ּובקרכם ְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻצאנכם
ּכמֹו ,יל טּפכם ּגם ואמר לברח. ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹאם

ּובזקנינּו ּבנערינּו ּבתחּלה, מׁשה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאמר
:ֵֵנל

ּבידינּו ּתּתן אּתה ּגם לּתן כה חּיב אּתה ּגם . ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
:ּבעד להקריב ועֹולֹות, זבחים ְְְְְְִִֵַַַָָּבידינּו

וגם  ׁשּיהיה כו מין מאיזה ּפרסה. תּׁשאר לא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וכּמה  נבחר, מין זה אי נדע ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹממקנינּו.

ּנעבד: מה טעם וזהּו מּמּנּו. ְְֲִִֶֶַַַַַֹנקריב
וּיחזק  ואּמץ כז רּוחֹו את ה' הקׁשה ּכי ּכדר . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ

לבבֹו: ְֶָאת

ּתמּות  ׁשּתמרדכח מיתה חּיב ּתהיה אּתה . ְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ְַַּבּמלכּות:

ּדּברּת ּכן ולא כט צלפחד: ּבנֹות ּכן ּכמֹו . ְְְְְְִֵֵַָָָֹ
אלי אבֹוא לא ׁשאני .ּפני ראֹות עֹוד ְֲִִֵֶֶֶָָֹאֹוסיף

לעֹולם: ְָעֹוד
ה' וּיאמר ּבּפסּוק א ּדבקה ׁשּתהיה ראּוי היה . ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונכנסה  ה'. אמר ּכה מׁשה וּיאמר ּפרׁשת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּזה,

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ipy meil inei xeriy

(àë)éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי.LÓÈÂ∑ ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ¿»≈
על  מקּפיד הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכמֹו

ּכגֹון: יג)חסרֹונּה, וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב ּכמֹו(שמואל חיל", "וּתזרני ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס אבל וּתאּזרני. הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור כח)אין (דברים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", עזרא עזרא עזרא עזרא ."ממּׁשׁש אבןאבןאבןאבן ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

(áë)-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨
ìL íéøöî õøà:íéîé úL ¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל רבה)חׁש ,(בשמות «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א  ימים ׁשלׁשת יכֹול ועֹוד אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

עיי"ש)ליׁשב רבה. ּומתּו(שמות לצאת רֹוצים היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, ּובמקֹום את ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ימים ׁשלּוׁש ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, טרציינ"א .ימים, ְִ¿…∆»ƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zFgiU ihETl)¦¥¦

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, אּלּו(רׁש"י ּדוקא ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּיֹום  מבאר, הּדבר ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּסרבּו
ּבין  הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה מצרים ּגאּלת ּכאן: זה ּדר ועל סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּכּפּור

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `"lg ,jli`e 80 'nr d"g y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו .(רׁש"י)אני ְְְְְֲִִִִִֵַָ

ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּכל (פרשתנו להן ּומראה ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכלי

ּבמעׂשה  ולא טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי כז־כח)נּסים לה, ויקהל פ' חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה .(ראה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם זה ּפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל
הּטבע, ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם עזרא עזרא עזרא עזרא אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr `xfr oa`

וּיאמר  ּבידֹו,כא היה הּמּטה ּכי הּסברא מּדר . ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אמר  .חׁש וימׁש ּכתּוב : ׁשאינּנּו ּפי על ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאף
ּכי  והּטעם וימיׁש. ּכמֹו חׁש וימׁש ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹיפת,
אחר  וּיבא ידּוע. להם ׁשהיה חׁש ּכל ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹימיׁש
ּומּלת  אל''ף, חסר הּוא ּכי וי''א מּמּנּו. ְֲִִִֶֶַַָָעב
אמׁש ּכמֹו ׁשעבר, הּלילה הּקד ׁש ּבלׁשֹון ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאמׁש
הּׁשי''ן  ּכי אמ''ס, ערבי ּובלׁשֹון אלי. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאמר

שמ''ס. ׁשמׁש ּכמֹו הּמּלֹות. ּברב ''ּבסמ ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹיתחּלף
וימׁש ּכי ּדעּתי ּולפי לפרּוׁשם. טעם אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוהּנה
מּפעלי  ׁשהּוא ּבעבּור טענה ואין ימּׁשׁש. ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָמּגזרת 

יד  הענין, ּבזה ּכמֹוהּו ּכי ימיׁשּון.הּכפל, ולא יהם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו יחיד. לׁשֹון מצרים ּכי מצרים, על ְְְְְִִִִִִַַַָָוׁשב
ׁשּימׁשׁשּו הּטעם והּנה אנּוסה. מצרים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוּיאמר
ׁשל  האֹור ּכי  עב, יהיה ּכ ׁשּכל ,החׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּבידם 

איׁש ראּו לא והעד, הּנר. ולא ידלק לא ְְְִִֵֵֵַַָָֹֹֹאׁש
הּנרֹות: ּבאֹור ולא הּיֹום ּבאֹור לא אחיו, ְְְִֵֶַַָֹֹאת

וּיט  על כב  אּלא ימים, ג' ׁשהיּו ידעּו ולא . ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
אוקינּוס  ּבים והּנה אֹור. להם ׁשהיה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפי
ּבין  להפריׁש אדם יּוכל ׁשּלא עב חׁש ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹיבא
חמּׁשה  לפעמים זה ויעמד לילה, ּובין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹיֹום

רּבֹות: ּפעמים ׁשם הייתי ואני ְֲִִִִִַַָָָָימים.



סה `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iyily meil inei xeriy

(âë)ìL åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àìúL «Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤
:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß hay 'c iyily mei ß

(ãë)ýåýé-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤§Ÿ̈½
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ מּצג עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבמקֹומֹויהא אבןאבןאבןאבן À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½
ìà ýåýé-úà ãáòìý-úà ãáòp-äî òãð-àì eðçðàå eðé ©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

a-ãò ýåýé:änL eðà §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד ּׁשּיׁשּכּמה מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.ּבידינּו אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL:עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)úBàø óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå:E ©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«
i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)-ìò àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©
BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½

:äfî íëúà Løâé Løb äìk̈¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּלכם אבןאבןאבןאבן »»ְְְִִֶַַָָָָֻ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

מּתחּתיו  איׁש קמּו ולא ׁשבּוכג ּכמֹו מּביתֹו. . ְְְְִִִֵַָָֹ
אֹור: ּבלא ילכּו אנה ּכי ּתחּתיו. ְְְִִֵַָָָֹאיׁש

וּיקרא  רק כד אֹור: ׁשראּו ימים ג' אחר . ְִִֶַַַַָָָ
מׁשה, ּבלב מה  לדעת יּצג. ּובקרכם ְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻצאנכם
ּכמֹו ,יל טּפכם ּגם ואמר לברח. ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹאם

ּובזקנינּו ּבנערינּו ּבתחּלה, מׁשה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאמר
:ֵֵנל

ּבידינּו ּתּתן אּתה ּגם לּתן כה חּיב אּתה ּגם . ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
:ּבעד להקריב ועֹולֹות, זבחים ְְְְְְִִֵַַַָָּבידינּו

וגם  ׁשּיהיה כו מין מאיזה ּפרסה. תּׁשאר לא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וכּמה  נבחר, מין זה אי נדע ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹממקנינּו.

ּנעבד: מה טעם וזהּו מּמּנּו. ְְֲִִֶֶַַַַַֹנקריב
וּיחזק  ואּמץ כז רּוחֹו את ה' הקׁשה ּכי ּכדר . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ

לבבֹו: ְֶָאת

ּתמּות  ׁשּתמרדכח מיתה חּיב ּתהיה אּתה . ְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ְַַּבּמלכּות:

ּדּברּת ּכן ולא כט צלפחד: ּבנֹות ּכן ּכמֹו . ְְְְְְִֵֵַָָָֹ
אלי אבֹוא לא ׁשאני .ּפני ראֹות עֹוד ְֲִִֵֶֶֶָָֹאֹוסיף

לעֹולם: ְָעֹוד
ה' וּיאמר ּבּפסּוק א ּדבקה ׁשּתהיה ראּוי היה . ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונכנסה  ה'. אמר ּכה מׁשה וּיאמר ּפרׁשת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּזה,



a`סו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(ä)áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

:äîäa§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו מצרים לּמה על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

‰ÁÙM‰ ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ ולּמה ּבכלל, היּו הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹ
מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני  ּבצרתם לקּו ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑.לּה עֹובדין ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿…¿¿≈»ְְִִֶָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע הּוא ּברּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)ּוּכׁשהּקדֹוׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

(å)àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ
óñú àì eäîëå äúéäð: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éða-ãòå Léàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר את (יהושע לאיׁש יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא ה)לׁשֹונֹו", ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חריף (משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
י)וׁשנּון, א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ עזראעזראעזראעזרא.יבּדיל אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲִִִִִִַַָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà-íòî àöiå àöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬¥«¦

:óà-éøça äòøt©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא קב)עּמי", EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑והּלּוכ עצת אחר .ההֹולכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְְְְֲִִַַַָ
‡ˆ‡ ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו מּלפניו ּכׁשּגמר ‡Û.יצא È¯Áa∑ ׁשאמר על ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְְִֶַָָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ

ראֹות  ּתסף "אל עזראעזראעזראעזרא.ּפני"לֹו: אבןאבןאבןאבן ְֶַַָֹ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

חצי  רגע לידע ּבחכם יכלת אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹוידּוע 
ׁשל  ּגדֹולים ּבכלים ּגדֹול ּבטרח אם ּכי ְְְִִִִֵֶַַָֹהּיֹום,

ׁשהּוא הּלילה חצי ּכי ואף קׁשה.נחׁשת. יֹותר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכחצֹות  ּפירּוׁש ּכי זה. לכל צר אין ּדעּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹּולפי
הראׁשֹון. הּלילה חצי יעבֹור ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָהּלילה,
הּנאמן, והעד הּנׁשאר. הּלילה ּבחצי ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָוככה
חצֹות  וּילפת. האיׁש וּיחרד הּלילה ּבחצי ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָויהי
על  יֹוצא אני וטעם :ל להֹודֹות אקּום ְְְֲִֵַַַַָָָלילה

הּׁשם: מאת הּיֹוצאת ְֵֵֵֵֵַַַָהּגזרה
ּכסאֹו על הּיֹוׁשב ּכסאֹוה על לׁשבת הראּוי . ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבן  ׁשהּוא מצרים מּכל הּנכּבד והז ּכיר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָאחריו .
מהּכל, והּנבזה לֹו. עבדים ׁשהּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאדֹוניהם,
אחר  אׁשר וטעם עבד: ׁשה ּוא הּׁשפחה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבכ ֹור

ּבבית  טֹוחן ויהי ּכמֹו טֹוחן, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָהרחים.
אינם  הּנביאים ּכי אמרּתי ּוכבר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָהאסּורים.
מּלת  ּכי הּטעמים. רק הּמּלֹות ְְִִִִִַַַַָׁשֹומרים
וׁשקר, וׁשוא וׁשמֹור, וזכֹור הׁשקיני. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהגמיאיני,
ועֹוד  ּבּטעם. ׁשוים תתאּוה, ולא תחמד ְְְְִִֶַַַַַָֹֹֹלא
ּבכֹור  והּנה מׁשה. ּבתפּלת זה על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹאדּבר
ׁשפחה  הּׁשבּויה ּכי הּׁשבי, ּבכֹור ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָהּׁשפחה 
ּכמנהג  ּבּלילה הּבֹור ּבבית ותיׁשן ְְְְְִִִֵַַַַַָהיא,
אֹותי  ׂשמּו ּכי יֹוסף, הזּכיר ּכאׁשר ְֲֲִִִִִֵֶַָָהאסּורים,

ַּבּבֹור:
והיתה  לֹומר,ו הּמקרא ּבכל ּכזאת ראינּו לא . ְְְְִִַַָָָָָָֹֹ

ותחסר  תֹוסיף. לא וכמֹוה ּו נהיתה לא ְְְְְִִֶַָָָֹֹּכמֹוהּו
נהיתה  לא ּכמֹוהּו אׁשר הּוא, וככה על, ְְֲִִֶַַָָָָָֹמּלת 

ּכמֹוהּו. וטעם צעקה: תֹוסיף לא ּכמֹוהּו ְְְִַַַָָָָֹועל
להם: והּדֹומה מות, אֹו ׁשבר אֹו ְֶֶֶֶֶַָָׁשֹוד

לׁשֹונֹו ּכלב יחרץ לא לא ז ּכמֹו ׁשּיפחידם . ְְְֱִֵֶֶֶֶַַֹֹ
והּטעם  לׁשֹונֹו. את לאיׁש יׂשראל לבני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָחרץ
יחרץ  לא ּבארץ והּנה .נֹוׁש אֹו נֹובח ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
יׁשלח  ּכי ואף ולבהמּתם. לׁשֹונֹו ּכלב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלהם

ּבכֹוריהם: להּכֹות מׁשחית הּׁשמים ְְְִִִֵֶַַַַָמן
וירדּו וכל ח .ּפי על לאמר לי והׁשּתחוּו . ְְְְְֲִִִֵַַָָֹ

ׁשאֹוליכם  ּברׁשּות ׁשהם .ּברגלי אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָהעם
והּנה  ּברגליו. וּיעל ּכמֹו ׁשארצה, הּמקֹום  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָאל 
יצא  ּפני, ראֹות ּתֹוסף אל לֹו ׁשאמר ְֲֶֶַַַַָָָָּבעבּור

אף: ֳִַָּבחרי

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|äMàå eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡ ¯ac∑(ז אברהם:(ברכות צּדיק, אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו ."ועבדּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `"kg y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

וגווגווגווגו'''' ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסףכסףכסףכסף ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ואילך)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

יצאּו כן ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
מתאים  היה ּדלכאֹורה מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּברכּוׁש
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻיֹותר

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש אמר (צא, מּמּנּו, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מצאּו ולא . . ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּגביהא
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה",

ׂשכר  ּכתׁשלּום ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹועל
(ׁשּמּג יׂשראל ּבני ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם יע (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

וק"ל. מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר־ עזרא עזרא עזרא עזרא להם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|äLî Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À
íòä éðéòáe äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb: ¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן ולא (יא, החן נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת יג)קּבל ׁשל (יג, ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא מצרים. אבןאבןאבןאבן ְִִַ

ß hay 'd iriax mei ß

(ã)àöBé éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬¥−
:íéøöî CBúa§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
‰ÏÈl‰.ּפניו  ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּפׁשּוטֹו,(תהלים זהּו ּבנּו", אּפם "ּבחרֹות ָָ«¬…««¿»ְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ד)ליּׁשבֹו מׁשה:(ברכות ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּדאי  מׁשה ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ'ּכחצֹות',

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא, אבןאבןאבןאבן ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

להֹורֹות  והּטעם, אחד. נגע עֹוד  ּפרׁשת  ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָּביניהם
נאמר  וזה לֹו. נאמר ּומתי ה', אמר ּכה ׁשאמר ְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה 
.ּבכֹור ּבנ את הֹורג אנכי  הּנה עֹוד, ּבמדין ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹלֹו
סיני  ּבהר הּׁשם מאת צּוה ּבכֹורים מּכת ְְְִִִֵֵֵַַַַָָּובבֹוא
לּמה  ּפרׁשּתי ּוכבר רעהּו. מאת איׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּׁשּיׁשאלּו
ּכתיב  וכאן מּׁשכנּתּה, אּׁשה וׁשאלה ּכתּוב ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָׁשם

וּיאמר  ּפירּוׁש והּנה רעהּו. מאת איׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַֹוּיׁשאלּו
זה  הּׁשם אמר ּוכבר אחד, נגע עֹוד מׁשה אל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה'
ּכאׁשר  יגרׁש, ּגרׁש וּיאמר ּככה. רּבים ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמׁשה,

מארצֹו: יגרׁשם חזקה ּוביד ְְְְֲֵֵַַָָָָָאמר
נא  ּדּבר עּתה:ב הּוא ּכי נא, ּפרׁשּתי ּכבר . ְְִִֵֶַַַָָָָ

וּיּתן  ּׁשהבטיח ג מה קּים הּׁשם ּכי הּכתּוב סּפר . ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

האיׁש ּגם  וטעם העם : חן  את ונתּתי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמׁשה,
אֹותם  מׁשאילים מהם רּבים היּו ּכי ְִִִִֵֶֶַַָָֹמׁשה.
מצרים: עם העם. ּובעיני מׁשה: ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹמּפני

הּלילה  ּכחצֹות ּכחצֹות,ד ׁשאמרּו מדקּדקים יׁש . ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָ
הּלילה  חצי יהיה ּכאׁשר והּטעם, הּפעל. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹׁשם
הּלילה. ּבחצי ויהי ּכמֹו לדּמֹותֹו רצּו ּכי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבׁשוה.



סז `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(ä)áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

:äîäa§¥¨«
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חצי  רגע לידע ּבחכם יכלת אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹוידּוע 
ׁשל  ּגדֹולים ּבכלים ּגדֹול ּבטרח אם ּכי ְְְִִִִֵֶַַָֹהּיֹום,

ׁשהּוא הּלילה חצי ּכי ואף קׁשה.נחׁשת. יֹותר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכחצֹות  ּפירּוׁש ּכי זה. לכל צר אין ּדעּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹּולפי
הראׁשֹון. הּלילה חצי יעבֹור ּכאׁשר ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָהּלילה,
הּנאמן, והעד הּנׁשאר. הּלילה ּבחצי ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָוככה
חצֹות  וּילפת. האיׁש וּיחרד הּלילה ּבחצי ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָויהי
על  יֹוצא אני וטעם :ל להֹודֹות אקּום ְְְֲִֵַַַַָָָלילה

הּׁשם: מאת הּיֹוצאת ְֵֵֵֵֵַַַָהּגזרה
ּכסאֹו על הּיֹוׁשב ּכסאֹוה על לׁשבת הראּוי . ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבן  ׁשהּוא מצרים מּכל הּנכּבד והז ּכיר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָאחריו .
מהּכל, והּנבזה לֹו. עבדים ׁשהּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאדֹוניהם,
אחר  אׁשר וטעם עבד: ׁשה ּוא הּׁשפחה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבכ ֹור

ּבבית  טֹוחן ויהי ּכמֹו טֹוחן, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָהרחים.
אינם  הּנביאים ּכי אמרּתי ּוכבר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָהאסּורים.
מּלת  ּכי הּטעמים. רק הּמּלֹות ְְִִִִִַַַַָׁשֹומרים
וׁשקר, וׁשוא וׁשמֹור, וזכֹור הׁשקיני. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהגמיאיני,
ועֹוד  ּבּטעם. ׁשוים תתאּוה, ולא תחמד ְְְְִִֶַַַַַָֹֹֹלא
ּבכֹור  והּנה מׁשה. ּבתפּלת זה על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹאדּבר
ׁשפחה  הּׁשבּויה ּכי הּׁשבי, ּבכֹור ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָהּׁשפחה 
ּכמנהג  ּבּלילה הּבֹור ּבבית ותיׁשן ְְְְְִִִֵַַַַַָהיא,
אֹותי  ׂשמּו ּכי יֹוסף, הזּכיר ּכאׁשר ְֲֲִִִִִֵֶַָָהאסּורים,

ַּבּבֹור:
והיתה  לֹומר,ו הּמקרא ּבכל ּכזאת ראינּו לא . ְְְְִִַַָָָָָָֹֹ

ותחסר  תֹוסיף. לא וכמֹוה ּו נהיתה לא ְְְְְִִֶַָָָֹֹּכמֹוהּו
נהיתה  לא ּכמֹוהּו אׁשר הּוא, וככה על, ְְֲִִֶַַָָָָָֹמּלת 

ּכמֹוהּו. וטעם צעקה: תֹוסיף לא ּכמֹוהּו ְְְִַַַָָָָֹועל
להם: והּדֹומה מות, אֹו ׁשבר אֹו ְֶֶֶֶֶַָָׁשֹוד

לׁשֹונֹו ּכלב יחרץ לא לא ז ּכמֹו ׁשּיפחידם . ְְְֱִֵֶֶֶֶַַֹֹ
והּטעם  לׁשֹונֹו. את לאיׁש יׂשראל לבני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָחרץ
יחרץ  לא ּבארץ והּנה .נֹוׁש אֹו נֹובח ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
יׁשלח  ּכי ואף ולבהמּתם. לׁשֹונֹו ּכלב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלהם

ּבכֹוריהם: להּכֹות מׁשחית הּׁשמים ְְְִִִֵֶַַַַָמן
וירדּו וכל ח .ּפי על לאמר לי והׁשּתחוּו . ְְְְְֲִִִֵַַָָֹ

ׁשאֹוליכם  ּברׁשּות ׁשהם .ּברגלי אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָהעם
והּנה  ּברגליו. וּיעל ּכמֹו ׁשארצה, הּמקֹום  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָאל 
יצא  ּפני, ראֹות ּתֹוסף אל לֹו ׁשאמר ְֲֶֶַַַַָָָָּבעבּור

אף: ֳִַָּבחרי
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אם  ּכי ּגמּורֹות, ּבראיֹות אֹור לּה אין ְְִִִִֵָָּכי
אם  ּכי הּׁשמׁש, ּתקּדר לא ּכן על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמהּׁשמׁש.
ּבראׁש היּו אם הּלבנה, עם מחּברּתֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָֹּברגע
ּכי  לּלבנה קדרּות ּתהיה ולא ּבזנבֹו. אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּטלה
ּבּמקֹומֹות  ּבּלילה הּׁשמׁש לנכח ּבהיֹותּה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹאם
אל  קרֹובה העּמים ׁשּׁשנת ּובעבּור ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּנזּכרים .
ּפעמים  עׂשר ׁשּׁשּתים וראּו החּמה, ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשנת
הּׁשנה  ימי חּלקּו החּמה. ּבׁשנת הּלבנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָּתתחּדׁש
ּבעבּור  חדׁש. חלק לכל וקראּו עׂשר. ׁשנים ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹעל
וזאת  הּלבנה. חדׁש מימֹות קרֹוב ְְִֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּגם  הּתֹולדֹות. ּבדר אינּה מהם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָההסּכמה
ּבימי  ּתלּוים ׁשּמֹועדיהם ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַהּיׁשמעאלים
ראֹות  מּליל החדׁש ּותחּלת הּלבנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹחדׁשי
החּמה, ּבׁשנת יׁש חדׁש י''ב ּכי וראּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּלבנה,
ּבין  אין ּכי מּזה. קרֹוב יֹותר חׁשּבֹון מצאּו ְְִִֵֵֵֶֶָָֹלא 
ּכל  ׂשמּו ּכן על יֹום, י''א רק הּמסּפרים ְְִִֵֵַַַָָָׁשני
מֹועד  יׁשּתּנה  ׁשנה וכל הּלבנה. ׁשנ ֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנֹותיהם
ׁשנֹות  ל''ג ׁשּיהיּו עד יֹום, י''א אחֹורּנית ְְְֲִִִֶַַָּפסחם
אינם  אּלה ּכי הּלבנה, ׁשנֹות ל''ד הם ְְִֵֵֵֶַַָָָָחּמה
לׁשמֹור  ּבתֹורתֹו צּוה והּׁשם הּתֹולדֹות. ּדר ְְְִִֵֶֶַַַָָָעל 
האביב  חדׁש את ׁשמֹור אמר ּכי ּבמֹועדֹו. ְֲִִֵֶֶַָָָָֹמֹועד
אביב  יּמצא לא אם והּנה לה'. ּפסח ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹועׂשית
הּסמּו ּבחדׁש הּפסח נעׂשה החדׁש, ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּבחצי
הּקציר, חג הּׁשבּועֹות  חג קרא וככה ְִֵַַַַָָָָָָָאליו.
ּתלּוים  והאסיף הּקציר ּכי האסיף. חג ְְְִִִִִַַָָָָָֻוסּכֹות
רק  ּפסח נע ׂשה ׁשּלא ׁשאמר וראינּו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאביב.
צּוה  והּנה  סּכֹות. וככה הּלבנה. חדׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻּבחצי
הּמֹועדים  ויהיּו הּלבנה, חדׁש ימי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלׁשמֹור
ּבּתֹורה  הזּכיר לא ּומׁשה ׁשמּורים. ְְְִִִֵֶֶַַָֹֹזמּניהם
ּבחדׁש אמר רק י''ג. אֹו חדׁש י''ב ְִֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנסּפר
יּקרא  והּוא לסּפר. נחל ּבֹו אביב, ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּנמצא
י''ג. אֹו חדׁש מי''ב הּׁשנה ׁשּתהיה ּבין ְִִִֵֶֶֶַָָֹראׁשֹון,
הּׁשליׁשי, ּבחדׁש הּׁשני, ּבחדׁש ּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוככה
וכל  וסיון ואּיר וניסן הּזה. ּדר על ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻוכּלם
לׁשֹון  אם ּכי קדׁש, לׁשֹון אינם החדׁשים ְְְֳִִִֵֶֶָָֹׁשמֹות
אחד  ּכתּוב ּבּמקרא ּתמצא לא ּכן על ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ּומגּלת  ועזרא ודניאל זכריה ּבנבּואת רק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהם,
ּבחדׁש הּפרּוׁש וככה  ּבּגֹולה. ׁשהיּו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּתר
רק  ּכׂשּדים. ּבלׁשֹון ניסן ׁשּנקרא ְְְִִִִִֶַַָָָהראׁשֹון,
ּבדר חדׁשים ג' ׁשּנקראּו הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָֹמצאנ ּו
ּבּול. ּבירח האיתנים, ּבירח זיו, ירח ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחרת.
ניסן, זיו ירח אין הּפׁשט, אחר רדפנּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָואם
הּידּוע. הּׁשני החדׁש הּוא ּכתּוב ּכן ּכי אּיר. ִִִֵֵֶַַַַַָָָֹרק
ּומּלת  יׂשראל. לחדׁשי לראׁשֹון ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
עם  רק החדׁש, עם ּדבקה אינּה ׁשלמה ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלמל
מצאנּו לא ּכי ׁשלמה. למל הרביעית ְְְִִִִַָָָָָֹֹֹֹּבּׁשנה
רק  החדׁשים, ׁשּיסּפר הּמלכים ּכל ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָֹּבחׁשּבֹון 

והעד, הּוא. ׁשּמל ּבדברי הּׁשנה ׁשּכתּוב  ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
למלכּותֹו). ארּבע (ּבׁשנת הּׁשני ּבחדׁש ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹהּימים
הּׁשנים  ּכל ּכי הּפרסי יהּודה על לטעֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָָויׁש
מערכת  מּפאת ׁשּנּוי להם יבא ּכי ׁשוֹות, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינם
וימעט  ימעטּו, אֹו הּגׁשמים ׁשּירּבּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָהמׁשרתים
ׁשּיׁשּנה  חדׁש ּבכל הּקר אֹו החם ירּבה ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹאֹו
ּבׁשּוב  אביב יּמצא לא ּכן על הּידּוע. ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמהּמנהג

הּׁשנה  ּבתחּלת ׁשם ׁשהיה הּנקּדה אל ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשמׁש
אביב  ּבין ויהיה אביב. אז ּׁשּנמצא  ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשעברה,
ׁשבּועים. ּתֹוספת עם ׁשלמה מּׁשנה יֹותר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלאביב
הּנמצא  האביב על סֹומכין יׂשראל היּו ּכן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָעל 
האביב  ּכי נמצא. ׁשּיהיה חדׁש ּבאיזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבארצם
ארץ  ּכל מרחק ּכפי הארצֹות ּבכל עּתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָיׁשּתּנה
ּפי  על אף ּכלל, ל אּתן ועּתה הּׁשוה. ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהּקו
אל  מסּתּכלין היּו הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׂשראל
ּכי  להם. מסּור הּׁשנה עּבּור היה לא ִִִֶַָָָָָָָָֹהאביב,
אחרים, לדברים מסּתּכל ׁשהיה דין לּבית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
לא  מׁשה והּנה ּבּמׁשנה. ּכּכת ּוב מהאביב . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּוץ 
והחדׁשים. הּׁשנים נקּבע אי ּבּתֹורה לנּו ְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרׁש
לתמּה ויׁש נעׂשה. מה אביב נמצא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹואם
נגעי  ּכל ּדיני ּפרׁש אי ּגדֹולה, ּתימא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָמּזה
ּבכל  יעמֹוד ולא אחד, ּבאדם ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַָָָָָֹֹהּמצרע
חּיבים  יׂשראל ׁשּכל הּמֹועדים ּדבר והּניח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָזמן .
חמץ  אכילת על ּכרת ויׁש זמן, ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלׁשמרּה
אם  והּנה הּכּפּורים . יֹום אכילת ועל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַּבפסח.
ּכפי  הּוא אם לפרׁש. לֹו היה הּמֹולד, על ְְִִֵַַַָָָָָסמ
ׁשהּוא  האמּתי מֹולד ּכפי  אֹו האמצעי.  ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָהּמהל
מֹולד  ּבין יהיה ׁשּפעמים הּמּזלֹות. ּגלּגל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכנגד
ּופעם  להֹוסיף ּפעם האמּתי, לּמֹולד ְֲִִִִַַַַַַָָהעּבּור
אמרּו זה ּובעבּור ׁשעֹות. מי''ד קרֹוב ְְֲִִֶַַָָָֹלגרע,
ּופעמים  ּבארּכה ּבא ּפעמים הּקדֹוׁשים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֻאבֹותינּו
ׁשהּוא  מי רק לדעת יּוכל לא וזה ּבקצרה. ְְִִֶֶַַַַָָָָֹּבא 
על  לפרׁש לֹו היה וזה הּמּזלֹות. ּבחכמת ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָיֹודע
ּבין  הּנה ּכי הּמֹולד. הּוא מהארץ מקֹום ִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
יֹותר  לּוק''א ׁשּׁשמּה הּזאת  העיר ּובין ְְִִֵֵֶַַָָָָֹירּוׁשלים
לֹו היה ,סמ הראּיה על ואם ׁשעֹות. ְְִִִַַָָָָָָמג'
ּתׁשּתּנה  ּכי הראּיה, היא מקֹום איזה על ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלפרׁש
הארץ  רחב ּכפי מקֹום, ּבכל הּמראה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹקׁשת
חּלּוף  על הּמּזלֹות . מּקו הּלבנה מרחב ְְְִִִֶַַַַַַָָָּוכפי
ואוירֹו. וׁשפלתֹו וגבהֹו ּוברחב ּבאר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּמראה
לא  ואם .ארֹו ּפירּוׁש צריכים הּדברים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוא ּלה
ימים  ׁשני חדׁש ראש הנעׂשה ,ז האויר ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹהיה
דין  ּבית קריאת על סמ ּכי לאֹות וזה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָמּספק .
ׁשּלעֹולם  ּבידם קּבלה והיתה ודֹור. ּדֹור ְְְְְֶַָָָָָָָָָּבכל
ׁשנה. י''ט ּבכל ׁשנים ׁשבע דין ּבית ְְִִִֵֶַַָָָָיקּבע
יֹום  אלפים ו' והם חדׁשים, רל''ה ְֲֳִִֵֵֶָָׁשהם
תקצ''ה  ּגם יֹום. ׁשליׁשּיֹות ׁשּתי ּגם ְְִִֵַַתתקל ''ט.
ּתֹוספת  ּבלי החּמה ׁשנֹות י''ט הם ואּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחלקים.
לחׁשּבֹון  ותפ''ה לּׁשעה ּתחּוׁש ואל ְְְְְִֶַַַַָָָּומגרעת.
זה. מּמּנּו נעלם לא ּכי וידענּו ׁשמּואל. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּתק ּופת
ּכי  ּדֹורֹו. לאנׁשי ּבזמּנֹו קרֹובה ּדר ּתפׂש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָרק
קרֹוב  ּותקּופתֹו, האמת ּתקּופת ּבין יׁש ְְֱֵֵֶַַָָָהּיֹום
אמרה  הּנה ּכי זה, על ּתתמּה ואל ימים. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָמט'
יחׁשב  הּלבנה, מקֹום לידע הרֹוצה ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֹהּברייתא,
לכל  ויּתן  חדׁשים . מהם ויעׂשה העֹולם ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָׁשנֹות
ׁשהם  ׁשעה ידֹות ּוׁשּתי וחצי, יֹום כ''ט ְִֵֵֵֶֶָָָָֹחדׁש
והּנה  חלקים. ע''ג חסר והּנה חלקים. ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָתש''כ 
מּׁשּתי  יֹותר מחזֹור ּבכל מהם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָהתחּברּו
חׁשּבֹון  ּבין הּמרחק יהיה והנה יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשליׁשּיֹות
מֹולדנּו חׁשּבֹון ּובין ּבראׁשית, מימי ְְִֵֵֵֵֵֶָָמֹולדֹות
ּכי  ל התּברר והּנה ׁשנה. מחצי קרֹוב ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהּיֹום,

החּמה. ׁשנֹות הּמחז ֹור ּבכל יׁשּוב ׁשנֹותינּו ְְְְֲֵַַַַָָָָּכלל 
הּׁשם  ּוברּו הּלבנה. חדׁשי ּתמיד ְְְֳִֵֵֵַַָָָָָָוחדׁשינ ּו
ראיה  ל אּתן הּנה יׁשרה. ּבדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהדריכנ ּו
ּדכתיב  ּדין, ּבבית ּתלּויין ׁשהּמֹועדין הּמקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָמן
הּׁשני. ּבחדׁש ּפסח לעׂשֹות חזקּיהּו הּמלך ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוּיֹועץ
האביב, לדבר להסּתּכל ּבידם קּבלה היתה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָואם 
לּמה  ז''ל, רּבֹותינ ּו על החֹולקים  אמרּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
והּנה  הּׁשני. ּבחדׁש ּפסח לקּבע עצה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלקח
חזקּיהּו עׂשה ּכי אמת, ּדבריהם אם ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָיראה
ּבמֹועדֹו ּפסח הקריב ׁשּלא האחת רעֹות. ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹׁשל ׁש

ּבעב  זה אחר ולּמה טהֹור, הּקהל והיה רֹוב ּור ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
ּבדברי  אם ּכי ּבּתֹורה, ּכתּוב  זה ואין  ּבאּו. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
יׂשראל  ּכל והאכיל ׁשאכל והּׁשנית, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
מּלּבֹו ׁשּבדא והּׁשליׁשית, הראׁשֹון. ּבחדׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחמץ
ימים, ׁשבעת הּׁשני ּבחדׁש הּמּצֹות חג ְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹלעׂשֹות
חג  לעׂשֹות צּוה לא הּׁשם ּכי יעׂשה, לא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹוכן
הּפסח  אכילת על רק הּׁשני, ּבחדׁש ֲִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמּצֹות
מּצה  אֹוכלים הּטמאים ּכל ּכי אחד. ְְְִִִֵֶַַַָָָָלילה
חלילה  וחלילה  יׂשראל. ּכל עם הראׁשֹון ְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּבחד ׁש
ּדּבר  הּכתּוב ּכי ּכאּלה. רעֹות חזקּיהּו ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּגם  ּוׂשמאל . ימין ה' מצֹות מּכל  סר לא ְְִִִַָָָָָֹֹעליו,
התהּלכּתי  אׁשר את נא זכֹור ּבתפּלתֹו, אמר ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָהּוא 
אפרׁש עּתה והּנה עׂשיתי. ּבעיני והּטֹוב ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפני
ּבהּכנס  הּקהל ּכל עם נֹועץ  חזקּיהּו ּכי ּדע ,ְְְִִִִִֵַַַָָָָָל
ׁשּבא  ּבחדׁש ּפסח ׁשּיעׂשּו הראׁשֹון ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
והּכהנים  ּבאּו. ׁשּלא הּקהל רֹוב ּבעבּור ְֲֲֲִֶַַַַָָָָֹֹאחריו,
והּפסח  הּׁשנה. עּבר והּנה  למּדי, התקּדׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלא
נעׂשה. ּובמֹועדֹו היה, ראׁשֹון ּפסח ְֲֲִֶֶַַָָָָָׁשעׂשה
ּבלא  פסח ּב האֹוכלים נגע הּׁשם ּכי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוהעד,
נגעם, לּמה ּבמֹועדֹו, נעׂשה לא ואם ְְְֲֲִַַָָָָָָֹּכּכתּוב ,
חטא  ואּלּו לפניו. מקּבל הּפסח היה ׁשּלא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּתפּלתֹו הּׁשם וׁשמע  ּבעדם, התּפּלל  אי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָחזקּיה ּו
החכמים  הלא הּטֹוען טען ואם העם. ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹוּירּפא
הּתׁשּובה  ּבניסן. ניסן ׁשעּבר לֹו הֹודּו לא ְְִִִֵֶַַָָָֹז ''ל
להסּתּכל  ּדין ּבית ּכל מנהג ּכי אמרּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָאמת
הּׁשנה  לעּבר צרי הּוא אם אדר חדׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבסֹוף
(ׁשגג) ּכי כן, עׂשה לא חזקּיהּו והּנה לא. ְְִִִִֵֵָָָָָֹֹאֹו
ּובעבּור  חדׁש. ּבראׁש הּׁשנה לעּבר קטּנה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשגגה
החדׁש לפני יהיה לעֹולם העּבּור חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּכי
ראׁש לעֹולם הּוא יהיה ּכן על ְְִִֵֶַָָֹהראׁשֹון,
הּׁשביעי  ּבחדׁש הּמֹועדים ויהיּו ְְְֲֳִִִִִֶֶַַַָֹלחדׁשים.
הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון וזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָמּמּנּו.
ליציאת  זכר ּבּתֹורה הם רּבֹות מצֹות ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוידענּו
חׁשּבֹון  ּתחּלת להיֹות זה ראּוי והּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמצרים,
וארּבע  ׁשנה ּבׁשמֹונים ויהי ּכתּוב וככה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיׂשראל .
מצרים  מארץ יׂשראל ּבני לצאת ׁשנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאֹות
הּׁשני. החדׁש הּוא זיו ּבחדׁש הרבעית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּׁשנה
ּבנּויה  הּׁשנה אם ּכי אֹומרים ְְְִִִַָָָָֻוהאּמֹות
וראׁש. יסֹוד הּוא האביב חדׁש הּנה ְֳִִִֵֵֶֶָָָָֹֹמהחדׁשים,
הּׁשביעי, מהחדׁש מסּפרכם ּתחּלּו לּמה ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאם
ּכבר  והּתׁשּובה, הּׁשנה. ראׁש הּוא ּכי ְְְְְִַַָָָָֹֹוּתאמרּו
ׁשנים  ראׁשי ארּבעה ּכי ז''ל חכמינּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהזּכירּו
ּבחדׁש הּיֹובל ׁשנת קּדּוׁש ּכי מפרׁש וראינּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹהם,
הּׁשם  צּוה ּכי ועֹוד, לחדׁש. ּבעׂשור ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהׁשביעי
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ׁשּכן? ּכל לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכזה, אבןאבןאבןאבן ֵֶֶָָֹ
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ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום נאמרה (במדבר החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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וּיאמר  הּלׁשֹון.ט ּכמׁשּפט העברים ּכמנהג . ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ
ּכמֹוהּו: ורּבים הּׁשם. אמר ְְִֵַַַָָָּוכבר

ּומׁשה  הּנזּכרים,י הּמֹופתים ּכל ׁשעׂשּו אע''פ . ְְִִִֶֶַַָָָֹ
ראּוי  והיה  חּזקֹו. הּׁשם ּכי לׁשּלחם  לּבֹו ר ְְְְִִִֵַַַָָָָֹלא 
זה, אחר  הּלילה ּבחצי  ויהי ּפרׁשת ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלהיֹות
ּפרׁשת  נכנסה רק הּסדר. על הּמּכֹות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּבכֹורי  נמלטּו אי להֹודיע  ּבאמצע, הּזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהחדׁש

הּמצרים: על הּמׁשחית ּבבֹוא ְְְְִִִִֵַַַַָיׂשראל
וּיאמר  על א ׁשהיּו הּמצֹות ּתחּלת הזּכיר עּתה . ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּתֹורה. נביאי היּו לבּדם הם ּכי ואהרן, מׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹידי
היתה  אם רק  מצוה, נתחּדׁשה  לא אחריהם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
יעלה  ואל ואלּיהּו. ּגדעֹון ּכדבר ׁשעה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלצר
יד  על הּׁשם ּבבית ׁשהיה הּׁשיר ּדבר לּב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעל
ּדוד  ׁשּיסד ּומֹוסד היה, ּתּקּון ּכמֹו ּכי ְִִִִֶַָָָָָָּדוד,
ּבנבּואתם. ולא ּבאמּונתם ּכתּוב וככה ְְְְֱִֶָָָָָָָֹֹֹּוׁשלמה.
מׁשה, מּפי ּבידם היתה קּבלה ּכי אמר ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהּגאֹון

לא  וכמֹוהּו, ׁשיר. ּכלי ויחּדׁש יקּום מל ְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכי
הּׁשּבת: ּביֹום מּבּתיכם מּׂשא ְִִֵֶַַַָָָתֹוציאּו

הּזה  החדׁש יׂשראל ב ּכי הּפרסי, יהּודה א''ר . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
העּמים  ּכמׁשּפט החּמה ׁשנֹות ּכפי מֹונים ְְְְִִִִַַַַָָָהיּו
הּזאת  החּקה את וׁשמרּת וראיתֹו ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻהערלים,
ימי  ּכי ׁשוה, איננּה לבנה ׁשנת ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָלמֹועדּה.
לבּדֹו, הּׁשמׁש ּבהליכת ּתלּוים והּקציר ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָהחריׁש

לּצ נטֹותּה נכֹונה.ּכפי ּדּבר ולא לּדרֹום. אֹו פֹון ְְְְִִֶַַָָָָֹ
הּלבנה  מהל ּכי ידענּו .ל אפרׁש ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָועּתה
הּמּזלֹות, ּגלּגל  ּכנגד הּיד ּועה ּבּנקּדה ְְְְְֶֶַַַַַַַַַָָָָֻּבּגלּגלּה,
יֹום  כ''ז הם ּבעצמּה, הּנקּדה אל ׁשּובּה ְְְֵֶַַַָָָֻעד
התחּברה  ּכי נחׁשב והּנה ּבקרּוב. יֹום ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹּוׁשליׁשית
ּבתחּלת  הראׁשֹונה ּבּנקּדה ּכׁשהיתה הּׁשמׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻעם
טלה, מּזל ראׁש אל ּבׁשּובּה והּנה טלה, ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּזל 
ּבמהלכֹו הל ּכבר ּכי ׁשם, הּׁשמׁש מצאה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא 
ּבראיֹות  ׁשניהם מהל ּכי מעלֹות, כ''ז ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהאמצעי

הּתנּועה  הפ למזרח, מּמערב הּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָּגמּורֹות,
הּמעלֹות  ּבאּלה הּלבנה הלכה והּנה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעליֹונה.
ּבחלקים  הּלבנה הלכה ּגם הּׁשמׁש. הל ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכבר
הּנזּכרֹות  הּמעלֹות הּלבנה ּבלכת הּׁשמׁש, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
התחּברּו ׁשעֹות. מחמׁש וקרֹוב ימים ְְְְִִֵֵֵַָָָָׁשני
ׁשעה, ידֹות ּוׁשני וחצי, יֹום כ''ט לסֹוף ְְְִֵֵֵֶָָָָׁשניהם
ּבאמת  והּׁשנה יׂשראל. מחלקי חלקים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוע''ג
קר  זמּני הּמֹוליד הּוא ּכי לבּדֹו. לּׁשמׁש ְְִִִֵֶֶַַַַֹהיא
הּׁשנה. ּתקּופֹות ד' ׁשהם וחרף, וקיץ ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹוחם,
והּוא  טלה. ראׁש ּבתחּלת ׁשהיתה נחׁשב ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹואז
יֹום, מרביעית וקרֹוב ימים שס''ה ּבגלּגּלֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָיל
ׁשנה. נקרא זה ּובעבּור ׁשנית. ּפעם ׁשּובֹו ְֲִִֵֶַַַַָָָעד
לּׁשמׁש אין ּכאׁשר ּכלל, ׁשנה לּלבנה אין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּנה
רק  ּדבר, ּבּׁשמׁש יתחּדׁש לא ּכי ּכלל. ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחדׁש
זה  ּובעבּור הּלבנה. לאֹור הּוא החּדּוׁש ְְְֲִֶַַַַָָּדבר
הּלבנה, אֹור חּדּוׁש ּבעבּור ירח, ּגם חדׁש, ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹנקרא
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אם  ּכי ּגמּורֹות, ּבראיֹות אֹור לּה אין ְְִִִִֵָָּכי
אם  ּכי הּׁשמׁש, ּתקּדר לא ּכן על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמהּׁשמׁש.
ּבראׁש היּו אם הּלבנה, עם מחּברּתֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָֹּברגע
ּכי  לּלבנה קדרּות ּתהיה ולא ּבזנבֹו. אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּטלה
ּבּמקֹומֹות  ּבּלילה הּׁשמׁש לנכח ּבהיֹותּה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹאם
אל  קרֹובה העּמים ׁשּׁשנת ּובעבּור ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּנזּכרים .
ּפעמים  עׂשר ׁשּׁשּתים וראּו החּמה, ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשנת
הּׁשנה  ימי חּלקּו החּמה. ּבׁשנת הּלבנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָּתתחּדׁש
ּבעבּור  חדׁש. חלק לכל וקראּו עׂשר. ׁשנים ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹעל
וזאת  הּלבנה. חדׁש מימֹות קרֹוב ְְִֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּגם  הּתֹולדֹות. ּבדר אינּה מהם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָההסּכמה
ּבימי  ּתלּוים ׁשּמֹועדיהם ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַהּיׁשמעאלים
ראֹות  מּליל החדׁש ּותחּלת הּלבנה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹחדׁשי
החּמה, ּבׁשנת יׁש חדׁש י''ב ּכי וראּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּלבנה,
ּבין  אין ּכי מּזה. קרֹוב יֹותר חׁשּבֹון מצאּו ְְִִֵֵֵֶֶָָֹלא 
ּכל  ׂשמּו ּכן על יֹום, י''א רק הּמסּפרים ְְִִֵֵַַַָָָׁשני
מֹועד  יׁשּתּנה  ׁשנה וכל הּלבנה. ׁשנ ֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנֹותיהם
ׁשנֹות  ל''ג ׁשּיהיּו עד יֹום, י''א אחֹורּנית ְְְֲִִִֶַַָּפסחם
אינם  אּלה ּכי הּלבנה, ׁשנֹות ל''ד הם ְְִֵֵֵֶַַָָָָחּמה
לׁשמֹור  ּבתֹורתֹו צּוה והּׁשם הּתֹולדֹות. ּדר ְְְִִֵֶֶַַַָָָעל 
האביב  חדׁש את ׁשמֹור אמר ּכי ּבמֹועדֹו. ְֲִִֵֶֶַָָָָֹמֹועד
אביב  יּמצא לא אם והּנה לה'. ּפסח ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹועׂשית
הּסמּו ּבחדׁש הּפסח נעׂשה החדׁש, ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּבחצי
הּקציר, חג הּׁשבּועֹות  חג קרא וככה ְִֵַַַַָָָָָָָאליו.
ּתלּוים  והאסיף הּקציר ּכי האסיף. חג ְְְִִִִִַַָָָָָֻוסּכֹות
רק  ּפסח נע ׂשה ׁשּלא ׁשאמר וראינּו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאביב.
צּוה  והּנה  סּכֹות. וככה הּלבנה. חדׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻּבחצי
הּמֹועדים  ויהיּו הּלבנה, חדׁש ימי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלׁשמֹור
ּבּתֹורה  הזּכיר לא ּומׁשה ׁשמּורים. ְְְִִִֵֶֶַַָֹֹזמּניהם
ּבחדׁש אמר רק י''ג. אֹו חדׁש י''ב ְִֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנסּפר
יּקרא  והּוא לסּפר. נחל ּבֹו אביב, ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּנמצא
י''ג. אֹו חדׁש מי''ב הּׁשנה ׁשּתהיה ּבין ְִִִֵֶֶֶַָָֹראׁשֹון,
הּׁשליׁשי, ּבחדׁש הּׁשני, ּבחדׁש ּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוככה
וכל  וסיון ואּיר וניסן הּזה. ּדר על ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻוכּלם
לׁשֹון  אם ּכי קדׁש, לׁשֹון אינם החדׁשים ְְְֳִִִֵֶֶָָֹׁשמֹות
אחד  ּכתּוב ּבּמקרא ּתמצא לא ּכן על ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ּומגּלת  ועזרא ודניאל זכריה ּבנבּואת רק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהם,
ּבחדׁש הּפרּוׁש וככה  ּבּגֹולה. ׁשהיּו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּתר
רק  ּכׂשּדים. ּבלׁשֹון ניסן ׁשּנקרא ְְְִִִִִֶַַָָָהראׁשֹון,
ּבדר חדׁשים ג' ׁשּנקראּו הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָֹמצאנ ּו
ּבּול. ּבירח האיתנים, ּבירח זיו, ירח ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחרת.
ניסן, זיו ירח אין הּפׁשט, אחר רדפנּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָואם
הּידּוע. הּׁשני החדׁש הּוא ּכתּוב ּכן ּכי אּיר. ִִִֵֵֶַַַַַָָָֹרק
ּומּלת  יׂשראל. לחדׁשי לראׁשֹון ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
עם  רק החדׁש, עם ּדבקה אינּה ׁשלמה ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלמל
מצאנּו לא ּכי ׁשלמה. למל הרביעית ְְְִִִִַָָָָָֹֹֹֹּבּׁשנה
רק  החדׁשים, ׁשּיסּפר הּמלכים ּכל ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָֹּבחׁשּבֹון 

והעד, הּוא. ׁשּמל ּבדברי הּׁשנה ׁשּכתּוב  ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
למלכּותֹו). ארּבע (ּבׁשנת הּׁשני ּבחדׁש ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹהּימים
הּׁשנים  ּכל ּכי הּפרסי יהּודה על לטעֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָָויׁש
מערכת  מּפאת ׁשּנּוי להם יבא ּכי ׁשוֹות, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינם
וימעט  ימעטּו, אֹו הּגׁשמים ׁשּירּבּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָהמׁשרתים
ׁשּיׁשּנה  חדׁש ּבכל הּקר אֹו החם ירּבה ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹאֹו
ּבׁשּוב  אביב יּמצא לא ּכן על הּידּוע. ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמהּמנהג

הּׁשנה  ּבתחּלת ׁשם ׁשהיה הּנקּדה אל ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשמׁש
אביב  ּבין ויהיה אביב. אז ּׁשּנמצא  ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשעברה,
ׁשבּועים. ּתֹוספת עם ׁשלמה מּׁשנה יֹותר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלאביב
הּנמצא  האביב על סֹומכין יׂשראל היּו ּכן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָעל 
האביב  ּכי נמצא. ׁשּיהיה חדׁש ּבאיזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבארצם
ארץ  ּכל מרחק ּכפי הארצֹות ּבכל עּתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָיׁשּתּנה
ּפי  על אף ּכלל, ל אּתן ועּתה הּׁשוה. ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהּקו
אל  מסּתּכלין היּו הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׂשראל
ּכי  להם. מסּור הּׁשנה עּבּור היה לא ִִִֶַָָָָָָָָֹהאביב,
אחרים, לדברים מסּתּכל ׁשהיה דין לּבית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
לא  מׁשה והּנה ּבּמׁשנה. ּכּכת ּוב מהאביב . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּוץ 
והחדׁשים. הּׁשנים נקּבע אי ּבּתֹורה לנּו ְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרׁש
לתמּה ויׁש נעׂשה. מה אביב נמצא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹואם
נגעי  ּכל ּדיני ּפרׁש אי ּגדֹולה, ּתימא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָמּזה
ּבכל  יעמֹוד ולא אחד, ּבאדם ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַָָָָָֹֹהּמצרע
חּיבים  יׂשראל ׁשּכל הּמֹועדים ּדבר והּניח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָזמן .
חמץ  אכילת על ּכרת ויׁש זמן, ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלׁשמרּה
אם  והּנה הּכּפּורים . יֹום אכילת ועל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַּבפסח.
ּכפי  הּוא אם לפרׁש. לֹו היה הּמֹולד, על ְְִִֵַַַָָָָָסמ
ׁשהּוא  האמּתי מֹולד ּכפי  אֹו האמצעי.  ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָהּמהל
מֹולד  ּבין יהיה ׁשּפעמים הּמּזלֹות. ּגלּגל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכנגד
ּופעם  להֹוסיף ּפעם האמּתי, לּמֹולד ְֲִִִִַַַַַַָָהעּבּור
אמרּו זה ּובעבּור ׁשעֹות. מי''ד קרֹוב ְְֲִִֶַַָָָֹלגרע,
ּופעמים  ּבארּכה ּבא ּפעמים הּקדֹוׁשים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֻאבֹותינּו
ׁשהּוא  מי רק לדעת יּוכל לא וזה ּבקצרה. ְְִִֶֶַַַַָָָָֹּבא 
על  לפרׁש לֹו היה וזה הּמּזלֹות. ּבחכמת ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָיֹודע
ּבין  הּנה ּכי הּמֹולד. הּוא מהארץ מקֹום ִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
יֹותר  לּוק''א ׁשּׁשמּה הּזאת  העיר ּובין ְְִִֵֵֶַַָָָָֹירּוׁשלים
לֹו היה ,סמ הראּיה על ואם ׁשעֹות. ְְִִִַַָָָָָָמג'
ּתׁשּתּנה  ּכי הראּיה, היא מקֹום איזה על ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלפרׁש
הארץ  רחב ּכפי מקֹום, ּבכל הּמראה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹקׁשת
חּלּוף  על הּמּזלֹות . מּקו הּלבנה מרחב ְְְִִִֶַַַַַַָָָּוכפי
ואוירֹו. וׁשפלתֹו וגבהֹו ּוברחב ּבאר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּמראה
לא  ואם .ארֹו ּפירּוׁש צריכים הּדברים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוא ּלה
ימים  ׁשני חדׁש ראש הנעׂשה ,ז האויר ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹהיה
דין  ּבית קריאת על סמ ּכי לאֹות וזה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָמּספק .
ׁשּלעֹולם  ּבידם קּבלה והיתה ודֹור. ּדֹור ְְְְְֶַָָָָָָָָָּבכל
ׁשנה. י''ט ּבכל ׁשנים ׁשבע דין ּבית ְְִִִֵֶַַָָָָיקּבע
יֹום  אלפים ו' והם חדׁשים, רל''ה ְֲֳִִֵֵֶָָׁשהם
תקצ''ה  ּגם יֹום. ׁשליׁשּיֹות ׁשּתי ּגם ְְִִֵַַתתקל ''ט.
ּתֹוספת  ּבלי החּמה ׁשנֹות י''ט הם ואּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחלקים.
לחׁשּבֹון  ותפ''ה לּׁשעה ּתחּוׁש ואל ְְְְְִֶַַַַָָָּומגרעת.
זה. מּמּנּו נעלם לא ּכי וידענּו ׁשמּואל. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּתק ּופת
ּכי  ּדֹורֹו. לאנׁשי ּבזמּנֹו קרֹובה ּדר ּתפׂש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָרק
קרֹוב  ּותקּופתֹו, האמת ּתקּופת ּבין יׁש ְְֱֵֵֶַַָָָהּיֹום
אמרה  הּנה ּכי זה, על ּתתמּה ואל ימים. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָמט'
יחׁשב  הּלבנה, מקֹום לידע הרֹוצה ְְְְְֵֶַַַַַָָָָֹהּברייתא,
לכל  ויּתן  חדׁשים . מהם ויעׂשה העֹולם ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָׁשנֹות
ׁשהם  ׁשעה ידֹות ּוׁשּתי וחצי, יֹום כ''ט ְִֵֵֵֶֶָָָָֹחדׁש
והּנה  חלקים. ע''ג חסר והּנה חלקים. ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָתש''כ 
מּׁשּתי  יֹותר מחזֹור ּבכל מהם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָהתחּברּו
חׁשּבֹון  ּבין הּמרחק יהיה והנה יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשליׁשּיֹות
מֹולדנּו חׁשּבֹון ּובין ּבראׁשית, מימי ְְִֵֵֵֵֵֶָָמֹולדֹות
ּכי  ל התּברר והּנה ׁשנה. מחצי קרֹוב ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהּיֹום,

החּמה. ׁשנֹות הּמחז ֹור ּבכל יׁשּוב ׁשנֹותינּו ְְְְֲֵַַַַָָָָּכלל 
הּׁשם  ּוברּו הּלבנה. חדׁשי ּתמיד ְְְֳִֵֵֵַַָָָָָָוחדׁשינ ּו
ראיה  ל אּתן הּנה יׁשרה. ּבדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהדריכנ ּו
ּדכתיב  ּדין, ּבבית ּתלּויין ׁשהּמֹועדין הּמקרא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָמן
הּׁשני. ּבחדׁש ּפסח לעׂשֹות חזקּיהּו הּמלך ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוּיֹועץ
האביב, לדבר להסּתּכל ּבידם קּבלה היתה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָואם 
לּמה  ז''ל, רּבֹותינ ּו על החֹולקים  אמרּו ְְֲִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
והּנה  הּׁשני. ּבחדׁש ּפסח לקּבע עצה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלקח
חזקּיהּו עׂשה ּכי אמת, ּדבריהם אם ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָיראה
ּבמֹועדֹו ּפסח הקריב ׁשּלא האחת רעֹות. ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹׁשל ׁש

ּבעב  זה אחר ולּמה טהֹור, הּקהל והיה רֹוב ּור ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
ּבדברי  אם ּכי ּבּתֹורה, ּכתּוב  זה ואין  ּבאּו. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
יׂשראל  ּכל והאכיל ׁשאכל והּׁשנית, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
מּלּבֹו ׁשּבדא והּׁשליׁשית, הראׁשֹון. ּבחדׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחמץ
ימים, ׁשבעת הּׁשני ּבחדׁש הּמּצֹות חג ְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹלעׂשֹות
חג  לעׂשֹות צּוה לא הּׁשם ּכי יעׂשה, לא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹוכן
הּפסח  אכילת על רק הּׁשני, ּבחדׁש ֲִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמּצֹות
מּצה  אֹוכלים הּטמאים ּכל ּכי אחד. ְְְִִִֵֶַַַָָָָלילה
חלילה  וחלילה  יׂשראל. ּכל עם הראׁשֹון ְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּבחד ׁש
ּדּבר  הּכתּוב ּכי ּכאּלה. רעֹות חזקּיהּו ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּגם  ּוׂשמאל . ימין ה' מצֹות מּכל  סר לא ְְִִִַָָָָָֹֹעליו,
התהּלכּתי  אׁשר את נא זכֹור ּבתפּלתֹו, אמר ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָהּוא 
אפרׁש עּתה והּנה עׂשיתי. ּבעיני והּטֹוב ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפני
ּבהּכנס  הּקהל ּכל עם נֹועץ  חזקּיהּו ּכי ּדע ,ְְְִִִִִֵַַַָָָָָל
ׁשּבא  ּבחדׁש ּפסח ׁשּיעׂשּו הראׁשֹון ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
והּכהנים  ּבאּו. ׁשּלא הּקהל רֹוב ּבעבּור ְֲֲֲִֶַַַַָָָָֹֹאחריו,
והּפסח  הּׁשנה. עּבר והּנה  למּדי, התקּדׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלא
נעׂשה. ּובמֹועדֹו היה, ראׁשֹון ּפסח ְֲֲִֶֶַַָָָָָׁשעׂשה
ּבלא  פסח ּב האֹוכלים נגע הּׁשם ּכי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוהעד,
נגעם, לּמה ּבמֹועדֹו, נעׂשה לא ואם ְְְֲֲִַַָָָָָָֹּכּכתּוב ,
חטא  ואּלּו לפניו. מקּבל הּפסח היה ׁשּלא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּתפּלתֹו הּׁשם וׁשמע  ּבעדם, התּפּלל  אי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָחזקּיה ּו
החכמים  הלא הּטֹוען טען ואם העם. ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹוּירּפא
הּתׁשּובה  ּבניסן. ניסן ׁשעּבר לֹו הֹודּו לא ְְִִִֵֶַַָָָֹז ''ל
להסּתּכל  ּדין ּבית ּכל מנהג ּכי אמרּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָאמת
הּׁשנה  לעּבר צרי הּוא אם אדר חדׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבסֹוף
(ׁשגג) ּכי כן, עׂשה לא חזקּיהּו והּנה לא. ְְִִִִֵֵָָָָָֹֹאֹו
ּובעבּור  חדׁש. ּבראׁש הּׁשנה לעּבר קטּנה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשגגה
החדׁש לפני יהיה לעֹולם העּבּור חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹּכי
ראׁש לעֹולם הּוא יהיה ּכן על ְְִִֵֶַָָֹהראׁשֹון,
הּׁשביעי  ּבחדׁש הּמֹועדים ויהיּו ְְְֲֳִִִִִֶֶַַַָֹלחדׁשים.
הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון וזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָמּמּנּו.
ליציאת  זכר ּבּתֹורה הם רּבֹות מצֹות ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוידענּו
חׁשּבֹון  ּתחּלת להיֹות זה ראּוי והּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמצרים,
וארּבע  ׁשנה ּבׁשמֹונים ויהי ּכתּוב וככה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיׂשראל .
מצרים  מארץ יׂשראל ּבני לצאת ׁשנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאֹות
הּׁשני. החדׁש הּוא זיו ּבחדׁש הרבעית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּׁשנה
ּבנּויה  הּׁשנה אם ּכי אֹומרים ְְְִִִַָָָָֻוהאּמֹות
וראׁש. יסֹוד הּוא האביב חדׁש הּנה ְֳִִִֵֵֶֶָָָָֹֹמהחדׁשים,
הּׁשביעי, מהחדׁש מסּפרכם ּתחּלּו לּמה ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאם
ּכבר  והּתׁשּובה, הּׁשנה. ראׁש הּוא ּכי ְְְְְִַַָָָָֹֹוּתאמרּו
ׁשנים  ראׁשי ארּבעה ּכי ז''ל חכמינּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהזּכירּו
ּבחדׁש הּיֹובל ׁשנת קּדּוׁש ּכי מפרׁש וראינּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹהם,
הּׁשם  צּוה ּכי ועֹוד, לחדׁש. ּבעׂשור ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהׁשביעי
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i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה (שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ואֹומר:(שם)ׁשּמלּו ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת ׁשּלחּתי (זכריה ּבדםּֿברית "ּגםֿאּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו", מים אין מּבֹור ידיכםאסירי "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים מעבֹודת וׁשהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.ּכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ
מא) קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ¿«¬«ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה סד)זֹו. ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ
עריבת  ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹקרּוי
ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. לעריבת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּיֹום

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף כד)לׁשֹון ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, מּתֹו(רׁש"י החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(ׁשהּוא  למּסעֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתינּות

היּוהרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּיֹום יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשטּופים

זֹו. ּפעּלה עזרא עזרא עזרא עזרא לפני אבןאבןאבןאבן ְְִֵָֻ

(æ)óB÷Lnä-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול אחת ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הּזקּופֹות הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַַַ
לּפתח  מּכאן מּכאן ּולׁשֹון ∑‰ÛB˜Ln.ואחת ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַָָ««¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ּבקרּבן  והּנה ּכמׁשמעֹו. ׁשנתֹו ּובן ׁשנה, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָלֹו
ּובאחרֹונה  ׁשנתֹו. ּבן אחד ּכבׂש ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּנׂשיאים,

ׁשנה: ּבני ּכבׂשים ְְִֵָָָָּכתּוב,
למׁשמרת  לכם והיה אחד ו ּכל  ׁשּיׁשמרּנּו . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשלמה  ורּבינּו קׁשה. מּלה הערּבים. ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבביתֹו:
לצד  הּיֹום מחצי הּׁשמׁש נטֹות רגע ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָאמר
והּנה  ׁשנים. ערּבים לּמה טעם נתן ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹמערב .
הערּבים. ּבין הּנרֹות את  אהרן ּובהעלת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹּכת ּוב
הּנרֹות. את ידליק הּׁשמׁש ּבׁשקֹוע ּכי ספק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואין
יקרא  ּכי מצאנּו הּמּלה  זאת חּפׂשנּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוכאׁשר
הערּבים  ּבין ּכתּוב כן ּכי ערב. הערּבים, ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרגע 
ּבערב  לכם ה' ּבתת ּכתּוב וׁשם ּבׂשר. ְְְֵֶֶֶָָָָָָֹּתאכלּו
יער ּכתּוב הּנרֹות ּובהדלקת לאכֹול. ְְֱֲֵֶַַַַָָָָֹּבׂשר
עֹולֹות  ּוכתיב ּבקר. עד מערב ּובניו אהרן ְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹאֹותֹו
הּׁשני  הּכבׂש ואת ּוכתיב ולערב. לּבקר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלה'
ׁשּכתּוב  הּפסח על והּנה הערּבים. ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתעׂשה
הּפסח  את ּתזּבח ׁשם מצאנּו הערּבים, ּבין ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבֹו
מּמצרים, צאת מֹועד הּׁשמׁש ּכבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבערב,
מׁשמע  זה ואין מערב. לצד הּׁשמׁש, ּכבא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפירּוׁש

מּדכתיב  הּׁשמׁש. יציאת הפ הּוא ּכי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָּביאה,
על  להראֹות ׁשהחל הארץ, על יצא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמׁש
יראה  ׁשּלא וטהר, הּׁשמׁש ּובא וככה, ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהארץ.
והיה  לילה, מקרה על ּכתּוב והּנה הארץ. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעל 
ּכן, הּדבר אין ואם ּבּמים. ירחץ ערב  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפנֹות 
ׁשל  הּׁשמׁש ּכבא ּבין יׁש הפרׁש מה לנּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיבאר

ל  מקרה ׁשל הּׁשמׁש ּכב ֹוא ּובין ילה.ּפסח, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכי  הּמינים אמרּו וטהר. הּׁשמׁש ּובא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוככה,
עד  ׁשּמצאּו ּבעבּור וראיתם הם. ערבים  ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה 
ולא  האמת הּכירּו לא והם הּׁשליׁשית. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהערב
מאד, ּתרד וׁשּלׁשּת חדׁש מחר ּכתּוב ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהבינּו.
מהּיֹום  הּׁשליׁשי הּיֹום יהיה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּפרּוׁשֹו
ּובעבּור  ׁשם. נסּתר ׁשאּתה הּׂשדה לערב ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
אׁשּוב  ועּתה הּׁשליׁשי. הערב עד אמר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָזה
על  נֹופל לעֹולם ערּבים, מׁשקל ּכי ּדע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָלפרׁש,
לּוחֹותים. וכמֹוהּו, אבנים. ּכמֹו ׁשנים. ְְְְְִִִִַַַַָָמׁשקל
ׁשמים. וככה, ּבאחת. יּפֹול והעד, ּדרכים. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָוככה,
מסמרֹות  ּכמֹו ׁשהם הּגלּגל סדני ׁשני הם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַּכי
לנטע  וככה, הּגלּגל. מׁשענֹות ׁשעליהם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹנטּועים.

ּכי  הּנכּבד, הּׁשם ּבספר ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשמים.
לׁשני  רמז עּמֹו. נֹוכח יׁשר ׁשם מּגזרת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמים
האחד  ערבים, ׁשני לנּו יׁש והּנה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָמקֹומֹות.
הארץ. ּתחת ּביאתֹו עת  והּוא הּׁשמׁש, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעריבת
יׁש והּנה ּבעבים. הּנראה אֹורֹו ּביאת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּׁשני,
יבא  אז ׁשעה. ּוׁשליׁש מּׁשעה קרֹוב ְִִֵֵֶָָָָָָָֹּביניהם
הּנרֹות. את אהרן  וידליק  הּמחנה, אל קרי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבעל 
העֹולה  מזּבח מּדת ז''ל סעדיה רב הּגאֹון ְְְִִַַַַַַַָָָָָאמר
ּוּבמּדה  רחב. אּמֹות וחמׁש אר אּמֹות ְִֵֵֶַַַַָָָֹֹחמׁש
ׁשהם  מּועטים, ּכהנים אם ּכי יעמדּו לא ְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹהּזאת 
ּבימי  והּנה ׁשּיקרׁשּו. קדם הּפסחים ּדמי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹזֹורקים
יכלּו לא מּועטים , יׂשראל ׁשהיּו ְְִִִֵֶָָָָָֹֹיאׁשּיהּו
ּׁשּׁשחטּו, והּׁשלמים הּפסחים ּדמי לזרק ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹהּכהנים
ּכל  ּבהיֹות ּכי  ואף ׁשעה. ּוׁשליׁש לׁשעה ְְְְְְִִִַָָָָָָָלזרקם
ׁשיחּלו  קּבלה היתה והּנה ּבארצם. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּׁשבטים
נטה  הּׁשמׁש ּכי לאדם ׁשּיתּברר מהרגע ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשחֹוט
ׁשרב  הערּבים, ּבין הּכתּוב והזּכיר מערב. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלצד 
הּזמן  סֹוף והּוא ׁשם. נׁשחטים היּו אז ְְְְִִִַַַָָָָָהּפסחים

הּׁשמׁש: אֹור עריבת עד יעבֹור ֲֲִֶֶֶַַַַֹׁשּלא

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(â)äfä Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),לזה זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה Ó‡Ï¯.ואֹומרים Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«¿∆»¬«ƒ¿»≈≈…

L„ÁÏ ¯NÚa∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּבעׂשר ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו מּקחֹו מצרים ּפסח ּפסח ולא ∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
צו)ּדֹורֹות ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת "ׂשה למׁשּפחה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ׁשהיּו הרי ∆¿≈»…ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לּבית" אבןאבןאבןאבן ִַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìò©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑,נֹותר לידי ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

להתמעט  יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ולקח
הּׂשה  ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולמׁש

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ הראּוי ְְְִִִִֶַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿ָָ
לחֹולה  ּפרט ּכּזיתלאכילה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו עזראעזראעזראעזרא.ּתתמּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)וזקן אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ»…ְְִ

(ä)-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦
:eçwz íéfòä̈«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈfÚ.ּכלֹומר ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ∑ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ׁשּנאמר: ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים עזראעזראעזראעזרא."וׂשה אבןאבןאבןאבן ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

הּסּכֹות  ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמֹועד ּבּתֹורה ְְְְִִֵַַַַַַָָֹֻלקרא
ׁשנת  ּתחּלת ואם ילּמדּו, ּולמען יׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַלמען
לקרא  צּוה לא לּמה מּניסן, ּתהיה ְְְִִִִִִֶַָָָָָֹֹהּׁשמּטה
עמדּו ׁשנה חצי והּנה הּמּצֹות, ּבחג ְְֲִִֵַַַַָָָָָּבּתֹורה
הּׁשנה, ּתקּופת האסיף וחג וכתּוב ְְְְִִֵַַַָָָָָּבטלים.
ּבצאת  האסיף וחג אֹומר הּוא אחר ְְְִֵֵֵַַָָָּובמקֹום
ּגם  הּתֹורה, מּדר ללמד נּוכל ועֹוד, ְְִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה.
תזרעּו לא ּבתחּלה ׁשאמר הּתֹולדֹות, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּדר
סמּוכה  הּזריעה ּכי תקצרּו. ולא ּכן ְְְְְְִִִֵַַַָָֹואחר
ּתחּלת  ׂשמנּו אם ועֹוד, לניסן. לא ְְְְְְִִִִֵַַָֹלתׁשרי,
יקצר  לא הו' ּבּׁשנה ׁשּזרע מי ניסן, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהּׁשמּטה
ּוכבר  הּוא, ניסן אחר הּקציר ּכי הז', ְִִִַַַַַָָָָָּבּׁשנה
ּבׁשנת  יזרע לא ּגם הּׁשמּטה. ׁשנת ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹנכנסה
נכֹונים: הם חז''ל ּדברי ּכי והּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָהּׁשמּטה.
לֹומר  צרי אין הּכהן מׁשה א''ר חדׁשים. ֳִִֵֵֶַַָָֹֹֹראׁש
יֹום  הּטעם, ּכי לבּדֹו. חדׁש רק חדׁש, ְִֶֶַַַַַֹֹֹראׁש
וׁשּבת. חדׁש ּכתיב וכן הּלבנה. אֹור ְְְְִִֵֶַַָָָֹחּדּוׁש
ואחרים  ּבחדׁשֹו. חדׁש מּדי ּומֹועדיכם. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹחדׁשיכם
הּׁשביעי  ּבחדׁש אמר לּמה ּכן אם עליו, ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹטענ ּו
ּגם  הּספק. להסיר הׁשיב והּוא לחדׁש. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאחד
ּכי  הׁשיב והּוא חדׁשיכם, ּובראׁשי עליו ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָטענ ּו
לבּדֹו ניסן ּכי ׁשנה, ּבכל ידּבר ניסן חדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעל 

קרּבן  מה ּכן אם ּוׁשאלּוהּו, חדׁשים. ראׁש ְְֳִִֵַָָָָֹהּוא
זאת  ּכתּוב ׁשם ּכי הׁשיב, והּוא החדׁשים. ְְֳִִִֵֶָָָָֹׁשאר
ּבּפרׁשה  הּׁשנה, לחדׁשי ּבחדׁשֹו חדׁש ְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹעֹולת 
ּובמֹועדיכם  ׂשמחתכם ּוביֹום אמר וכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָעצמּה.
הּוא  ּכי ּבחצֹוצרֹות, ּותקעּתם חדׁשיכם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָּובראׁשי

ּדברי נּניח לא ואנחנּו הּׁשנה. רּז''ל ּתחּלת ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹ
חדׁש ּבכל ּכי אמרּו הם ּכי סברֹותינּו. ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹּבעב ּור
אֹו חדׁש לֹומר הּנכֹון והּוא ּבחצֹוצרֹות, ְְְְֲִֶַַַָֹיתקע ּו
ׁשּטעמֹו ימים, חדׁש עד וכתּוב חדׁש. ְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹראׁש

ׁשּלֹו: החדׁש ימי ְְְִֵֶֶֶַֹׁשּימלאּו
יׂשראל  ּבני עדת ּכל אל ּדּברּו ּבני ג ּכל ּכי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

להם  ׁשּיׁש מי  להם. ויקחּו חּיבים: ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָמצֹות,
יקנּו. אֹו להם, היה רב מקנה ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָמּמקנהּו,
הּׂשה  להכין יחלּו העׂשֹור מּיֹום ּכי אמר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָויפת 
לדֹורֹות  מצוה זֹו אם ידענּו לא רק י''ד. ְְְִִַַָָֹיֹום
אם  אבֹות. לבית ׂשה מצרים: ּפסח על ְְִִִֵֶֶַַַָאֹו
ואחר  רּבים. הם אם לּבית. ׂשה מּועטים: ְִִִִֵֵֶַַַַָָהם
ּבית  לכל ׂשה אמר אבֹות, לבית ׂשה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

ּבית: ּפרׁשּתי הּספר, זה ּובתחּלת ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַּובית.
מּׂשה  מהיֹות הּבית ימעט ואם מעט ד מהיֹות . ְְְְְִִִִִִֶַַַַ

מּועטים, יהיּו הּבית אנׁשי ּכי הּׂשה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמאכילת
הּמכס  וכן חלק. ּבמכסת. ּוׁשכנֹו: הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַיּקח

מנת  ה' וכמֹוהּו, אחד. ּכל ׁשּיּקח חלק ְְִֵֶֶֶַַָָָָלה'.
הּכפל. מּפעלי והיא ּתכּסּו, ּגם וכֹוסי. ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָֹחלקי
הּמכס. מן ּגם ּבמכסת, מּמּלת חסר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּכפל 
ליֹולדּתֹו. ּוממר מׁשקל על הּמכס, אמר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּנה

הּכפל: מּפעלי ֳִֵֶֶֶַָׁשהּוא
תמים  ׂשה יּקרא ה ׂשה ּגם מּום. ּבלא ׁשּיהיה . ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּכֹוללם. הּצאן ׁשּׁשם הּמינים מּׁשני אחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכל
ּבן  מׁשה  א ''ר עּזים. ו ׂשה כׁשבים ׂשה  ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹוככה,
מצרים. ּפסח חּיּוב הּׂשה ּכי הּפרסי, ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָעמרם
וזבחּת וראיתֹו, ּפר. אֹו ׂשה יׂשראל, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּובארץ
ּפסח  ׁשהּוא ּובקר, צאן אלהי לה' ֱֶֶֶֶַַַָָֹֹּפסח
ּדֹורֹות  ּפסח ּכל ּכי נכֹונה, ּדּבר ולא ְְִִֶֶַָָֹּדֹורֹות.
לׁשּנֹות. ראּוי ואין מצרים, לפסח זכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּוא
ּובקר  חּיּוב. צאן, אלהי לה' ּפסח וזבחּת ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹרק
וכמֹוהּו, ּבמים. מבּׁשל ּבחג לאכֹול ְְְְֱִִִֶַַַָָָֻלׁשלמים,
חּיב, אּתה .ּובּת ּובנ אּתה ּבחּג ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָוׂשמחּת
הּימים  ּבדברי ׁשּכתּוב והעד, רׁשּות. ּובּת ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּובנ
וׁשם  ּופרים. ּכבׂשים עׂשר ארּבעה יֹום ְְְִִֶַַָָָָָָָָׁשּׁשחט
לׁשלמים, והּפרים לּפסחים הּכבׂשים ְְְְִִִִִַַַָָָָָּכתּוב,
הּצאן  לבד רק ּובּסירֹות ּבּדודים אֹותם ְְְִִִַַַַַָָֹּבּׁשלּו
הפרׁש יׁש ּכי יׁשּועה א''ר ּכּמׁשּפט. ּבאׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּבּׁשלּו
עלתה  ׁשנה ּבן ּכי ׁשנתֹו. ּבן ּובין ׁשנה ּבן ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
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(å)äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה (שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ואֹומר:(שם)ׁשּמלּו ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת ׁשּלחּתי (זכריה ּבדםּֿברית "ּגםֿאּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו", מים אין מּבֹור ידיכםאסירי "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים מעבֹודת וׁשהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.ּכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ
מא) קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ¿«¬«ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה סד)זֹו. ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ
עריבת  ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹקרּוי
ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. לעריבת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּיֹום

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף כד)לׁשֹון ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, מּתֹו(רׁש"י החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(ׁשהּוא  למּסעֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתינּות

היּוהרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּיֹום יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשטּופים

זֹו. ּפעּלה עזרא עזרא עזרא עזרא לפני אבןאבןאבןאבן ְְִֵָֻ

(æ)óB÷Lnä-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול אחת ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הּזקּופֹות הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַַַ
לּפתח  מּכאן מּכאן ּולׁשֹון ∑‰ÛB˜Ln.ואחת ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַָָ««¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ּבקרּבן  והּנה ּכמׁשמעֹו. ׁשנתֹו ּובן ׁשנה, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָלֹו
ּובאחרֹונה  ׁשנתֹו. ּבן אחד ּכבׂש ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּנׂשיאים,

ׁשנה: ּבני ּכבׂשים ְְִֵָָָָּכתּוב,
למׁשמרת  לכם והיה אחד ו ּכל  ׁשּיׁשמרּנּו . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשלמה  ורּבינּו קׁשה. מּלה הערּבים. ּבין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבביתֹו:
לצד  הּיֹום מחצי הּׁשמׁש נטֹות רגע ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָאמר
והּנה  ׁשנים. ערּבים לּמה טעם נתן ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹמערב .
הערּבים. ּבין הּנרֹות את  אהרן ּובהעלת ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹּכת ּוב
הּנרֹות. את ידליק הּׁשמׁש ּבׁשקֹוע ּכי ספק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואין
יקרא  ּכי מצאנּו הּמּלה  זאת חּפׂשנּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוכאׁשר
הערּבים  ּבין ּכתּוב כן ּכי ערב. הערּבים, ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרגע 
ּבערב  לכם ה' ּבתת ּכתּוב וׁשם ּבׂשר. ְְְֵֶֶֶָָָָָָֹּתאכלּו
יער ּכתּוב הּנרֹות ּובהדלקת לאכֹול. ְְֱֲֵֶַַַַָָָָֹּבׂשר
עֹולֹות  ּוכתיב ּבקר. עד מערב ּובניו אהרן ְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹאֹותֹו
הּׁשני  הּכבׂש ואת ּוכתיב ולערב. לּבקר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלה'
ׁשּכתּוב  הּפסח על והּנה הערּבים. ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתעׂשה
הּפסח  את ּתזּבח ׁשם מצאנּו הערּבים, ּבין ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבֹו
מּמצרים, צאת מֹועד הּׁשמׁש ּכבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבערב,
מׁשמע  זה ואין מערב. לצד הּׁשמׁש, ּכבא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפירּוׁש

מּדכתיב  הּׁשמׁש. יציאת הפ הּוא ּכי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָּביאה,
על  להראֹות ׁשהחל הארץ, על יצא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמׁש
יראה  ׁשּלא וטהר, הּׁשמׁש ּובא וככה, ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהארץ.
והיה  לילה, מקרה על ּכתּוב והּנה הארץ. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעל 
ּכן, הּדבר אין ואם ּבּמים. ירחץ ערב  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפנֹות 
ׁשל  הּׁשמׁש ּכבא ּבין יׁש הפרׁש מה לנּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיבאר

ל  מקרה ׁשל הּׁשמׁש ּכב ֹוא ּובין ילה.ּפסח, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכי  הּמינים אמרּו וטהר. הּׁשמׁש ּובא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוככה,
עד  ׁשּמצאּו ּבעבּור וראיתם הם. ערבים  ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה 
ולא  האמת הּכירּו לא והם הּׁשליׁשית. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהערב
מאד, ּתרד וׁשּלׁשּת חדׁש מחר ּכתּוב ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהבינּו.
מהּיֹום  הּׁשליׁשי הּיֹום יהיה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּפרּוׁשֹו
ּובעבּור  ׁשם. נסּתר ׁשאּתה הּׂשדה לערב ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
אׁשּוב  ועּתה הּׁשליׁשי. הערב עד אמר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָזה
על  נֹופל לעֹולם ערּבים, מׁשקל ּכי ּדע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָלפרׁש,
לּוחֹותים. וכמֹוהּו, אבנים. ּכמֹו ׁשנים. ְְְְְִִִִַַַַָָמׁשקל
ׁשמים. וככה, ּבאחת. יּפֹול והעד, ּדרכים. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָוככה,
מסמרֹות  ּכמֹו ׁשהם הּגלּגל סדני ׁשני הם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַּכי
לנטע  וככה, הּגלּגל. מׁשענֹות ׁשעליהם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹנטּועים.

ּכי  הּנכּבד, הּׁשם ּבספר ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשמים.
לׁשני  רמז עּמֹו. נֹוכח יׁשר ׁשם מּגזרת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמים
האחד  ערבים, ׁשני לנּו יׁש והּנה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָמקֹומֹות.
הארץ. ּתחת ּביאתֹו עת  והּוא הּׁשמׁש, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעריבת
יׁש והּנה ּבעבים. הּנראה אֹורֹו ּביאת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּׁשני,
יבא  אז ׁשעה. ּוׁשליׁש מּׁשעה קרֹוב ְִִֵֵֶָָָָָָָֹּביניהם
הּנרֹות. את אהרן  וידליק  הּמחנה, אל קרי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבעל 
העֹולה  מזּבח מּדת ז''ל סעדיה רב הּגאֹון ְְְִִַַַַַַַָָָָָאמר
ּוּבמּדה  רחב. אּמֹות וחמׁש אר אּמֹות ְִֵֵֶַַַַָָָֹֹחמׁש
ׁשהם  מּועטים, ּכהנים אם ּכי יעמדּו לא ְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹהּזאת 
ּבימי  והּנה ׁשּיקרׁשּו. קדם הּפסחים ּדמי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹזֹורקים
יכלּו לא מּועטים , יׂשראל ׁשהיּו ְְִִִֵֶָָָָָֹֹיאׁשּיהּו
ּׁשּׁשחטּו, והּׁשלמים הּפסחים ּדמי לזרק ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹהּכהנים
ּכל  ּבהיֹות ּכי  ואף ׁשעה. ּוׁשליׁש לׁשעה ְְְְְְִִִַָָָָָָָלזרקם
ׁשיחּלו  קּבלה היתה והּנה ּבארצם. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּׁשבטים
נטה  הּׁשמׁש ּכי לאדם ׁשּיתּברר מהרגע ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשחֹוט
ׁשרב  הערּבים, ּבין הּכתּוב והזּכיר מערב. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלצד 
הּזמן  סֹוף והּוא ׁשם. נׁשחטים היּו אז ְְְְִִִַַַָָָָָהּפסחים

הּׁשמׁש: אֹור עריבת עד יעבֹור ֲֲִֶֶֶַַַַֹׁשּלא



a`עב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתעמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו  ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - etzÎdtz 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ליד  ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אּלא  לבּצע אי־אפׁשר ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהר־סיני

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ְְִִֶֶֶָּבדר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הרחֹוקה. הּסביבה עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
את מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " הּמעמיד ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכל
סביבתֹו.נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּבכל ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָענין
ּבׁשבילי ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " לֹומר אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". עזרא עזרא עזרא עזרא נברא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

מׁשקל  על הּתאר, ׁשם ּובׁשל מּפיו. ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשמעּתי
קמּו''ץ  הּבית ּכי ּובׁשל. זה וככה זקן. ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכבד
ּכי  ּדר על הּפעל. ׁשם ואינֹו רפה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׁשי''ן
יבא  לא לעֹולם ּכי ּתּכה. הּכה .אכּבד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹכּבד 
אֹו עבר לׁשֹון על רק ּבהתחּברֹו הּפעל ְְְְִֵַַַַַַָֹׁשם
רק  הקּדׁשּתי. הקּדׁש ידּבר. ּדּבר ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָעתיד,
יבא. לא ּופעּול ּפעל. עם הּפעל ׁשם ְְִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹלהתחּבר
הּזרֹוע  ולנקבה ּכבד. ּכמֹו ּבׁשל זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּנה
הענינים  ׁשני לֹומר צר מה ּתתמּה ואל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשלה.
ּכמֹו הם, ּבּׁשּולים ׁשני ּכי ּומבּׁשל, ְְְִִִֵֵֵָָֻּבׁשל
ּבתֹוכֹו ׁשהּבׂשר ּכלי להכניס האחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּפרׁש.

ּבׁשלים  ּולרּבים הרֹוּתחין. הּמים ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָּבתֹו
יאמר  וככה מחּכמים. חכמים והּמה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמבּׁשלים.
יׁש והפרׁש .ּומבר ּברּו מחּכם. חכם ְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֻליחיד
וככה  למחּכם. חכם ּבין הּלׁשֹון ּבדיקת ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻּבין
על  ראׁשֹו ּפרׁש: ּכאׁשר ּומבּׁשל ּבׁשל ְֲֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבין
האנׁשים  וּיבֹואּו וכן עם. ּכמֹו קרּבֹו. ועל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּכרעיו
ּבּמים  ירחץ והּכרעים והראׁש הּנׁשים. ְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹעל

ְִַָּכּמׁשּפט:
מּמּנּו והּנֹותר היה י ׁשּלא אנּוס, יהיה אם . ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

העצמֹות. על אמר, ויפת חלקֹו. לאכֹול ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָיכֹול

הֹווה. על רק הּכתּוב ּדּבר לא ּכי נכֹון, ְִִֵֶֶֶַַַָָֹואינּנּו

לבּדֹו. מצרים ּפסח אֹותֹו, ּתאכלּו וּככה ְְְְְִִֶַַַַַָָֹוטעם
זכר  הּיֹום, ּככה עֹוׂשים ּבארגלן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָָוה ּמינים
ילכּו ּכּלם רּוח, ּתֹועי  ואּלה מצרים. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֻליציאת
מצרים: ליציאת זכר מארצם, עׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָיֹום

ּבידכם  ּומּקלכם וּייא ּכמֹו החמֹורים, לנהֹוג . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַ
יתעּכבּו ׁשּלא ּבחּפזֹון, וטעם ּבּמּקל. האתֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹאת
הּמׁשחית, רגע  ּבֹוא לפני לאכלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָוימהרּו
הּׁשם  צּוה ּכן על הּפתח, על הּׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּיפסח
אמרּו וכן מהרה. להתּבּׁשל  אׁש צלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָלהיֹותֹו
חצֹות, עד אּלא נאכל אינֹו הּקדֹוׁשים, ְֱֲִֵֶֶַַָָָאבֹות

צלי: אּלא נאכל ְֱִֵֶֶָָָואינֹו

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy
ּכמֹו: חבטה, – כו)ׁשקיפה מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ‡˙B."קֹול eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰ ÏÚ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ««»ƒ¬∆…¿…

Ì‰a∑ הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכן ולא ּדרין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן »∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑,מרֹור לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו עזרא עזרא עזרא עזרא .זכר אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

(è)-éìö-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´¦§¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ לא" ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָֹ
פא)ּתאכלּו" מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם)מּנין Èk∑ ְֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒƒ¿ƒ≈

אׁש" צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ÏÚ.למעלה, BL‡¯ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ…«
ÂÈÚ¯k∑ ּכאחד ּכּלֹו הדחתןצֹולהּו אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עד)עם "על (שם ּולׁשֹון . ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו אף(לקמן ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", ּבׂשרֹו"על ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.מׁשלם  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה-זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
ּבטל ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: להיֹות עליו אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. ְֶָָָלרצֹון
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ּפרנסתֹו. אבןאבןאבןאבן ְַָָ

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dxezd lr `xfr oa`

הּמזּוזת  ׁשּתי על ועֹוד ז הּבית. ּפתח ׁשל . ְְְִֵֶֶַַַַַֹ
מׁשקֹוף, ּומּלת הּדם. את יּקחּו אי מׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹיפרׁש
על  הּוא הּמׁשקֹוף וזה ויׁשקף. חּלֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַַמּגזרת
יׁשמעאל. ארץ ּכל מנהג וככה הּבית. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּפתח
הּמצרּיים. ּכמנהג היה לא הערלים מנהג ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּכי
ּפּתים. אֹותּה ּפתֹות ּכמֹו ּבמאכליהן, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָואפילּו
ּובאזן. ּבאף נזם לׂשּום  הּנׁשים, ּתכׁשיטי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוככה
וככה, צּיֹון. ּבנֹות על יׁשעיהּו הזּכיר אׁשר ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָוכל 
יקרא  האחת ּבחצר. אם ּכי להם ּבית ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
אמרּו ורּבים החצר. ׁשער והחיצֹון הּבית. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָּפתח
הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על הּדם נתינת ְְְְְִִֵַַַַַַַָּכי
ּבפרהסיא, מצרים ּתֹועבת  ׁשּיׁשחטּו ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָלהראֹות 
יפחדּו ולא עליהם ּפחּדם נפל ּכבר ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹּכי
החצר. ּבׁשער זה היה ּכן, היה ואּלּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיסקלּום.
ׁשּסגרּו ּבּסתר, אם ּכי הּדם הּוׂשם לא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּנה
ׁשּלא  הערּבים, ּבין ׁשחטּו והם החצר. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשער
לא  ואיׁש לּלילה. סמּו ׁשהּוא אדם, ְְְִִֶֶַַָָָָֹיראה
לדרּכם  ׁשהלכּו ּבקר, עד ּביתֹו מּפתח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיצא
חׁשבּו הּמצרּיים ּכי חצרֹו. ׁשער אחד ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוסגרּו
הּמׁשקֹוף  על הּדם להיֹות  הּטעם רק  ְְִֶַַַַַַַַָָׁשּיׁשּובּו.

ויהיה  ּבּבית. האֹוכל ּכל ּבעד ּכפר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלהיֹותֹו
ּתיו: והתוית ּכדר ׁשּיראּנּו. לּמׁשחית ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסימן
אחר  ּדגׁש יׁש ּכי ּבדקּדּוק. מׁשּנה ּבּתים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּומּלת
אם  רק הּלׁשֹון. מׁשּפט זה ואין ּגדֹול, ְְִִֵֶַַַַָָָקמץ
היה  אּולי ׁשמים, רּנּו ּכמֹו חטף, הּקמץ ְֲִַַַַָָָָָָָֹהיה
זאת  ּתתערב ׁשּלא ּבית, יּו''ד חסרֹון ּבעבּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹּכן 
ׁשהּוא  חמר הּבּתים  עׂשרת ּגזרת עם ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהּגזרה
על  ּומּלת והּבת. האיפה מן רּבים לׁשֹון ְְִִִֵַַַַַַָָָּפּתח.
הּמנהג: הפ מלעיל, היא ּכי יֹורּנּו ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָהּבּתים,

יאכלּוהּו מרֹורים על מחכמי ח אחד אמר . ְְְִֵֵֶַַַָָֹ
מצרים  ּבארץ ּתגּבר הּליחה ּכי ידּוע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָספרד.
ׁשם  ירד ׁשּלא ּובעבּור הּיאֹור, מימי ְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹּבעבּור
מנהגם  ּכן על ּתמיד. לח הּוא האויר ּכי ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּגׁשם,
רּבים  מרֹורים מיני ׁשלחנם ּבכל לאכֹול ְְְֱִִִֵֶַָָָָָֻהיה
אּלא  לּמצרי יהיה לא ואפילּו וחרּדל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעׂשבים 
ׁשלחנֹו על יהיּו הּמרֹורים לעֹולם לבּדּה, ְְְְְִִַַַַָָָֻּפת

ּבֹו ואנחנּולטּבל  לאוירּה. רפּואה הם ּכי הּפת, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹ
ּכי  לנ ּו ׁשּפרׁשּו ז''ל  קדמֹוננּו דעת על ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹנסמ

חּייהם: את לוימררּו זכר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָהּמרֹורים
נא  חי.ט ׁשהּבׂשר עּתה הּוא ּכאׁשר י''א . ֲֶֶַַַַָָָָ

ואחרים  הּמקרא. ּבכל מצאנּו לא הּזאת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוב ּדר
אֹותּה. אביה הניא ּכי מּגזרת הּוא ּכי ְְִִִִִִֵַָָָָאמרּו
אמר  ּכן אחר ּכי נכֹון, זה ואין ׁשבּור. ְְִֵֵֶַַַַַַָָָוהּטעם,
לֹו ׁשאין ּבעיני והּנכֹון ּבֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹועצם
והּוא  מבּׁשל, הפ ּופרּוׁשֹו ּבּמקרא. ְְְִֵֵֵֶַָָָֻחבר
מבּׁשל  ּבׂשר מּמ אּקח לא ּכמֹו חי, ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּנקרא
ערבי  לׁשֹון רֹוב ּכי אמרּתי ּוכבר חי. אם ְְְֲִִִִִֵַָָָּכי
ּבלׁשֹון  נקרא החי והּבׂשר עברית. ללׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּדֹומה 
להם  מתחּלפים אהו''י ואֹותּיֹות ני''י, ְְְֲִִִִֶַָָערבי
הּתאר. ׁשם ּובׁשל. ּבלׁשֹוננּו: ּכמֹו ְְְִִֵֵֵַַָָֹּבלׁשֹונם
אׁש צלי ּגם ּכי ּבּמים, מבּׁשל ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַַָֻּופרּוׁשֹו
ויבּׁשלּו ואכלּת. ּובּׁשלּת ּכדכתיב מבּׁשל, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻיּקרא
ּובׁשל  להיֹות ויּתכן ּכּמׁשּפט. ּבאׁש הּפסח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאת
הּמׁשקּיֹות, ּדר על הּמלכים ּכמאכל ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֻמבּׁשל
וימּלאּו רחב, נחׁשת ּכלי האׁש על יׂשימּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּכי
סיר  יׂשימּו הּמים, ירּתיחּו וכאׁשר מים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָחציֹו
הרֹותחים, הּמים על קרים מים עם ְִִִִִַַַַַָָָָהּבׂשר
יֹותר  מֹועיל הּמאכל וזה הּבׂשר. יתּבּׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוככה
והנני  האׁש. אל קרֹוב יהיה אׁשר הּמאכל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּכל 
ּכאׁשר  החכם, זה ּדברי על מֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהּכֹותב
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(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתעמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו  ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - etzÎdtz 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ליד  ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אּלא  לבּצע אי־אפׁשר ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהר־סיני

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ְְִִֶֶֶָּבדר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הרחֹוקה. הּסביבה עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
את מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " הּמעמיד ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכל
סביבתֹו.נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּבכל ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָענין
ּבׁשבילי ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " לֹומר אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". עזרא עזרא עזרא עזרא נברא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

מׁשקל  על הּתאר, ׁשם ּובׁשל מּפיו. ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשמעּתי
קמּו''ץ  הּבית ּכי ּובׁשל. זה וככה זקן. ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכבד
ּכי  ּדר על הּפעל. ׁשם ואינֹו רפה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׁשי''ן
יבא  לא לעֹולם ּכי ּתּכה. הּכה .אכּבד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹכּבד 
אֹו עבר לׁשֹון על רק ּבהתחּברֹו הּפעל ְְְְִֵַַַַַַָֹׁשם
רק  הקּדׁשּתי. הקּדׁש ידּבר. ּדּבר ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָעתיד,
יבא. לא ּופעּול ּפעל. עם הּפעל ׁשם ְְִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹלהתחּבר
הּזרֹוע  ולנקבה ּכבד. ּכמֹו ּבׁשל זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּנה
הענינים  ׁשני לֹומר צר מה ּתתמּה ואל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשלה.
ּכמֹו הם, ּבּׁשּולים ׁשני ּכי ּומבּׁשל, ְְְִִִֵֵֵָָֻּבׁשל
ּבתֹוכֹו ׁשהּבׂשר ּכלי להכניס האחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּפרׁש.

ּבׁשלים  ּולרּבים הרֹוּתחין. הּמים ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָּבתֹו
יאמר  וככה מחּכמים. חכמים והּמה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמבּׁשלים.
יׁש והפרׁש .ּומבר ּברּו מחּכם. חכם ְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֻליחיד
וככה  למחּכם. חכם ּבין הּלׁשֹון ּבדיקת ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻּבין
על  ראׁשֹו ּפרׁש: ּכאׁשר ּומבּׁשל ּבׁשל ְֲֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבין
האנׁשים  וּיבֹואּו וכן עם. ּכמֹו קרּבֹו. ועל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּכרעיו
ּבּמים  ירחץ והּכרעים והראׁש הּנׁשים. ְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹעל

ְִַָּכּמׁשּפט:
מּמּנּו והּנֹותר היה י ׁשּלא אנּוס, יהיה אם . ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

העצמֹות. על אמר, ויפת חלקֹו. לאכֹול ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָיכֹול

הֹווה. על רק הּכתּוב ּדּבר לא ּכי נכֹון, ְִִֵֶֶֶַַַָָֹואינּנּו

לבּדֹו. מצרים ּפסח אֹותֹו, ּתאכלּו וּככה ְְְְְִִֶַַַַַָָֹוטעם
זכר  הּיֹום, ּככה עֹוׂשים ּבארגלן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָָוה ּמינים
ילכּו ּכּלם רּוח, ּתֹועי  ואּלה מצרים. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֻליציאת
מצרים: ליציאת זכר מארצם, עׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָיֹום

ּבידכם  ּומּקלכם וּייא ּכמֹו החמֹורים, לנהֹוג . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַ
יתעּכבּו ׁשּלא ּבחּפזֹון, וטעם ּבּמּקל. האתֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹאת
הּמׁשחית, רגע  ּבֹוא לפני לאכלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָוימהרּו
הּׁשם  צּוה ּכן על הּפתח, על הּׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּיפסח
אמרּו וכן מהרה. להתּבּׁשל  אׁש צלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָלהיֹותֹו
חצֹות, עד אּלא נאכל אינֹו הּקדֹוׁשים, ְֱֲִֵֶֶַַָָָאבֹות

צלי: אּלא נאכל ְֱִֵֶֶָָָואינֹו
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(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

:éòáMä íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום "ׁשׁשת (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵֵֶַָ

מּצֹות". ּתאכל קכ)ימים אף (פסחים מּנין חמץ. יאכל ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ללּמד ׁשּׁשה לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הראׁשֹון  לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד כח)רׁשּות? N‡¯.(שם e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ ְְְְֶֶַַַַָָָָֹ««»ƒ«¿ƒ¿…

ּכמֹו ראׁשֹון, קרּוי מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום טו)מערב אדם (איוב "הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ּתׁשחט  לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתּולד"?

קּים חמץ ועדין ‰‰Â‡.(מכילתא)הּפסח LÙp‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ּכׁשהיא אני ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ׁשֹומע ֲִֵֶַַַַַָָ«∆∆«ƒְְְְְְְִֶַַָָָָƒƒ¿»≈ֲִֵַ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתּכרת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים  ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב  יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּוד אפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, עזרא עזרא עזרא עזרא .(ביצה אבןאבןאבןאבן ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אל ׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי
מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

ימים  ׁשבעת זכר טו ּתאכלּו, מצות טעם . ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ
צּוה  לא ּכי מּמצרים. ּבצאתם ְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלאכילתם
לפני  הּפסח עם הּנאכלים רק מּצֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיאכלּו
לאכֹול  צּוה ימים ׁשבעת רק לילה. ְְֱֲִִִֶַַַָָָחצֹות
ּבצאתכם  לכם קרה לאׁשר זכר להיֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּצֹות
היּו ואּלּו חמץ. לא ּכי ּכתּוב ׁשם ּכי ְְִִִִִִֵַָָָָֹמּמצרים.
היּו מעט, ׁשּיתמהמּו הּמצרּיים ְְְְִִִִִִֶַַַַָמּניחים
ּבצאתם, ימים והּׁשבעת עיסתם. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמחמיצין
הּׁשביעי. ּבּיֹום ּפרעה ׁשּטבע עד אכלּו ְְְִִֶַַַַַַָָֹמּצֹות
היּו ולא ולילה, יֹומם מֹוליכם היה הענן ְְִִֶַָָָָָָָָָֹּכי
על  ּכתּוב וּככה רב. עּכּוב ּבחנֹותם ְְְֲִִִַַַַָָָָמתע ּכבים
לחם  מּצֹות עליו ּתאכל ימים ׁשבעת ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּפסח,
ּתאכל  ימים ׁשבעת הּפסח על הזּכיר והּנה ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹעני.
למען  והעד, הּפׁשט. ּדר על חּיּוב ְְְִֵֶֶַַַַַָָמּצֹות,

ּכל  ּכתּוב זה ּובעבּור .צאת יֹום את ְְֲִֵֶֶַָָּתזּכֹור
ּתאכלּו מֹוׁשבֹותיכם ּבכל תאכלּו, לא ְְְְֵֵֶֶֶַֹֹֹֹמחמצת
לארץ. ּובחּוצה יׂשראל ּבארץ חּיּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָמּצֹות.
ׁשיחּלו  יׂשראל ּביד היתה ׁשּקּבלה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
מערב. לצד הּׁשמׁש ּבנטֹות הּפסח את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָלׁשחֹוט
ּכן  על זבחי. ּדם חמץ  על תׁשחט לא ְְְִִִֵֵַַַַָָֹוכתּוב
מעׂשה  ּכּלּוי ּכי ודע חלק. א רּז''ל ְְֲִִֶַַַַַַָָּדרׁשּו
ּבּיֹום  אלהים ויכל ּפרּוׁש והּנה מעׂשה. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַֹאינֹו
ּכבר  הּׁשביעי, הּיֹום נכנס ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָהּׁשביעי,
ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ּבּיֹום וּככה מלאכּתֹו. ְְְְְִִַַַָָָָָּכלתה 
ּכבר  הראׁשֹון, הּיֹום ּבהּכנס מּבּתיכם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָׂשאֹור
יֹום  ּתחּלת והּנה מהּבּתים. הּׂשאֹור ּכל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנׁשּבת
מּיֹום  ּכּכתּוב ּבערב, י''ד יֹום סֹוף ִִֶֶַָָראׁשֹון,
ּכי  זה, ּפרּוׁש וה ּנה הּׁשביעי. יֹום עד  ְְִִִִִֵֵֶַַָהראׁשֹון

לחדׁש י''ד מּיֹום הם ׁשלמים ימים ְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשבעת
הכ''א  יֹום עד י''ד, יֹום סֹוף ׁשהּוא ֶֶֶַַָּבערב

זה: על אדּבר ועֹוד ּבערב. ְֲֵֶֶֶֶַַַָֹלחדׁש
הראׁשֹון  ּובּיֹום מצרים.טז יציאת יֹום הּוא . ְְִִִִַַַָ

ּכאׁשר  ּפרעה טביעת יֹום הּוא הּׁשביעי ְְְְֲִִִֶַַַַַֹוהּיֹום
מּיֹום  חּוץ הּמֹועדים ּבכל מלאכה. ּכל ְְֲֲִִֵַָָָָָאפרׁש:
מלאכה, ּכל ּבהם ּכתּוב אין הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵֶַַָָָָָָׁשּבת
אכל  להֹוציא והתנה אמר, לבּדֹו ּבפסח ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹרק
ּבין  ּבעצרת ּבין  ּבפסח ּבין מק ֹום ּובכל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָנפ ׁש.
קצרה, ּדר אֹוחז  היה הּסּכֹות, וחג  הּזּכרֹון ְְִֵֶֶַַַָָָָָֻיֹום
אחד  ּבמקֹום רק תעׂשּו. לא מלאכה ּכל ְְֲֶַַַָָָָָֹלֹומר
ּדר על מלאכה, ּכל תעׂשה ולא ּכתּוב ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹּבפסח 

ּתחּלה: ְְִִִֶָׁשהזּכיר

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iriax meil inei xeriy

(áé)øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàaýíéøöî é §¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

:ýåýé éðà íéèôL äNòà¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. קלו)והם (תהלים ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑ הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ‡È‰Ï.מי ÏÎ·e ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿»¡…≈

ÌÈ¯ˆÓ∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ ּבעצמי ידי אני על ולא ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְְֲִִֵַַֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשליח  אבןאבןאבןאבן ִַָ

(âé)íL ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøåó §¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות ‡˙.לכם È˙È‡¯Â ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ∆

Ìc‰∑ ע את אני נֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי אני הּכל ּופֹוסח ּבמצֹותי, עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני «»ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹו:∑ÈzÁÒÙe.עליכם  ודֹומה לא)וחמלּתי, ּוקפיצה:(ישעיה ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט", "ּפסֹוח ֲֵֶ»«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג יח)ּופסחּתי, א הּסעּפים",(מלכים עלֿׁשּתי "ּפסחים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל Û‚.וכן ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆

ּבמצרים הּוא הֹווה בכם (מכילתא)אבל "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנגף",

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,f"h wlg y"ewl t"r)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבגלל  הּקּב"ה ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא זרה. ּכעבֹודה הּמצרים ּבעיני להחזיקֹוׁשּנחׁשב נדרׁשּו אף אּלא הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּבּבית

(ãé)ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹום הּזּכרֹון? ואיזה זּכרֹון. ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד לג)יצאּו? ט"ו (במדבר ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את B‚Â'.(מכילתא)אכלּו ÌÎÈ˙¯„Ï∑ עֹולם "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַַַָֻ

עזראעזראעזראעזרא.(מכילתא)ּתחּגהּו" אבןאבןאבןאבן ְָֻ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈÈc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡‡¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

dxezd lr `xfr oa`

מצרים  ּבארץ ועברּתי הּׁשם יב ּכח ּכי . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ
עֹובר: הּׁשם ּכאּלּו העֹוברים, הם  ְְְִִֵֵֵַָָּוגבּורֹותיו
ּכדר ׁשפטים. אעׂשה מצרים אלהי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹּובכל 
ּכתּוב  וכן ארצה. לפניו  נֹופל ּדגֹון ְְְְֵֵָָָָָָֹוראׁש
לכם  יהיה וזה ׁשפטים. ה' עׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּובאלהיהם

צעקת  ּבׁשמעכם ,יר ולא לבבכם ׁשּיחּזק  ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹלאֹות 
הּמׁשחית, ּבעבּור ּבכֹוריהם ּבמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַהּמצרּיים
עליכם  אפסח רֹואה, אני אׁשר הּדם ְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָּבעבּור

זה ּכי נגף. ּבכם יהיה לאֹות ולא יהיה הּדם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמׁשחית: ְִַַַעל

הּזה  הּיֹום והיה וחּגתם יד לדֹורֹות: זכר יהיה . ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עֹולם  חּקת ואמר הּפסח. חג הּוא ְֶַַַַַָָֻאֹותֹו.
ּכי  מֹוׁשבֹותיכם, ּבכל אמר ולא ְְְְִֵֵֶֶַָָֹלדֹורֹותיכם,

אפרׁש: ּכאׁשר ּבארץ ּתלּויה הּמצוה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָזֹו
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(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

:éòáMä íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום "ׁשׁשת (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵֵֶַָ

מּצֹות". ּתאכל קכ)ימים אף (פסחים מּנין חמץ. יאכל ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ללּמד ׁשּׁשה לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הראׁשֹון  לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד כח)רׁשּות? N‡¯.(שם e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ ְְְְֶֶַַַַָָָָֹ««»ƒ«¿ƒ¿…

ּכמֹו ראׁשֹון, קרּוי מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום טו)מערב אדם (איוב "הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ּתׁשחט  לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתּולד"?

קּים חמץ ועדין ‰‰Â‡.(מכילתא)הּפסח LÙp‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ּכׁשהיא אני ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ׁשֹומע ֲִֵֶַַַַַָָ«∆∆«ƒְְְְְְְִֶַַָָָָƒƒ¿»≈ֲִֵַ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתּכרת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים  ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב  יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּוד אפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, עזרא עזרא עזרא עזרא .(ביצה אבןאבןאבןאבן ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אל ׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי
מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

ימים  ׁשבעת זכר טו ּתאכלּו, מצות טעם . ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ
צּוה  לא ּכי מּמצרים. ּבצאתם ְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלאכילתם
לפני  הּפסח עם הּנאכלים רק מּצֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיאכלּו
לאכֹול  צּוה ימים ׁשבעת רק לילה. ְְֱֲִִִֶַַַָָָחצֹות
ּבצאתכם  לכם קרה לאׁשר זכר להיֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּצֹות
היּו ואּלּו חמץ. לא ּכי ּכתּוב ׁשם ּכי ְְִִִִִִֵַָָָָֹמּמצרים.
היּו מעט, ׁשּיתמהמּו הּמצרּיים ְְְְִִִִִִֶַַַַָמּניחים
ּבצאתם, ימים והּׁשבעת עיסתם. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמחמיצין
הּׁשביעי. ּבּיֹום ּפרעה ׁשּטבע עד אכלּו ְְְִִֶַַַַַַָָֹמּצֹות
היּו ולא ולילה, יֹומם מֹוליכם היה הענן ְְִִֶַָָָָָָָָָֹּכי
על  ּכתּוב וּככה רב. עּכּוב ּבחנֹותם ְְְֲִִִַַַַָָָָמתע ּכבים
לחם  מּצֹות עליו ּתאכל ימים ׁשבעת ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּפסח,
ּתאכל  ימים ׁשבעת הּפסח על הזּכיר והּנה ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹעני.
למען  והעד, הּפׁשט. ּדר על חּיּוב ְְְִֵֶֶַַַַַָָמּצֹות,

ּכל  ּכתּוב זה ּובעבּור .צאת יֹום את ְְֲִֵֶֶַָָּתזּכֹור
ּתאכלּו מֹוׁשבֹותיכם ּבכל תאכלּו, לא ְְְְֵֵֶֶֶַֹֹֹֹמחמצת
לארץ. ּובחּוצה יׂשראל ּבארץ חּיּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָמּצֹות.
ׁשיחּלו  יׂשראל ּביד היתה ׁשּקּבלה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
מערב. לצד הּׁשמׁש ּבנטֹות הּפסח את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָלׁשחֹוט
ּכן  על זבחי. ּדם חמץ  על תׁשחט לא ְְְִִִֵֵַַַַָָֹוכתּוב
מעׂשה  ּכּלּוי ּכי ודע חלק. א רּז''ל ְְֲִִֶַַַַַַָָּדרׁשּו
ּבּיֹום  אלהים ויכל ּפרּוׁש והּנה מעׂשה. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַֹאינֹו
ּכבר  הּׁשביעי, הּיֹום נכנס ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָהּׁשביעי,
ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ּבּיֹום וּככה מלאכּתֹו. ְְְְְִִַַַָָָָָּכלתה 
ּכבר  הראׁשֹון, הּיֹום ּבהּכנס מּבּתיכם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָׂשאֹור
יֹום  ּתחּלת והּנה מהּבּתים. הּׂשאֹור ּכל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנׁשּבת
מּיֹום  ּכּכתּוב ּבערב, י''ד יֹום סֹוף ִִֶֶַָָראׁשֹון,
ּכי  זה, ּפרּוׁש וה ּנה הּׁשביעי. יֹום עד  ְְִִִִִֵֵֶַַָהראׁשֹון

לחדׁש י''ד מּיֹום הם ׁשלמים ימים ְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשבעת
הכ''א  יֹום עד י''ד, יֹום סֹוף ׁשהּוא ֶֶֶַַָּבערב

זה: על אדּבר ועֹוד ּבערב. ְֲֵֶֶֶֶַַַָֹלחדׁש
הראׁשֹון  ּובּיֹום מצרים.טז יציאת יֹום הּוא . ְְִִִִַַַָ

ּכאׁשר  ּפרעה טביעת יֹום הּוא הּׁשביעי ְְְְֲִִִֶַַַַַֹוהּיֹום
מּיֹום  חּוץ הּמֹועדים ּבכל מלאכה. ּכל ְְֲֲִִֵַָָָָָאפרׁש:
מלאכה, ּכל ּבהם ּכתּוב אין הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵֶַַָָָָָָׁשּבת
אכל  להֹוציא והתנה אמר, לבּדֹו ּבפסח ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹרק
ּבין  ּבעצרת ּבין  ּבפסח ּבין מק ֹום ּובכל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָנפ ׁש.
קצרה, ּדר אֹוחז  היה הּסּכֹות, וחג  הּזּכרֹון ְְִֵֶֶַַַָָָָָֻיֹום
אחד  ּבמקֹום רק תעׂשּו. לא מלאכה ּכל ְְֲֶַַַָָָָָֹלֹומר
ּדר על מלאכה, ּכל תעׂשה ולא ּכתּוב ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹּבפסח 

ּתחּלה: ְְִִִֶָׁשהזּכיר
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(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´

:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ ּכסף סּפֹות ּכמֹו .ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִֶֶ

Ûqa ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑,"ּבסף "אׁשר עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ƒ«»¬∆«»ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל B‚Â'.ׁשּתהא e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿ְִִֵֶֶַַַָ

לחּבל, לּמׁשחית ׁשּנאמר:רׁשּות הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין קד)אינֹו ּכל (תהלים תרמׂש "ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
יער" .(מכילתא)חיתֹו ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, הּמזּבח,(רׁש"י על הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכדאיתא

לעיל ּכתב ז)וכן החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים והּמזּוזֹות (ספר הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר עזרא עזרא עזרא עזרא .(ראה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(âë)bðì ýåýé øáòå-ìò ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©
ænä ézL ìòå óB÷Lnäàìå çútä-ìò ýåýé çñôe úæe ©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא אלהים (בראשית נתנֹו "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְֱִִֵֶָָֹֹֹֹֹ

עּמדי" עזרא עזרא עזרא עזרא .להרע אבןאבןאבןאבן ְִִַָָ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«

(äë)øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  ּפי על ac¯.הּׁשנית ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם עזרא עזרא עזרא עזרא ."והבאתי אבןאבןאבןאבן ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּולקחּתם  ויּתנּוכב מהּדם יּקחּו אי ּפרׁש עּתה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו חבּורה. ּכמֹו אגּדת. מּלת הּמׁשקֹוף: ְְְֲֲִַַַַַָֻעל
האלף  ּכי אמר מרינ ּוס ור' אחת. לאגּודה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָויהיּו
ּכי  אמרּו ואחרים ּגדּוד. מּגזרת והּוא ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוסף,
ּפרׁש והּגאֹון אפּדתֹו. וחׁשב ּכמֹו ׁשרׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהאלף 
לעז  ּובלׁשֹון זעת''ר, ערבי מּלׁשֹון ְֲִִִֵַַָָָהאזֹוב 
מטעּמים. ּבמיני נכּבד עׂשב והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָאוריגנ''ו,
אׁשר  האזֹוב על אֹומר הּכתּוב ּכי יּתכן, לא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוזה 
הּסברא  מּדר רק מהּו. ידעּתי ולא ּבּקיר, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹיצא
ׁשהזּכיר  הארז הפ הּוא ּכי ּתּקיף, עׂשב ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאינֹו

ׁשֹוחטין  היּו הּפסח ּכי אֹומרים ויׁש ְְֲִִִֵֶַַַָָהּפסּוק .
אל  וּיּגיעּו ּבֹו האזֹוב וטבלּו הּׁשער, ּבסף ְְְִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
הּסּפים. אּמֹות הּׁשער סף  וּימד ּכמֹו ְְִִַַַַַַַַָָהּמזּוז ֹות.
ׁשֹוחטים. היּו ועליו ּכלי, הּוא ּכי אמרּו ְְְֲֲִִִִֵַָָָָואחרים

ּבקר: עד אפרׁש ועֹוד וסּפֹות. מׁשּכב ְְְְֲִֵֶַַָָֹּכמֹו
הּמׁשחית  יּתן ולא על כג ּכי ּכמֹו יּניחנּו, לא . ְְְִִִִֵֶַַַַֹֹ

הּמׁשחית  והּנה אליה. לנּגֹוע נתּתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכן
רׁשּות: לֹו נתן ּכאילּו יּניחנּו ואם ְְְְִִִִֶַַָּברׁשּותֹו,

ּוׁשמרּתם  על כד הּדם נתינת ּכי חׁשבּו רּבים . ְְְְִִִֶַַַַַָָ
לדֹורֹות. חּיּוב הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל ְְְְְִֵַַַַהּמׁשקֹוף 

האזֹוב  לקיחת אל סמּו הּזה הּדבר ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעבּור
על  ּפסח א ׁשר ּכן אחר ּכתּוב ּכי ועֹוד, ְְֲִִֵֶַַַַָָָּוטבילתֹו.
לּולי  היה, נכֹון הּסברא ּובדר יׂשראל. ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבּתי
הּדבר  ׁשּמּלת הּנכֹון הּנה הּנגמרת. האמת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָקּבלת
הּבנים, ׁשאלת וטעם הּפסח. וׁשחטּו אל ׁשב ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּזה ,
אֹוכלים  אחת, חבּורה הּמׁשּפחה ּכל ְְְֲִִִַַַָָָָָּבראֹותם
לא  ועצם קרּבֹו, ועל ּכרעיו על ראׁשֹו ּתמים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹׂשה
יאכל  לא וׂשכיר ערל וּתֹוׁשב, נכר ּובן ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹתׁשּברּו

אחרים: ּבּמֹועדים הּמנהג זה ואין ְְְֲֲִִִֵֵֶַָּבֹו,
והיה  ּתלּויה כה הּפסח ׁשחיטת ּכי ּפרׁש עּתה . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iying meil inei xeriy
"ּכלֿמלאכה  אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

לא הּדֹור לאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, עזראעזראעזראעזרא.לדֹורֹות אבןאבןאבןאבן ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)eìëàz áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑?מּנין לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן ְְֶַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL|ìëà-ìk ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
øba ìàøNé úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáe§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין ּביתמּנין מה – "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

אחריּות  עליו קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות.Èk ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹƒ
˙ˆÓÁÓ ÏÎ‡ŒÏk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת לאכילה לענׁש ׁשראּוי חמץ ּתאמר: ׁשּלא אּלא »…≈«¿∆∆ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹענׁש
ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ba¯.(מכילתא)ׂשאֹור ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«≈

ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvî©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙·LBÓ.להביא ÏÎa «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆
˙BvÓ eÏÎ‡z∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא ּתֹודהזה עיין וחּלֹות שם)(מכילתא …¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים עזרא עזרא עזרא עזרא .(ׁשאינם אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ß hay 'e iying mei ß

(àë)eëLî íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®¦«§À
:çñtä eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬©¨«©

i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין לבית ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ׂשה ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אבֹות  אבןאבןאבןאבן ָ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּוׁשמרּתם  ׁשמּורים יז הּמּצֹות להיֹות צּוה הּנה . ְְְְִִִִֵֶַַַָ
צבאֹותיכם, את והֹוצאתי וכתּוב הּקציר. ְְְִִִִֵֵֶֶַָָמימֹות
זֹו היתה החדׁש ּבתחּלת ּכי יצאּו. לא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹועדין 
לדֹורֹותיכם: ּכן ׁשּתאמרּו והּטעם, ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹהּנבּואה.

ּבראׁשֹון  ׁשהזּכיר יח ּבעבּור קצרה, ּדר אחז . ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבחדׁש טעם והּנה לכם. הּוא ראׁשֹון ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּבתחּלה

לחדׁש: ּבאחד ּבעׂשירי וכמֹוהּו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹהראׁשֹון,
ׂשאֹור  ואחר יט  הּידּוע , והּוא מחמיץ ׁשהּוא . ְְְְִֶַַַַַָ

ׁשּיחמץ. ּדבר ּכל מחמצת אֹוכל ּכל אמר ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכן
אינֹו הּׁשביעי, יֹום עד הראׁשֹון מּיֹום ּכי ְְִִִִִֵַַַָודע
אכל  עם רק ונכרתה, ׁשהּוא אליו, ּבּקרֹוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדבק 
אמר  יׂשראל. על  ׁשלמה למל ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמחמצת,

עּמּה ואחרת עצמּה ׁשּמֹוׁשכת אֹות יׁש ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָיפת ,
ׁשהּטעם  ּוברקת, ּפטדה אדם ּכמֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹאחֹורּנית.
עד  הראׁשֹון מּיֹום  וּככה ּוברקת . ּופטדה  ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹאדם
חמץ  אֹוכל ּכל ּכי הזּכיר ּוכבר הּׁשביעי. ְְְִִִִִֵֵַָָָיֹום
ׁשהּוא  גר הֹוסיף  ּובכאן ּכרת. חּיב ְְִִִֵֵֵֶַָָָָמּיׂשראל

צדק: ֵֶֶגר
ּכל  הז כ האזהרה.. ּכ ואחר ּתחּלה, הענׁש ּכיר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות. מּצֹות, ּתאכלּו מֹוׁשבֹותיכם ּבכל ְְְְְֵֵֶַֹֹואין
חּיּוב, רק מלאכה. ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ְְֲִִֵֶֶַַָָָּכמֹו

ּתזּכֹור: ְְִַַלמען
יׂשראל  זקני לכל מׁשה וּיקרא יאמרּוכא והם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּכאׁשר  לחדׁש ּבעׂשֹור צאן לכם ּוקחּו ְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלּקהל,

הּפסח  וׁשחטּו ּכי הּמדקּדק אמר הּׁשם. ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָצּוהּו
וׁשחטּו ּכי נכֹונה, ּדּבר ולא הּדגּוׁש. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹמהּבנין
הּקל. מהּבנין  הּוא יׂשראל עדת קהל ּכל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָאֹותֹו
הּנעלם. הּנח ּבעבּור ּכּמׁשּפט, קמץ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָוהּׁשי''ן
הּקל. מהּבנין צּוּוי, לׁשֹון הּפסח וׁשחטּו ְְְֲִִֵַַַַַַַָָרק
מהּבנין  הּמקרא ּבכל הּגזרה  מּזאת מצינּו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹולא
ּתחּתיה, חירק להיֹות הּׁשי''ן ראּוי והיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּדג ּוׁש.
ׁשהּוא  הּגרֹון אֹות ּבעבּור רק מׁשכּו. ְְֲִֶַַַָּכמֹו
,ּכ לעׂשֹות ּכמׁשּפטם הּׁשי''ן נפּתח ְְְֲֲִִִַַַָָָָָאחריו,
יהיה  ּכן על ּככה. ורּבים לכם. ּבחרּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּכמֹו
ּוׁשניהם  צּוּוי. ּבלׁשֹון ּגדֹול ּבפּת''ח ְְְִִִֵֶַַַָהּׁשי''ן

אחד: ְִִֶַָמּבנין



עז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iying meil inei xeriy

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´

:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ ּכסף סּפֹות ּכמֹו .ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִֶֶ

Ûqa ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑,"ּבסף "אׁשר עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ƒ«»¬∆«»ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל B‚Â'.ׁשּתהא e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿ְִִֵֶֶַַַָ

לחּבל, לּמׁשחית ׁשּנאמר:רׁשּות הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין קד)אינֹו ּכל (תהלים תרמׂש "ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
יער" .(מכילתא)חיתֹו ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, הּמזּבח,(רׁש"י על הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכדאיתא

לעיל ּכתב ז)וכן החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים והּמזּוזֹות (ספר הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר עזרא עזרא עזרא עזרא .(ראה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(âë)bðì ýåýé øáòå-ìò ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©
ænä ézL ìòå óB÷Lnäàìå çútä-ìò ýåýé çñôe úæe ©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא אלהים (בראשית נתנֹו "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְֱִִֵֶָָֹֹֹֹֹ

עּמדי" עזרא עזרא עזרא עזרא .להרע אבןאבןאבןאבן ְִִַָָ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«

(äë)øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  ּפי על ac¯.הּׁשנית ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם עזרא עזרא עזרא עזרא ."והבאתי אבןאבןאבןאבן ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּולקחּתם  ויּתנּוכב מהּדם יּקחּו אי ּפרׁש עּתה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו חבּורה. ּכמֹו אגּדת. מּלת הּמׁשקֹוף: ְְְֲֲִַַַַַָֻעל
האלף  ּכי אמר מרינ ּוס ור' אחת. לאגּודה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָויהיּו
ּכי  אמרּו ואחרים ּגדּוד. מּגזרת והּוא ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוסף,
ּפרׁש והּגאֹון אפּדתֹו. וחׁשב ּכמֹו ׁשרׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהאלף 
לעז  ּובלׁשֹון זעת''ר, ערבי מּלׁשֹון ְֲִִִֵַַָָָהאזֹוב 
מטעּמים. ּבמיני נכּבד עׂשב והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָאוריגנ''ו,
אׁשר  האזֹוב על אֹומר הּכתּוב ּכי יּתכן, לא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוזה 
הּסברא  מּדר רק מהּו. ידעּתי ולא ּבּקיר, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹיצא
ׁשהזּכיר  הארז הפ הּוא ּכי ּתּקיף, עׂשב ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאינֹו

ׁשֹוחטין  היּו הּפסח ּכי אֹומרים ויׁש ְְֲִִִֵֶַַַָָהּפסּוק .
אל  וּיּגיעּו ּבֹו האזֹוב וטבלּו הּׁשער, ּבסף ְְְִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו
הּסּפים. אּמֹות הּׁשער סף  וּימד ּכמֹו ְְִִַַַַַַַַָָהּמזּוז ֹות.
ׁשֹוחטים. היּו ועליו ּכלי, הּוא ּכי אמרּו ְְְֲֲִִִִֵַָָָָואחרים

ּבקר: עד אפרׁש ועֹוד וסּפֹות. מׁשּכב ְְְְֲִֵֶַַָָֹּכמֹו
הּמׁשחית  יּתן ולא על כג ּכי ּכמֹו יּניחנּו, לא . ְְְִִִִֵֶַַַַֹֹ

הּמׁשחית  והּנה אליה. לנּגֹוע נתּתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכן
רׁשּות: לֹו נתן ּכאילּו יּניחנּו ואם ְְְְִִִִֶַַָּברׁשּותֹו,

ּוׁשמרּתם  על כד הּדם נתינת ּכי חׁשבּו רּבים . ְְְְִִִֶַַַַַָָ
לדֹורֹות. חּיּוב הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל ְְְְְִֵַַַַהּמׁשקֹוף 

האזֹוב  לקיחת אל סמּו הּזה הּדבר ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעבּור
על  ּפסח א ׁשר ּכן אחר ּכתּוב ּכי ועֹוד, ְְֲִִֵֶַַַַָָָּוטבילתֹו.
לּולי  היה, נכֹון הּסברא ּובדר יׂשראל. ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבּתי
הּדבר  ׁשּמּלת הּנכֹון הּנה הּנגמרת. האמת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָקּבלת
הּבנים, ׁשאלת וטעם הּפסח. וׁשחטּו אל ׁשב ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּזה ,
אֹוכלים  אחת, חבּורה הּמׁשּפחה ּכל ְְְֲִִִַַַָָָָָּבראֹותם
לא  ועצם קרּבֹו, ועל ּכרעיו על ראׁשֹו ּתמים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹׂשה
יאכל  לא וׂשכיר ערל וּתֹוׁשב, נכר ּובן ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹתׁשּברּו

אחרים: ּבּמֹועדים הּמנהג זה ואין ְְְֲֲִִִֵֵֶַָּבֹו,
והיה  ּתלּויה כה הּפסח ׁשחיטת ּכי ּפרׁש עּתה . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
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i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר עבדיו,∑‰e‡.ולא ּכ ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה Ó˙.מלּמד ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑ ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵֵֵָָ

ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול פט)ּבכֹור, ּבעליהם (תהלים ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּפנּויים, מרּוקים לאביו ויֹולדֹות ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם עזרא עזרא עזרא עזרא .והיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àì)CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´
ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãk§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אהרן מּגיד היכן ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

‡Ìz.ׁשרּוי? Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו הּכל, ָ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְְְֲֶֶַַֹֹ
יצג" ּובקרכם צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(áì)eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
:éúà-íb ízëøáe¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ÌzÎ¯·e."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ≈«¿∆
È˙B‡ Ìb∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)ׁשאני אבןאבןאבןאבן «ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzåék õøàä-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬
:íéúî eðlk eøîà̈«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑ חמּׁשה מתים, הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)אֹו אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַָָָ

(ãì)úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNa§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÌÓÎL.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ÏÚ∑ ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«ƒ¿»
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)אף אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

הּסהר, ּבבית ּבּיֹום ּבריחים הּטֹוחנים ְְְֲִִִֵֵַַַַַַֹהּׁשבּויים
ּפי  על הריחים וּיׂשימּו ּבּלילה, ּבּבֹור ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָיכניסם
הּוא  והּנה הריחים. אחר אׁשר וזהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּבֹור.

הּסהר: ּבבית ְְֵַַֹּכמֹו
וּיקם  הּוא,ל הּלוי ועבד ּכמֹו ּבעצמֹו, הּוא . ְְְְִֵַַַַָָָ

הּכתּוב: ידּבר הרֹוב על ּבית. אין ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָּבעצמֹו:
וּיקרא  לא לא ואהרן מׁשה ּכי הּסברא מּדר . ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

רק  יׂשראל, עם רעמסס ּבארץ ט''ו ּבליל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיּו
ׁשם  ׁשהיה הּמלּוכה מקֹום ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבמצרים
ּבמצות  ּביתם מּפתח הם יצאּו והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה.
ּפרעה  רׁשּות להם ונתן הּלילה, ּבחצי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשם
מׁשה  הל והּנה ה ּׁשם. לעבֹודת יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּילכּו
יׂשראל. להֹוציא לרעמסס ּפרעה עבדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹעם
ׁשּיׁש הּיׁשנה  מצרים ּבין יׁש ּכי הּיֹום  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוידּוע 

ּובין  הּיֹום, עד ידּועים יֹוסף אֹוצרֹות ְְִֵֵַַָׁשם
לצאת  החּלּו והּנה ּפרסאֹות. ׁשּׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרעמסס
ׁשּיחל  הּׁשחר, עּמּוד עלֹות עת והיא ְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּבּבקר,
ּבין  יׁש והּנה ּבעבים. הּׁשמׁש אֹור ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהראֹות
ׁשעה  הּׁשמׁש, זרֹוח עת עד הרגע זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתחּלת
והחׁש ּבקר לנּו יׁש והּנה ׁשעה . ּוׁשלי ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשרה
וׁשם  הּבקר. עד מרּגל ֹותיו וּתׁשּכב ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַַָָָֹּגדֹול,
היּו והּנה רעהּו. את איׁש יּכיר ּבטרם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכתּוב,
ועֹודּנּו הּׁשחר, עּמּוד ּבתחּלת ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמּיׂשראל 
ואּלה  הּׁשמׁש, זרֹוח עד הּתֹורה ּבדר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָליל
ׁשהם  והאחרים מצרים. אל קרֹובים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהיּו
ויֹותר  היה. רב קהל ּכי ּבּיֹום ּבֹו יצאּו ְְְִִֵַַָָָָָרחֹוקים,
מּׁשמֹונה  סֹופּה עד רעמסס מּתחּלת ְְְִִִֵֵֶַַַַָיׁש
אלהי ה' הֹוציא ּכתּוב ּכן על ְֱֲִֵֶַַָָֹּפרסאֹות ,

יֹוצאים. אּתם הּיֹום אחר וכתּוב לילה. ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּמצרים
וכתּוב  רמה. ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני  ְְְְְְִִֵֵָָָָָועֹוד,
ּוכבר  יקרבּו, ּובּיֹום מקּברים. ּומצרים ְְְְְְִִִִַַַָָׁשם
ׁשלׁשת  ּדר ׁשּתלכ ּו ּכדּברכם. אּתם. ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹּפרׁשּתי:
עּמנּו: יל מקננּו וגם ּדּברּתם. ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָימים

אֹותי  ּגם  ּוברכ ּתם וטעם אֹותֹולב ׁשּיברכּו . ְְְְִֵֶֶַַַַָ
זבחים  להם ׁשּנתן ּגם. וטעם ּבעדֹו: ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָויתּפּללּו

מׁשה: לֹו אמר ֲֶֶַַָֹּכאׁשר
וּתחזק  מצרים לג מדינת ּכי  נקבה, לׁשֹון  . ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָ

ּבמּלת  ּפרׁשּתיו מתים. ּכּלנּו וטעם הּכל: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּכֹוללת
יפּגענּו: ְִֵֶָּפן

מׁשארֹותם  ּומׁשארּת.לד טנא ּכמֹו עץ. ּכלי  . ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
ׁשּׁשאלּו ּבגדים טעּונים היּו חמֹוריהם ְְֲֲִִִֵֶֶָָָּכי

ְִִִַמּמצרים:

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyiy meil inei xeriy

åë)(úàfä äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ
íëì: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤«

(æë)éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå íòä ãwiå©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
:eNò ïk ïøäàå§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ עליהם מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו eNÚiÂ.(מכילתא)הּכתּוב eÎÏiÂ∑ לעׂשּיה וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה L‡k¯.אף ְִַָָ«≈¿««¬ְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ«¬∆

Ô¯‰‡Â ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן עׂשּו"?להּגיד "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה מצות מּכל ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ואהרן מׁשה עׂשּואף עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכן אבןאבןאבןאבן ְֲֵֶַַָֹֹ

ß hay 'f iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
éáMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´©§¦½

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום BÎa¯.ּכל ÏÎ ‰k‰∑ «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»»¿

ּבמצרים  והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ אֹומר:אף הּוא ועליו הּבכֹורֹות, מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
ט) סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַֹֹֹ«¿«¿ƒְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּבכּלן  החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻיׂשראל.
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, .עד ְְְִִִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי את (יב, ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ההההּלּלּלּלילהילהילהילהּבני אדם חציחציחציחצי וגם העֹולם; ּבחׁשכת ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוזה לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ׁשּבֹוחציחציחציחצי מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר הּמּואר הרגע - ְְְְֶֹֹ ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבאֹור מּקף ּגבֹוהֹות חחחחּיּיּיּיבבבבהאדם לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב הּנֹוכחי ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא יֹותר. אבןאבןאבןאבן ֵ

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iåéäzå ©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²
:úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  סיני, הר ּפסח עלי יקׁשה ואל ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבארץ.
אחר  ּפסח עׂשּו ולא היתה. עליֹונה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
וּימצאּו הּיּׁשּוב, עם היּו סיני ּבהר ּכי ְְְְִִִִִִַַַַַָָּבּמדּבר,
איׁש, ּבּה עבר לא אׁשר ּבארץ ּובהיֹותם ְֲִִֶֶַַָָָָָֹמּצֹות.

לבּדֹו: הּמן רק להם ְֵֶַַַָָאין
והיה  ׁשהזּכרּתי:כו  הּׁשּנּוי הּזאת. העבֹודה מה . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

ּפסח  זבח ואמרּתם והמליט.כז ּפסֹוח מצאנּו . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ
על  חמל ׁשהּׁשם ּובעבּור חמלה. ּכמֹו ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָוהּטעם
הּׂשה  נקרא הּׂשה, ּדם ּבעבּור יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבכֹורי
ׁשהּוא  אמר והּגאֹון הּפסח. וׁשחטּו ּכמֹו ְְְֲֶֶַַַַַַָָָּפסח,
הּתמימה. רגלֹו על יּׁשען הּפסח ּכי ּפסח. ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָמּגזרת
ּבית  ּבכֹורי ׁשהׁשחית עׂשה ּכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוהּמׁשחית

ולא  העברי ׁשכנֹו ּבית על ּופסח ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹמצרים,
מת  עד וכמֹוהּו, ּפֹוסחים:הׁשחיתֹו. אּתם י ְְְִִִֶַַַָָ

יׂשראל  ּבני וּיעׂשּו וּילכּו ׂשה כח ׁשּלקחּו : ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּולאהרן  למׁשה הּׁשם צּוה ּכאׁשר לחדׁש ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבעׂשֹור

עׂשּו: ּכן הּפסח, חּקת ֵֶַַַָֹֻזאת
הּלילה  ּבחצי ויהי ּכי כט יפת, אמר הּׁשנּיה. . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ
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i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר עבדיו,∑‰e‡.ולא ּכ ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה Ó˙.מלּמד ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑ ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵֵֵָָ

ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול פט)ּבכֹור, ּבעליהם (תהלים ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּפנּויים, מרּוקים לאביו ויֹולדֹות ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם עזרא עזרא עזרא עזרא .והיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àì)CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´
ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãk§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אהרן מּגיד היכן ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

‡Ìz.ׁשרּוי? Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו הּכל, ָ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְְְֲֶֶַַֹֹ
יצג" ּובקרכם צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(áì)eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
:éúà-íb ízëøáe¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ÌzÎ¯·e."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ≈«¿∆
È˙B‡ Ìb∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)ׁשאני אבןאבןאבןאבן «ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzåék õøàä-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬
:íéúî eðlk eøîà̈«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑ חמּׁשה מתים, הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)אֹו אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַָָָ

(ãì)úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNa§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÌÓÎL.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ÏÚ∑ ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«ƒ¿»
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)אף אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

הּסהר, ּבבית ּבּיֹום ּבריחים הּטֹוחנים ְְְֲִִִֵֵַַַַַַֹהּׁשבּויים
ּפי  על הריחים וּיׂשימּו ּבּלילה, ּבּבֹור ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָיכניסם
הּוא  והּנה הריחים. אחר אׁשר וזהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּבֹור.

הּסהר: ּבבית ְְֵַַֹּכמֹו
וּיקם  הּוא,ל הּלוי ועבד ּכמֹו ּבעצמֹו, הּוא . ְְְְִֵַַַַָָָ

הּכתּוב: ידּבר הרֹוב על ּבית. אין ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָּבעצמֹו:
וּיקרא  לא לא ואהרן מׁשה ּכי הּסברא מּדר . ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

רק  יׂשראל, עם רעמסס ּבארץ ט''ו ּבליל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיּו
ׁשם  ׁשהיה הּמלּוכה מקֹום ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבמצרים
ּבמצות  ּביתם מּפתח הם יצאּו והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּפרעה.
ּפרעה  רׁשּות להם ונתן הּלילה, ּבחצי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשם
מׁשה  הל והּנה ה ּׁשם. לעבֹודת יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּילכּו
יׂשראל. להֹוציא לרעמסס ּפרעה עבדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹעם
ׁשּיׁש הּיׁשנה  מצרים ּבין יׁש ּכי הּיֹום  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוידּוע 

ּובין  הּיֹום, עד ידּועים יֹוסף אֹוצרֹות ְְִֵֵַַָׁשם
לצאת  החּלּו והּנה ּפרסאֹות. ׁשּׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרעמסס
ׁשּיחל  הּׁשחר, עּמּוד עלֹות עת והיא ְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּבּבקר,
ּבין  יׁש והּנה ּבעבים. הּׁשמׁש אֹור ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהראֹות
ׁשעה  הּׁשמׁש, זרֹוח עת עד הרגע זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתחּלת
והחׁש ּבקר לנּו יׁש והּנה ׁשעה . ּוׁשלי ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשרה
וׁשם  הּבקר. עד מרּגל ֹותיו וּתׁשּכב ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַַָָָֹּגדֹול,
היּו והּנה רעהּו. את איׁש יּכיר ּבטרם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכתּוב,
ועֹודּנּו הּׁשחר, עּמּוד ּבתחּלת ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמּיׂשראל 
ואּלה  הּׁשמׁש, זרֹוח עד הּתֹורה ּבדר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָליל
ׁשהם  והאחרים מצרים. אל קרֹובים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהיּו
ויֹותר  היה. רב קהל ּכי ּבּיֹום ּבֹו יצאּו ְְְִִֵַַָָָָָרחֹוקים,
מּׁשמֹונה  סֹופּה עד רעמסס מּתחּלת ְְְִִִֵֵֶַַַַָיׁש
אלהי ה' הֹוציא ּכתּוב ּכן על ְֱֲִֵֶַַָָֹּפרסאֹות ,

יֹוצאים. אּתם הּיֹום אחר וכתּוב לילה. ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּמצרים
וכתּוב  רמה. ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני  ְְְְְְִִֵֵָָָָָועֹוד,
ּוכבר  יקרבּו, ּובּיֹום מקּברים. ּומצרים ְְְְְְִִִִַַַָָׁשם
ׁשלׁשת  ּדר ׁשּתלכ ּו ּכדּברכם. אּתם. ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹּפרׁשּתי:
עּמנּו: יל מקננּו וגם ּדּברּתם. ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָימים

אֹותי  ּגם  ּוברכ ּתם וטעם אֹותֹולב ׁשּיברכּו . ְְְְִֵֶֶַַַַָ
זבחים  להם ׁשּנתן ּגם. וטעם ּבעדֹו: ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָויתּפּללּו

מׁשה: לֹו אמר ֲֶֶַַָֹּכאׁשר
וּתחזק  מצרים לג מדינת ּכי  נקבה, לׁשֹון  . ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָ

ּבמּלת  ּפרׁשּתיו מתים. ּכּלנּו וטעם הּכל: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּכֹוללת
יפּגענּו: ְִֵֶָּפן

מׁשארֹותם  ּומׁשארּת.לד טנא ּכמֹו עץ. ּכלי  . ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
ׁשּׁשאלּו ּבגדים טעּונים היּו חמֹוריהם ְְֲֲִִִֵֶֶָָָּכי

ְִִִַמּמצרים:
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(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeäðL íéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
:äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר B‡Ó˙.אחר Úa¯‡Â ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰L∑ יהיה ּגר "ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"לבּדּה,זרע מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתמצאם  לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהרי
קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכל
לֹומר  והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהרּבה

ׁשּנאמר: ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח לה)על ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ו)ואֹומר: זרע.(לעיל לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדברים  מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשּתמנה
הּמל לתלמי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּׁשּנּו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåéäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה  ּבניסן ּובט"ו יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)ּגזרת אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַָ

(áî)íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦
ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−

:íúøãì§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰e‡.ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  ּבני ּומֹוׁשב יׁשמ רּבים חׁשּבֹונֹות . ְְְִִֵֵֵֶַַָ
והּנה  סמּוכים. הם למי ידענּו לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבּמקרא,
וּיאמר  ׁשנה ארּבעים מּקץ ויהי מקצתם. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאזּכיר
ׁשנה, ארּבעים ּבן  היה לא ואבׁשלֹום ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹאבׁשל ֹום.
ּומפרׁשים  ּדוד. ּבית מלכּות נׁשלמה לא ְְְְְִִִֵַַָָָֹּגם
ּבקרית  הארֹון ׁשבת מּיֹום חׁשּבֹון זה ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָאמרּו
אֹומרים  יׁש ׁשנה. ּבׁשלׁשים ויהי וכתּוב ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיערים.
לּיֹובל. אֹומרים ויׁש נתנּבא . ׁשנה ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבן 
ׁשּמצא  ּתֹורה ספר למציאת אֹומרים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָויׁש
סברֹות  הם ּכי ידעּתי, לא ואני הּכהן. ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹחלק ּיהּו
וחמׁש ׁשּׁשים ּובע ֹוד וכתּוב ּומׁשענת. יסֹוד ְְְְְְִִִֵֶֶָָֹּבלא
ּומלכּותֹו אחז, ּבימי היתה הּנבּואה וזֹו ְְְְִֵַַָָָָָָָׁשנה.
לחזקּיה  ׁשׁש ּובׁשנת ׁשנה. עׂשרה ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיתה
הּמפרׁשים  הּוצרכּו ּכן על ׁשֹומרֹון . ּגלתה ְְְְְְְִֵַַָָָּבנֹו
ׁשּנּבא  מּיֹום ׁשנה וחמׁש ׁשּׁשים ּתחּלת ּכי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלֹומר
ואחרים  אדמתֹו. מעל יגלה ּגלה ויׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעמֹוס,
ׁשּבא  ׁשנֹות חּפׂשנּו וכאׁשר הרעׁש. מּׁשנת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָאמרּו
לא  הּנה ואחיו, יֹוסף ּבימי ּבמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹיׂשראל
קהת  ּכי ספק אין ּכי הּכתּוב. ימי מסּפר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָיּגיעּו

עמרם  הֹוליד ּכי ונחׁשב היה, מצרים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמּיֹורדי
ּבסֹוף  מׁשה הֹוליד עמרם ּגם ימיו. ּבסֹוף ְְְְִֶַַָָָֹּבנ ֹו
וׁשבעים  מאתים חּייהם, מסּפר והּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָימיו.
יׂשראל  ּבצאת ׁשנה ׁשמֹונים ּבן ּומׁשה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה.
הּנה  ׁשנה. ונּו''ן מאֹות ג' הּכל והּנה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹמּמצרים.
יׁשבּו אׁשר הֹוסיפּו והּזקנים ׁשמֹונים. לנּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָחסרּו
אֹותם  ועּנּו ועבדּום ּכי ארצֹות. ּובׁשאר ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָּבמצרים
עם  רק ועּנּו, עם ּדבק אינֹו ׁשנה, מאֹות ְְִִִֵֵֵַַַָָָארּבע
הּזאת  ּובּפרׁשה רּבים, וכמֹוהּו .זרע ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹיהיה
ׁשּמצאנּו ואחר הּׁשביעי. יֹום עד הראׁשֹון ְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום 
ּכי  הּבתרים ּבין לאברהם אמר ׁשהּׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּכתּוב
ּכי  ידענּו ׁשנה, מאֹות ארּבע זרע יהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּגר
אברהם, ּבקץ ּתלּוי יׂשראל ּבני מֹוׁשב ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָחׁשּבֹון
ׁשּבא  אחר ּכי לֹומר, עֹולם סדר ּבעל ְִֵֶֶַַַַַַָָהּוצר
והּוצרכּו לחרן. ׁשב ּכנען, לארץ ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָאברהם
אׁשר  ה' אני נבּואת ּכי לֹומר ְְְֲֲִִִֶַַַָהּמפרׁשים
עם  ּדבקה איננה ּכׂשּדים, מאּור ְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹוצאתי
ואין  נאמרה. זה אחר אבל הּנזּכרת. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפרׁשה
הּוא  ׁשנה מאֹות ד' חׁשּבֹון  רק זה, לכל ְְֵֶֶֶַָָָֹצר

ׁשנה  הּׁשלׁשים ואּלה יצחק. ׁשּנֹולד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמּיֹום
מארץ  אברהם ׁשּיצא מּיֹום מסּפרם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹוספים,
חרן, אל אביו עם ּובא ּכׂשּדים מאּור ְְִִִֵֶַַָָָָמֹולדּתֹו
ׁשם. וּיׁשבּו חרן עד וּיבֹואּו ּכתּוב ְֲֵֶַַַַָָָָָּכאׁשר
ּובא  ׁשנים, חמׁש ּבחרן אביו עם יׁשב ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָואברהם
ׁשנה, וׁשבעים חמׁש ּבן והּוא ּכנען ארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאל
יצחק, נֹולד ּכאׁשר והּנה חרן. אל ׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹולא
ּכי  מארצֹו, אברהם ׁשּיצא ׁשנה ׁשלׁשים ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּמּו
ויהיה  הּכנעני. ארץ נּתנה לֹו ּכי העּקר, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּוא
ּכׂשּדים, מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' אני ְֲֲִִִֵֵֶַָּפסּוק
והּנה  ּולמּטה. למעלה הּפרׁשה ּכל עם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּדבק
ּבמצרים, יׁשבּו אׁשר יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּפירּוׁש
ּכּכתּוב, ּגרים. היּו אבֹותיהם ּגם ׁשם. ּגרים ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהיּו
ותֹוׁשב  ּגר אמר ואברהם ּבּה. וגרים ְְְְְִִֵַַַָָָָָָּכמעט
ׁשנה. מאֹות וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים עּמכם: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאנכי 
מֹולדּתֹו: מארץ אביהם אברהם ׁשּיצא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּיֹום

ׁשלׁשים  מּקץ ויהי וטעם להֹודיע ׁשמא נה. ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
עד  יצאּו לא הּׁשם, אל צעקתם ּבעבּור ְֲֲִֵֶַַַַָָָֹּכי

עליהם: ׁשּגזר הּקץ ֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּגיע
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i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש להם ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו חׁשּובֹות היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵֶַָָ
הּזהב, ּומן הּכסף חׁשּובמן ּבּפסּוק, עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)והמאחר אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ∑eÏvÈÂ.היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿«¿
.ורֹוקינּו ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
מצרים  היתה מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָצריכה
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)óìà úBàî-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤
:óhî ãáì íéøábä éìâø©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים עזרא עזרא עזרא עזרא .ומעלה מּבן אבןאבןאבןאבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתערֹובֹות אבןאבןאבןאבן ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úBvî úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©

:íäì eNò-àì äãö-íâå§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ׁשבחן מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ְִִֶֶַַָ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ב)ׁשל "זכרּתי (ירמיה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
א  נעּורי חסד יׂשראל ל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וגֹו'" עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)לה' אבןאבןאבןאבן ְַ

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  ּובני ּכפי לה ׁשאל אחד ּכל . ְְְִִֵֵֶַָָָָ
הּנׂשיאים  הּמׁשּכן, ּבמעׂשה הּנה ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָמעלתֹו.
והּבֹוׂשם  הּיקרֹות האבנים הביאּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָלבּדם

ְֶֶַוהּׁשמן:
וינּצלּו מהּבנין לו הּצלה ּגזרת מצאנּו לא .. ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ּפעלים  ּוׁשניהם מהּדגּוׁש. אֹו מהּנֹוסף רק ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקל ,
ּובין  וינּצלּו, ּבין ּבּטעם הפרׁש אין ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַיֹוצאים,

הּפעּול, יזּכיר הּנֹוסף ּבּבנין רק אלהים. ְְֱִִִֵַַַַַַַָָָֹוּיּצל 
ּבּדגּוׁש: כן ְֵַָֹולא

וּיסעּו ּבהתּבּלע לז להּדגׁש ראּוי ''הּסמ היה . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
להקל  ּכן ּבא אּולי וּיּתנּו. וּיּגׁשּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהנ ּו''ן.

הּלׁשֹון: הרי''ש על ּתחת ּבפּתח מרעמסס. ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
עיר: ולא מחֹוז ׁשם והּוא העי''ן, ּתחת ְְְִִֵַַַָָָֹּושו''א
צר ואין הּגברים, וזכר סּכֹות. אל ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻסּכתה.

יֹותר: אֹו הם, ּכמֹו הם ּכי הּנׁשים. ְְְִִִֵֵֵַַָלהזּכיר
ׁשנה: מכ' ּפחֹות ׁשהּוא מּטף. ְִִֶַָָָָלבד

רב  ערב וגם  ׁשהתערב לח מצרים מאנׁשי . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עליהם: ׁשּנאספּו האספסּוף והם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָעּמהם.

וּיאפּו היה לט מּמצרים ׁשהֹוציאּו הּבצק הּנה . ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבסּכֹות: ׁשחנּו עד אפּוהּו ולא ׂשאֹור, ְְְֶַָָֹֻּבֹו



פי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyiy meil inei xeriy

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeäðL íéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
:äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר B‡Ó˙.אחר Úa¯‡Â ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰L∑ יהיה ּגר "ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"לבּדּה,זרע מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתמצאם  לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהרי
קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכל
לֹומר  והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהרּבה

ׁשּנאמר: ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח לה)על ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ו)ואֹומר: זרע.(לעיל לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדברים  מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשּתמנה
הּמל לתלמי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּׁשּנּו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåéäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה  ּבניסן ּובט"ו יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)ּגזרת אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַָ

(áî)íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦
ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−

:íúøãì§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰e‡.ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  ּבני ּומֹוׁשב יׁשמ רּבים חׁשּבֹונֹות . ְְְִִֵֵֵֶַַָ
והּנה  סמּוכים. הם למי ידענּו לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבּמקרא,
וּיאמר  ׁשנה ארּבעים מּקץ ויהי מקצתם. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאזּכיר
ׁשנה, ארּבעים ּבן  היה לא ואבׁשלֹום ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹאבׁשל ֹום.
ּומפרׁשים  ּדוד. ּבית מלכּות נׁשלמה לא ְְְְְִִִֵַַָָָֹּגם
ּבקרית  הארֹון ׁשבת מּיֹום חׁשּבֹון זה ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָאמרּו
אֹומרים  יׁש ׁשנה. ּבׁשלׁשים ויהי וכתּוב ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיערים.
לּיֹובל. אֹומרים ויׁש נתנּבא . ׁשנה ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבן 
ׁשּמצא  ּתֹורה ספר למציאת אֹומרים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָויׁש
סברֹות  הם ּכי ידעּתי, לא ואני הּכהן. ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹחלק ּיהּו
וחמׁש ׁשּׁשים ּובע ֹוד וכתּוב ּומׁשענת. יסֹוד ְְְְְְִִִֵֶֶָָֹּבלא
ּומלכּותֹו אחז, ּבימי היתה הּנבּואה וזֹו ְְְְִֵַַָָָָָָָׁשנה.
לחזקּיה  ׁשׁש ּובׁשנת ׁשנה. עׂשרה ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיתה
הּמפרׁשים  הּוצרכּו ּכן על ׁשֹומרֹון . ּגלתה ְְְְְְְִֵַַָָָּבנֹו
ׁשּנּבא  מּיֹום ׁשנה וחמׁש ׁשּׁשים ּתחּלת ּכי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלֹומר
ואחרים  אדמתֹו. מעל יגלה ּגלה ויׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעמֹוס,
ׁשּבא  ׁשנֹות חּפׂשנּו וכאׁשר הרעׁש. מּׁשנת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָאמרּו
לא  הּנה ואחיו, יֹוסף ּבימי ּבמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹיׂשראל
קהת  ּכי ספק אין ּכי הּכתּוב. ימי מסּפר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָיּגיעּו

עמרם  הֹוליד ּכי ונחׁשב היה, מצרים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמּיֹורדי
ּבסֹוף  מׁשה הֹוליד עמרם ּגם ימיו. ּבסֹוף ְְְְִֶַַָָָֹּבנ ֹו
וׁשבעים  מאתים חּייהם, מסּפר והּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָימיו.
יׂשראל  ּבצאת ׁשנה ׁשמֹונים ּבן ּומׁשה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה.
הּנה  ׁשנה. ונּו''ן מאֹות ג' הּכל והּנה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹמּמצרים.
יׁשבּו אׁשר הֹוסיפּו והּזקנים ׁשמֹונים. לנּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָחסרּו
אֹותם  ועּנּו ועבדּום ּכי ארצֹות. ּובׁשאר ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָּבמצרים
עם  רק ועּנּו, עם ּדבק אינֹו ׁשנה, מאֹות ְְִִִֵֵֵַַַָָָארּבע
הּזאת  ּובּפרׁשה רּבים, וכמֹוהּו .זרע ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹיהיה
ׁשּמצאנּו ואחר הּׁשביעי. יֹום עד הראׁשֹון ְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום 
ּכי  הּבתרים ּבין לאברהם אמר ׁשהּׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּכתּוב
ּכי  ידענּו ׁשנה, מאֹות ארּבע זרע יהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּגר
אברהם, ּבקץ ּתלּוי יׂשראל ּבני מֹוׁשב ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָחׁשּבֹון
ׁשּבא  אחר ּכי לֹומר, עֹולם סדר ּבעל ְִֵֶֶַַַַַַָָהּוצר
והּוצרכּו לחרן. ׁשב ּכנען, לארץ ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָאברהם
אׁשר  ה' אני נבּואת ּכי לֹומר ְְְֲֲִִִֶַַַָהּמפרׁשים
עם  ּדבקה איננה ּכׂשּדים, מאּור ְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹוצאתי
ואין  נאמרה. זה אחר אבל הּנזּכרת. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפרׁשה
הּוא  ׁשנה מאֹות ד' חׁשּבֹון  רק זה, לכל ְְֵֶֶֶַָָָֹצר

ׁשנה  הּׁשלׁשים ואּלה יצחק. ׁשּנֹולד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמּיֹום
מארץ  אברהם ׁשּיצא מּיֹום מסּפרם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹוספים,
חרן, אל אביו עם ּובא ּכׂשּדים מאּור ְְִִִֵֶַַָָָָמֹולדּתֹו
ׁשם. וּיׁשבּו חרן עד וּיבֹואּו ּכתּוב ְֲֵֶַַַַָָָָָּכאׁשר
ּובא  ׁשנים, חמׁש ּבחרן אביו עם יׁשב ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָואברהם
ׁשנה, וׁשבעים חמׁש ּבן והּוא ּכנען ארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאל
יצחק, נֹולד ּכאׁשר והּנה חרן. אל ׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹולא
ּכי  מארצֹו, אברהם ׁשּיצא ׁשנה ׁשלׁשים ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּמּו
ויהיה  הּכנעני. ארץ נּתנה לֹו ּכי העּקר, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּוא
ּכׂשּדים, מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' אני ְֲֲִִִֵֵֶַָּפסּוק
והּנה  ּולמּטה. למעלה הּפרׁשה ּכל עם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּדבק
ּבמצרים, יׁשבּו אׁשר יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּפירּוׁש
ּכּכתּוב, ּגרים. היּו אבֹותיהם ּגם ׁשם. ּגרים ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהיּו
ותֹוׁשב  ּגר אמר ואברהם ּבּה. וגרים ְְְְְִִֵַַַָָָָָָּכמעט
ׁשנה. מאֹות וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים עּמכם: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאנכי 
מֹולדּתֹו: מארץ אביהם אברהם ׁשּיצא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּיֹום

ׁשלׁשים  מּקץ ויהי וטעם להֹודיע ׁשמא נה. ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
עד  יצאּו לא הּׁשם, אל צעקתם ּבעבּור ְֲֲִֵֶַַַַָָָֹּכי

עליהם: ׁשּגזר הּקץ ֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּגיע



a`פב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ycew zayl inei xeriy

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëåøëæ-ìë §¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàåìëàé-àì ìøò-ìëå §¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

:Ba«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף Ba.עׂשר, ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑,לערלּות מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְֵַַָָָָָָ¿»»≈……«ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינֹו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)להׁשוֹות אבןאבןאבןאבן »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
eNò ïk ïøäà-úàå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)ìàøNé éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²
íúàáö-ìò íéøöî õøàî: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'g ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
:àeä éì äîäaáe©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמ ֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ∆∆»∆∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׂשפתים  ‰e‡.יפּתחּו ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

אּת יגּור וכי מצרים:מח ּבארץ ,אּת טעם . ְְְְְִִִִִֶֶַַַָ
הּפסח  לעׂשֹות רֹוצה והּוא פסח. ועׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָוטעם
על  ּבֹו. יאכל לא ערל וכל וטעם ּבּתחּלה. ְְְִִֵַַַַַָָָֹֹיּמֹול
:ּבּדר ּבמדּבר הּיּלֹודים ּכמֹו ימּולּו. ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

ּתֹורה  ׁשער:מט ּגר לא צדק. ּגר הּוא הּגר זה . ֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  ּבני ּכל וּיעׂשּו טעם הזּכיר נ ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ּבמדּבר  ׁשעׂשּו הּפסח על זה  אּולי למעלה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָזה 
ׁשהּוא  ּבעבּור ּתתמּה ואל הּגרים. ׁשּמלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָסיני 
ּכתיב  הּמן רדת ּבפרׁשת ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּכת ּוב
העדּות, לפני ויּניחהּו מן ׁשם ויּתן צנצנת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיּקח

העדּות. ארֹון לעׂשֹות הּׁשם צּוה לא ְֲֲִֵֵַַָָֹועֹוד
צבאֹותיכם: את הֹוצאתי ְְִִֵֵֶֶָוכמֹוהּו,

ּבעצם  ויהי ּדבק נא הּפסּוק זה ּדעּתי לפי . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
למׁשה  הּׁשם ׁשּדּבר אחריו, הּבא הּפסּוק ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעם
מּכת  היתה הּלילה ּובחצי הּבכֹורים. ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלקּדׁש

מּיד ּבכֹור  הּׁשם צּוה ּבּיֹום, יׂשראל ּובצאת ים. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ּבהמּתם: ּובכֹורי יׂשראל ּבכֹורי ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָלקּדׁש

וידּבר  ּכל א ּכנגד מׁשה ּכי קצרה, ּדר אחז . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מׁשה  על  הּמצוה ּכי אמר, ויפת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל.
הּכהן  ּכי הּכהן. וטּמאֹו הפ ּבּפה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלקּדׁשּה

ׁשּיאמר  ּבדּבּור. רק יטּמאּנּו ולא הּוא, ְְְְִֶֶַַַָֹֹקדֹוׁש
טמא: ׁשהּוא ֵֶֶַָּבּפה

ּפטר  והּטעם,ב ציצים. ּופטּורי ּכמֹו ּפתיחת, . ְְְְִִִֵֶֶַַַַ
זרה. רחם, ּומּלת הרחם. ּתחּלה ׁשּפתח ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבן
ׁשהּוא  האֹות ׁשּיפּתח הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט ְְְִִִֶֶֶַַַָֹּכי

הּגרֹון: אֹות ְִֵַָלפני
מׁשה  וּיאמר זכֹור.ג אמר יֹום, ט''ו ּביֹום . ְֶֶַַָָֹֹ

מּבית  וטעם לזּכרֹון: לכם הּזה הּיֹום והיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו
היּו ּכאּלּו אֹותם מעבידים ׁשהיּו ְֲֲִִִִֶַָָָָעבדים.
ּכי  הּברזל, מּכּור אמר אחר ּובמקֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָעבדיהם.

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyiy meil inei xeriy
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nLÏ‡¯NÈ ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

Ì˙¯„Ï∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשּמר אבןאבןאבןאבן ¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)עֹובד אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ãî):Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו עבדיו (יבמות ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ֲִִֶַַַָָ

מה  ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל ְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֹֹֻמעּכבּתֹו
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן ְֶֶַַַָָֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר לא ∑ÈÎNÂ¯.זה ערל "וכל ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? עזרא עזרא עזרא עזרא .יאכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

(åî)øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) ּבחבּורה אֹומר אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאחת,

מקֹומֹות  ּבׁשני אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על לֹומר: ‰Èa˙.ּתלמּוד ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ…ƒƒ««ƒ
החבּורה  ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עזרא עזרא עזרא עזרא .עליו אבןאבןאבןאבן ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול אֹותֹו"יעׂשלמׁשּפחֹות, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

לה' הּוא ׁשּמּורים ליל הּפׁשט מב ּדר על . ְִִֵֶֶַַַָ
ּובּסֹוף  לה'. הּוא ׁשּמּורים  ליל ׁשהזּכיר ְֲִִִִֵֶַַַּבעב ּור
ּכי  נראה לדֹורֹותם. יׂשראל ּבני לכל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשּמּורים
יּתן  ולא ׁשמרם. ׁשהּׁשם ּבעבּור ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹהּטעם
ׁשּיהיה  צּוה לנּגֹוף. ּבּתיכם אל לבֹוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּמׁשחית 
לדֹורֹותם. יׂשראל ּבני לכל ׁשּמּורים הּלילה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָזה 
ּומּצֹות  מׁשּפטֹו, על הּפסח אכילת ְְֲִִֶַַַַַַַָוטעם
אֹותֹו מפרׁשים ויׁש הּזה. ּבּלילה ְְְְְִִֵֶַַַָָּומרֹורים
יֹודּו רק יׁשנּו ׁשּלא החֹומֹות, ׁשֹומרי ְְְִֵֶַַַַֹּכטעם
וּככה  מּמצרים. ּבצאתם ה ּׁשם ּגב ּורֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָויס ּפרּו
ׁשל  ׁשמע קריאת זמן הּגיע ז''ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָרמזּו

ֲִַׁשחרית:
וּיאמר  ׁשהּוא מג ׁשּמּורים ליל ׁשהזּכיר ּבעבּור . ְֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

הׁשלים  הּפסח, יאכל ׁשּבֹו עׂשר חמּׁשה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָליל

ּדבר  הזּכיר לא והּנה ּדֹורֹות. ּפסח חּקת ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻלפרׁש
מּצֹות  על הזּכיר ולא והּמזּוזה, ְְְְְִִַַַַַָֹהּמׁשקֹוף 
והּנה  מצרים. ּבפסח הזּכירֹו ּכבר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָּומרֹורים,
מצרים. ּכפסח לדֹורֹות  הּפסח ּתאכלּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַֹהּטעם
הּמׁשקֹוף  מצות רק אחרֹות , מצֹות ְְְְֲִִִֵַַַַוהֹוסיף 
הלא  הּפסח. אכילת מענין אינּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹוהּמזּוז ֹות
יאכל  לא נכר ּבן ּכל הּפרׁשה ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹתראה 
ּבלׁשֹון  הּוא נכֹון ּכי מּמּנּו. ּכמֹו והּטעם, ְְְִִִֶַַַָּבֹו.
וכמֹוהּו, .ּכ לֹומר ערבי ּבלׁשֹון ּגם ְְֲִֶַַַָָָָֹהּקדׁש,

ּובּלחם: ּבּבׂשר ְֶַַַָָָָוהּנֹותר
וכל  לדת מד ׁשּיׁשּוב לרצֹונֹו. אֹותֹו. ּומלּתה . ְְְְִֶַַָָָ

ּכסף  מקנת ּומׁשּפט מצוה. ּבן הּוא אם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָיׂשראל 
ּבהוה הּכתּוב  ּדּבר רק ׁשוה. ּבית, יליד ְְִִִֶֶֶַַַָָֹאֹו

ֵיֹותר:

ּתֹוׁשב  הּפסח מה יאכל לא ׂשכיר, אֹו מּיׂשראל . ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
העדה: ּכל ּכמׁשּפט הּׂשה, על יכֹוס לא ְְִִֵֶַַַָָָָֹאם

יאכל  אחד ּבבית והעד,מו מצרים. ּכפסח . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ז''ל  וחכמינּו חּוצה. הּבׂשר מן תֹוציא ֲִִֵַַַָָָָֹלא

הּנכֹון: והּוא אחת, ּבחבּורה ְְֲַַַַָָָאמרּו
יׂשראל  עדת ּכל חּיבים מז מצוה ּבני ּכל . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

מצאתי  ּבּתֹורה, חּפׂשּתי וכאׁשר הּפסח. ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָלעׂשֹות
ּבּתֹורה, האמּורים ּכריתֹות ועׂשרים ְְְְֲִִִֶַָָָֹׁשלׁשה
עׂשה  ּבמצות  אבל תעׂשה. לא ּבמצות הם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלם 
אּולי  והּמילה. לבּדֹו הּפסח רק מצאתי ְְִִֶַַַַַַָָָֹלא
להזּכירּה, מצרים יציאת ּכי ּבעבּור ּכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָהיה
ּבזמּנֹו. הּפסח מאכילת יֹותר נזּכרה ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָחּיּוב.
הֹוצאתי אׁשר אמר, הּדברים עׂשרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּובהתחלת

מצרים: ְִִֵֶֶַמארץ
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(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëåøëæ-ìë §¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàåìëàé-àì ìøò-ìëå §¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

:Ba«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף Ba.עׂשר, ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑,לערלּות מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְֵַַָָָָָָ¿»»≈……«ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינֹו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא)להׁשוֹות אבןאבןאבןאבן »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
eNò ïk ïøäà-úàå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)ìàøNé éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²
íúàáö-ìò íéøöî õøàî: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'g ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
:àeä éì äîäaáe©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמ ֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ∆∆»∆∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׂשפתים  ‰e‡.יפּתחּו ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

אּת יגּור וכי מצרים:מח ּבארץ ,אּת טעם . ְְְְְִִִִִֶֶַַַָ
הּפסח  לעׂשֹות רֹוצה והּוא פסח. ועׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָוטעם
על  ּבֹו. יאכל לא ערל וכל וטעם ּבּתחּלה. ְְְִִֵַַַַַָָָֹֹיּמֹול
:ּבּדר ּבמדּבר הּיּלֹודים ּכמֹו ימּולּו. ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

ּתֹורה  ׁשער:מט ּגר לא צדק. ּגר הּוא הּגר זה . ֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  ּבני ּכל וּיעׂשּו טעם הזּכיר נ ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ּבמדּבר  ׁשעׂשּו הּפסח על זה  אּולי למעלה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָזה 
ׁשהּוא  ּבעבּור ּתתמּה ואל הּגרים. ׁשּמלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָסיני 
ּכתיב  הּמן רדת ּבפרׁשת ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּכת ּוב
העדּות, לפני ויּניחהּו מן ׁשם ויּתן צנצנת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיּקח

העדּות. ארֹון לעׂשֹות הּׁשם צּוה לא ְֲֲִֵֵַַָָֹועֹוד
צבאֹותיכם: את הֹוצאתי ְְִִֵֵֶֶָוכמֹוהּו,

ּבעצם  ויהי ּדבק נא הּפסּוק זה ּדעּתי לפי . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
למׁשה  הּׁשם ׁשּדּבר אחריו, הּבא הּפסּוק ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעם
מּכת  היתה הּלילה ּובחצי הּבכֹורים. ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלקּדׁש

מּיד ּבכֹור  הּׁשם צּוה ּבּיֹום, יׂשראל ּובצאת ים. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ּבהמּתם: ּובכֹורי יׂשראל ּבכֹורי ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָלקּדׁש

וידּבר  ּכל א ּכנגד מׁשה ּכי קצרה, ּדר אחז . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מׁשה  על  הּמצוה ּכי אמר, ויפת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל.
הּכהן  ּכי הּכהן. וטּמאֹו הפ ּבּפה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלקּדׁשּה

ׁשּיאמר  ּבדּבּור. רק יטּמאּנּו ולא הּוא, ְְְְִֶֶַַַָֹֹקדֹוׁש
טמא: ׁשהּוא ֵֶֶַָּבּפה

ּפטר  והּטעם,ב ציצים. ּופטּורי ּכמֹו ּפתיחת, . ְְְְִִִֵֶֶַַַַ
זרה. רחם, ּומּלת הרחם. ּתחּלה ׁשּפתח ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבן
ׁשהּוא  האֹות ׁשּיפּתח הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט ְְְִִִֶֶֶַַַָֹּכי

הּגרֹון: אֹות ְִֵַָלפני
מׁשה  וּיאמר זכֹור.ג אמר יֹום, ט''ו ּביֹום . ְֶֶַַָָֹֹ

מּבית  וטעם לזּכרֹון: לכם הּזה הּיֹום והיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו
היּו ּכאּלּו אֹותם מעבידים ׁשהיּו ְֲֲִִִִֶַָָָָעבדים.
ּכי  הּברזל, מּכּור אמר אחר ּובמקֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָעבדיהם.
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(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִִֶֶַָָֹ

ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם E„È.הּללּו ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד טז)על פסוק ּבּה(לקמן לדרׁש , ְְְְִֵַַַָָֹ«»¿ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכהה ׁשהיא לז)יד מנחות עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא. אבןאבןאבןאבן ִֵֶָָ

(é):äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה עזרא עזרא עזרא עזרא .(מנחות אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)òaLð øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬
éúáàìå Eì:Cì dðúðe E §−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו מפרׁשיׁש ׁשּקדׁשּו, והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו EÏ.(מכילתא)ּביאה ÚaL∑?ל נׁשּבע והיכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָƒ¿«¿ְְְִֵַָ

ו) וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ואל ּתהא ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ¿»»»ְְְְְְִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתהי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|äîäa øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת Ó‰a‰.אין ¯‚L∑ ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆¿≈»
נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפל
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל  "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּבר ּפטר עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

הּמצֹות  ּתחּלת ׁשהּוא חמץ, יאכל  ולא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמּצה ,
עד  אֹותֹות הּׁשם לנּו עׂשה הּׁשם, לנּו ִֵֵֶַַַָָָָָׁשּצּוה
הֹוציאנּו לא והּטעם, מּמצרים. ְְִִִִִֶַַַַָָֹׁשהֹוציאנּו
העם  את ּבהֹוציא ּכּכתּוב לעבדֹו, רק ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָמּמצרים 
הּזה. ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹמּמצרים 
מצרים  מארץ  אתכם הֹוצאתי אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָוכתּוב,

לאלהים: לכם ְִִֵֶָֹלהיֹות
ל והיה הּקדֹוׁשים ט אבֹותינּו על חֹולקין יׁש . ְְְְֲִִֵֵַַָָ

לוית  ּכי ּדר על ּולזּכרֹון, לאֹות ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשאמרּו
ּגם  .לגרּגרֹותי וענקים לראׁש הם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹחן
לּוח  על קׁשרם ּכמֹו ,ידי על לאֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָּוקׁשרּתם

,ּבית מזּוזֹות על ּוכתבּתם ּגם ּתמיד. ְְְְִִֵֶַַַָָלּב
לאֹות  ּׁשּיהיה ּומה .לּב לּוח על ּכתבם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָּכמֹו
חזקה  ּביד ּכי ּבפי ׁשגּור ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָּולזּכרֹון ,
ּכי  נכֹונה, ּדר זה ואין מּמצרים. ה' ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָהֹוציא
ּכל  והּנה ׁשלמה. מׁשלי ּכתּוב הּספר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּבתחּלת
ּבּתֹורה  ּכתּוב ואין מׁשל. ּדר הּוא ּׁשהזּכיר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָמה
ּכמׁשמעֹו. הּוא רק חלילה, מׁשל ּדר ְְִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ּבהיֹותֹו ּכי ּפׁשּוטֹו. מידי נֹוציאּנּו לא ּכן ְְִִִִֵֵֶַֹעל
ּכמֹו הּדעת, ׁשּקּול מכחיׁש אינּנּו ְְְְִִֵֶַַַַַָּכמׁשמעֹו
לתּקנֹו ׁשּנצטר לבבכם, ערלת את ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּומלּתם

ה  מׁשה וא''ר הּדעת. ּברֹוב לפי יד ּכי ּכהן, ְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ארץ  יסדה ידי אף הּׂשמאלית. הּיד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהּמקרא
ּתׁשלחנה. לּיתד ידּה ׁשמים. טּפחה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָוימיני

חּזּוק: צריכין ואין חזקים הּקּבלה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָודברי
ימימה  מּימים גאּלתֹו.י ּתהיה ימים ּכמֹו . ְְְִִִִִֶָָָָָֻ

ּפי  על הּׁשנה ּותחּלת לׁשנה. מּׁשנה ְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּטעם,
דין: ּבית ְִִֵַקריאת

והיה  אב יא הּוא ּכי לבּדֹו הּכנעני הזּכיר . ְְְְֲִִִִַַַַָָ
ּולזרע ל ּכי ּכמֹו .ל נׁשּבע וטעם ְְְְְְְְֲִִַַַַָֻלכּלם:

האל: הארצֹות ּכל את ֲֵֵֶֶָָָָאּתן
והעברּת עם יב יתערב ׁשּלא לׁשם, ּתעביר . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ט''ו: ּביֹום צּוּו מצֹות ׁשּתי אּלה והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַֻאחר.

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ycew zayl inei xeriy

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ אתכם ׁשהֹוציא ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא סח)ּבחדׁש חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים "מֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
לצאת  ּכׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ֵֵֶָָ

(ä)éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåúáæ õøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬

:äfä Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«
i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ואף ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת B‚Â'.(תנחומא)הם, EÈ˙·‡Ï ÚaL∑:אֹומר הּוא ּבאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿ְְֵַָָ
טו) אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

כט) וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»¿»ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ו) ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ חזר (פסחים ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל ∆»¬…»«…ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל יב)ּוׁשנאּה? הּזאת (לעיל העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
והּכתּוב  לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלכם",

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי אּתה לֹו ׁשּתפּתח עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈«

(æ)õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåýåýé äNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ
:íéøönî éúàöa éì¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ רׁשע לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָָָ
ׁשם, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zFgiU ihETl)¦¥¦

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצריםואּלּו מתּולצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת כב)ּבעת י, לעיל רק (רׁש"י הּכלל מן עצמֹו את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפּפּפּפסחסחסחסחלגּבי (ּכמֹוקרקרקרקרּבּבּבּבןןןן נגאל היית ׁשם היית לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשאר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבחזק  הֹוציאם והּׁשם עליהם, חזקּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהּמצרים
מהחזקים: ֲִֵַָָיד

הּיֹום  וככה ד חמץ, יאכל ולא ּבתחּלה הזּכיר . ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
ׁשּיצאתם. ּבּיֹום ׁשעׂשיתם ּכמֹו לדֹורֹות ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָּתעׂשּו
ּככה  נמצא, ׁשהאביב ּבּזמן זה היה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָוכאׁשר
ּבארץ  האביב הּמצא ּבעת ׁשנה ּבכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּתעׂשּו
אביב  ּופירּוׁש ׂשעֹורה. האביב וזהּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל.
ּכמֹו ׁשהּוא אב, מּגזרת הּוא ּכי ּבכֹור, ְְְְִִִֶַָּכמֹו
ׁשּלמד. לּתלמיד חכם אֹו הֹוליד. לאׁשר ְֲִִִֶֶַַַַָָָראׁשֹון

ּבחג  ׁשאמר והעד, אביב. הּׂשעֹורה ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוכתּוב
חּטים: קציר ּבּכּורי ְִִִִֵָׁשבּועֹות

וגֹו' והיה ּכבר ה ּכי הּׁשבעה, ּכל הזּכיר לא . ְְְְְִִִִַָָָָָֹ
אחר: ּבמקֹום זה ְְִִֵֶַָהזּכיר

ׁשבעת  העבֹודה:ו היא זאת . ְֲִִַָָֹ
מּצֹות  אׁשר ז ּגר על הזהיר הּׁשּבת הּנה . ְֲִִִֵֵֶַַַַָ

,ּבׁשערי יגּור הּתנאי זה על ּכי .ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשערי
ּביֹום  וּככה  ּבׁשּבת . לפני מלאכה יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  ּבפסח וּככה ּכתּוב. ּכן ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּכּפּורים,

טעם  וזהּו רׁשּותֹו. ׁשהּוא ּבמקֹום חמץ ְְְֵֶֶַַַָָֹיאכל
:גבּול ְְֶָּבכל

זה  ּבעבּור ּבעבּור ח פירּוׁש מרינּוס ר' אמר . ֲֲִֵֶַַַָָ
ׁשעׂשה  ּבעבּור זה הפ להיֹותֹו ראּוי היה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָזה.
ּדעּתי  ּולפי לדעּתֹו. ּכמֹוהּו רּבים והביא לי. ְְְְְִִִִִֵַַַָה'
אלהים  ּדברי נהפ אי ּכי נכֹון, מהם אחד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאין 
אין  ּכי מחׁשבּתֹו. הפ הּפסּוק וטעם ְְְִִֵֵֶַַַַַַָחּיים.
ּפירּוׁש רק זה. ּבעב ּור מּצֹות אֹוכלים ְֲִֵֶַַַָאנּו
אכילת  ׁשהּוא העבֹודה זאת ּבעבּור זה, ֲֲֲֲִֶֶַַַָָֹּבעבּור



פה `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ycew zayl inei xeriy

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִִֶֶַָָֹ

ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם E„È.הּללּו ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד טז)על פסוק ּבּה(לקמן לדרׁש , ְְְְִֵַַַָָֹ«»¿ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכהה ׁשהיא לז)יד מנחות עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכילתא. אבןאבןאבןאבן ִֵֶָָ

(é):äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה עזרא עזרא עזרא עזרא .(מנחות אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)òaLð øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬
éúáàìå Eì:Cì dðúðe E §−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו מפרׁשיׁש ׁשּקדׁשּו, והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו EÏ.(מכילתא)ּביאה ÚaL∑?ל נׁשּבע והיכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָƒ¿«¿ְְְִֵַָ

ו) וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ואל ּתהא ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ¿»»»ְְְְְְִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתהי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|äîäa øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת Ó‰a‰.אין ¯‚L∑ ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆¿≈»
נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפל
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל  "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּבר ּפטר עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

הּמצֹות  ּתחּלת ׁשהּוא חמץ, יאכל  ולא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמּצה ,
עד  אֹותֹות הּׁשם לנּו עׂשה הּׁשם, לנּו ִֵֵֶַַַָָָָָׁשּצּוה
הֹוציאנּו לא והּטעם, מּמצרים. ְְִִִִִֶַַַַָָֹׁשהֹוציאנּו
העם  את ּבהֹוציא ּכּכתּוב לעבדֹו, רק ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָמּמצרים 
הּזה. ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹמּמצרים 
מצרים  מארץ  אתכם הֹוצאתי אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָוכתּוב,

לאלהים: לכם ְִִֵֶָֹלהיֹות
ל והיה הּקדֹוׁשים ט אבֹותינּו על חֹולקין יׁש . ְְְְֲִִֵֵַַָָ

לוית  ּכי ּדר על ּולזּכרֹון, לאֹות ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשאמרּו
ּגם  .לגרּגרֹותי וענקים לראׁש הם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹחן
לּוח  על קׁשרם ּכמֹו ,ידי על לאֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָּוקׁשרּתם

,ּבית מזּוזֹות על ּוכתבּתם ּגם ּתמיד. ְְְְִִֵֶַַַָָלּב
לאֹות  ּׁשּיהיה ּומה .לּב לּוח על ּכתבם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָּכמֹו
חזקה  ּביד ּכי ּבפי ׁשגּור ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָּולזּכרֹון ,
ּכי  נכֹונה, ּדר זה ואין מּמצרים. ה' ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָהֹוציא
ּכל  והּנה ׁשלמה. מׁשלי ּכתּוב הּספר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּבתחּלת
ּבּתֹורה  ּכתּוב ואין מׁשל. ּדר הּוא ּׁשהזּכיר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָמה
ּכמׁשמעֹו. הּוא רק חלילה, מׁשל ּדר ְְִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ּבהיֹותֹו ּכי ּפׁשּוטֹו. מידי נֹוציאּנּו לא ּכן ְְִִִִֵֵֶַֹעל
ּכמֹו הּדעת, ׁשּקּול מכחיׁש אינּנּו ְְְְִִֵֶַַַַַָּכמׁשמעֹו
לתּקנֹו ׁשּנצטר לבבכם, ערלת את ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּומלּתם

ה  מׁשה וא''ר הּדעת. ּברֹוב לפי יד ּכי ּכהן, ְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ארץ  יסדה ידי אף הּׂשמאלית. הּיד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהּמקרא
ּתׁשלחנה. לּיתד ידּה ׁשמים. טּפחה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָוימיני

חּזּוק: צריכין ואין חזקים הּקּבלה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָודברי
ימימה  מּימים גאּלתֹו.י ּתהיה ימים ּכמֹו . ְְְִִִִִֶָָָָָֻ

ּפי  על הּׁשנה ּותחּלת לׁשנה. מּׁשנה ְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּטעם,
דין: ּבית ְִִֵַקריאת

והיה  אב יא הּוא ּכי לבּדֹו הּכנעני הזּכיר . ְְְְֲִִִִַַַַָָ
ּולזרע ל ּכי ּכמֹו .ל נׁשּבע וטעם ְְְְְְְְֲִִַַַַָֻלכּלם:

האל: הארצֹות ּכל את ֲֵֵֶֶָָָָאּתן
והעברּת עם יב יתערב ׁשּלא לׁשם, ּתעביר . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ט''ו: ּביֹום צּוּו מצֹות ׁשּתי אּלה והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַֻאחר.



a`פו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ycew zayl inei xeriy
ּומּזהבם  מּכסּפם טעּונים חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּסּיעּו

מצרים  Na‰.ׁשל ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּכהן נֹותן ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְִִֶַƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו cÙz‰.(מכילתא)ּבקֹופיץ EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆
אחר  ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, עזרא עזרא עזרא עזרא .חמׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåzøîàå úàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש "מחר (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל  ּבניכם ראּובן יאמרּו ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑:וׁשֹואל וסֹותם ׁשאלתֹו להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָֹ«…ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". ו)"מה חכם.(דברים ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
חכמה  ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדּברה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåøBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ
éðà ïk-ìò äîäa øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧
éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì çáæŸ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäå÷æça ék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé̈½«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האמּורה  ,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, עזרא עזרא עזרא עזרא ּבפרׁשה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

æô÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ּבּסמיכה, יׁשּתּנה ׁשּלא ארץ. מׁשקל על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשגר.
.אלפי ׁשגר הם, ואּלה זרֹות. מּלֹות נמצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָרק
.חמת מסּפח הבלים . הבל .מׁשּכב ְְְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָּובחדר

יֹותר: מצאתי ולא .ּדלּת ְְְְִֵַָָֹֹּוסגר
חמר  ּפטר וכל ּבׂשה:יג ּתפּדה טמא, ׁשהּוא . ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָֹ

קדׁש. ערּפֹו על ּתכּתב אֹומרים, יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹוערפּתֹו.
קׁשה  חמֹור ׁשהּוא אני אֹומר ּכזה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָוהאֹומר
מזּבחֹותם. יערף הּוא ּכתּוב, הּנה ּכי ְְֲִִִֵֶַָָֹֹערף.
לכרֹות  ׁשהּפרּוׁש ּבּנחל, העגלה את ׁשם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוערפּו
ּבכֹור  ּכל ּכי הּדת. מעּתיקי ּפרׁשּו ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהערף,
חּיב  יּפדה לא אֹו הּמזּבח לגּבי יקרב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

מתּו. ּובהמה אדם מצרים, ּבכֹור ּכל ּכי ְְְִִִִֵֵַָָָָָמיתה.
ּבכֹורי  על ׁשּגזר הּגזרה מן מּלטם לא ה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּכי
היּו ולא לעבֹודתֹו. מּוכנים ׁשּיהיּו רק ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹמצרים,
החמֹורים  אם ּכי טמאֹות ּבהמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָליׂשראל

אחר: מין ּבכֹור יּפדה לא ּכן על ְְִִֵֵֶַַַָָֹלבּדם,
והיה  מחר יד ּכי ז''ל הּלוי יהּודה ר' אמר . ְְִִֵַַַָָָָָָ

הּיֹום: אחר ׁשהּוא מה והּטעם אל''ף. ְֵֶֶַַַַַַַָָחסר
ויהי  וׁשב טו הֹוציאנּו, יד ּבחזק לֹומר החל . ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

מּכת  והיא החזקה הּיד היתה מה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלפרׁש
ולא  מּמצרים, יצאּו זה יד על ּכי ְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּבכֹורים.
הּמׁשֹורר  אמר וככה הראׁשֹונֹות. מּכֹות יד ְְִֵַַַַַָָָָעל

חסּדֹו. לעֹולם ּכי ּבבכֹוריהם מצרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלמּכה
ּבאמרֹו היה ידּוע ּכי קצרה, ּדר ּתפס ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּומׁשה
ּובכֹורי  ּבכֹורינּו והּציל ּבכֹור, ּכל ה' ְְְְֲִִֵֵַַָֹוּיהרג
זֹובח. אני ּכן על ידּבק זה ועם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַּבהמּתנּו.
רחם  ּפטר ּכל ּבכֹורים: הריגת עם ְְֲִִִֶֶֶֶַָֹולא
הּׁשם: לפני לזּבֹוח הראּוי מהּמין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּזכרים.

והיה  לאֹות טז והיה הּמצֹות, ב' על הזּכיר . ְְְְְִִִַַָָָָ
לכּתב  ז''ל חכמינּו ׁשהעּתיקּו ּומה ידכה. ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹעל
זּכרֹון. ּכמֹו ּולטֹוטפֹות האמת. הּוא ְְֱִִֶַָָָָָהּפרׁשּיֹות,
ּדּבר, ּכמֹו ּופירּוׁש ּכפּול. הּטי''ת ּכי ְְִֵֵֵַַָוי''א
ּבעיני: רחֹוק והּוא ּדרֹום. אל והּטף ְְְְִִֵֵֶַַַָָמּגזרת



פז

לשבוע פרשת בא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' שבט
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' שבט
פרק כ 

מפרק מד עד סוף פרק מח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



פח             

שבט  ג' שני יום
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ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב פרק

             

שבט  ב' ראשון יום
פרק יט            
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היא  ארוסה  "דאכתי  אבי'"25,  בבית  "ככלה  ומורא"24,  אדנות 
"לשון  אישי",  "תקראי  לעת"ל  ורק  אישות"26,  בה  לו  ואין 
אישות ונישואין", "ככלה בבית חמי' שכבר נישאת"27. וטעם 
נתגלה  הזה"(  "העולם  עכשיו,  )ועד  שבמ"ת  משום   - הדבר 
ושלימות  עיקר  יהי'  המשיח  ולימות  בעיקר נגלה דתורה, 

הגילוי דפנימיות התורה.
והענין בזה:

אירוסין  שע"י  הוא,  לנישואין,  אירוסין  בין  החילוק 
כאן  אין  עדיין  אבל  כהקדש"28,  אכו"ע  לה  "אסר  )קידושין( 
ע"י  ודוקא  בלבד,  מקיף  באופן  אם  כי  בפנימיות,  המשכה 
ודוגמתו  ההמשכה בפנימיות,  נעשית  )היחוד(  הנישואין 
בתורה - שבמ"ת נתגלה בעיקר החיצוניות והגליא שבתורה, 
ולימות  מקיף,  בבחי'  נשאר  והנסתר  הפנימיות  ואילו 
של  באופן  והנסתר  הפנימיות  גם  ויתגלה  יומשך  המשיח 
המשכה בפנימיות, בדוגמת היחוד דנישואין, ומה גם שהיחוד 
החיות  שהיא  דאורייתא  בסתים  ודוגמתו  חי,  באבר  צ"ל 

24( פרש"י עה"פ.

25( כתובות עא, סע"ב.

26( "כ"כ בשט"מ שם בשם רש"י במ"ק, ועיין ברבות נשא ס"פ טי"ת" )אוה"ת שם(.

27( פרש"י כתובות שם.

28( קדושין ב, רע"ב.

שבתורה29.
וההמשכה  היחוד  בדוגמת  היא  התורה  שפנימיות  וכיון 
העצם  דהמשכת  הענין  בזה  מודגש   - דנישואין  פנימית 

שנעשה ע"י ההתלבשות למטה דוקא, כמו בנישואין:
ידוע30 החילוק בין השפעת הרב לתלמיד להשפעת האיש 
לאשה )נישואין( - שבהשפעת הרב לתלמיד, השפעה רוחנית, 
לא נמשך העצם, והראי', שהרב אינו יכול לחדש אצל התלמיד 
מציאות חדשה של מוח ושכל, כמאמר העולם "א קאפ קען 
מען ניט ארויפשטעלן", ורק כאשר התלמיד הוא בעל מוחין 
משא"כ  הרב,  השפעת  לקבל  יכול  אזי  מעצמו,  שכל  ובר 
השפעה גשמית )טיפה  היותה  עם  לאשה,  האיש  בהשפעת 
גשמית(, הרי על ידה דוקא נמשך העצם, שנעשית הולדה של 

מציאות חדשה, מוח ושכל וגוף שלם.
הזקן  רבינו  של  בחידושו   - התורה  בפנימיות  ודוגמתו 
בהבנה  בהתלבשות  היותה  שעם  חב"ד,  חסידות  בתורת 
דוקא  ידה  על  הרי  למטה,  של ירידה  שזהו"ע  והשגה 
העצם  המשכת  )דוגמת  התורה  נמשך העצם דפנימיות 

בהשפעה גשמית שבנישואין(.

29( ראה גם כש"ט סט"ז.

30( ראה סהמ"צ להצ"צ מצות פו"ר פ"ב )דרמ"צ ג, א ואילך(. סה"מ תרנ"ט ע' ג. ועוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בא
המשך מעמוד טנ



היום יום . . . צח

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח )אינו 
הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת 
לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: יעדער מָאל 
איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל גלייך, ָאבער 

מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

ח  י לֹא ִיּדַ ִעְנָין "ּכִ ר ּבְ ִמי ה'" ּגֹו', ַהְמַדּבֵ רּוׁש "ָוֵאָרא ּגֹו' ּוׁשְ ר: ַהּדְ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ַמִים'[.  ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא ׁשָ "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ִמּמֶ
אֹותֹו  אֹוֵמר  ָהָיה  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ּוַפַעם  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ִנים,  ׁשָ לֹשׁ  ְלׁשָ ַאַחת  אֹותֹו  ַלֲחֹזר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרִגיל  ְוָהָיה 
ַאְך  ֵזֶהה,  ִמיד  ּתָ 'אֹור' הּוא  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ

ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  . ַה"ּצֶ ִלי ַההֹוָספֹות(  )ּבְ קָאּפּוְסט  ּבְ ַנת תקצ"ז  ׁשְ ּבִ ָלִראׁשֹוָנה  ס  ִנְדּפָ "ּתֹוָרה אֹור" 
ַנת תקנ"ו  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
ְעּתֹו  ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ יָהם,  ְוִהּגִ ֲעֵליֶהם  ִעּיּונֹו  ֵעין  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׂשָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ַעד סֹוף תקע"ב, 
ה  י ַהּתֹוָרה ַוֲחֻנּכָ ׁשֵ ֵני ֻחּמְ ֵני ֲחָלִקים, ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ַעל ׁשְ ֶפר ּכֹוֵלל ׁשְ פּוס. ְוַהּסֵ ה ַלֲהִביָאם ְלֵבית ַהּדְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ְקֵהל.  ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ת ִיְתרֹו, ּוְקָצת ְלֶפַסח ּבְ ָפָרׁשַ ן ּתֹוָרֵתנּו ּבְ בּועֹות ְזַמן ַמּתַ ָ ים ְלַחג ַהּשׁ רּוׁשִ ה ּדְ ּמָ ם ּכַ ּופּוִרים, ּגַ
ם  ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש ַהּשׁ ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְוֵחֶלק ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ָעִמים אֹור. ַעד ּכָ א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ַהְמַחּבֵ

פּוס  ַהּדְ י  ּתֵ ִמּבָ ה  ּמָ ּכַ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ָסְגָרה  ינּות  ַמְלׁשִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ֵחֶלק  ַרק  יס  ְלַהְדּפִ יקּו  ִהְסּפִ לֹא 
ַנת תר"ח  ׁשְ ּבִ יסּו ַה"ּתֹוָרה אֹור".  ם ִהְדּפִ ר ׁשָ קָאּפּוְסט ֲאׁשֶ ּבְ פּוס  ית ַהּדְ ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶרת  ֶלת ּוַמְסּתֶ ֲהִמית ַמְגּבֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ֶ רּוָחִנּיּות, הּוא ַמה ּשׁ לּות ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים הּוא ְלׁשֹון ֵמַצר ּוְגבּול. ּגָ
ִמְצַרִים  ִויִציַאת  ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ֶפׁש ָהֱאלִֹקית  ּנֶ ׁשֶ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית, ַעד  ַהּנֶ ַעל 

ׁש. ֹפַעל ַמּמָ ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון 

חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

כֹול,  ּיָ ׁשֶ ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה )לֹוַמר  ֲאִמיַרת אֹוִתּיֹות  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ּלּוִיים  ַהּגִ ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ַלע,  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ּבִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם,  ֵדי ְלַחּזֵ ּכְ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ַהּנַ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ ְוַהּשׁ "ז  ַהּטַ ַעד  ִרים  ַהְמַחּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
רּוַח  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִחּבּוִרים  ָעׂשּו  ְכָלל,  ּבִ ְוֵהם  ָערּוְך[,  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  אּוִרים  ּבֵ ּכֵֹהן",  ְפֵתי  ְוַה"ּשִׂ ָזָהב"  ]=ַה"ּטּוֵרי 

הּו  ּזֶ ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה, ׁשֶ ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ ִמּבְ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל ֲחֵמׁש  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם, ְולֹא ָמְצאּו  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל ִמיֵני  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא, ּוִמְצָוה  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה, ַוה' ֱאלֵֹקינּו  יַח ֵהּמָ ּסּוִרים ֶחְבֵלי ָמׁשִ רֹות ְוַהּיִ י ַהּצָ ָרֵאל, ְלהֹוִדיַע ִלְקַהל ֲעָדתֹו ּכִ ִיׂשְ ל ַרב ּבְ ְוחֹוָבה ַעל ּכָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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דיני  לדון ניתן לא עליו, החולקים חכמים לדעת ואילו הדעת
הרמב"ם פסק וכך הדעת, אומד לפי הי"ד)ממונות פ"ח ממון נזקי .(הל'

הרדב"ז כתב רפז)וכן א, הרמב"ם(שו"ת ממון שלדעת נזקי (הל'

ממון שם) להעמיד אלא ניתן ולא אומדן פי על ממון להוציא אין
האזל' ה'אבן נקט וכן הנתבע. ה)(הל'בחזקת ו, ופקדון בדעת שאלה

אך  האומדן, באמצעות ממון חזקת לערער שניתן הרמב"ם
סימני  הכרת ידי על רק היא היתומים מידי הפיקדון הוצאת

הפיקדון.

של  הדעת לאומד הדיינים של הדעת אומד בין מחלקים ויש
אין  כאשר היא וחכמים אחא רבי שמחלוקת ואומרים העדים,
להזדקק  ועליהם אומדנם על הנסמכת ברורה ידיעה לדיינים
העדים  של הדעת אומד על לסמוך יכולה שאינה כשרה לעדות
ואילו  שאירע. מה על מוחלטת ידיעה לדיינים לספק עליה אלא
ביד  לתת בכוחו יש הדיינים, של הוא הדעת אומד כאשר
בדיני  מכוחו לפסוק וניתן המציאות, על שלמה תמונה הדיינים

קח)ממונות ס"ק שם, נזר אבני יח, סי' יצחק .(זכר

ה'תשע"ג  שבט ה' רביעי יום לעשירים? גם – זכות לימוד

,·Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰:· ‰ÎÏ‰áLBé äéäL ãéîìz ïëå§¥©§¦¤¨¨¥
äæ éøä Z ÷úL íà ,øéLòì äáBçå éðòì úeëæ äàøå ,Baø éðôì¦§¥©§¨¨§¤¨¦§¨¤¨¦¦¨©£¥¤

.÷çøz ø÷L øácî ìòå ,Léà éðtî eøeâú àì íeMî øáBò¥¦Ÿ¨¦§¥¦§©¦§©¤¤¦§¨
לתמוה: ויש

זכות שראה דווקא נאמר וכי xiyrl,וחובהiprlמדוע
שונה? הדין הפוך במקרה

שמוטל  אף כי יותר, גדול החידוש זה שבמקרה שפירשו ויש
ימנע  לא זאת בכל מהעשיר, והן מרבו הן – כפול פחד עליו

דעתו את יב)מלהביע ט, חו"מ בב"ח מובא .(מהרש"ל,
כדבריו  האמת אם כי הוא זה במקרה שהחידוש אומרים ויש
בדין, הטעות מלבד כי יותר, גדולה רבו בכבוד שהפגיעה נמצא
כן  פי על ואף לעני, זכות לחפש יותר להתאמץ הרב על היה
גדולה  רבו בכבוד שהפגיעה שאף נאמר כך ועל זאת עשה לא

דעתו. את ויאמר לכך יחוש לא יותר,
מפראג ס"ז)והמהר"ל שם חו"מ בט"ז איסור (מובא שאמנם חידש

זכות  רואה אם אך לעשיר, וחובה לעני בזכות רק נאמר זה
נלמד  והדין לאומרה, חייב ואינו לשתוק לו מותר לעשיר
להכריע  לדיין שאסור משמע בריבו", תהדר לא "ודל מהכתוב
לפני  יושב אלא דיין שאינו התלמיד אך העשיר, כנגד לטובתו
שלא  כדי העני, של לחובתו טענה לטעון ולא לשתוק יכול רבו

העני. יפסיד
יוסף' ה'ברכי שם)אך הרי (חו"מ אופן בכל שהרי כך על תמה

תרחק"! שקר "מדבר על ועובר שקר, זה
הדרשות  שתי את הרמב"ם נקט זה שמטעם שיתכן והוסיף
תגורו' מ'לא כי תרחק", שקר ו"מדבר איש" מפני תגורו "לא –
הימנעות  על רק היא שההקפדה המהר"ל כדברי להבין אפשר
אינה  העני לטובת הימנעות אך פחד), (מחמת העשיר לטובת
תרחק", שקר "מדבר הכתוב את הוסיף לכן האיסור. בכלל

אסור. הדבר אופן שבכל ללמד

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום גויים  של ערכאות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éãáBò éðiãa ïcä ìk̈©¨§©¨¥§¥
Z ìàøOé éðéãk íäéðéã eéäL ét ìò óà ,ïälL úBàkøòáe íéáëBk¨¦§©§¨¤¨¤©©¦¤¨¦¥¤§¦¥¦§¨¥
:øîàpL .eðaø äLî úøBúa ãé íéøäå ócâå óøç elàëe ,òLø äæ éøä£¥¤¨¨§¦¥¥§¦¥§¥¦¨§©¤©¥¤¤¡©
éãáBò éðôì àìå Z íäéðôì .íäéðôì íéOz øLà íéètLnä älàå§¥¤©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤¦§¥¤§Ÿ¦§¥§¥

.íéáëBk¨¦
שני  ואפילו הגויים, כמשפטי לנהוג "חלילה כתב: והרשב"א
ואלה  התורה: הזהירה זה על שהרי לכך. מסכימים הצדדים
הסומך  וכל עכו"ם. לפני ולא לפניהם, תשים אשר המשפטים
הרי  דינא, דמלכותא דינא לן דקיימא משום מותר שהדבר לומר
בדרכי  ללכת קדוש לעם וחלילה וחס הוא. וגזלן טועה, הוא
והדת, התורה חומות מפיל אלה ועושה ומשפטיהם. הגויים
הקדושה  תורתנו של נחלות דיני לעקור לחטוא יוסיפו אם ועתה
עוקרים  כאילו הם הרי זו, בטענה רצוץ קנה משענת על ולסמוך
שחיברו  הקודש לספרי לנו מה לאמר השלמה, התורה דיני כל
אשי, ורב רבינא האמוראים רבותינו ולאחריו הקדוש רבינו לנו
מדרשי  בבית במות להם ויבנו העכו"ם, דיני בניהם את וילמדו

כו)העכו"ם" סי' חו"מ בב"י מובא הרשב"א, .(שו"ת
חוקות  לפי הדנים ישראל בארץ יהודים שופטים ולגבי
על  העולם אבות הרעישו "הרי הרצוג: הגרי"א כתב הגויים,
דיניהם  אם אפילו גויים, של בערכאות להתדיין ההולך ישראל
אלף  ולדעתי כדינינו. אינם דיניהם אם שכן ומכל כדינינו,
ההולכים  מישראל קהילה או יחידים או יחיד מכל גרוע פעמים
פי  על דן שכזה בתור בארצו ישראל כשעם גויים של לערכאות

בישראל?!" אלקים אין המבלי זרים. התורה חוקים למשפט ('קריאה

תש"ל) בשנה, שנה .בישראל',
דעת' 'יחוה סה)ובספר סי' הנותנת (ח"ד היא "אדרבא כתב:

מהר  ומושבעים הם, יהודים והשופטים שהואיל הדבר, לחומרת
התורה... פי על לשפוט חיים,סיני מים מקור עזבו הם ואילו

יכילו  לא אשר נשברים בורות להם לחצוב והפוסקים, התלמוד
החוקים  וספרי ושופטיהם הגויים חוקות פי על ודנים המים,
בפני  להתדיין מאשר שבעתיים גדולה המכשלה הרי שלהם,
שלנו". התורה פי על לדון מעולם נצטוו לא אשר גויים שופטים

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום הלווים? בפני הדלת תנעל מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà¤¨¦¥¨§¤¨¦¥
ìáà .íëì äéäé ãçà ètLî :øîàpL .äøé÷çå äLéøãa úBLôð§¨¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨¦§¤¨¤£¨

ïéëéøö ïBîî éãò ïéà ,ïéåì éðôa úìc ìòðz àlL éãk :íéîëç eøîà̈§£¨¦§¥¤Ÿ¦§©¤¤¦§¥Ÿ¦¥¥¥¨§¦¦
.äøé÷çå äLéøc§¦¨©£¦¨
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ה'תשע"ג  שבט ב' ראשון יום המת  הלנת איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰úà øa÷ì äOò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ¤
íBia epøa÷z øBá÷ ék :øîàpL .äâéøää íBéa ïéc úéa éâeøä ìk̈£¥¥¦§©£¦¨¤¤¡©¦¨¦§§¤©
øáBò Z Búî úà ïéìnä ìk àlà ,ãáìa ïéc úéa éâeøä àìå .àeää©§Ÿ£¥¥¦¦§©¤¨¨©¥¦¤¥¥

.äOòú àìa åéìò̈¨§Ÿ©£¤
ורדים" "גינת ב-ג)בשו"ת סי' ה כלל להשהות (יו"ד מותר האם דן

שיהודים  כדי שני יו"ט לליל ראשון ביו"ט שמת מי קבורת
או  במת) לטפל ליהודי אסור ראשון ביו"ט (כי בקבורתו לטפל יוכלו

תלין'? 'בל איסור על בכך שעוברים
חל  אינו המת הלנת שאיסור הרדב"ז מדברי הביא ובתשובתו
מקום  בכל כי הלילה סוף עד כשמשהה רק אלא החמה בשקיעת
פעולת  תלין "לא (כמו הלילה כל פירושו 'לינה' בתורה שנאמר

איתך xwea"שכיר cr,הבוקר עם רק עובר המת את המלין ואם (
שני. יו"ט לליל הקבורה את להשהות ניתן

של  עשה גם יש הלאו מלבד כי שאף הרדב"ז, כתב ועוד
תקברנו עשה,meia"קבור מצות מבטל בלילה והקובר ההוא"

חז"ל  שהזכירו מקום בכל שהרי דין בית בהרוגי רק אמור העשה
הוא  (וכן עשה ולא לאו רק הזכירו המת, הלנת איסור והפוסקים
בית  הרוגי כל את לקבור עשה ב"מצות שפתח הרמב"ם לשון
עליו  ש"עובר כתב המתים כל הלנת ולגבי ההריגה", ביום דין

בעשה. גם שעובר הזכיר ולא תעשה", בלא
הפרטים, בשני הרדב"ז על חולק עצמו ורדים' ה'גינת אך
ב. החמה. שקיעת עם מיד חל הלנה איסור א. ולדעתו:
המתים  בכל נוהגת ההוא" ביום תקברנו "קבור של המצות-עשה

דין. בית בהרוגי רק ולא
יש  הבוקר עד היא לינה שסתם מכך הרדב"ז הוכחת ועל

תקברנו "קבור במילים הכתוב גילה שכאן ההוא"meiaלהשיב
שקיום  מסתבר ולא היום סיום עם חל הלנה שאיסור
עד  הלאו על עוברים אין אך השקיעה עד מוגבל המצות-עשה
תקברנו  קבור כי נבלתו... תלין "לא נאמר בכתוב שהרי הבוקר
שווה. ההשהיה ואיסור הקבורה מצות שיסוד הרי ההוא", ביום
לומר  יש ההוא" ביום תקברנו "קבור של העשה ולגבי
'לא  לאיסור המקור ואדרבה מתים, בשאר אף נוהגת שבוודאי

תקברנו" "קבור של הריבוי הוא מתים בשאר (כמבואר תלין'

ב) מו, וכשם בסנהדרין בזה, זה תלויים והעשה שהלאו ומסתבר
"כל  כתב (והרמב"ם הלאו גם כך המתים, בכל נוהג שהעשה

עליו עובר מתו את dyrz"המלין `la החידוש את להדגיש
מתים, בשאר נוהג הלאו שגם מלמד תקברנו" "קבור שהריבוי

בהם). נוהג עצמו שהעשה פשוט אך

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום אחד? עד פי על עונש

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éøö Bðéàíéãò éðL C ¥¨¦§¥¥¦
.÷æçé ãçà ãòa Z Bîöò øeqàä ìáà ;äOòî úòLa àlà úe÷ìîì§©§¤¨¦§©©£¤£¨¨¦©§§¥¤¨ª§©
úBøt íä íøkä éàìk ,äæ àeä úBéìk áìç :ãçà ãò øîà ?ãöék¥©¨©¥¤¨¥¤§¨¤¦§¥©¤¤¥¥
øwòL ét ìò óà ,ä÷Bì äæ éøä ¯ Ba eøúäL øçà ...ìëàå ...'elà¥§¨©©©¤¦§£¥¤¤©©¦¤¦©

.ãçà ãòa øeqàä̈¦§¥¤¨
הרי  אחד, עד פי על מענישים שאין למרות כי למדים נמצינו
ממש  איסור זה הרי אסור, מסוים שדבר העיד אחד עד אם
אכל  אם או ממש כליות חלב אכל אם לי "דמה כך. על ונענשים
לומר  נאמן אחד שעד ואמרה להדיא אסרו דרחמנא כיון זה,

דרחמנא" אמימרא עבר הרי א"כ זה, הוא כליות צדק,שחלב (צמח

ה) אות רו סי' אה"ע .שו"ת
יהושע' ה'פני ב)והקשה סג, :(קידושין

בגמרא הל'אמרו לעיל ברמב"ם והובא הכ"ג)(שם, פ"ב  שהאב אישות
לנדרים  נאמן כו' אחד ויום שנה י"ג בן זה "בני שאמר
מענישים  ואם ולעונשין" למכות לא אבל ולערכים ולהקדשות
העיד  האב הרי אחד, עד פי על שנקבע איסור של עבירה על

את  מענישים אין ולמה לגדול והוחזק שנה י"ג בן הוא שהבן
זו? עדות סמך על הבן
צדק ה'צמח הדברים:(שם)ומבאר בין לחלק שיש

בפני-עצמו  מושג אינה שנה" י"ג בן זה ש"בני העובדה
כלפי  רק היא והמשמעות דאיסורא" מילתא אינו "שהרי
את  מקבלים מלכתחילה ולכן במצוות. חייב שהבן התוצאה
המחייבת  שהעדות וכיון במצוות, הבן לחיוב בנוגע רק העדות
איסורים  עליו מטילה היא הרי אחד עד של היא במצוות
עדות  פי על להענישו אפשר אי אבל ולהקדשות..."), ("לנדרים
כמו  מצד-עצמם, משמעות להם שיש בעניינים כן שאין מה זו,
שדינן  גופו בתר כרחך "על אסור, חלב היא זו שחתיכה עדות
כאן  יש ולכן עד-אחד". בו ונאמן דאיסורא מילתא ואיהו ליה
באיסור  הדבר את המחזיקה עצמה העדות א) שלבים: שני
ב) ממש"; ובגופו איסור רק עדיין היה לא שהוחזק ו"בשעה
דבר  שאכל מי את להעניש יש ממילא האיסור שהוחזק לאחר

אסור.

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום הדעת  אומדן פי על דין פסק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãîàa ïéLðBò ïéc úéa ïéà¥¥¦§¦§Ÿ¤
óãBø íéãòä eäeàø elôà .äøeøa äiàøa íéãò ét ìò àlà ,úòcä©©©¤¨©¦¥¦¦§¦¨§¨£¦¨¨¥¦¥
ïéâøBä ïéc úéa ïéà Z eäkäL úòa eäeàø àìå ìéàBä ...Bøáç øçà©©£¥¦§Ÿ¨§¥¤¦¨¥¥¦§¦

.Bæ úeãòa§¥
ה"א)להלן פי (פכ"ד על לדון יכולים שהדיינים הרמב"ם כתב

קיים  בעדים והצורך אמת" שהם להם נוטה שדעתו "הדברים

נפשות  בדיני אך המציאות, בבירור ספק לדיין יש כאשר רק
ורק  הדעת אומד על הנסמכת ידיעה פי על לדון אין החמורים
הדיינים  ידיעת פי על לדון ניתן לנפשות, נוגעים שאינם בדברים

קיט  אהע"ז נזר אבני קד)(ראה .ס"ק
שבועות במסכת הגמרא מסוגיית א)אמנם, שרק (לד, עולה,

אומד  לפי ממונות דיני לדון הדין בית רשאי אחא רבי לדעת
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דיני  לדון ניתן לא עליו, החולקים חכמים לדעת ואילו הדעת
הרמב"ם פסק וכך הדעת, אומד לפי הי"ד)ממונות פ"ח ממון נזקי .(הל'

הרדב"ז כתב רפז)וכן א, הרמב"ם(שו"ת ממון שלדעת נזקי (הל'

ממון שם) להעמיד אלא ניתן ולא אומדן פי על ממון להוציא אין
האזל' ה'אבן נקט וכן הנתבע. ה)(הל'בחזקת ו, ופקדון בדעת שאלה

אך  האומדן, באמצעות ממון חזקת לערער שניתן הרמב"ם
סימני  הכרת ידי על רק היא היתומים מידי הפיקדון הוצאת

הפיקדון.

של  הדעת לאומד הדיינים של הדעת אומד בין מחלקים ויש
אין  כאשר היא וחכמים אחא רבי שמחלוקת ואומרים העדים,
להזדקק  ועליהם אומדנם על הנסמכת ברורה ידיעה לדיינים
העדים  של הדעת אומד על לסמוך יכולה שאינה כשרה לעדות
ואילו  שאירע. מה על מוחלטת ידיעה לדיינים לספק עליה אלא
ביד  לתת בכוחו יש הדיינים, של הוא הדעת אומד כאשר
בדיני  מכוחו לפסוק וניתן המציאות, על שלמה תמונה הדיינים

קח)ממונות ס"ק שם, נזר אבני יח, סי' יצחק .(זכר

ה'תשע"ג  שבט ה' רביעי יום לעשירים? גם – זכות לימוד

,·Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰:· ‰ÎÏ‰áLBé äéäL ãéîìz ïëå§¥©§¦¤¨¨¥
äæ éøä Z ÷úL íà ,øéLòì äáBçå éðòì úeëæ äàøå ,Baø éðôì¦§¥©§¨¨§¤¨¦§¨¤¨¦¦¨©£¥¤

.÷çøz ø÷L øácî ìòå ,Léà éðtî eøeâú àì íeMî øáBò¥¦Ÿ¨¦§¥¦§©¦§©¤¤¦§¨
לתמוה: ויש

זכות שראה דווקא נאמר וכי xiyrl,וחובהiprlמדוע
שונה? הדין הפוך במקרה

שמוטל  אף כי יותר, גדול החידוש זה שבמקרה שפירשו ויש
ימנע  לא זאת בכל מהעשיר, והן מרבו הן – כפול פחד עליו

דעתו את יב)מלהביע ט, חו"מ בב"ח מובא .(מהרש"ל,
כדבריו  האמת אם כי הוא זה במקרה שהחידוש אומרים ויש
בדין, הטעות מלבד כי יותר, גדולה רבו בכבוד שהפגיעה נמצא
כן  פי על ואף לעני, זכות לחפש יותר להתאמץ הרב על היה
גדולה  רבו בכבוד שהפגיעה שאף נאמר כך ועל זאת עשה לא

דעתו. את ויאמר לכך יחוש לא יותר,
מפראג ס"ז)והמהר"ל שם חו"מ בט"ז איסור (מובא שאמנם חידש

זכות  רואה אם אך לעשיר, וחובה לעני בזכות רק נאמר זה
נלמד  והדין לאומרה, חייב ואינו לשתוק לו מותר לעשיר
להכריע  לדיין שאסור משמע בריבו", תהדר לא "ודל מהכתוב
לפני  יושב אלא דיין שאינו התלמיד אך העשיר, כנגד לטובתו
שלא  כדי העני, של לחובתו טענה לטעון ולא לשתוק יכול רבו

העני. יפסיד
יוסף' ה'ברכי שם)אך הרי (חו"מ אופן בכל שהרי כך על תמה

תרחק"! שקר "מדבר על ועובר שקר, זה
הדרשות  שתי את הרמב"ם נקט זה שמטעם שיתכן והוסיף
תגורו' מ'לא כי תרחק", שקר ו"מדבר איש" מפני תגורו "לא –
הימנעות  על רק היא שההקפדה המהר"ל כדברי להבין אפשר
אינה  העני לטובת הימנעות אך פחד), (מחמת העשיר לטובת
תרחק", שקר "מדבר הכתוב את הוסיף לכן האיסור. בכלל

אסור. הדבר אופן שבכל ללמד

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום גויים  של ערכאות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éãáBò éðiãa ïcä ìk̈©¨§©¨¥§¥
Z ìàøOé éðéãk íäéðéã eéäL ét ìò óà ,ïälL úBàkøòáe íéáëBk¨¦§©§¨¤¨¤©©¦¤¨¦¥¤§¦¥¦§¨¥
:øîàpL .eðaø äLî úøBúa ãé íéøäå ócâå óøç elàëe ,òLø äæ éøä£¥¤¨¨§¦¥¥§¦¥§¥¦¨§©¤©¥¤¤¡©
éãáBò éðôì àìå Z íäéðôì .íäéðôì íéOz øLà íéètLnä älàå§¥¤©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤¦§¥¤§Ÿ¦§¥§¥

.íéáëBk¨¦
שני  ואפילו הגויים, כמשפטי לנהוג "חלילה כתב: והרשב"א
ואלה  התורה: הזהירה זה על שהרי לכך. מסכימים הצדדים
הסומך  וכל עכו"ם. לפני ולא לפניהם, תשים אשר המשפטים
הרי  דינא, דמלכותא דינא לן דקיימא משום מותר שהדבר לומר
בדרכי  ללכת קדוש לעם וחלילה וחס הוא. וגזלן טועה, הוא
והדת, התורה חומות מפיל אלה ועושה ומשפטיהם. הגויים
הקדושה  תורתנו של נחלות דיני לעקור לחטוא יוסיפו אם ועתה
עוקרים  כאילו הם הרי זו, בטענה רצוץ קנה משענת על ולסמוך
שחיברו  הקודש לספרי לנו מה לאמר השלמה, התורה דיני כל
אשי, ורב רבינא האמוראים רבותינו ולאחריו הקדוש רבינו לנו
מדרשי  בבית במות להם ויבנו העכו"ם, דיני בניהם את וילמדו

כו)העכו"ם" סי' חו"מ בב"י מובא הרשב"א, .(שו"ת
חוקות  לפי הדנים ישראל בארץ יהודים שופטים ולגבי
על  העולם אבות הרעישו "הרי הרצוג: הגרי"א כתב הגויים,
דיניהם  אם אפילו גויים, של בערכאות להתדיין ההולך ישראל
אלף  ולדעתי כדינינו. אינם דיניהם אם שכן ומכל כדינינו,
ההולכים  מישראל קהילה או יחידים או יחיד מכל גרוע פעמים
פי  על דן שכזה בתור בארצו ישראל כשעם גויים של לערכאות

בישראל?!" אלקים אין המבלי זרים. התורה חוקים למשפט ('קריאה

תש"ל) בשנה, שנה .בישראל',
דעת' 'יחוה סה)ובספר סי' הנותנת (ח"ד היא "אדרבא כתב:

מהר  ומושבעים הם, יהודים והשופטים שהואיל הדבר, לחומרת
התורה... פי על לשפוט חיים,סיני מים מקור עזבו הם ואילו

יכילו  לא אשר נשברים בורות להם לחצוב והפוסקים, התלמוד
החוקים  וספרי ושופטיהם הגויים חוקות פי על ודנים המים,
בפני  להתדיין מאשר שבעתיים גדולה המכשלה הרי שלהם,
שלנו". התורה פי על לדון מעולם נצטוו לא אשר גויים שופטים

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום הלווים? בפני הדלת תנעל מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà¤¨¦¥¨§¤¨¦¥
ìáà .íëì äéäé ãçà ètLî :øîàpL .äøé÷çå äLéøãa úBLôð§¨¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨¦§¤¨¤£¨

ïéëéøö ïBîî éãò ïéà ,ïéåì éðôa úìc ìòðz àlL éãk :íéîëç eøîà̈§£¨¦§¥¤Ÿ¦§©¤¤¦§¥Ÿ¦¥¥¥¨§¦¦
.äøé÷çå äLéøc§¦¨©£¦¨



oixcdpqקב zekld - mihtey xtq - hay 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd hay 'gÎ'a -

ה'תשע"ג  שבט ב' ראשון יום

-mihteyxtq
oiWprde oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦§¨¢¨¦

odl oixEqOd©§¦¨¤
יג  ¤¤ּפרק

ואחד ‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס [מטפחות]והּסּודריןעֹומד ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני  לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, ּבמיתה רחֹוק להרג יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבזמן  ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּפלֹונית,
וילּמד  יבֹוא זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופל ֹוני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּפלֹוני,
מניף  זה - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליו'.
לבית  הּנּדֹון את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּסּודרין,
ויצא  יחזר לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹּדין.
- זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה  ּפעם אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאף
לבית  ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
'יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו
מחזירין  - ּבדבריו מּמׁש יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָלי
ּתלמידי  ׁשני לֹו מֹוסרין ,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָאֹותֹו,
ּבדבריו, מּמׁש יׁש אם :ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחכמים,
נמצא  לא אם אֹותֹו. מחזירין אין לאו, ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין

אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, ּבכל לֹו אֹותֹו, ההֹורגין הם - ועדיו ְְְְִִִֵֵַָָ
ּבית  חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח ּבּה. ׁשּיתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמיתה
ּבעׂשר  ההריגה מּמקֹום רחֹוק אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדין
הּמּומתין, ּכל ּדר ׁשּכן 'התוּדה! לֹו: אֹומרין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּמֹות,
אינֹו אם הּבא'. ּבעֹולם חלק לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתוּדין;
על  ּכּפרה מיתתי ּתהיה 'אמר: לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹודע
הּוא  ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע אפּלּו עֹונֹותי'. ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ְִֶַמתוּדה.
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל את]זה מאכילין -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ּדין ּבית הרּוגי על מיתתו]הּקרֹובים שאחר ראשונה ,[סעודה ְֲִִֵֵַַ
ואין  אסּורין, אּלּו ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא ְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹמּׁשּום

מלקּות. ְֶַָּבהם
ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי

סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין
אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ

.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי
ׁשאין  להֹודיע הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוׁשֹואלין
נֹוהגין  ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלּבם

אֹוננין הן הרי - אּלא [מצטערים]אבל אנינּות ׁשאין עליהן, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ֵַּבּלב.

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני , איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' ּברֹוצח.ּופלֹוני אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹונים, עדיו ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבבית  ׁשּיעידּו והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָויעידּו

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ְְִִֶֶָֹּדין
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

יד  ¤¤ּפרק
והריגה ‡. ּוׂשרפה, סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע

וחנק  מׁשה ּבסיף, ּומּפי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
וההֹורג  חנק. סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָרּבנּו
מיתתן  הּנּדחת, עיר אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאת

ְִַּבסיף.
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן  חּוץ תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה". לא "מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

נּדֹון  מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר  ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבחמּורה;
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
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יטעו  והעדים יכפור, שמא מלהלוות "שימנעו חששו חכמים
ויפסיד" מכוונת עדותם תהא א)ולא ג, סנהדרין תיקנו (רש"י ולכן

אין  תורה מדין אך וחקירה. דרישה צריכים לא ממון שעידי
ישראל  ש'כל הכלל על-פי הם התורה דיני כי כזה לחשש מקום
ויצטרך  הלוה יכפור" "שמא לחשוש מקום ואין כשרות' בחזקת
יכפור  שמא חשש ויש הרמאין כשרבו אבל לעדים, המלוה
בפני  דלת תנעול שלא "כדי תקנה לתקן צורך חכמים ראו הלוה,

לווין".
רק  (לא גרם הדורות ירידת מחמת המצב שינוי יותר, ובעומק

ש deldש  גם אלא) מלהלוות:delndיכפור, ימנע
על  בעלים שנעשה באופן ה' מאת לו נמסר האדם של ממונו
החלק  רק אלא בבעלותו נמצא הממון כל שלא אלא הממון,

בו לקיים שצריך החלק ואילו רשות לדברי בו zeevn,שמשתמש
כדי  אצלו פיקדון בתור והוא לבעלותו ניתן לא מלכתחילה

לצדקה  בנוגע שמבואר וכפי המצוות. את בו לקיים שיוכל
אין  הרי להעני חונן שהעשיר מה "דזה הלוואה) (ולכספי
וזמן  עת על בפקדון אצלו הנמצא ה' של והוא כלל שלו [זה]

א)קבוע" קיט, א, המאמרים .(ספר
להלוות  ימנע שהמלווה לחשש מקום אין התורה מדין ולכן
לא  בודאי גמ"ח מצות לקיים אפשרות לידו באה כאשר כי –
שאין  שיודע מאחר יכפור, שהלוה חשש בגלל מלהלוות ימנע
יזדרז  אלא לעניים להלוות שציווה הקב"ה של אלא שלו הממון

גמ"ח. מצות לקיים
שהממון  בעובדה מרגיש האדם אין הדורות, ירידת עם אבל
החשש  בגלל מלהלוות ימנע שמא חשש ויש הקב"ה, של הוא
בפני  דלת תנעול שלא כדי חכמים "אמרו ולכן יכפור שהלוה

וחקירה". דרישה צריכין ממון עידי אין לווין
(110 'nr ,cl zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת העדות? את פוסלים פסולים עדים מתי
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התוס' אבל)לדעת ד''ה א, קי''ד את (ב''ב שראו פסולים עדים

אם  אבל והעידו, דין לבית באו אם רק אותה פוסלים המעשה
"אמר  כי העדות, את מבטלים אינם העידו ולא המעשה את ראו
עדים  דהיינו: מדבר, הכתוב דבר במקיימי – דבר' 'יקום קרא
דין  בבית שיעידו עד נפסלין אין ידיהן על מתקיים שהדבר

אחר ובמקום דבר''. שמואל)ויקיימו אמר ד''ה א ו, כתבו (מכות
ידינו  מצינו "היאך כן לא שאם פוסלת לא פסולים עדים שראיית
לומר  לנו והיה קרובים, במעמד שיש גט, כשנותנין ורגלינו

בטל". הכשרים שעדות
נמצא ''אם כתב: כאן הרמב''ם epeekzpyאבל el`a להעיד

הש''ך מדייק ומזה בטלה''. כולם עדות פסול או סי'קרוב (חו''מ

ס  אם ק''י)לו גם העדות את פוסלים הפסולים הרמב''ם שלדעת
כי העידו, רש''י dpeekdלא שיטת גם וכן אותם, מצרפת להעיד

שלשה)והרשב''ם ד''ה ב. קיג, .(ב''ב
נזכר  לא שהרי הרמב''ם כשיטת שהלכה הש''ך והוסיף
שכתבו  ומה פוסלת, הפסולים של בפועל עדות שרק בש''ס
שעדים  מוכיחה הקרובים במעמד הגט שנתינת התוספות

לומר  אפשר - מצטרפים אינם להעיד ולא לראות המתכוונים
העדים את מזמנים כך משום אכן כי ראיה זו mixykdשאין

הקרובים  אין זה ידי ועל הגט, נתינת לפני אותם ומייחדים
אותה. מבטלים ואינם בעדות נכללים

יעקב' ה'משכנות יח)אך סי' הרי (חו''מ הש''ך: דברי על תמה
ואם  הגירושין, בשעת עדים לייחד מקובל היה לא חז''ל בימי
ללמוד  יש הקרובים בגלל הגט את לפסול חששו שלא מזה כן
גם  ולדעתו, מצטרפים. אינם להעיד באים שאינם שהקרובים
בפועל, העידו אם רק פוסלים הפסולים שהעדים סובר הרמב''ם
או  קרוב להעיד שנתכוונו באלו נמצא ''אם הרמב''ם דברי ואת

כך: מפרש הוא בטלה'', כולם עדות פסול
שהתכוונו  העדים בין מפרידים דין, לבית באים העדים כאשר
של  העדות הגדת אחרי ואם להעיד. התכוונו שלא לאלו להעיד
העדים  – פסול מהם שאחד יתברר להעיד שהתכוונו אלו
(כיון  זו בעדות נפסלו לא להעיד התכוונו שלא הכשרים
העדים  של עדותם את מקבלים ומעתה ביניהם). שהפרידו
וכיוון  הדבר וראה "הואיל כי להעיד, התכוונו לא שבתחילה
נעשו  להעיד, התכוונו שלא ואף פיו'', על הדין חותכין עדותו...

העדות. הגדת בעת עתה עדים
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ואחד ‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס [מטפחות]והּסּודריןעֹומד ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני  לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, ּבמיתה רחֹוק להרג יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבזמן  ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּפלֹונית,
וילּמד  יבֹוא זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופל ֹוני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּפלֹוני,
מניף  זה - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליו'.
לבית  הּנּדֹון את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּסּודרין,
ויצא  יחזר לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹּדין.
- זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה  ּפעם אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאף
לבית  ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
'יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו
מחזירין  - ּבדבריו מּמׁש יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָלי
ּתלמידי  ׁשני לֹו מֹוסרין ,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָאֹותֹו,
ּבדבריו, מּמׁש יׁש אם :ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחכמים,
נמצא  לא אם אֹותֹו. מחזירין אין לאו, ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין

אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, ּבכל לֹו אֹותֹו, ההֹורגין הם - ועדיו ְְְְִִִֵֵַָָ
ּבית  חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח ּבּה. ׁשּיתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמיתה
ּבעׂשר  ההריגה מּמקֹום רחֹוק אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדין
הּמּומתין, ּכל ּדר ׁשּכן 'התוּדה! לֹו: אֹומרין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּמֹות,
אינֹו אם הּבא'. ּבעֹולם חלק לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתוּדין;
על  ּכּפרה מיתתי ּתהיה 'אמר: לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹודע
הּוא  ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע אפּלּו עֹונֹותי'. ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ְִֶַמתוּדה.
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל את]זה מאכילין -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ּדין ּבית הרּוגי על מיתתו]הּקרֹובים שאחר ראשונה ,[סעודה ְֲִִֵֵַַ
ואין  אסּורין, אּלּו ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא ְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹמּׁשּום

מלקּות. ְֶַָּבהם
ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי

סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין
אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ

.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי
ׁשאין  להֹודיע הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוׁשֹואלין
נֹוהגין  ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלּבם

אֹוננין הן הרי - אּלא [מצטערים]אבל אנינּות ׁשאין עליהן, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ֵַּבּלב.

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני , איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' ּברֹוצח.ּופלֹוני אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹונים, עדיו ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבבית  ׁשּיעידּו והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָויעידּו

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ְְִִֶֶָֹּדין
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

יד  ¤¤ּפרק
והריגה ‡. ּוׂשרפה, סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע

וחנק  מׁשה ּבסיף, ּומּפי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
וההֹורג  חנק. סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָרּבנּו
מיתתן  הּנּדחת, עיר אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאת

ְִַּבסיף.
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן  חּוץ תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה". לא "מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

נּדֹון  מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר  ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבחמּורה;
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
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ּבלא  עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדין
אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָתעׂשה.

עליו. ֵָָעֹובר
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
הּנהרג, ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו

הּנהרג ּבתפיסת נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין [-והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
אמותיו] עצמֹו.בד' ּבּקבר לא אבל ,ְֲֶֶַַָֹ

.È על הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ועל  מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאם,
הּבהמה  את הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזכּור,
,לּמל מּזרעֹו והּנֹותן זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעליה,

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, לע"ז]ּובעל והּמּדיח[יחיד [עיר , ְְְִִִִֵַַַַַַַַ
ואּמֹו,שלימה] אביו ּומקּלל הּׁשּבת, את והמחּלל והמכּׁשף, ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּומֹורה. סֹורר ֵֵֶּובן
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל  אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּככל ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחר

.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר, ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום

טז  ¤¤ּפרק
עׂשה ‡. מצות ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

הּׁשפט  "והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻלהלקֹות
ּבמקֹום  ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוהּכהּו

עֹומדת. היא ִִֶֶָמיתה
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
אינּה‚. מקֹום, ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת .[מדרבנן]אּלא ְֶַַַָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
לֹוקה; זה הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹעׂשה

על -ׁשאף יּפטר יקּים ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
היא. התראה ספק, ְְִֵַַַָָָָהתראת

ּכגֹון ‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר
-]ׁשּׁשחט בהמה התרּו[- אם - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

ּבדין  נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָּבֹו
לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ְְְְְִִִִֶֶַַָּגדֹול

.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
אמר [העבירה] ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: מהתורה]עד 'ּכלאי [שאסור , ְְִֵֵֵֶֶֶָָ
ואכל  זֹו', אּׁשה היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכרם
על  אף לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאֹו
ּבׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
אינֹו 'זה אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכחיׁש
אינֹו - ׁשהכחיׁש אחר ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלב',

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד ְְְִִִֵֵֶֶַָלֹוקה,
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Á,והיל היל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּכיצד
ואם [שמש]וחּזן נקרעּו, נקרעּו אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

על  מּכהּו ׁשאין לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפרמּו
נתּונה  והאבן לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָֹּכסּותֹו,
ּבידֹו עגל ׁשל ּורצּועה עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחֹוריו,
חמֹור  ׁשל רצּועֹות ּוׁשּתי לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה -ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּתהיה  ּכדי וארּכּה טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹולֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד טבורו]מּגעת ּבּה,[- ׁשאֹוחז רצּועֹות ׁשל ויד ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ
טפח. ְֶַָָארּכּה

.Ëּומגּביּה ּבכח, חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאיׁש
ּכחֹו ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות .את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשליׁשים  ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּומלקהּו
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאין  מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים ְְְִִֶַַָמלקין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות לגמר תׁשמר ּומתּכּון ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
לתחּלת  חֹוזר ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹֻאת
והּׁשני  ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמקרא,
ּכל  הּכה'! 'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, ְִֶֶֶַַַַזמן
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת האמד מת על אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לסבול] שיכול מת [ששיערו לא ואם ּגֹולה; החּזן הרי - ומת ,ְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
יֹוסיף". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי -ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּומה  תעׂשה; ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה לכל הּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ׁשּלא  הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ּתֹורה ׁשּנתנה זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹאם
,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר וחמר קל - רׁשעֹו על יתר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלהּכֹותֹו
ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד הּכה אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
הֹואיל  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש אם אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשוה
ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה אדם אין - ממֹון לׁשּלם חּיב ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

מקֹומֹות. ּבכּמה ְְְֵֶַַָׁשּבארנּו
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.Â מהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּבהן  .ּבּקּלה ֶֶַַָָ

.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא [למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבמי  ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין  לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין
.Á עד אֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי

ּבכל  עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
ואין  ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמיתה
נקטעה  אם ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָרׁשּות
ּביד  יהרג מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיד
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֻאחרים.
רֹודפין  - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּדין,

אֹותֹו ׁשּממיתין עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל .אחריו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
.Ë אבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּבית [בתי]ּבכלל להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ו  לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין אחת לּנחנקין.ּדין: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר ממשה נתאּכל [- . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבקברֹות  אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את מלּקטין היּו - ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּבׂשר

להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ויׁש ארֹון [לעצמותיהם]אבֹותיהם. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ְְִִַותכריכין.

.È ולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום  יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין  ּדנין - אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה  אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק  והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡È ׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן  ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה .והּוא ְְְִִִֵֶֶַָ
.·È יֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל  ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית  למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום
היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚È נפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
.„È נפׁשֹות ּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבזמן

סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ [מוסמכים]ּבחּוצה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
ּובחּוצה  ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ,

ֶָָלארץ.

טו  ¤¤ּפרק
רחֹו‡. הּנסקלין? מצות ארּבע ּכיצד הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את מפׁשיטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות,
אחד  ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ואין ּובית מּלפניו; . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

וידיו  ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּסקילה
והּוא  מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ואחד ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָאסּורֹות,
נאמר: ׁשהרי יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ונֹופל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהּפ
האבן  ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה", ירה אֹו יּסקל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ"סקל
מת  לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף עם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו,
מּׂשא  ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
האבן  את ּומׁשלי ידיו, מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשני
יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא; ּבּה, מת אם לּבֹו. ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעל
ּכל  ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים "יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבאחרנה". ֲַָָָָֹהעם
ׁשער ·. על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֶַַַַָָָָָעבד

אֹותֹו[העיר] סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשעבד
הּׁשמּועה מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית ּפתח [ממשה על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדינֹורבינו] ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי "אל :ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹו.

ארּכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות
עדיו  ּוׁשני צּוארֹו, על וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹותנין
ּפיו. את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

ּבהן,[ממסים]ּומּתיכין וכּיֹוצא העֹופרת את אֹו הּבדיל את ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מעיו. ּבני את וׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָוזֹורק

.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות
עֹוׂשים  .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ

עד ‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות
על  וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה [את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא  באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Ê את מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י  והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ואם ותֹולה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלן
העץ". ֵַָעל

.Á,ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות
ּבית  הרּוגי ולא ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
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קה oixcdpq zekld - mihtey xtq - hay 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבלא  עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדין
אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָתעׂשה.

עליו. ֵָָעֹובר
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
הּנהרג, ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו

הּנהרג ּבתפיסת נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין [-והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
אמותיו] עצמֹו.בד' ּבּקבר לא אבל ,ְֲֶֶַַָֹ

.È על הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ועל  מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאם,
הּבהמה  את הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזכּור,
,לּמל מּזרעֹו והּנֹותן זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעליה,

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, לע"ז]ּובעל והּמּדיח[יחיד [עיר , ְְְִִִִֵַַַַַַַַ
ואּמֹו,שלימה] אביו ּומקּלל הּׁשּבת, את והמחּלל והמכּׁשף, ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּומֹורה. סֹורר ֵֵֶּובן
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל  אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּככל ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחר

.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר, ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום

טז  ¤¤ּפרק
עׂשה ‡. מצות ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

הּׁשפט  "והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻלהלקֹות
ּבמקֹום  ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוהּכהּו

עֹומדת. היא ִִֶֶָמיתה
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
אינּה‚. מקֹום, ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת .[מדרבנן]אּלא ְֶַַַָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
לֹוקה; זה הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹעׂשה

על -ׁשאף יּפטר יקּים ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
היא. התראה ספק, ְְִֵַַַָָָָהתראת

ּכגֹון ‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר
-]ׁשּׁשחט בהמה התרּו[- אם - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

ּבדין  נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָּבֹו
לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ְְְְְִִִִֶֶַַָּגדֹול

.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
אמר [העבירה] ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: מהתורה]עד 'ּכלאי [שאסור , ְְִֵֵֵֶֶֶָָ
ואכל  זֹו', אּׁשה היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכרם
על  אף לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאֹו
ּבׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
אינֹו 'זה אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכחיׁש
אינֹו - ׁשהכחיׁש אחר ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלב',

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד ְְְִִִֵֵֶֶַָלֹוקה,
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Á,והיל היל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּכיצד
ואם [שמש]וחּזן נקרעּו, נקרעּו אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

על  מּכהּו ׁשאין לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפרמּו
נתּונה  והאבן לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָֹּכסּותֹו,
ּבידֹו עגל ׁשל ּורצּועה עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחֹוריו,
חמֹור  ׁשל רצּועֹות ּוׁשּתי לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה -ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּתהיה  ּכדי וארּכּה טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹולֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד טבורו]מּגעת ּבּה,[- ׁשאֹוחז רצּועֹות ׁשל ויד ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ
טפח. ְֶַָָארּכּה

.Ëּומגּביּה ּבכח, חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאיׁש
ּכחֹו ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות .את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשליׁשים  ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּומלקהּו
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאין  מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים ְְְִִֶַַָמלקין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות לגמר תׁשמר ּומתּכּון ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
לתחּלת  חֹוזר ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹֻאת
והּׁשני  ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמקרא,
ּכל  הּכה'! 'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, ְִֶֶֶַַַַזמן
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת האמד מת על אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לסבול] שיכול מת [ששיערו לא ואם ּגֹולה; החּזן הרי - ומת ,ְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
יֹוסיף". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי -ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּומה  תעׂשה; ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה לכל הּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ׁשּלא  הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ּתֹורה ׁשּנתנה זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹאם
,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר וחמר קל - רׁשעֹו על יתר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלהּכֹותֹו
ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד הּכה אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
הֹואיל  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש אם אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשוה
ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה אדם אין - ממֹון לׁשּלם חּיב ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

מקֹומֹות. ּבכּמה ְְְֵֶַַָׁשּבארנּו

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



oixcdpqקו zekld - mihtey xtq - hay 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אין  - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין
ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו ּכ,הֹורגין ועׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו, ממיתין אין - ּכ ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָֹוהתרּו
אף  - ּבֹו והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. מלקין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָואין
עד  לכּפה, אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ׁשהרּכין ּפי ְְְְִִִִִֶַַַָָֹעל

הה  עליהם ק ּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל אֹותם ׁשּימּות. מּכין - תראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרּדּות דרבנן]מּכת מקֹום;[מלקות מּכל וחטאּו הֹואיל , ְְְִִַַַָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין סֹופרים, ּדברי ׁשל אּסּור על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָאפּלּו
.Âּבקֹוסם והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי מקלל הּגֹונב -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ע"ז] בשם ארּמיתה' והּבֹועל נזקקין [גויה], ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
ּכהן  וכן זכה. ׁשהֹורגן, וכל ּבהם; ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם,

מביאין [במקדש]ׁשּׁשּמׁש הּכהנים אחיו היּו לא ּבטמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
חּוץ  אֹותֹו מֹוציאין היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין; לבית ְְְִִִִֵֵֶָָָֻאֹותֹו
ׁשאין  היא, הּכתּוב ּגזרת ּבּגזרין. מחֹו את ּומֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעזרה,
אּלא  ּפיו, ּבהֹודית האדם, את מלקין ולא ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹממיתין
עמלקי  לגר ודוד עכן יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
היה. מלכּות ּדין אֹו היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ְְְִִֶַַַָָָָָָָָּבהֹודית
ּבעברה; הּמֹודה מלקין ולא ממיתין אין - הּסנהדרין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל
נפׁש מרי העמלין מן ׁשּמא זה, ּבדבר ּדעּתֹו נטרפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמא
ּבבטנם, החרבֹות ּתֹוקעין ּתמיד ׁשהן למּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהמחּכים
ׁשּלא  ּדבר ויאמר יבֹוא זה ּכ הּגּגֹות; מעל עצמם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּומׁשליכין

היא. מל ּגזרת ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעׂשה,

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

הן  ועׂשרים אחד - עליהם על ׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ועל  (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ(י)
נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה והעֹוׂשה ְְְְִִֵֶַָָָָָ(יב)
הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, והאֹוכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ(יד)

קד  והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס והּטמא ּבחּוץ,(טז) ׁשים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשמן  את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים והּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(יח)

המשחה] שמן כמתכונת הּמׁשחה,[עושה  ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ
הּקטרת. את והמפּטם ְְְֵֶֶַַַֹ(כא)

ּבהן ·. ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר  ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זר מעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאכל  וזר (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּתרּומת
ׁשּלא  טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל  (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה  ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;

עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ׁשעבד (ט) ולוי (י) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומחּסר  (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת
כהונה]ּבגדים עבד;[בגדי אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ

טבּול  (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא וכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ(יג)
שמשו]יֹום העריב ולא שטבל מחּסר [טמא (טז) ְִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא ראׁש[שטהר ּפרּוע (יז) ׁשּׁשּמׁש; ְִִִֵֶַֹ
ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע (יח) ְְִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשּמׁש;

קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף [רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ
מצות  ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

ׁשּכבׁש נביא וכן ּדברי [העלים]עׂשה. על ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּׁשלׁשּתן  ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
הּוא  והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
- עׂשה מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא ְֲֲִֵֵֵַָָהרי
מיתת „. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל

הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית
צלם  העֹוׂשה צּורה (א) העֹוׂשה (ב) אל ; הּפֹונה (ג) לנֹואי; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ

מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
הּנֹודר  (ז) מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן הּנֹוטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ(ה)
ּבּה; הּנהנה (ט) ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
הּנּדחת; מעיר הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר הּבֹונה ֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ(י)
המעֹונן; (יד) הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ּכחּקֹות העֹוׂשה ְְִֵֵֶַַַָֻ(יב)
הּמתים; אל ה ּדֹורׁש (יז) החֹובר; (טז) המנחׁש; ְִֵֵֵֵֶַַַַַ(טו)

ׁשם הּמֹוחק הקב"ה](יח) הֹורס [משמות ּכגֹון ּבֹו, וכּיֹוצא , ְְֵֵֵֵַַ
אׁש המכּבה (יט) הּמקּדׁש; מן עץ ׂשֹורף אֹו הּמזּבח, מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאבן
לעזרה  הּנכנס (כא) ּבמעלֹות; עליו העֹולה (כ) ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמזּבח;
הּבית; להר ׁשּנכנס ּבֹו וכּיֹוצא זב (כב) טמאים; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבבגדים
האפֹוד; מעל חׁשן הּמזיח (כד) הארֹון; ּבּדי הּמסיר ִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(כג)
הּזהב; מזּבח על הּמקריב (כו) הּמעיל; ּפי הּקֹורע ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָ(כה)
מּום  ּבעל (כח) עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא להיכל ׁשּנכנס ּכהן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ(כז)
מּום  ּבעל (ל) לׁשם; ׁשּנכנס ׁשתּוי (כט) לׁשם; ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנס
ּבעבֹודת  ׁשעבד ּכהן (לב) ׁשּׁשּמׁש; ערל (לא) ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּׁשּמׁש;
ּכהן  (לד) ראׁש; ּפרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לג) ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹהּלוּים;
מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש (לה) ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשּנכנס
הּמקטיר  (לח) ּדמיהם; הּזֹורק (לז) הּׁשֹוחטן; ְְֲִֵֵֶַַַַָ(לו)
מּומין; ּבעלי ּגֹויים קרּבנֹות הּמקריב (לט) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָאמּוריהם;
העֹובד  (מא) הּמקּדׁש; ּבזמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִִֵַַַַַָָָ(מ)
ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור הּמקטיר (מג) אֹותם; הּגֹוזז (מב) ְְְֳִִֵַַַַַָָּבּקדׁשים;

חמץ מנחֹות ׁשירי העֹוׂשה אחרי (מד) לאכילה ממנחה [הנותר ְְֵֵֶָָָָ
מלח;קמיצה] ּבלא הּמקריב (מה) אתנן ; הּמקריב (מו) ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ

לזנות] בתמורה שניתנה מחיר[בהמה שניתנה אֹו [בהמה ְִ
כלב] הּנֹותן תמורת (מח) חֹוטא; מנחת על ׁשמן הּנֹותן (מז) ;ְִֵֵֵֶֶַַַַ

הּנֹותן  (נ) ׂשֹוטה; ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן (מט) לבֹונה; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
הּמבּדיל (נא) לבֹונה; מגופו]עליו העוף ּבחּטאת [ראש ְְְִַַַַָָָ

הּממר (נב) ּבׂשר [מחליף]העֹוף; האֹוכל (נג) מזּבח; ּבקדׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּכהן  (נה) הּמקּדׁשין; מּפסּולי האֹוכל (נד) ׁשּנטמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻקדׁש
ּבׂשר  ׁשאכל זר (נו) לעזרה; חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאכל
ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר (נז) ּדמים; מּתן אחר קדׁשים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקדׁשי
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יז  ¤¤ּפרק
ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשאין  - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין
ּבוּדאי  רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין  ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא  נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו
אֹומדין ·. אין לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות לשלוש]אּלא אמדּוהּו[להתחלק . ְְְְֲִֵֶַַָָָ
אחד  'ילקה אֹומרין: אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ׁשמֹונה  ילקה אּלא להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָועׂשרים,
ראּוהּו ללקֹות ׁשהתחיל וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשר.
אֹו הּתׁשעה' אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָחּלׁש,
לקּבל  אמדּוהּו ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'הּׁשנים
- יֹותר לקּבל ויכֹול חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנים

האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי
עד ‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו

אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
ׁשמֹונה  לקּבל ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹולא
אמדּוהּו לא האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשר

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא .ללקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבין „. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי

אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר  ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל  הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל  נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים

ּבהן  ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, .למלקּות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, מּכח [נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ

יֹותר, אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָההּכאה,
אבל  נפטר. ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
נתקלקל  אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאם

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית הקאתו]מּׁשּיצא ליום [אור ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאמדּוהּו האמד ּכל לֹוקה זה הרי לׁשּתי - אמדּוהּו . ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּפטּור. - ּבּׁשנּיה ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמלקּיֹות,
הרצּועה המלקות]נפסקה נפסקה [של אֹותֹו; ּפֹוטרין ּבּׁשנּיה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָ

הּׁשני. האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו מחזירין ואין .ּפטּור, ְֲִִֵַָ
.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלה ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מחּיבי  ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּכרת

.Áּבׁשלׁשה לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול העם,[דיינים]ּכהן ּכׁשאר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹ
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל אֹותֹו[נשיא מלקין - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ
להיֹות  חֹוזר אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹּבפני

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכאחד

יח  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו

וחמץ  ודם, חלב, אֹוכל ּכגֹון - ּדין ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת,
מיתה ּבפסח  עליו ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

טבל אֹוכל ּכגֹון - ׁשמים הופרשו]ּבידי שלא וכהן [פירות , ְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן טהֹורה; ּתרּומה ׁשאכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא
אבל  ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר האֹוכל ּכגֹון - מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּבֹו
ונֹוטר, ונֹוקם, רכיל, הֹול ּכגֹון - מע ׂשה ּבֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָלאו

ׁשוא ׁשמע חבירו]ונֹוׂשא בפני שלא דין בעל דברי -[שומע ְְֵֵַָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

מּנׁשּבע ·. חּוץ עליו; לֹוקין אין - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
שקר] ּוממיר[שבועת בקדשים], תמורה את [עושה ּומקּלל , ְִֵֵֶַ

ּבׁשם ּדין [השם]חברֹו ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּׁשּבת" ּביֹום מלאכה תעׂשה "לא תנאף", "לא ּכגֹון -ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
"לא  ּכגֹון - לתׁשלּומין ׁשּנּתן לאו וכל עליו. לֹוקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

לעׂשה תגזל" ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - תגנב" "לא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
העשה] ע"י לתקנו הּבנים",[שניתן על האם תּקח "לא ּכגֹון -ְִִֵַַַָָֹ

קּים  לא אם אּלא עליו, לֹוקין אין - "ׂשד ּפאת תכּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ּכל  ּוׁשאר עליו. לֹוקין אין ׁשּבכללֹות, לאו וכל ׁשּבּה. ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָעׂשה

עליהן. לֹוקין ׁשּבּתֹורה, ֲִִֵֶֶַָָלאוין
ענינים ‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאיזה

'לא  נאמר אם וכן הּדם". על תאכלּו "לא ּכגֹון: ְְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹֹהרּבה,
לכל  לאו לֹו יחד ולא הֹואיל - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹתעׂשה
ּכן  אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין מהן, ואחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ּבלאוין אֹותן [מסורת חּלק ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
רבנו] ּתאכלּוממשה "אל ׁשּנאמר: זה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנחלקּו.

והמבּׁשל  הּנא על לֹוקה אינֹו - מבּׁשל" ּובׁשל נא, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּמּנּו
וכרמל  וקלי "ולחם אֹומר: הּוא ּובחדׁש אחד; אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתים,
מּפי  מלקּיֹות. ׁשלׁש ׁשלׁשּתם על וחּיב תאכלּו", ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּב יּמצא "לא נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמּועה
ּומנחׁש מעֹונן קסמים, קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹמעביר
אחד, ּבלאו הא ּלּו הענינים ּכל ׁשּכלל ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומכּׁשף";
ולא  תנחׁשּו, "לא ואמר: אחרים ּבלאוין אֹותם חּלק ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלּמד - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעֹוננּו"

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
על „. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב  ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון - עצמֹו ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין  אין ׁשליׁשית, ּפעם אכל אם - עליו ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם

לכּפה אֹותֹו מכניסין אּלא צינוק]אֹותֹו; עגול, והּוא [חדר , ְְְִִִֶַָָ
לחם  לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ואינֹו קֹומתֹו ּכפי צר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָמקֹום
מאכילין  ּכ ואחר ויחלה; מעיו ׁשּיצרּו עד לחץ, ּומים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָצר

נבקעת. ׁשּכרׂשֹו עד ׂשעֹורים, ְְְִִֵֶַַַאֹותֹו
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי
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אין  - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין
ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו ּכ,הֹורגין ועׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו, ממיתין אין - ּכ ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָֹוהתרּו
אף  - ּבֹו והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. מלקין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָואין
עד  לכּפה, אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ׁשהרּכין ּפי ְְְְִִִִִֶַַַָָֹעל

הה  עליהם ק ּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל אֹותם ׁשּימּות. מּכין - תראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרּדּות דרבנן]מּכת מקֹום;[מלקות מּכל וחטאּו הֹואיל , ְְְִִַַַָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין סֹופרים, ּדברי ׁשל אּסּור על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָאפּלּו
.Âּבקֹוסם והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי מקלל הּגֹונב -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ע"ז] בשם ארּמיתה' והּבֹועל נזקקין [גויה], ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
ּכהן  וכן זכה. ׁשהֹורגן, וכל ּבהם; ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם,

מביאין [במקדש]ׁשּׁשּמׁש הּכהנים אחיו היּו לא ּבטמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
חּוץ  אֹותֹו מֹוציאין היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין; לבית ְְְִִִִֵֵֶָָָֻאֹותֹו
ׁשאין  היא, הּכתּוב ּגזרת ּבּגזרין. מחֹו את ּומֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעזרה,
אּלא  ּפיו, ּבהֹודית האדם, את מלקין ולא ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹממיתין
עמלקי  לגר ודוד עכן יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
היה. מלכּות ּדין אֹו היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ְְְִִֶַַַָָָָָָָָּבהֹודית
ּבעברה; הּמֹודה מלקין ולא ממיתין אין - הּסנהדרין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל
נפׁש מרי העמלין מן ׁשּמא זה, ּבדבר ּדעּתֹו נטרפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמא
ּבבטנם, החרבֹות ּתֹוקעין ּתמיד ׁשהן למּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהמחּכים
ׁשּלא  ּדבר ויאמר יבֹוא זה ּכ הּגּגֹות; מעל עצמם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּומׁשליכין

היא. מל ּגזרת ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעׂשה,

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

הן  ועׂשרים אחד - עליהם על ׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ועל  (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ(י)
נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה והעֹוׂשה ְְְְִִֵֶַָָָָָ(יב)
הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, והאֹוכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ(יד)

קד  והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס והּטמא ּבחּוץ,(טז) ׁשים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשמן  את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים והּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(יח)

המשחה] שמן כמתכונת הּמׁשחה,[עושה  ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ
הּקטרת. את והמפּטם ְְְֵֶֶַַַֹ(כא)

ּבהן ·. ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר  ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זר מעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאכל  וזר (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּתרּומת
ׁשּלא  טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל  (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה  ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;

עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ׁשעבד (ט) ולוי (י) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומחּסר  (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת
כהונה]ּבגדים עבד;[בגדי אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ

טבּול  (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא וכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ(יג)
שמשו]יֹום העריב ולא שטבל מחּסר [טמא (טז) ְִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא ראׁש[שטהר ּפרּוע (יז) ׁשּׁשּמׁש; ְִִִֵֶַֹ
ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע (יח) ְְִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשּמׁש;

קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף [רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ
מצות  ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

ׁשּכבׁש נביא וכן ּדברי [העלים]עׂשה. על ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּׁשלׁשּתן  ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
הּוא  והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
- עׂשה מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא ְֲֲִֵֵֵַָָהרי
מיתת „. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל

הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית
צלם  העֹוׂשה צּורה (א) העֹוׂשה (ב) אל ; הּפֹונה (ג) לנֹואי; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ

מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
הּנֹודר  (ז) מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן הּנֹוטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ(ה)
ּבּה; הּנהנה (ט) ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
הּנּדחת; מעיר הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר הּבֹונה ֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ(י)
המעֹונן; (יד) הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ּכחּקֹות העֹוׂשה ְְִֵֵֶַַַָֻ(יב)
הּמתים; אל ה ּדֹורׁש (יז) החֹובר; (טז) המנחׁש; ְִֵֵֵֵֶַַַַַ(טו)

ׁשם הּמֹוחק הקב"ה](יח) הֹורס [משמות ּכגֹון ּבֹו, וכּיֹוצא , ְְֵֵֵֵַַ
אׁש המכּבה (יט) הּמקּדׁש; מן עץ ׂשֹורף אֹו הּמזּבח, מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאבן
לעזרה  הּנכנס (כא) ּבמעלֹות; עליו העֹולה (כ) ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמזּבח;
הּבית; להר ׁשּנכנס ּבֹו וכּיֹוצא זב (כב) טמאים; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבבגדים
האפֹוד; מעל חׁשן הּמזיח (כד) הארֹון; ּבּדי הּמסיר ִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(כג)
הּזהב; מזּבח על הּמקריב (כו) הּמעיל; ּפי הּקֹורע ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָ(כה)
מּום  ּבעל (כח) עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא להיכל ׁשּנכנס ּכהן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ(כז)
מּום  ּבעל (ל) לׁשם; ׁשּנכנס ׁשתּוי (כט) לׁשם; ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנס
ּבעבֹודת  ׁשעבד ּכהן (לב) ׁשּׁשּמׁש; ערל (לא) ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּׁשּמׁש;
ּכהן  (לד) ראׁש; ּפרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לג) ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹהּלוּים;
מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש (לה) ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשּנכנס
הּמקטיר  (לח) ּדמיהם; הּזֹורק (לז) הּׁשֹוחטן; ְְֲִֵֵֶַַַַָ(לו)
מּומין; ּבעלי ּגֹויים קרּבנֹות הּמקריב (לט) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָאמּוריהם;
העֹובד  (מא) הּמקּדׁש; ּבזמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִִֵַַַַַָָָ(מ)
ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור הּמקטיר (מג) אֹותם; הּגֹוזז (מב) ְְְֳִִֵַַַַַָָּבּקדׁשים;

חמץ מנחֹות ׁשירי העֹוׂשה אחרי (מד) לאכילה ממנחה [הנותר ְְֵֵֶָָָָ
מלח;קמיצה] ּבלא הּמקריב (מה) אתנן ; הּמקריב (מו) ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ

לזנות] בתמורה שניתנה מחיר[בהמה שניתנה אֹו [בהמה ְִ
כלב] הּנֹותן תמורת (מח) חֹוטא; מנחת על ׁשמן הּנֹותן (מז) ;ְִֵֵֵֶֶַַַַ

הּנֹותן  (נ) ׂשֹוטה; ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן (מט) לבֹונה; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
הּמבּדיל (נא) לבֹונה; מגופו]עליו העוף ּבחּטאת [ראש ְְְִַַַַָָָ

הּממר (נב) ּבׂשר [מחליף]העֹוף; האֹוכל (נג) מזּבח; ּבקדׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּכהן  (נה) הּמקּדׁשין; מּפסּולי האֹוכל (נד) ׁשּנטמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻקדׁש
ּבׂשר  ׁשאכל זר (נו) לעזרה; חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאכל
ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר (נז) ּדמים; מּתן אחר קדׁשים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקדׁשי
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וצּדיק  "ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין, אין - ּבֹו והתרה הּלבנה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אל  צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ׁשם ויׁש הֹואיל - ּתהרג" ְְְְֲִִִֵַַַַַַָֹאל

ְֵַַּתהרגהּו.
ּבאנס ·. ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ואל  ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה  זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית
ּבית ‚. מיתת חּיב - הערוה על  ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

לדעת  אּלא קּׁשּוי ׁשאין -ּדין, ּבאנס ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּפטּורה, היא הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
'ּכבר „. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין  ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנהרג
וכן  הּנקי". דם ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהריגתֹו,
יאמרּו: ׁשּלא - קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאסּור
ּכל  מּמּנּו מגּבין אּלא עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ'עני
ּבדיני  וכן ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיׁש
זה, הּוא 'עני ּתאמר: ׁשּלא - הּדל על מרחמין אין ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹממֹונֹות,
אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָּובעל
"ודל, ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין,
להּדר  אסּור דל". פני תּׂשא "לא ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
אחד  לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפני
ׁשל  ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים לא - הדיֹוט ואחד ּגדֹול ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹחכם
יסּתּתמּו ׁשּלא ּתכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ּתסּביר ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹּגדֹול,
ׁשּיּגמר  עד מהם, לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָטענֹותיו

גדֹול" ּפני תהּדר "לא ׁשּנאמר: אל הּדין, חכמים: אמרּו . ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אבּיׁשּנּו, היא - זה הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא 'עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹּתאמר:
גדֹול". ּפני תהּדר "לא נאמר: לכ ּבבׁשּתֹו'? ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹואראה

אל ‰. - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּו
מׁשּנה  ׁשאינֹו זה וחזקת זה, הּוא ורׁשע 'הֹואיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתאמר:
תּטה  "לא נאמר: זה על הרׁשע'; על הּדין אּטה ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדּבּורֹו,
ּבמצוֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו" אבינ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַֹמׁשּפט

ּדינֹו. ּתּטה ִֶַֹלא
.Â ּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"לא

ּומארי הּדין את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה  הרי - הּדינין מּבעלי אחד לצער ּכדי הּברּורים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּדברים

מעּול. ְְִֵַַּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגס

ּכּׁשמׁש לֹו ּברּור ׁשּיהיה עד עצמֹו לבין ׁשֹוטה,ּבינֹו זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּיֹוב  וכן ּבּדין'; מתּונין 'היּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע,

אחקרהּו". ידעּתי, לא "ורב ְְְְִִֵֵֶַָֹאֹומר:
.Áלדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ּפסּוק ּכל לדין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה עּמֹו ויׁש אמּתֹו, ידע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס  ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל הֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ׁשּכל  לֹו; ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי  הּמביאה הם, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדברים

הּדין  ׁשּלא עּוּות ּתלמיד זה - הּפילה" חללים רּבים "ּכי . ְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהּגיע  זה - הרגיה" ּכל "ועצמים ּומֹורה. להֹוראה, ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּגיע
אבל  לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא, מֹורה; ואינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוראה,
- ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ׁשם ׁשּיׁש ידע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל מׁשּבח. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהרי
ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא. ּוׁשבּועת וגזל, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאיבה,

רּוח. וגס ְַַָָרׁשע,
.Ë היה ּכן אם אּלא רּבֹו, ּבפני הלכה יֹורה אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותלמיד,

יׂשראל  מחנה ּכנגד ּפרסאֹות, ׁשלׁש מּמּנּו .רחֹוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.È הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּתאמר, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

מנה  אלף ּדין יהי לעֹולם לזה; ּונתינתֹו מּזה הרּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
ּדבר  לכל ּבעיני ׁשוין אחת, ּפרּוטה .ודין ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

.‡È ּפרּוטה מּׁשוה לפחֹות לדין יֹוׁשבין הּדּינין ואם ואין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מּׁשוה  לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו

ְָּפרּוטה.
.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו "לא עֹובר ׁשּנאמר: - ּגר היה ואם . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא  יתֹום ואם ּגר". מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשני

יתֹום". ּגר "מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר -ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

כא  ¤¤ּפרק
"ּבצדק ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק, הּׁשֹופט לׁשּפט עׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות

ׁשני  הׁשוית זה הּמׁשּפט? צדק הּוא איזה ."עמית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתׁשּפט
ואחד  צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהיה לא - ּדבר ּבכל ּדינין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבעלי
לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא ;'ּדברי 'קּצר לֹו: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו וירע ְְִֵֵֵַַַַָָָרּכֹות,
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה ּדינין ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו 'אֹו למכּבד: אֹומרין - ּבזּויין ּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשני
ׁשוין  ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו; לבֹוׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ּכמֹות, ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּבדין'. ּתעמדּו ּכ ְְְִַַַַָואחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב  ולא מֹוׁשיבין; ׁשניהם, את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
זה  ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

- ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּבּדין; ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאמּורים?
הּוא  ואיזה מׁשה". על העם "וּיעמד ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
זּכאי'. אּתה ּפלֹוני איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש - ּדין? ְְְִִִִִַַַַַַָָָּגמר
לעֹולם  - העדים אבל ּדינין; ּבבעלי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

האנׁשים". ׁשני "ועמדּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבעמידה,
את „. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּתלמיד

אין  יׁשב, לא אם 'ׁשב'! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב  לדין, ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין

לפניו לדּון ׁשרֹוצה רּבֹו השני]לפני הדין בעל ואם [לפני ; ְְְִִֵֶֶַָָָ
לקרֹות זמן לֹו קבּוע קבוע]היה שיעור מּתר.[- - ּבזמּנֹו ּובא , ְְְִִַַַָָָָָֻ

נהגּו‰. ּבכל ּכבר הּתלמּוד, מאחר יׂשראל ּדיני ּבּתי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדי  העדים, ּומֹוׁשיבין ּדינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על  הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
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לאחר  אפּלּו וׁשֹוק, חזה ׁשאכלה לזר ׁשּנּׂשאת ּכהנת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(נח)
חללה (נט) ּבעלּה; כהונה]מיתת מאיסורי נולדה ׁשאכלה [- ְֲֲִֶַַָָָָָ

ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים האֹוכל (ס) ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּתרּומה;
האֹוכל  (סב) לירּוׁשלים; חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל ִִִִֵֵַַָָָָָ(סא)
ׁשראה  אחר ׁשני מעׂשר האֹוכל (סג) לירּוׁשלים; חּוץ ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבכֹור
ּבּכּורים  ׁשאכל ּכהן (סד) לירּוׁשלים; חּוץ הּבית, ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּפני
ׁשאכל  ּכהן (סה) ּבעזרה; הּנחה קדם לירּוׁשלים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּׁשּנכנסּו
האֹוכל  (סו) ּבעזרה; ׁשהּנחּו אחר לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבּכּורים
טמא  (סז) ׁשּיּפדה; קדם ׁשּנטמא, ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבירּוׁשלים
מעׂשר  האֹוכל (סח) ּבירּוׁשלים; הּטהֹור ׁשני מעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאכל
קדׁש ּבׂשר ׁשאכל ערל (סט) הּקדׁשים; ּכל וכן ּבאנינּות, ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשני
ׁשהּוא  ּדבר מּכל וכן ּכהן, מּמנחת האֹוכל (ע) ּתרּומֹות; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאֹו
וכן  הּנׂשרפֹות, חּטאֹות מּבׂשר האֹוכל (עא) לאּׁשים; ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּכליל
החמץ; על ּפסח הּׁשֹוחט (עב) ׂשרפה; הּטעּון ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּכל
הּמֹוציא  (עד) ּבּׁשני; ּבין ּבראׁשֹון ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ(עג)
מחבּורתֹו; חּוץ מּבׂשרֹו האֹוכל (עה) לחבּורתֹו; חּוץ ְְֲֲִִֵֵַָָָָָמּבׂשרֹו

נא מּבׂשרֹו האֹוכל מעט](עו) הּנהנה [צלוי (עז) מבּׁשל; אֹו ְְֱִֵֶֶַָָָָֻ
הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל (עח) ּבמזיד; ההקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻמן
ׁשהּורמּו ּפי על אף עני, מעׂשר אפּלּו מעׂשר, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָמּמּנּו
ּדינּה ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבׂשר האֹוכל (עט) ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומֹותיו;

ׁשּנׁשחטה  ּפי על אף טמאה;לסקילה, ּבהמה האֹוכל (פ) ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
האֹוכל  (פג) טמא; ּדג האֹוכל (פב) טמא; עֹוף האֹוכל ֵֵֵֵֵָָָָָָ(פא)
ׁשרץ  האֹוכל (פה) הארץ; ׁשרץ האֹוכל (פד) העֹוף; ֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשרץ
רבה; ׁשאינֹו ּפי על אף האדמה, רמׂש האֹוכל (פו) ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמים;
האֹוכל  (פח) ׁשּפרׁשּו; אחר ׁשּבּפרֹות, ּתֹולעים האֹוכל ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ(פז)
החי; מן אבר האֹוכל (צ) טרפה; האֹוכל (פט) ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָנבלה;
ּבחלב; ּבׂשר האֹוכל (צב) הּנׁשה; ּגיד האֹוכל ְִֵֵֶַָָָָָָָ(צא)
חדׁשה  מּתבּואה האֹוכל (צד) ּבחלב; ּבׂשר המבּׁשל ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָ(צג)
ּכלאי  האֹוכל (צו) ערלה; האֹוכל (צה) העמר; הבאת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹקדם
חמץ  האֹוכל (צח) ּבפסח; חמץ ּתערבת האֹוכל (צז) ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכרם;
ׁשחּמץ  ּכגֹון ּברׁשּותֹו, ּבפסח חמץ המקּים (צט) חצֹות; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאחר

מּגפן [בפסח]עּסתֹו ׁשאכל נזיר (קא) ;נס יין הּׁשֹותה (ק) ; ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
למת; ׁשּנטמא נזיר (קג) ׁשּגּלח; נזיר (קב) ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּיין;

הּנתק את המגּלח הקרחת](קד) שסביב השערות ;[שורת ְֵֶֶֶַַַַ
ּבנחל  העֹובד (קו) ׁשּכוין; אֹו צרעת סימני החֹות ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ(קה)
ּבּׁשביעית; יׂשראל ארץ הּזֹורע (קז) העגלה; ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנערפה
ּבלא  ספיח הּקֹוצר (קט) ּבּׁשביעית; האילן את הּזֹומר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ(קח)
הּיֹובל; ּבׁשנת הּזֹורע (קיא) ׁשּנּוי; ּבלא הּבֹוצר (קי) ְְִִִֵֵֵַַַַַֹׁשּנּוי;
ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּבֹוצר (קיג) ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּקֹוצר ְְִִֵֵַַָָֹֹ(קיב)
המלּקט  (קטו) לעני; נתנּה ולא ׂשדה, ּפאת המכּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(קיד)

בקצירה]לקט הנופלים לעני;[שבלים נתנֹו ולא , ְְְִֶֶָָֹ
ּכרמֹו המעֹולל קטנים](קטז) אשכולות נתנֹו[בוצר ולא , ְְְְֵַַָֹ

ּכרמֹו ּפרט המלּקט (קיז) שנפלו לעני; ב' או א' [גרגר ְְְִֵֶֶַַַָ
הּׁשכחה בבצירה] עמר הּלֹוקח (קיח) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

העומרים][ששכח איסוף הּלֹוקח בעת (קיט) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְִֵַַָָֹ
ּבארץ  ּכלאים הּזֹורע (קכ) האם; ׁשּלח ולא הּבנים, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאם

הּמרּכיב  (קכב) ּבארץ; הּכרם ּכלאי הּזֹורע (קכא) ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזרעים;
ּכלאים  ּבהמה הּמרּביע (קכג) מקֹום; ּבכל ּכלאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָאילנֹות

ּבכלאים הּמנהיג (קכד) מקֹום; יחדיו]ּבכל וחמור ּבכל [שור ְְְְְִִִַַַָָָ
מקֹום; ּבכל מלאכה ּבעת ּבהמה החֹוסם (קכה) ְְְְֵֵֵַָָָָָָמקֹום;
הממׁשּכן  (קכז) מקֹום; ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו הּׁשֹוחט ְְְְְֵֵֶַַַָָ(קכו)

החֹובל (קכח) העבֹוט; לֹו החזיר ולא ּבידֹו, [ממשכן]חברֹו ְְְֲֲִֵֵֶַָָֹ
ׁשעֹוׂשין  ּכלים החֹובל (קכט) הּמׁשּכֹון; החזיר ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאלמנה,
ּתׁשלּומין; ּבן ׁשאינֹו זֹומם עד (קל) נפׁש; אכל ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבהן
ּבן  (קלב) ּפרּוטה; ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה חברֹו הּמּכה ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ(קלא)

ראׁשֹונה ּבעדּות ּומֹורה מלקות]סֹורר ;[שמחייבתו ְִֵֵֶָ
רע ׁשם הּמֹוציא בתולה](קלג) אינה ּדברֹו[שאשתו ׁשּנמצא , ְְִִֵֶַַָָ

לּׁשוא; הּנׁשּבע (קלה) ּבׁשם; חברֹו המקּלל (קלד) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשקר;
הּיֹוצא  (קלח) נדרֹו; המחּלל (קלז) לּׁשקר; הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ(קלו)
טֹוב; ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (קלט) ּבׁשּבת; לּתחּום ְְְְֶַַָָָָחּוץ

הראׁש ּפאת הּמּקיף הצדעים](קמ) שער בתער ;[מגלח ְִַַַָֹ
מת; על הּׂשֹורט (קמב) זקן; ּפאת הּמּקיף ְִֵֵַַַַַָָ(קמא)
קעקע; ּכתבת הּכֹותב (קמד) מת; על ראׁשֹו הּקֹורח ְֲֵֵֵֶַַַַַַֹֹ(קמג)
ּדר מאכל אילני הּקֹוצץ (קמו) ׁשעטנז; הּלֹובׁש ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ(קמה)
אּׁשה  (קמח) אּׁשה; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁש איׁש (קמז) ְְִִִֵֶַַַָָָָָהׁשחתה;
ּכהן  (קנ) למת; ׁשּנטמא ּכהן (קמט) איׁש; מלּבּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּלבׁשה
ּובעלּה; ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש אֹו (קנא) ּובעלּה; זֹונה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּקּדׁש
ׁשּבעל  ּגדֹול וכהן (קנג) ּובעלּה; חללה ׁשּקּדׁש אֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ(קנב)
ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר (קנד) קּדׁשּה; ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאלמנה,

ליבם זקּוקה הּנֹוׂשא (קנה) ׁשּנתקּדׁשה; יבמה]אחר -]; ְְְְִֵֶַַַַָָָָ
הּקדׁשה על הּבא ּבת [זונה](קנו) ׁשּנׂשא ממזר (קנז) ; ְְֵֵֶַַַַַָָָָ

(קנח) ּובעל; ּדּכאיׂשראל אשכיו]ּפצּוע ּבת [שנפצעו ׁשּנׂשא ְְִֵֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  זכרי ׁשאר וכן איׁש, המסרס (קנט) ּובעל; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל
החזירּה; ולא אנּוסתֹו, ׁשּגרׁש אֹונס (קס) ועֹוף; ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחּיה
החזירּה; ולא אׁשּתֹו, ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ(קסא)
ּפי  על אף הּזנּות, מּדרכי ּבדר העריֹות אל הּקֹורב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ(קסב)
העריֹות; על החׁשּוד הּוא וזה ערוה, ּגּלה ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
יׂשראל  ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ּגר (קסד) ּבּגֹויים; הּמתחּתן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(קסג)
ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא מֹואבי ּגר (קסה) ְִִֵֵֶַַַָָָָָָּובעל;
סּוסים; ׁשהרּבה מל (קסז) נׁשים; ׁשהרּבה מל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ(קסו)
מאתים  - הּלֹוקין ּכל נמצאּו וזהב. ּכסף ׁשהרּבה מל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ(קסח)

זדים'. 'ילקּו - להם סימן ְְְִִִִֵֶָָָוׁשבעה;

כ  ¤¤ּפרק
ּבאמּדן‡. עֹונׁשין ּדין ּבית על [הערכה]אין אּלא הּדעת, ְְְִִֵֵֶַַַַַָֻ

אחר  רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ּבראּיה עדים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּפי
אחריו  ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ּבֹו, והתרּו להרגֹו, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחברֹו
מנּטף  והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו אחריו, ונכנסּו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלחרּבה,
ּבית  אין ׁשהּכהּו, ּבעת ראּוהּו ולא הֹואיל - ההֹורג ּביד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּדם
וצּדיק  "ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל זֹו; ּבעדּות הֹורגין ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָּדין
זרה  עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו העידּו אם וכן | ּתהרג". ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאל
ׁשעבד  ראהּו וזה ּבֹו, והתרה החּמה את ׁשעבד ראהּו זה -ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
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וצּדיק  "ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין, אין - ּבֹו והתרה הּלבנה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אל  צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ׁשם ויׁש הֹואיל - ּתהרג" ְְְְֲִִִֵַַַַַַָֹאל

ְֵַַּתהרגהּו.
ּבאנס ·. ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ואל  ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה  זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית
ּבית ‚. מיתת חּיב - הערוה על  ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

לדעת  אּלא קּׁשּוי ׁשאין -ּדין, ּבאנס ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּפטּורה, היא הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
'ּכבר „. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין  ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנהרג
וכן  הּנקי". דם ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהריגתֹו,
יאמרּו: ׁשּלא - קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאסּור
ּכל  מּמּנּו מגּבין אּלא עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ'עני
ּבדיני  וכן ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיׁש
זה, הּוא 'עני ּתאמר: ׁשּלא - הּדל על מרחמין אין ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹממֹונֹות,
אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָּובעל
"ודל, ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין,
להּדר  אסּור דל". פני תּׂשא "לא ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
אחד  לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפני
ׁשל  ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים לא - הדיֹוט ואחד ּגדֹול ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹחכם
יסּתּתמּו ׁשּלא ּתכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ּתסּביר ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹּגדֹול,
ׁשּיּגמר  עד מהם, לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָטענֹותיו

גדֹול" ּפני תהּדר "לא ׁשּנאמר: אל הּדין, חכמים: אמרּו . ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אבּיׁשּנּו, היא - זה הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא 'עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹּתאמר:
גדֹול". ּפני תהּדר "לא נאמר: לכ ּבבׁשּתֹו'? ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹואראה

אל ‰. - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּו
מׁשּנה  ׁשאינֹו זה וחזקת זה, הּוא ורׁשע 'הֹואיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתאמר:
תּטה  "לא נאמר: זה על הרׁשע'; על הּדין אּטה ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדּבּורֹו,
ּבמצוֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו" אבינ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַֹמׁשּפט

ּדינֹו. ּתּטה ִֶַֹלא
.Â ּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"לא

ּומארי הּדין את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה  הרי - הּדינין מּבעלי אחד לצער ּכדי הּברּורים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּדברים

מעּול. ְְִֵַַּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגס

ּכּׁשמׁש לֹו ּברּור ׁשּיהיה עד עצמֹו לבין ׁשֹוטה,ּבינֹו זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּיֹוב  וכן ּבּדין'; מתּונין 'היּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע,

אחקרהּו". ידעּתי, לא "ורב ְְְְִִֵֵֶַָֹאֹומר:
.Áלדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ּפסּוק ּכל לדין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה עּמֹו ויׁש אמּתֹו, ידע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס  ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל הֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ׁשּכל  לֹו; ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי  הּמביאה הם, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדברים

הּדין  ׁשּלא עּוּות ּתלמיד זה - הּפילה" חללים רּבים "ּכי . ְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהּגיע  זה - הרגיה" ּכל "ועצמים ּומֹורה. להֹוראה, ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּגיע
אבל  לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא, מֹורה; ואינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוראה,
- ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ׁשם ׁשּיׁש ידע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל מׁשּבח. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהרי
ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא. ּוׁשבּועת וגזל, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאיבה,

רּוח. וגס ְַַָָרׁשע,
.Ë היה ּכן אם אּלא רּבֹו, ּבפני הלכה יֹורה אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותלמיד,

יׂשראל  מחנה ּכנגד ּפרסאֹות, ׁשלׁש מּמּנּו .רחֹוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.È הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּתאמר, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

מנה  אלף ּדין יהי לעֹולם לזה; ּונתינתֹו מּזה הרּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
ּדבר  לכל ּבעיני ׁשוין אחת, ּפרּוטה .ודין ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

.‡È ּפרּוטה מּׁשוה לפחֹות לדין יֹוׁשבין הּדּינין ואם ואין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מּׁשוה  לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו

ְָּפרּוטה.
.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו "לא עֹובר ׁשּנאמר: - ּגר היה ואם . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא  יתֹום ואם ּגר". מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשני

יתֹום". ּגר "מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר -ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

כא  ¤¤ּפרק
"ּבצדק ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק, הּׁשֹופט לׁשּפט עׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות

ׁשני  הׁשוית זה הּמׁשּפט? צדק הּוא איזה ."עמית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתׁשּפט
ואחד  צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהיה לא - ּדבר ּבכל ּדינין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבעלי
לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא ;'ּדברי 'קּצר לֹו: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו וירע ְְִֵֵֵַַַַָָָרּכֹות,
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה ּדינין ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו 'אֹו למכּבד: אֹומרין - ּבזּויין ּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשני
ׁשוין  ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו; לבֹוׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ּכמֹות, ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּבדין'. ּתעמדּו ּכ ְְְִַַַַָואחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב  ולא מֹוׁשיבין; ׁשניהם, את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
זה  ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

- ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּבּדין; ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאמּורים?
הּוא  ואיזה מׁשה". על העם "וּיעמד ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
זּכאי'. אּתה ּפלֹוני איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש - ּדין? ְְְִִִִִַַַַַַָָָּגמר
לעֹולם  - העדים אבל ּדינין; ּבבעלי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

האנׁשים". ׁשני "ועמדּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבעמידה,
את „. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּתלמיד

אין  יׁשב, לא אם 'ׁשב'! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב  לדין, ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין

לפניו לדּון ׁשרֹוצה רּבֹו השני]לפני הדין בעל ואם [לפני ; ְְְִִֵֶֶַָָָ
לקרֹות זמן לֹו קבּוע קבוע]היה שיעור מּתר.[- - ּבזמּנֹו ּובא , ְְְִִַַַָָָָָֻ

נהגּו‰. ּבכל ּכבר הּתלמּוד, מאחר יׂשראל ּדיני ּבּתי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדי  העדים, ּומֹוׁשיבין ּדינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על  הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
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.È אסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין
עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עד  ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד  הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
מי  ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. ִֵֵֶָמסב

כג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ועֹובר  אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
וחּיב  ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹלהחזיר
הּנֹותן ·. ּכ - תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ׁשּנאמר:ּוכׁשם , ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹֹ"ולפני
לחּזניו ‚. ׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּבצע;[שמשיו] אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָּולסֹופריו
הּבצע, אחרי "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ׁשחד  אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא | ׁשחד". ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה קטּנה [סירה]ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּדין; לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד  ּומעׂשה לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

אברה רדיד[נוצה]ׁשהעביר מעל עֹוף הּדּין,[צעיף]ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ּפסּול 'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואחר
לדּין  ּכהּנה מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדין'.

'ּפס  לֹו: ואמר אחד ּכהן; ּבאריס ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבת  מערב ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
מּפני  ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
אף  לדין'; ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּבזמּנן, ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

לדין. לֹו ְְִִַנפסל
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה [חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה  ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
ׁשּלא ‰. והּוא, ּבטלים; ּדיניו - לדּון ׂשכרֹו ׁשּנטל ּדּין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּנּכר  ׂשכר לפניו יהיה ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
עד  ּתחּתי ׁשּיעׂשה מי לי 'ּתנּו להם: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשנים
והּוא  מּתר; זה הרי - ּבּטלתי' ׂשכר לי 'ּתנּו אֹו לכם', ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאדּון
יֹותר; ּבלא ּבלבד הּבּטלה ׂשכר ׁשהּוא נּכר, הּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיהיה

מּתר. זה ּכגֹון זה. ּבפני זה ּבׁשוה, מּׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֻויּטל
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

חופתו]ׁשֹוׁשבינֹו בימי המלווהו ּכנפׁשֹו;[ידידו אׁשר רעֹו ולא ְְְְֲִֵֶַֹ
ׁשּׂשֹונ  למי מבּקׁשולא ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ּפי על אף אהּו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹ

הּדּין, ּבעיני ׁשוין ּדינין ּבעלי ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרעתֹו.
אין  - מעׂשיו ולא מהם, אחד את מּכיר היה לא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּובלּבֹו.

ּכמֹוהּו. צדק ּדּין ְֶֶַַָל
.Ê אסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל

מעּקל  מׁשּפט ליציאת ּגֹורם זה ׁשּדבר זה, עם זה ּבדין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻליׁשב
לסּתר [עקום] נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן, הּׂשנאה מּפני ;ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
.Áצּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו הּדּין יראה ,לעֹולם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

ולפני  ּדן, הּוא מה את וידע מּתחּתיו; לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוגיהּנֹום
האמת, מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי ּדן, הּוא ְֱִִִִִִִֶֶַַָָָָָָמי
אּתם  מה "ראּו ואֹומר: אל", ּבעדת נּצב "אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לה'". ּכי ּתׁשּפטּו, לאדם לא ּכי - ְְְִִִִַָָֹֹעׂשים
.Ë לּׁשכינה ּגֹורם לאמּתֹו, אמת ּדין ּדן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לזה  ונֹותנֹו מּזה ממֹון ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתסּתּלק
נפׁשֹות  מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ּכּדין ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש". קבעיהם, את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"וקבע
וגֹורם  ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ׁשעה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו

ּב נּצב "אלהים ׁשּנאמר: ּביׂשראל, ׁשּתׁשרה עדת לּׁשכינה ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּזאת'? ולּצרה ּלי 'מה הּדּין: יאמר וׁשּמא אטעה אל". [אם ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּדּין אענש] אין מׁשּפט"; ּבדבר "ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד -ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
רֹואֹות. ּׁשעיניו מה ֵֶֶַָָאּלא

.È ׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים,  לפני ּדינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלעֹולם
הּדברים; מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם  ׁשּקּבלּו ּכצּדיקים ּבעיני יהיּו ,מּלפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

הּדין  זכּות.את לכף ּבלּב מהם אחד ּכל ודּון , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

כד  ¤¤ּפרק
ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות, ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש

על  אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהם להם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנֹוטה
הּוא  היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּידע. מה ּכפי ּדן ׁשהּוא ּכן, ׁשהּדבר ּבוּדאי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיֹודע
ׁשהּוא  אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד  האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה על ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
זה. ּדברי על ּדּין ׁשל ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל ויּטל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹויּׁשבע
ּומצא  הֹואיל - אצלֹו נאמנים עבד אֹו אּׁשה היתה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָאפּלּו
לֹומר, צרי ואין ודן; עליו סֹומ ּבלּבֹו, ונכֹון חזק ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָהּדבר

חׁשּוד. ׁשּזה עצמֹו הּוא ידע חֹוב אם ׁשטר יצא אם וכן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ׁשּסֹומ אדם לֹו ואמר ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָלפניו,
לֹומר  לֹו יׁש ּדבריו, על ּדעּתֹו סמכה אם - הּוא' ּפרּוע ְְְִֵֶַַַַָָָָָ'זה
חֹוב  ׁשטר עליו היה אם אֹו ּבׁשבּועה'; אּלא ּתּפרע 'לא ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹלזה:

חוב]לאחר בעל ּכלל[לעוד ׁשטרֹו נפּגם ׁשּלא לזה יּתן [שלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עליו] אֹוערערו האחד, ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מי  וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו; ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
צּואה, ּבלא ׁשּמת  ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
לבית  להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, סימנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻונתן

אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם - ׁשּמת [מערך]זה ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- מת ׁשל החפץ זה ׁשאין ּדעּתֹו וסמכה זה, חפץ לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות
סימניו; ׁשּנתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאֹו
ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן
לּמה  ּכן אם אמת. ּדין ׁשהּוא לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידּון
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.Â ּדין את מקּדימין - הרּבה ּדין ּבעלי הּדּינין לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו
אלמנה" ריבּו יתֹום, "ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה, לדין .הּיתֹום ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

חכמים  ּתלמיד ודין חכמים, ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָודין
האיׁש, לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ; עם לדין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָקֹודם

מרּבה. האּׁשה ְִֶֶָָָֹֻׁשּבׁשת
.Ê ׁשּיבֹוא קדם ּדינין, מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

ׁשּנאמר: אסּור, אחד ּדבר אפּלּו חברֹו; ּבפני ׁשּלא אֹו ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחברֹו,
ּבלא  עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם". ּבין ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ׁשמע
זה, לאו ּובכלל ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
עדּות  ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָאזהרה
קדם  לּדּינין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר, ּדין ּבעל וכן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
ׁשקר, "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיבֹוא

ְִַּתרחק".
.Á היה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר  ואינֹו טענֹותיהם; וׁשֹומע ּדינין, ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם  להֹודיע הּתרּגמן יעמיד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם ּומאיזה הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë טענֹותיהן ולׁשנֹות ּדינין, ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי

הדין] בעלי בפני עליהם הּמל,[לחזור "וּיאמר ׁשּנאמר: -ֱֶֶֶֶֶַַַֹ
הּדין  את ּומצּדק הּמת"; ּובנ החי ּבני זה אֹומרת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹזאת

חתכהּו. ּכ ואחר ְְְִֵַַָָּבלּבֹו,
.Èמליץ יעׂשה ׁשּלא לּדּין, ׁשּנאמר:[סניגור]מּנין לדבריו? ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאמר אּלא ּתרחק"; ׁשקר, דין]"מּדבר ּׁשּנראה [הבעל מה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ויׁשּתק ּכלל;[הדיין]לֹו, טענה ּדינין מּבעלי אחד ילּמד ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

מקּבלין  'אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ּדין ּבעל הביא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹאפּלּו
ּולואי  ,'עלי העיד זה 'הרי לּנטען: יאמר אּלא אחד'; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
'עד  ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד'; 'אמת ויאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּיֹודה

נ  ואינֹו הּוא, ּבזה.אחד ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי'. אמן ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה

לחּבר יֹודע לנסח]ואינֹו מצטער [- אֹותֹו ׁשראה אֹו הּדברים, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
נסּתּלקה  והּכעס החמה ּומּפני אמת, ּבטענת עצמֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָלהּציל
לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות מּפני נׁשּתּבׁש אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמּמּנּו,

ולהבינֹו ּפי[להסבירו]מעט, "ּפתח מּׁשּום הּדבר, ּתחּלת ְְְְֲִִִִַַַַַָָ
ּכעֹורכי  יהיה ׁשּלא הרּבה, זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאּלם".

ִַַָהּדּינין.

ה'תשע"ג  שבט ה' רביעי יום

כב  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. עד - קׁשה ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

אּתה  ואין ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתׁשמע
נזקק  'איני להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע

הּדּין. אחר רֹודף ונמצא החזק, יתחּיב ׁשּמא אבל לכם'; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אּתה  אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם, את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּתׁשמע
מּפני  תגּורּו "לא ׁשּנאמר: לכם', נזקק 'איני לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרּׁשאי
את  יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני 'איׁש ּתאמר: ׁשּלא - ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹאיׁש"

נטיעֹותי'. יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא היה ּבני, ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להם. להּזקק חּיב לרּבים, ְְִִֵֶֶַַָָָָֻממּנה

לעני ·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
מּׁשּום  עֹובר זה הרי - ׁשתק אם - לעׁשיר תגּורּווחֹובה "לא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּלא  לדּין, ּומּנין ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ועל איׁש", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּפני
ׁשקר  "מּדבר ל ֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ּתלמיד ְְְְִִִֶֶַַַַָָיֹוׁשיב

ְִָּתרחק".
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטעה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּומּנין

ׁשּיּקרא  ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין, ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמּתין
ׁשמי' על ּתרחק".הּדין ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

רֹוצים,„. אּתם 'ּבדין ּבּתחּלה: ּדינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
וכל  ּפׁשרה. ּביניהם עֹוׂשין ּבפׁשרה, רצּו אם ּבפׁשרה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָאֹו

מׁשּבח  זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוׂשין ּדין ועליו ּבית , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
מׁשּפט  הּוא איזה ּבׁשעריכם"; ׁשפטּו ׁשלֹום "ּומׁשּפט ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר:

ּבּצּוע זה אֹומר, הוי ׁשלֹום? עּמֹו מיצוע]ׁשּיׁש ּבדוד [- וכן . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
עּמֹו"; לכל ּוצדקה מׁשּפט עֹוׂשה דוד "ויהי אֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּוא
ּבּצּוע, זה - אֹומר הוי צדקה? עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט הּוא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאיזה
על  אף ּדין; ּגמר קדם אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהיא
לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין להיכן וידע ּדבריהם, ׁשּׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש ואמר: הּדין ׁשּגמר אחרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ּביניהם, ּפׁשרה לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו - זּכאי' אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּפלֹוני

ההר. את הּדין ִִֶַָָֹיּקב
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם  מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר .להם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Â אין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין; מּכח הּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

ּפׁשרה, עׂשּו ואם ּבהם; לחזר ּדין לבעלי ויׁש ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדיניהם
מּידם קנין]וקנּו כך על ּבהם.[עשו לחזר יכֹולין אינן - ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

.Ê הּוא 'אני לֹומר: ּדין מּבית ּכׁשּיצא הּדּינין מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
אעׂשה, מה אבל עלי, חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהמזּכה

ּבכלל  הּוא הרי אמר, ואם עלי'. רּבּו רכיל,והם הֹול" : ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדברים  ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעׂשה ּסֹוד". ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָמגּלה
ׁשנה; ועׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה  'זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מן ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא'. סֹוד
.Áלֹו ּכֹותבין ּדין, ּפסק לֹו לכּתב ּדינין מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל

ּפ ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני 'ּבא :ּדינֹו,ּכ ּבעל ּפלֹוני עם לֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
מזּכירין  ואין לֹו. ונֹותנין 'חּיב'; אֹו זּכאי', ויצא ,ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו 'ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשם

ּפלֹוני' נזדּכה .מּדבריהם ְְְִִִִֵֶַָ
.Ë,ּדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגן היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

וׁשֹומעים  העדים, ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
ונֹותנים ּדבריהם; הּדּינין ונֹוׂשאים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעלי  מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּביניהם
איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני 'איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּדינים,
איזה  ּדינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי - חּיב' אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפלֹוני

ׁשחּיבֹו. הּוא ּדּין איזה ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּדּין
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.È אסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין
עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עד  ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד  הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
מי  ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. ִֵֵֶָמסב

כג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ועֹובר  אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
וחּיב  ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹלהחזיר
הּנֹותן ·. ּכ - תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ׁשּנאמר:ּוכׁשם , ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹֹ"ולפני
לחּזניו ‚. ׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּבצע;[שמשיו] אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָּולסֹופריו
הּבצע, אחרי "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ׁשחד  אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא | ׁשחד". ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה קטּנה [סירה]ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּדין; לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד  ּומעׂשה לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

אברה רדיד[נוצה]ׁשהעביר מעל עֹוף הּדּין,[צעיף]ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ּפסּול 'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואחר
לדּין  ּכהּנה מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדין'.

'ּפס  לֹו: ואמר אחד ּכהן; ּבאריס ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבת  מערב ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
מּפני  ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
אף  לדין'; ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּבזמּנן, ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

לדין. לֹו ְְִִַנפסל
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה [חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין  היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה  ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
ׁשּלא ‰. והּוא, ּבטלים; ּדיניו - לדּון ׂשכרֹו ׁשּנטל ּדּין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּנּכר  ׂשכר לפניו יהיה ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
עד  ּתחּתי ׁשּיעׂשה מי לי 'ּתנּו להם: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשנים
והּוא  מּתר; זה הרי - ּבּטלתי' ׂשכר לי 'ּתנּו אֹו לכם', ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאדּון
יֹותר; ּבלא ּבלבד הּבּטלה ׂשכר ׁשהּוא נּכר, הּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיהיה

מּתר. זה ּכגֹון זה. ּבפני זה ּבׁשוה, מּׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֻויּטל
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

חופתו]ׁשֹוׁשבינֹו בימי המלווהו ּכנפׁשֹו;[ידידו אׁשר רעֹו ולא ְְְְֲִֵֶַֹ
ׁשּׂשֹונ  למי מבּקׁשולא ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ּפי על אף אהּו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹ

הּדּין, ּבעיני ׁשוין ּדינין ּבעלי ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרעתֹו.
אין  - מעׂשיו ולא מהם, אחד את מּכיר היה לא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּובלּבֹו.

ּכמֹוהּו. צדק ּדּין ְֶֶַַָל
.Ê אסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל

מעּקל  מׁשּפט ליציאת ּגֹורם זה ׁשּדבר זה, עם זה ּבדין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻליׁשב
לסּתר [עקום] נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן, הּׂשנאה מּפני ;ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
.Áצּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו הּדּין יראה ,לעֹולם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

ולפני  ּדן, הּוא מה את וידע מּתחּתיו; לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוגיהּנֹום
האמת, מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי ּדן, הּוא ְֱִִִִִִִֶֶַַָָָָָָמי
אּתם  מה "ראּו ואֹומר: אל", ּבעדת נּצב "אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לה'". ּכי ּתׁשּפטּו, לאדם לא ּכי - ְְְִִִִַָָֹֹעׂשים
.Ë לּׁשכינה ּגֹורם לאמּתֹו, אמת ּדין ּדן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לזה  ונֹותנֹו מּזה ממֹון ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתסּתּלק
נפׁשֹות  מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ּכּדין ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש". קבעיהם, את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"וקבע
וגֹורם  ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ׁשעה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו

ּב נּצב "אלהים ׁשּנאמר: ּביׂשראל, ׁשּתׁשרה עדת לּׁשכינה ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּזאת'? ולּצרה ּלי 'מה הּדּין: יאמר וׁשּמא אטעה אל". [אם ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּדּין אענש] אין מׁשּפט"; ּבדבר "ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד -ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
רֹואֹות. ּׁשעיניו מה ֵֶֶַָָאּלא

.È ׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים,  לפני ּדינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלעֹולם
הּדברים; מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם  ׁשּקּבלּו ּכצּדיקים ּבעיני יהיּו ,מּלפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

הּדין  זכּות.את לכף ּבלּב מהם אחד ּכל ודּון , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

כד  ¤¤ּפרק
ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות, ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש

על  אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהם להם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנֹוטה
הּוא  היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּידע. מה ּכפי ּדן ׁשהּוא ּכן, ׁשהּדבר ּבוּדאי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיֹודע
ׁשהּוא  אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד  האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה על ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
זה. ּדברי על ּדּין ׁשל ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל ויּטל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹויּׁשבע
ּומצא  הֹואיל - אצלֹו נאמנים עבד אֹו אּׁשה היתה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָאפּלּו
לֹומר, צרי ואין ודן; עליו סֹומ ּבלּבֹו, ונכֹון חזק ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָהּדבר

חׁשּוד. ׁשּזה עצמֹו הּוא ידע חֹוב אם ׁשטר יצא אם וכן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ׁשּסֹומ אדם לֹו ואמר ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָלפניו,
לֹומר  לֹו יׁש ּדבריו, על ּדעּתֹו סמכה אם - הּוא' ּפרּוע ְְְִֵֶַַַַָָָָָ'זה
חֹוב  ׁשטר עליו היה אם אֹו ּבׁשבּועה'; אּלא ּתּפרע 'לא ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹלזה:

חוב]לאחר בעל ּכלל[לעוד ׁשטרֹו נפּגם ׁשּלא לזה יּתן [שלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עליו] אֹוערערו האחד, ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מי  וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו; ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
צּואה, ּבלא ׁשּמת  ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
לבית  להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, סימנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻונתן

אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם - ׁשּמת [מערך]זה ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- מת ׁשל החפץ זה ׁשאין ּדעּתֹו וסמכה זה, חפץ לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות
סימניו; ׁשּנתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאֹו
ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן
לּמה  ּכן אם אמת. ּדין ׁשהּוא לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידּון
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ּבני  אל "ויצּום נאמר: ּבמצרים, להם הּוא ּברּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש
הּקּבלה מּפי אמרּו מסורת]יׂשראל"; למׁשה [- להם ׁשאמר , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אתכם  וסֹוקלין אתכם , מקּללים ׁשּיהיּו מנת 'על ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּולאהרן:
ֲִַָּבאבנים'.

הּצּבּור ‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבּדּין  ּכבֹוד אזהרה לנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא  ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלּצּבּור
ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ְְְִַַֹֹינהג

ּבעׂשּית „. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון
ּבפניהם  יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ולׁשּתֹות  לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מרעּות חברים]ּובסעּודת ׁשּנהגּו[- הּדּינים לאֹותם להם אֹוי . ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ  עד והׁשּפילּוה ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ
ּבעֹולם  ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהּגיעּוה

הּבא. ולעֹולם ְֶַַָָָהּזה
ּדין ‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח אסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים [ביזה נאמן ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
'הקלאותי] אֹו -[ביזה], לּדין' לבֹוא רצה 'לא אֹו הּדּין', ִֵֵַַַָָָָֹ

עליו [מנדים]מׁשּמתין ּכֹותבין אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַָָָ
לבֹוא.[שטר-נידוי]ּפיתחא ׁשּנמנע ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

.Â מּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע  רׁשּות לׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Ê מן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

ּפיתחא  עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּדּינים,
ּדברים  ּבּמה ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּדּינים. ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּורים?
ׁשּכל  יֹודעים הּכל לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
אחד, ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדּינים

ׁשלׁשּתם  ּבׁשם ּבא .ּכאּלּו ְְְְִֵָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר  ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לֹו קבעּו | נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
ּכֹותבין  - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבית
ּבּמדינה  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

בעיר] ונכנס [- ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ולא  ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

למחר. עד ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - ְְְִִֵַָָָָָָּבא
.Ë מּפני ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאין

יֹום  ּבערב ולא ׁשּבת, ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות, טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל -]טֹוב. דין לבית ניסן,[- אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ

ׁשּבת  ּבערב קֹובעין אין אבל ּתׁשרי. אחר ׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובתׁשרי
ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל מּפני הּׁשּבת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיבֹוא

.È אין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד לבֹוא, זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹקֹובעין
- הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם - לּמדינה חּוץ ּבכפר ְְְְִִִַַַָָָָָהיה
'אם  אּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו הּׁשליח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹומר
הּיֹום  ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיבֹוא
ּדברים  ּבּמה לערב . אֹותֹו מנּדין ּבא, לא ואם ּדין'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ּדין. ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ּבׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו, מנּדין אין - עליהם ּדרּכֹו היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
הם  ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ּבעצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשליח
וכן  ונפטר'. אליהם, הל ּוכבר ּדין, ּבית על 'ּדרּכֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹומרין:
הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד לּמדינה ּבא לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם

לֹו אמרּו ולא הּׁשכנים ׁשכחּו .ׁשּמא ְְְְִֵֶַָָָֹ
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי  ׁשני ּבֹו ׁשּמתרין עד אֹותֹו, מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם  חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו, מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני;

ׁשלׁשי  אֹותֹועמד מחרימין - נּדּויֹו ּתבע ולא יֹום, .ם ְְְִִִִַַַָָֹֹ

כו  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל

אחד  - הּנׂשיא קּלל אם וכן תקּלל". לא "אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תעׂשה, ּבלא עֹובר - הּמל אֹו הּגדֹולה, הּסנהדרין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹראׁש
ּבלבד, ונׂשיא ּדּין ולא תאר". לא בעּמ "ונׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקּלל  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיׂשראל אחד המקּלל ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ולא  ׁשֹומע, ׁשאינֹו זה ׁשאפּלּו "חרׁש"? נאמר ולּמה ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹחרׁש".
ׁשהמקּלל  לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ּבקללה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנצטער

ּכחרׁש. הּוא הרי לֹוקה; הּקטן, ְֲֵֵֵֶֶַָָאת
ּפטּור ·. הּמת, את מּיׂשראל המקּלל אדם ּכל ּומקּלל הֹואיל . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נמצאת  ׁשּתים. לחּיבֹו לּנׂשיא? ולאו לּדּין לאו יחד לּמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָחּיב,
ּגדֹול  ּבין אּׁשה, ּבין איׁש ּבין - מּיׂשראל אחד ׁשהמק ּלל ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמד,
קּלל  ואם ׁשּתים; לֹוקה ּדּין, קּלל ואם אחת. לֹוקה - קטן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
מּׁשּום  חּיב אביו, ׁשּקּלל נׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה ִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׂשיא,
האב. מּׁשּום ואחת אדם, ּכל ׁשל ׁשלׁשה - ׁשמֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹארּבעה

אחרים ‚. ׁשּקּלל ּכמי לֹוקה - עצמֹו ׁשּנאמר:המקּלל , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
."נפׁש ּוׁשמר ל חברֹו,"הּׁשמר אֹו עצמֹו, המקּלל ואחד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - נׂשיא אֹו ּדּין, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
מן  ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ו'אלהים' 'ׁשּדי' אֹו 'יּה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכגֹון
חּיב  והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא ו'קּנא' 'חּנּון' ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכּנּויים,
חּיב; לׁשֹון, ּבכל קּלל אם ּכ - הּכּנּויים ּבכל קּלל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
ּככל  הן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹויים ּבהם ׁשּקֹוראין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשמֹות

נּדּוי. ּובֹו קללה, ּובֹו ׁשבּועה, ּבֹו ו'ארּור', ְְְִִִַָָָָהּכּנּויין.
חּיבי „. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם  ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה, ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
ּפלֹוני' 'ארּור ּכגֹון: ּכּנּוי, מּכלל ולא ּבאה הּקללה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ

'אל  אֹו לה'', ּברּו ּפלֹוני יהי 'אל ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִֶַַַַַָָָהּדברים,
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ה'', ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָיברכהּו

חכ ‰. ּתלמיד חרף אם - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על מנּדין אף מים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם מדרבנן]אֹותֹו. ,[מלקות ְְְִִַַַַַַָָ
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ׁשני  הּדּין לפני ׁשּיבֹואּו ׁשּבזמן עדים? ׁשני ּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהצריכה
אם  יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עדּותם, ּפי על ידּון - ִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעדים

ּבׁשקר. אֹו העידּו ְֱִֵֶֶֶֶּבאמת
ּדינין ·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הם הּדברים, אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים  אינם ּבמע ׂשיהם, הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא  יׂשראל, ּדיני ּבּתי רב הסּכימּו - ּבינה ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי

ׁשבּועה התובע]יהפכּו יפּגימּו[על ולא ּברּורה, ּבראיה אּלא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
ּכל  ּבׁשאר וכן ּפסּול; אֹו אּׁשה ּבעדּות חזקתֹו ויפסידּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשטר

ּבידי  ולא ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ידּון לא ּכדי הּדינין, עתֹו, ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ
זה, לדברי מאמין 'לּבי והדיֹוט: הדיֹוט ּכל יאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
אּלא  היתֹומים מן מֹוציאין אין וכן זה'. על סֹומכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָודעּתי
אֹו הּמת ּבאמּדן ולא הּדּין, ּבדעת לא - ּברּורה ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָֹֹֻּבראיה

לאו]הּטֹוען או בהם אמודין העיד [אם אם כן, ּפי על ואף . ְִִִֵֵֵַַַ
ׁשאמת  הּדּין ּדעת ונטתה הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ונֹוׂשא  עדּותֹו; ּדֹוחה ואינֹו ּבּדין, הּוא ממּתין - אֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶַַהּוא
יעׂשּו אֹו העד, לדברי ׁשּיֹודּו עד ּדינין, ּבעלי עם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָונֹותן

הּדין. מן יסּתּלק אֹו ְְִִִֵַַָָּפׁשרה,
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

הּקֹולר ויהיה העדים'?[העוון]'אחּתכּנּו, ּבצּוארי ּתלּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ידרׁש ּבֹו? יעׂשה ּכיצד ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּתלמּוד
נראה  אם - נפׁשֹות ּדיני ׁשל וחקירה ּבדריׁשה הרּבה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹויחקר
העדּות. ּפי על הּדין את חֹות רּמיּות, ּבֹו ׁשאין ּדעּתֹו לפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּדעּתֹו ׁשאין אֹו רּמיּות, ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו לּבֹו היה אם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
אֹו לפסלם, יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָסֹומכת
והּׂשיא  ערמה ּובעל רּמאי זה ּדין ׁשּבעל נֹוטה ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּדעּתֹו

ּתּמם [שיכנע] ּולפי ּכׁשרים ׁשהם ּפי על אף העדים, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאת
ּדברים  ׁשם ׁשּיׁש הּדברים מּכלל לֹו ׁשּנראה אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהטעם,
הּדברים  אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ואינם מסּתרין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻאחרים
אֹותֹו לחּת לֹו אסּור - ּבּדין לּדּין ּבאּו אם ּבהן, ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשלם  ׁשּלּבֹו מי וידּונּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּדין;

הּדברי  והרי "ּכי ּבּדבר. אֹומר: והּכתּוב לּלב, מסּורים ם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
הּוא". לאלהים - ְִִֵַָֹהּמׁשּפט

ולהרג „. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש
אּלא  ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה; מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם  ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות
להם; ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר, ּולחּזק לגּדר להם יׁש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר
מעׂשה  | לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ּבאחד  ּומעׂשה האילן ; ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל אדם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלקּו
ּדין  לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ּבׁשּבת הּסּוס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשרכב

ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ותלה ּומעׂשה [מכשפות]ּוסקלּוהּו. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
הּדריׁשה  ּדרכי ּכל ׁשם היּו ולא ּבאׁשקלֹון; אחד ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
ׁשעה, הֹוראת אּלא ּברּורה, ּבעדּות ולא וההתראה, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוהחקירה

ּׁשראה. מה ְִֶַָָּכפי
זמן ‰. ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש אדם וכן להלקֹות , ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

רעה עבירות]ׁשּׁשמּועתֹו שעובר שמועות עליו והעם [יש , ְְֶָָָָָ
קֹול  ׁשּיהיה והּוא העריֹות; על עֹובר ׁשהּוא אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרּננים
ידּועים  אֹויבים לֹו יהיּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשאינֹו

ׁשּׁשמּועתֹו זה את מבּזין וכן רעה. ׁשמּועה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמֹוציאין
יֹולדּתֹו את ּומחרפין ּבפניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ

.Â ּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
הּבדק  ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזכּותן,

הדת] ּבעזרא:[פרצות אֹומר הּוא והרי זה; אּלם לקנס אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
והּזקנים  הּׁשרים ּכעצת הּימים, לׁשלׁשת יבֹוא לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"וכל

הפקר. ּדין ּבית ׁשהפקר מּכאן רכּוׁשֹו", ּכל יחרם -ְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.Ê ּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר  ,לכ צריכה ׁשהּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ּברּבים  חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו, על והחרימּוהּו -ׁשּנּדּוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

יׁשביה, ארֹור ארּו - ה' מלא אמר מרֹוז, "אֹורּו ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ה'". לעזרת באּו לא ְְִֶַָֹּכי

.Á,עּמֹו להריב הראּוי עם מריבה לעׂשֹות לּדּין יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן
ּבעל  ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹּולקּללֹו,

עׂשה  ׁשּלא אֹו יעׂשה ׁשּלא עּמם ּכרהֹו "ואריב ׁשּנאמר: - ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבאלהים". ואׁשּביעם ואמרטם; אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,

.Ëלכּתף לֹו יׁש ּבבית [לקשור]וכן ולאסר ורגלים, ידים ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
למֹות, "הן ׁשּנאמר: - הארץ על ולסחב ולדחף, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאסּורים,

לׁשרׁשי לסחוב]הן נכסין[- לענׁש הן ממון], [-ולאסּורין"[- ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ
האסורים] .בית

.È,לכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי הּדברים, אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁשמים  לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל | .לכ צריכה ואל וׁשהּׁשעה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ּכבֹוד הבריות]יהי [כבוד ְְְְֲִִֵֵֶַַָ
ּדבריהם ׁשל תעׂשה לא את חכמים]ּדֹוחה ׁשּכן [של וכל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

- האמת ּבדת הּמחזיקין ויעקב יצחק אברהם ּבני ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד
ּבכבֹוד  להֹוסיף אּלא ּכבֹודם, יהרס  ׁשּלא זהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה
על  מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המבּזה ׁשּכל ּבלבד; ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמקֹום
הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;
ּומׁשּפטיה. חּקיה ּפי על לעׂשֹות אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואין

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום

כה  ¤¤ּפרק
רּוח ‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבׂשררה לנהג לּדּין ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאסּור

ּפרנס[יהירות] וכל ויראה. ּבענוה אּלא הּמטיל [מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
ואינֹואימ  נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על יתרה ה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אנׁשים; יראּוהּו "לכן ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמיד ּבן לֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה
לב". חכמי ּכל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא

ראׁש·. קּלּות ּבהם לנהג לֹו אסּור ׁשהם וכן ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
יפסע ולא הארץ, לידרוש]עּמי בגובה]על[כשנכנס ראׁשי [- ְְִֵֵֶַַַָָָֹ

הּקדׁש ישראל]עם ּוׁשפלים,[בני הדיֹוטֹות ׁשהם ּפי על אף ; ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מארץ  ׁשהֹוציא ה' וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבני
ּומּׂשאם  הּצּבּור טרח וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹמצרים
הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכמׁשה
לּדּין, אזהרה זֹו - ׁשפטיכם" את "ואצּוה אֹומר: הּוא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהרי
וצא  הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר הּצּבּור את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיסּבל
ׁשּׁשלחֹו ּכיון - הּנביאים ּכל ׁשל רּבן רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּולמד
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ּבני  אל "ויצּום נאמר: ּבמצרים, להם הּוא ּברּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש
הּקּבלה מּפי אמרּו מסורת]יׂשראל"; למׁשה [- להם ׁשאמר , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אתכם  וסֹוקלין אתכם , מקּללים ׁשּיהיּו מנת 'על ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּולאהרן:
ֲִַָּבאבנים'.

הּצּבּור ‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבּדּין  ּכבֹוד אזהרה לנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא  ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלּצּבּור
ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ְְְִַַֹֹינהג

ּבעׂשּית „. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון
ּבפניהם  יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ולׁשּתֹות  לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מרעּות חברים]ּובסעּודת ׁשּנהגּו[- הּדּינים לאֹותם להם אֹוי . ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ  עד והׁשּפילּוה ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ
ּבעֹולם  ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהּגיעּוה

הּבא. ולעֹולם ְֶַַָָָהּזה
ּדין ‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח אסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים [ביזה נאמן ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
'הקלאותי] אֹו -[ביזה], לּדין' לבֹוא רצה 'לא אֹו הּדּין', ִֵֵַַַָָָָֹ

עליו [מנדים]מׁשּמתין ּכֹותבין אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַָָָ
לבֹוא.[שטר-נידוי]ּפיתחא ׁשּנמנע ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

.Â מּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע  רׁשּות לׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Ê מן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

ּפיתחא  עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּדּינים,
ּדברים  ּבּמה ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּדּינים. ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּורים?
ׁשּכל  יֹודעים הּכל לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
אחד, ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדּינים

ׁשלׁשּתם  ּבׁשם ּבא .ּכאּלּו ְְְְִֵָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר  ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לֹו קבעּו | נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
ּכֹותבין  - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבית
ּבּמדינה  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

בעיר] ונכנס [- ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ולא  ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

למחר. עד ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - ְְְִִֵַָָָָָָּבא
.Ë מּפני ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאין

יֹום  ּבערב ולא ׁשּבת, ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות, טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל -]טֹוב. דין לבית ניסן,[- אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ

ׁשּבת  ּבערב קֹובעין אין אבל ּתׁשרי. אחר ׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובתׁשרי
ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל מּפני הּׁשּבת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיבֹוא

.È אין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד לבֹוא, זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹקֹובעין
- הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם - לּמדינה חּוץ ּבכפר ְְְְִִִַַַָָָָָהיה
'אם  אּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו הּׁשליח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹומר
הּיֹום  ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיבֹוא
ּדברים  ּבּמה לערב . אֹותֹו מנּדין ּבא, לא ואם ּדין'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ּדין. ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ּבׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו, מנּדין אין - עליהם ּדרּכֹו היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
הם  ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ּבעצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשליח
וכן  ונפטר'. אליהם, הל ּוכבר ּדין, ּבית על 'ּדרּכֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹומרין:
הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד לּמדינה ּבא לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם

לֹו אמרּו ולא הּׁשכנים ׁשכחּו .ׁשּמא ְְְְִֵֶַָָָֹ
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי  ׁשני ּבֹו ׁשּמתרין עד אֹותֹו, מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם  חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו, מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני;

ׁשלׁשי  אֹותֹועמד מחרימין - נּדּויֹו ּתבע ולא יֹום, .ם ְְְִִִִַַַָָֹֹ

כו  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל

אחד  - הּנׂשיא קּלל אם וכן תקּלל". לא "אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תעׂשה, ּבלא עֹובר - הּמל אֹו הּגדֹולה, הּסנהדרין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹראׁש
ּבלבד, ונׂשיא ּדּין ולא תאר". לא בעּמ "ונׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקּלל  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיׂשראל אחד המקּלל ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ולא  ׁשֹומע, ׁשאינֹו זה ׁשאפּלּו "חרׁש"? נאמר ולּמה ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹחרׁש".
ׁשהמקּלל  לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ּבקללה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנצטער

ּכחרׁש. הּוא הרי לֹוקה; הּקטן, ְֲֵֵֵֶֶַָָאת
ּפטּור ·. הּמת, את מּיׂשראל המקּלל אדם ּכל ּומקּלל הֹואיל . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נמצאת  ׁשּתים. לחּיבֹו לּנׂשיא? ולאו לּדּין לאו יחד לּמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָחּיב,
ּגדֹול  ּבין אּׁשה, ּבין איׁש ּבין - מּיׂשראל אחד ׁשהמק ּלל ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמד,
קּלל  ואם ׁשּתים; לֹוקה ּדּין, קּלל ואם אחת. לֹוקה - קטן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
מּׁשּום  חּיב אביו, ׁשּקּלל נׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה ִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׂשיא,
האב. מּׁשּום ואחת אדם, ּכל ׁשל ׁשלׁשה - ׁשמֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹארּבעה

אחרים ‚. ׁשּקּלל ּכמי לֹוקה - עצמֹו ׁשּנאמר:המקּלל , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
."נפׁש ּוׁשמר ל חברֹו,"הּׁשמר אֹו עצמֹו, המקּלל ואחד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - נׂשיא אֹו ּדּין, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
מן  ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ו'אלהים' 'ׁשּדי' אֹו 'יּה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכגֹון
חּיב  והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא ו'קּנא' 'חּנּון' ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכּנּויים,
חּיב; לׁשֹון, ּבכל קּלל אם ּכ - הּכּנּויים ּבכל קּלל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
ּככל  הן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹויים ּבהם ׁשּקֹוראין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשמֹות

נּדּוי. ּובֹו קללה, ּובֹו ׁשבּועה, ּבֹו ו'ארּור', ְְְִִִַָָָָהּכּנּויין.
חּיבי „. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם  ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה, ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
ּפלֹוני' 'ארּור ּכגֹון: ּכּנּוי, מּכלל ולא ּבאה הּקללה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ

'אל  אֹו לה'', ּברּו ּפלֹוני יהי 'אל ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִֶַַַַַָָָהּדברים,
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ה'', ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָיברכהּו

חכ ‰. ּתלמיד חרף אם - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על מנּדין אף מים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם מדרבנן]אֹותֹו. ,[מלקות ְְְִִַַַַַַָָ
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ּבּיֹום', היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּוץ
ולא  הרגֹו, ּבּמה יֹודע 'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהבנּתי
ואמרּו: לבנים'? אֹו ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹואמרּו
ּבהם  ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ'אין

קּימת  עדּותן - .מּמׁש' ֵֶֶַַָָ
'לא ·. אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ּכאן  ׁשאין 'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
'ּברמח', אֹומר והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּות,

עדּות  ּכאן זה ׁשאין ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָאת

ּבחקירֹות ‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות  ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג  ּבּבדיקֹות ּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני „. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ׁשּזה  קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע  לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו אמּורים?ידע ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
האחד: ׁשאמר ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. חצֹות ְֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָָֹעד
אף  - עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', עׂשר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ'ּבׁשּׁשה
ּבטלה; עדּותן הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ׁשניהן ׁשּכּונּו ּפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ראׁש היה אימתי הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ּבא, החדׁש חצי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין

ֶַֹהחדׁש.
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה  עדּותן והּׁשני - ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם  ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
'קדם  אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
ּבטלה, עדּותן - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהנץ
אם  וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאף

ּבׁשקיעתּה. ְְְִִֶָָנחלקּו

ג  ¤¤ּפרק
וחקירה ‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכדי  חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה  צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשּלא
זה  את זה הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? | ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוחקירה.
ולא  החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ּבׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמנה
מּמטּבע  היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה הּמקֹום ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּפלֹוני
ּומּתנֹות ·. והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה  צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה  ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין בשגגה], .[לרוצח ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ

ּדריׁשה  צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוכן
הֹודאֹות  עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחקירה

ְְַָוהלואֹות.

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
ּבּדריׁשֹות, אֹו אּלּו ּבחקירֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

ּבטלה  עדּותן עדּותן ּבּבדיקֹות, זה את זה הכחיׁשּו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אֹומר:קּימת  והּׁשני מּמּנּו', לוה 'ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היינּו', 'ּבירּוׁשלים האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר', אּלא כי, ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ'לא
וכן  ּבטלה; עדּותן - היינּו' ּבלד אּלא כי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
'ׁשל  אֹומר: והּׁשני הלוהּו', יין ׁשל 'חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל  ּבּדריׁשה. הכחׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה' ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשמן
היה', לבן 'מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר', 'מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם

'ּבּדיטי אֹומר: קומה]זה והּׁשני [- ּכׁשהלוהּו', היּו העליֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אמר  אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו' הּתחּתֹונה 'ּבּדיטי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - 'מאתים' אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'מנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחד:
'ּדמי  האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנה;
ׁשמן' ׁשל חבית 'ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו', לֹו יׁש יין ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּדמים. ּכּפחֹות מׁשּלם -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ולא „. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין

העדים  מּפי אּלא נפׁשֹות, ׁשנים ּבדיני ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סֹופרים, מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם, - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדים"
ׁשאין  ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשחֹותכין
ּדנין  ואין לוים. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי קּימין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדים
ּבמּכֹות  לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ׁשּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעדּות

ידן. מּכתב ולא מּפיהם, אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹּובגלּות,
ּבין ‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - נפׁשֹות 'מטעה ּבדיני אמר: ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּכן',[טועה] הּדבר ׁשאין 'נזּכרּתי הייתי', 'ׁשֹוגג ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי',

עׂשיתי' עלי]'לפחדֹו נתן [איים אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - ְְֲֲִִִִֵַַָָ
ּתנאי ּבעדּותֹו להֹוסיף יכֹול אינֹו וכן לדבריו. [כגון:טעם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

וכך] כך תנאי על לו ׁשּיאמר מכר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו .ְְִֶֶַָָָָָֹ
אֹו העדּות, ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Â עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואינן ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
הּׁשטר את לקּים חתימתם]ּכׁשאפׁשר מּפיהם;[לאמת ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ידן  ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה עדים ׁשני ׁשם ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אחר מּמקֹום לחתימתם]יֹוצא אפׁשר [ודומה אי אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַָָָ

קטּנים  אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקּימֹו
הרי  - היינּו' 'מטעין היינּו', 'אנּוסים היינּו', 'קרֹובים ְְֲֲִִִִִִִֵָָָָֻהיינּו',

הּׁשטר. ויּבטל נאמנין, ְְֱִִֵֵֶַָָָאּלּו
.Êעדּות 'ּפסּולי על אמרּו: לקחנּו 'ׁשחד אֹו ּבעברה', היינּו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

עד  רׁשע, עצמֹו מׂשים אדם ׁשאין נאמנין; אין - זֹו' ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
רׁשע  ׁשהּוא עדים עליו היּוׁשּיעידּו 'אמנה אמרּו: אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָ

הלוואה]ּדברינּו' ללא שטר על [היה ׁשהּמעיד נאמנין; אין - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבׁשקר. ּכמעיד אמנה, ְְְֲִֵֶֶַָָׁשטר

.Á'עליו לנּו נמסרה 'מֹודעה זה', מכר 'ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו
מאונס] שמוכר הצהיר יֹוצא [המוכר ידן ׁשּכתב ּפי על אף -ְִֵֶַַַָָ

נאמנין. אּלּו הרי אחר, ֱֲִִֵֵֵֶַָָמּמקֹום
.Ë יֹוצא ידן ּכתב היה אם - זה' ׁשטר היה ּתנאי 'על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו:
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הּזקן את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ועֹונׁשין [-מּכין; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
חכמה] שקנה ּבּדבר זה הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם חרף ואם .ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּמתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו, צריכה ּׁשהּׁשעה מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכפי
.Âׁשּיׁש ּפי על מותר]אף ּכבֹודֹו,[- על למחל לּנׂשיא אֹו לּדּין ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ּפי  על אף - העם ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
| ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל, את מּכין - קללתֹו על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמחל

ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ּדין,[התחצף]אבל ּבבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ
ּבידם; הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודם, על למחל ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹורצּו
ׁשהיּו ּכגֹון - הּבֹורא ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּוא
ּבּדבר, העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ּבדיני מבעטין ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָהעם

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענש לחּזק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹצריכין
.Êּובערּכאֹות ּגֹוים ּבדּיני הּדן משפט]ּכל אף [בתי - ׁשּלהם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יׂשראל ּכדיני ּדיניהם ׁשהיּו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעל
"ואּלה  ׁשּנאמר: רּבנּו, מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹחרף
ּגֹוים, לפני ולא לפניהם - לפניהם" ּתׂשים אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
ּובעל  ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניהם
יתּבעּנּו - יׂשראל ּבדיני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדינֹו
מּבית  רׁשּות נֹוטל - לבֹוא רצה לא אם ּתחּלה; יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹלדיני

ּדינֹו. ּבעל מּיד ּגֹוים ּבדּיני ּומּציל ְִִִִִֵַַַַַָּדין,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-mihteyxtq
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
ּדין  ּבבית להעיד (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא  (ג) העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
ׁשּלא  (ד) נפ ׁשֹות; ּבדיני עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹורה
ׁשּלא  (ו) עברה; ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיקּום
זֹומם  לעד לעׂשֹות (ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹיעיד

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זמם. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּכאׁשר

א  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ׁשּיֹודע, עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד

והּוא, ּבּה; ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבעדּות
אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּבדיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו". ונׂשא יּגיד, לא אם ידע; אֹו ְֲִִַָָָָָָֹראה
ּבחכמה ·. מּמּנּו ּפחּות ּדין ּבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָהיה

ּתֹורה  ּכבֹוד ׁשל עׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
זקן"] פני "והדרת ּדברים [- ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש ְְְִִִֵֶַַָָָעדיף,

מן  ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ממֹון. ּבעדּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָאמּורים?
"אין  ּומעיד; הֹול - מּכֹות אֹו נפׁשֹות ּבעדּות וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָהאּסּור,
אין  הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ה'" לנגד . . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחכמה

הרב. ּכבֹוד על ְְִִַַַָמׁשּגיחין
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד חּיב אינֹו ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

ּבלבד  אבל יׂשראל ּבּה; ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּפטּור. העדּיֹות, ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות „. אֹותן, ולחקר העדים, לדרׁש עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין מענין [מעבירים]ּבׁשאלתן; אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיׁשּתקּו ּכדי הּׁשאלה, ּבעת מלהעיד]לענין יחזרּו[ימנעו אֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּדפי ּבעדּותן יׁש אם וחקרּת[פגם]ּבהן, "ודרׁשּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

העדים, חקירת ּבעת להּזהר הּדּינין ּוצריכין היטב". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָוׁשאלּת
העדים: ּבֹודקין חקירֹות ּבׁשבע לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמא

ׁשבּוע ּבכּמה [שמיטה]ּבאיזֹו חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּובכּמה הּׁשּבת, מימי יֹום ּבאיזה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבחדׁש,
- הרגֹו' 'אמׁש אֹו הרגֹו', 'הּיֹום אמר: אפּלּו מקֹום; ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָּובאיזה
ּבכּמה  חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו ׁשבּוע, ּבאיזה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹואלין
על  יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה. ּבאיזֹו יֹום, ּבאיזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש,

ּבּכל הּׁשוֹות עדות]הּׁשבע ׁשעבד [בכל עליו העידּו ׁשאם , ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה  ּובאיזֹו עבד, מה את להן ׁשֹואלין - זרה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָעבֹודה
מלאכה  איזֹו אֹותם ׁשֹואלין - הּׁשּבת את ׁשחּלל העידּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעבד;
ׁשֹואלין  - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל העידּו עׂשה; והיא ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָעׂשה,
הּנפׁש, את ׁשהרג אכל; וכּמה אכל, מאכל איזה ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותם
הּוא  הרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו. ּבּמה אֹותם ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשֹואלין

החקירֹות. ְֲִִַַמּכלל
העדּות,‰. עּקר ׁשהם הּדברים הם - והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקירֹות

א  יתחּיב יּפטר ּובהם ׁשעׂשה [הנידון]ֹו הּמעׂשה ּכּונת והן . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואיך] העדים,[מה יּוזּמּו ׁשּבהן - הּמקֹום וכּוּון הּזמן, וכּוּון ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּיכּונּו עד העדים, להזים יכֹולים אנּו ׁשאין יּוזּמּו; לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
והּמקֹום. ְְַַַָהּזמן

.Â,ּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד
וכל  'ּבדיקֹות'. הּנקראין והן ּבהן; ּתלּויה העדּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָואין
הרי  הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי ּבבדיקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמרּבה
ׁשהן  ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
וכּונּו הּמעׂשה, ּבכ ּונת ונדרׁשּו ה ּמקֹום, וכּונת הּזמן ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָּבכּונת
היה  'מה להן: ואֹומרין עֹוד, אֹותן ּבֹודקין - ּבֹו ׁשהרגֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָהּכלי
עפר  ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלֹובׁש
הן  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו אדם'? אֹו לבן עליה, ׁשּנהרג ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ

ּתחת הּבדיקֹות  ּפלֹוני ּבמקֹום 'הרגֹו עדים: ׁשאמרּו מעׂשה, | . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשחרֹות  ׁשּלּה 'ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּתאנה',
אֹו היּו, ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו ְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻהיּו,
זה  הרי ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקצרֹות'?

ְָֻמׁשּבח.

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבי ‡. ּכּון מה אם - ּודריׁשֹות ּבחקירֹות לבדיקֹות? חקירֹות ן ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַ

עדּותן  - יֹודע ' 'איני אמר: הּׁשני והעד עדּותֹו, את ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאחד
אנּו 'אין אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו - ּבבדיקֹות אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָּבטלה;
זה, את זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָיֹודעין'
את  זה ׁשהרג העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ּבּבדיקֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּבׁשנה  ּפלֹוני, 'ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד העד ואמר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה,
ּבּׁשּבת, ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּפלֹונית,
ּבּמה  ּכׁשּדרׁשּו וכן הרגֹו'; ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשׁש

וכן  ּבסיף'. 'הרגֹו אמר: ּבּכל הרגֹו, עדּותֹו ּכּון הּׁשני העד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
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ּבּיֹום', היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּוץ
ולא  הרגֹו, ּבּמה יֹודע 'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהבנּתי
ואמרּו: לבנים'? אֹו ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹואמרּו
ּבהם  ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ'אין

קּימת  עדּותן - .מּמׁש' ֵֶֶַַָָ
'לא ·. אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ּכאן  ׁשאין 'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
'ּברמח', אֹומר והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּות,

עדּות  ּכאן זה ׁשאין ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָאת

ּבחקירֹות ‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות  ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג  ּבּבדיקֹות ּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני „. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ׁשּזה  קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע  לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו אמּורים?ידע ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
האחד: ׁשאמר ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. חצֹות ְֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָָֹעד
אף  - עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', עׂשר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ'ּבׁשּׁשה
ּבטלה; עדּותן הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ׁשניהן ׁשּכּונּו ּפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ראׁש היה אימתי הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ּבא, החדׁש חצי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין

ֶַֹהחדׁש.
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה  עדּותן והּׁשני - ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם  ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
'קדם  אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
ּבטלה, עדּותן - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהנץ
אם  וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאף

ּבׁשקיעתּה. ְְְִִֶָָנחלקּו

ג  ¤¤ּפרק
וחקירה ‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכדי  חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה  צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשּלא
זה  את זה הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? | ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוחקירה.
ולא  החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ּבׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמנה
מּמטּבע  היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה הּמקֹום ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּפלֹוני
ּומּתנֹות ·. והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה  צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה  ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין בשגגה], .[לרוצח ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ

ּדריׁשה  צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוכן
הֹודאֹות  עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחקירה

ְְַָוהלואֹות.

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
ּבּדריׁשֹות, אֹו אּלּו ּבחקירֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

ּבטלה  עדּותן עדּותן ּבּבדיקֹות, זה את זה הכחיׁשּו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אֹומר:קּימת  והּׁשני מּמּנּו', לוה 'ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היינּו', 'ּבירּוׁשלים האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר', אּלא כי, ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ'לא
וכן  ּבטלה; עדּותן - היינּו' ּבלד אּלא כי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
'ׁשל  אֹומר: והּׁשני הלוהּו', יין ׁשל 'חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל  ּבּדריׁשה. הכחׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה' ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשמן
היה', לבן 'מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר', 'מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם

'ּבּדיטי אֹומר: קומה]זה והּׁשני [- ּכׁשהלוהּו', היּו העליֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אמר  אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו' הּתחּתֹונה 'ּבּדיטי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - 'מאתים' אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'מנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחד:
'ּדמי  האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנה;
ׁשמן' ׁשל חבית 'ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו', לֹו יׁש יין ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּדמים. ּכּפחֹות מׁשּלם -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ולא „. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין

העדים  מּפי אּלא נפׁשֹות, ׁשנים ּבדיני ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סֹופרים, מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם, - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדים"
ׁשאין  ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשחֹותכין
ּדנין  ואין לוים. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי קּימין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדים
ּבמּכֹות  לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ׁשּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעדּות

ידן. מּכתב ולא מּפיהם, אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹּובגלּות,
ּבין ‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - נפׁשֹות 'מטעה ּבדיני אמר: ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּכן',[טועה] הּדבר ׁשאין 'נזּכרּתי הייתי', 'ׁשֹוגג ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי',

עׂשיתי' עלי]'לפחדֹו נתן [איים אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - ְְֲֲִִִִֵַַָָ
ּתנאי ּבעדּותֹו להֹוסיף יכֹול אינֹו וכן לדבריו. [כגון:טעם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

וכך] כך תנאי על לו ׁשּיאמר מכר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו .ְְִֶֶַָָָָָֹ
אֹו העדּות, ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Â עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואינן ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
הּׁשטר את לקּים חתימתם]ּכׁשאפׁשר מּפיהם;[לאמת ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ידן  ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה עדים ׁשני ׁשם ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אחר מּמקֹום לחתימתם]יֹוצא אפׁשר [ודומה אי אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַָָָ

קטּנים  אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקּימֹו
הרי  - היינּו' 'מטעין היינּו', 'אנּוסים היינּו', 'קרֹובים ְְֲֲִִִִִִִֵָָָָֻהיינּו',

הּׁשטר. ויּבטל נאמנין, ְְֱִִֵֵֶַָָָאּלּו
.Êעדּות 'ּפסּולי על אמרּו: לקחנּו 'ׁשחד אֹו ּבעברה', היינּו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

עד  רׁשע, עצמֹו מׂשים אדם ׁשאין נאמנין; אין - זֹו' ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
רׁשע  ׁשהּוא עדים עליו היּוׁשּיעידּו 'אמנה אמרּו: אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָ

הלוואה]ּדברינּו' ללא שטר על [היה ׁשהּמעיד נאמנין; אין - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבׁשקר. ּכמעיד אמנה, ְְְֲִֵֶֶַָָׁשטר

.Á'עליו לנּו נמסרה 'מֹודעה זה', מכר 'ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו
מאונס] שמוכר הצהיר יֹוצא [המוכר ידן ׁשּכתב ּפי על אף -ְִֵֶַַַָָ

נאמנין. אּלּו הרי אחר, ֱֲִִֵֵֵֶַָָמּמקֹום
.Ë יֹוצא ידן ּכתב היה אם - זה' ׁשטר היה ּתנאי 'על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו:
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ׁשלׁשה  ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד  נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא  הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה  - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,
אבל „. להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

העם  ּבכלל אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻאם
חפץ  ּכׁשחטף אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוראּו

.מּידֹו ִָ
מרּבין ‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להעיד  ּבאתי 'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹלהעיד
מפריׁשין  - ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָעליו,
- העדּות' ּולכּון ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו;
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמפריׁשין

ּבטלה  ּכּלן עדּות ּבהן ּפסּול, ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּמתּכּון  אחד ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
וכּון  הּדבר וראה הֹואיל - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני  ּבין ּפיו, על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות
.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר

קּימין  העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
אֹותן לׁשאל הריק ּכדי המקום למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ

ׁשהרי בשטר] לחּתם, יׁשבּו ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
העדּות  ּתתקּים לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנתּכּונּו
ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּׁשאר.

לחּתם לּגדֹול מקֹום והּניחּו כבוד]הּכׁשרים, בתור ,[למעלה ְְְִִִֵַַַָָֹ
מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּובא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á,הּנהרג זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
לי  'יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹולא
לא  אחד "ועד ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹללּמד
זה  ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָיענה
לא  - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיענה
יעׂשה  ולא הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹללּמד

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדּין;
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל  אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין  נעׂשה עד הּגט ּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? | . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא [כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

לוין.[מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ
אפּלּו ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאף
מקּימין  אין ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלׁשּתן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְֵֶַַַָָׁשטרֹות
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה , הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבדבר  עד ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה'.
זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
אחרים, ּבׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדר

מדמים]ועֹורכין הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֶַַָָ
ּביחד  להם ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות

הדיינים] אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ,ְְְְֵֵֵֵֶַַ
מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
הלקוחות] ׁשּום החזיקו ּבלא ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבעלי  ּכל ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
ׁשני  ׁשּיצאּו והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֻׂשדֹות
לקּים  ׁשרֹוצה זה ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשטרֹות

וכן  | הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא מּׁשטר ׁשטרֹו, הּׁשטר מקּימין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ערער עליו אמיתותו]ׁשּקרא מקּימין [על - ּדין ּבבית והחזק , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּתי  אֹו ׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָמּמּנּו
ְֻּכתּבֹות.

ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית
ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
הן'. ּדין ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש .ואם ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

אחרים  ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר  העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
ׁשחתמּו אחר ואם היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
עּמהן, חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּדברים  ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהרי
ּבפגם  עליו ערערּו אבל ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?

נׁשּתחררה לא 'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון ,[משיפחותה]מׁשּפחה, ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ
אחר  ונֹודע הּוא', וגֹוי אּמֹו, נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ְְְְְִִֶֶַַַַָֹועבד
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אּלא  מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין אחר, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
הּדין לבעלי ואֹומרין נאמנין, ללקוחות]מּפיהן, 'קּימּו[- : ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָ

לדין'. ּובֹואּו ְְִַַהּתנאי,
.È והּׁשני הּדברים', היּו ּתנאי 'על העדים: מן האחד  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר

אחד  עד ּכאן הרי - ּתנאי' ׁשם היה 'לא .אֹומר: ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ
.‡È ּבעלי ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגם
מבּקׁשים ּדין  העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

וׁשלחּו הּים למדינת הרי [בי"ד]ליל - ּבא ולא ּדין לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
עדיו  את ּדין ּבבית מקּימין ּבׁשטר, אבל ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעדּות
'ׁשטר  ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ּבעל ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
מׁשּגיחין  אין - הן' עדּות 'ּפסּולי הן', ׁשקר 'עדי הּוא', ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֻמזּיף
יפסל. לפסל, ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר. את מקּימין אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבֹו,

.·È ׁשּיביא עד ּבעדים מּטּפל ּבעדים, ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל
וטען  אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
- לֹו ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹובע
וכן  העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהרי

לאּלם  ּבהן ּדנין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא .ּכל ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ד  ¤¤ּפרק
העֹוׂשה ‡. את רֹואין ׁשניהן ׁשּיהיּו צריכין - נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי

ּכאחד  אבל עברה אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אינן ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּדיני
אחר  מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו, ואם מצטרפין; זה, את זה רֹואין העדים ׁשני היּו אם -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
והעדים  העדים, את רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף - אֹותֹו הּמתרה רֹואין זה, את ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַ
מהם  אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמצרפן.
ואחד  ּבׁשּבת, מלאכה ׁשעֹוׂשה זה וראה החּלֹון, מן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹראׁשֹו
ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמתרה
ׁשניהן  ׁשּיראּו עד מצטרפין; אין - וראהּו החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאֹותֹו
עדים  ּוׁשני זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים ׁשני היּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכאחד.
ּבזמן  - ּבאמצע ּבֹו מתרה ואחד אחר, מחּלֹון אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָרֹואין
לא  ואם אחת; עדּות זֹו הרי אּלּו, את אּלּו רֹואין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמקצתן
אּלּו הרי - הּמתרה אֹותם צרף ולא אּלּו, את אּלּו רֹואין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהיּו
הּוא  - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,לפיכ עדּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻׁשּתי

שהוזמו]והן[הנאשם] נהרג [העדים הּוא ׁשהרי נהרגין, ְֱֱֲִֵֵֶֶֶָָ
הּׁשנּיה. הּכת ְְִֵַַַָּבעדּות

זה,·. אחר זה ׁשראּו ּפי על אף - ממֹונֹות ּבדיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
ּביֹום  הלוהּו 'ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדּותם
אני  'וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו', הֹודה 'ּבפני אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני',

מצטרפין  אּלּו הרי - אחר' ּביֹום 'הֹודה אֹו ּבפני', .הלוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
'ּבפני ‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

והּׁשני  לֹו', הֹודה 'ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו', ְְִִֵֶַַַָָָָָהֹודה
מצטרפין  אּלּו הרי - הלוהּו' 'ּבפני אמר: זמן אחר .ׁשהעיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּמ„. ּבעת וׁשֹומעין וכן אחד, יבֹוא - ּדין ּבבית עידין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשֹומעין  זמן, לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא הּיֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדבריו
הּממֹון  ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ּומצטרפין .ּדבריו; ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

ּבכתב‰. אחד עד היה אם השטר]וכן על על [חתום ואחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
קניתי  'אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ואם מצטרפין. - ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפה

סודר] קנין הּזה,[קיבלתי הּמלוה ּבא ולא זה, ּדבר על ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמּידֹו
מלוה  ונעׂשת מצטרפין; ׁשניהן - לכּתב' מּמּני ׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולא

'ּפרעּתי'. לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵַַָָָּבׁשטר,
.Â ּדין ּבבית הּׁשני והעיד זה, ּדין ּבבית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד

וכן  עדּותן. ויצטרפּו ּדין, ּבית אצל ּדין ּבית יבֹוא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר
זה ּדין ּבבית העדים ׁשני העידּו העדים]אם חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ

אחר ּדין ּבבית והעידּו למדינת וחזרּו הדין מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ
אבל הים] ויצטרפּו. ּדין, ּובית ּדין ּבית מּכל אחד יבֹוא -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

מצטרפין. אין ּבפניו, העדים ׁשני ׁשהעידּו הּדּין עם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעד
.Ê ׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

הּדבר  ּבכל מּׁשניהן אחד עד אם ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין  - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד הּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד
ולא  ּדבר", "יקּום ׁשּנאמר: ׁשניהן, מעדּות הּדבר את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמקּימין

ּפלֹוני  ׁשנה זֹו ׂשדה 'אכל אֹומר: זה ּכיצד? | ּדבר. ת',חצי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבׁשנה  ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ּבׁשנה ׁשאכלּה העיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָוזה
'הרי  ואֹומרין: ׁשלׁשּתן, עדּות מצטרפין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָׁשליׁשית
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים'; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאכלּה

ראיתי 'ׁשאני זה: העיד אם פלוני]וכן אחת [אצל ׂשערה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחת  ׂשערה ראיתי 'ואני אֹומר: וזה זה', ׁשל ימינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבצד
ּכדי  ׁשניהם, ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום' ּבאֹותֹו ׂשמאלֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבצד
ּפלֹוני'; ּביֹום ּגדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם העידּו 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּסימנין ּבמקצת העיד אחד ׁשּכל למטה לפי שערות ב' -] ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימן והעידּושהם אחת, ּבׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו .ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

על  העידה מהן ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבׂשערה אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
ׁשּתי  ׁשראה האחד העיד אם אבל עדּות. זֹו ואין - ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָחצי
ּבצד  ׂשערֹות ׁשּתי ׁשראה הּׁשני והעיד ימין, ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשערֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹׂשמאל

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
חֹותכין‡. לא [פוסקים]אין אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

אחד  עד יקּום "לא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּדיני ולא נפׁשֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדיני
הּׁשמּועה ּומּפי חּטאת"; ּולכל עֹון לכל [ממשרע"ה]ּבאיׁש, ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לׁשבּועה, הּוא ׁשּקם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלמדנּו,
ׁשּלא ·. ּבׂשֹוטה - אחד עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני

מרים  מי שנטמאה]ּתׁשּתה מעיד ׁשּלא [אם ערּופה ּובעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
הרוצח]ּתערף שראה מעיד וכן [אם ּבמקֹומן. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ

ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהן,
מעידין ‚. ּכן ּופסּול אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוכן

ׁשבּועה  ׁשל אחד מעד חּוץ אּלא - ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
זה  ויתחּיב אחר, עם להצטרף הראּוי ּכׁשר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבעדּות
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ׁשלׁשה  ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד  נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא  הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה  - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,
אבל „. להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

העם  ּבכלל אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻאם
חפץ  ּכׁשחטף אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוראּו

.מּידֹו ִָ
מרּבין ‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להעיד  ּבאתי 'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹלהעיד
מפריׁשין  - ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָעליו,
- העדּות' ּולכּון ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו;
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמפריׁשין

ּבטלה  ּכּלן עדּות ּבהן ּפסּול, ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּמתּכּון  אחד ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
וכּון  הּדבר וראה הֹואיל - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני  ּבין ּפיו, על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות
.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר

קּימין  העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
אֹותן לׁשאל הריק ּכדי המקום למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ

ׁשהרי בשטר] לחּתם, יׁשבּו ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
העדּות  ּתתקּים לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנתּכּונּו
ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּׁשאר.

לחּתם לּגדֹול מקֹום והּניחּו כבוד]הּכׁשרים, בתור ,[למעלה ְְְִִִֵַַַָָֹ
מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּובא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á,הּנהרג זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
לי  'יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹולא
לא  אחד "ועד ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹללּמד
זה  ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָיענה
לא  - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיענה
יעׂשה  ולא הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹללּמד

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדּין;
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל  אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין  נעׂשה עד הּגט ּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? | . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא [כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

לוין.[מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ
אפּלּו ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאף
מקּימין  אין ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלׁשּתן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְֵֶַַַָָׁשטרֹות
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה , הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבדבר  עד ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה'.
זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
אחרים, ּבׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדר

מדמים]ועֹורכין הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֶַַָָ
ּביחד  להם ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות

הדיינים] אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ,ְְְְֵֵֵֵֶַַ
מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
הלקוחות] ׁשּום החזיקו ּבלא ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבעלי  ּכל ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
ׁשני  ׁשּיצאּו והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֻׂשדֹות
לקּים  ׁשרֹוצה זה ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשטרֹות

וכן  | הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא מּׁשטר ׁשטרֹו, הּׁשטר מקּימין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ערער עליו אמיתותו]ׁשּקרא מקּימין [על - ּדין ּבבית והחזק , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּתי  אֹו ׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָמּמּנּו
ְֻּכתּבֹות.

ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית
ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
הן'. ּדין ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש .ואם ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

אחרים  ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר  העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
ׁשחתמּו אחר ואם היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
עּמהן, חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּדברים  ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהרי
ּבפגם  עליו ערערּו אבל ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?

נׁשּתחררה לא 'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון ,[משיפחותה]מׁשּפחה, ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ
אחר  ונֹודע הּוא', וגֹוי אּמֹו, נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ְְְְְִִֶֶַַַַָֹועבד
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ּדברים  אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות  ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה  לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ'ׁשבּועה
ּוטרפֹות  נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין
אכילה; ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר
.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע  להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, ּכמֹו[מקרה]ׁשּלא אכילה, אינּה - ואכלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ê ואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי  על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Á חּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדברים ּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר  ּפחֹות ׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין  מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב  ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ë חרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אסּור  ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת  חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע  ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.È ּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל  ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡È נׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא  ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·È ּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚È הּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה  על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף  חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„È הּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

על  ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
לֹוקה  אכלּה, ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשבּועה
הּמצוה, את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ְְְְְִִֶֶַַַָָועֹוׂשה
.ÂË ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד  'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,

ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
מצּוה  ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות'
- עדּות' ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד;
ּכל  וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊË הּמצוה את לקּים מּׁשבּועת נׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן  אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא  עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ּבּטּוי  ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנתן
אינֹו רצה ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחלה
הּנׁשּבע  ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה,
ׁשּיּכה  ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהרע

אּנס ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו [גזלן]ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
לֹוקה  ׁשהּוא לי, ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

ׁשוא. ׁשבּועת ְְִַָמּׁשּום
.ÊÈלעצמֹו להרע אף נׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ

חּיב  הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה  - יכּבדּנּו אֹו ל ּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈ מּצה יאכל ׁשּלא אסּור נׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל  ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם  מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָרׁשּות
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה  ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָעליו
.ËÈ הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ּפלֹוני נׁשּבע ׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּזה  לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבציצית,
ולא  לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Î ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּום נׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'יעֹור
מּיד  אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
.‡Î ּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו  ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין  אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן  ולֹוקה. אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ'ּגמל'

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ  מן העם ּגדֹולה מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשוא  ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל  וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּבע  אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
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הרי  - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם, ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשחתמּו
מּקדם. ׁשהיה ּדבר ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם ִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹזה

.Á ׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
לקרֹות  צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה

מעדיו  אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין על הּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ז  ¤¤ּפרק
ׁשעדיו ‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ׁשל  ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָראּובן
ׁשמעֹון  ׁשל ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָראּובן
עדים  ּכׁשני ּכׁשרין אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואמר:
ּכתב  על והעיד ׁשליׁשי עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינם

הּׁשטר  נתקּים הרי - ׁשניהם ב'ידי צריך חתימה כל על -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָ
.עדים]

מה ·. ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף  והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול  ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן ‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים  - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העיד הּׁשטר  והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד  ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל

ּכתב „. על ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב  'זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר
הּממֹון  רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹידי

האחד  ּבעדּות ּתלּוי ׁשל ׁשּבּׁשטר ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי  נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים  ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי .ׁשלׁשת ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשני ‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים

עד  אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
עדים  ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם אפּלּואחד, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבבית  ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
החתימות]ּדין ּכתב [בהשוואת ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָידֹו;
מּפיו. ִִֶֹׁשּלא

.Â מּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא  ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין [מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין  היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין
ׁשלׁשּתן  ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשנים
'ּפסּולי  היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ'ּכתב
ּכתב  ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעדּות
ערער  עליו ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָידם,
הּׁשנים  מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהחזק
ואין  ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום  ּבֹו .ּגֹובין ְִ
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ה ּפרק ¤¤
צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא [אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק  להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין מלקות אין [עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר ·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצא לאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה  לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין זה [מחויבים]סנהדרין. ּדברי לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,

מׁשּבחין ‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
ׁשּלא  אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ּבׂשר, יּכנס יאכל ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבביתֹו ונכנס ׁשמעֹון ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּובן  - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור  ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אכל'‰. ׁשּלא לאכילה,'ׁשבּועה ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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ּדברים  אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות  ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה  לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ'ׁשבּועה
ּוטרפֹות  נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין
אכילה; ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר
.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע  להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, ּכמֹו[מקרה]ׁשּלא אכילה, אינּה - ואכלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ê ואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי  על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Á חּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדברים ּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר  ּפחֹות ׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין  מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב  ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ë חרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אסּור  ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת  חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע  ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.È ּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל  ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡È נׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא  ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·È ּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚È הּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה  על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף  חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„È הּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

על  ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
לֹוקה  אכלּה, ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשבּועה
הּמצוה, את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ְְְְְִִֶֶַַַָָועֹוׂשה
.ÂË ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד  'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,

ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
מצּוה  ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות'
- עדּות' ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד;
ּכל  וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊË הּמצוה את לקּים מּׁשבּועת נׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן  אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא  עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ּבּטּוי  ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנתן
אינֹו רצה ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחלה
הּנׁשּבע  ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה,
ׁשּיּכה  ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהרע

אּנס ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו [גזלן]ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
לֹוקה  ׁשהּוא לי, ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

ׁשוא. ׁשבּועת ְְִַָמּׁשּום
.ÊÈלעצמֹו להרע אף נׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ

חּיב  הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה  - יכּבדּנּו אֹו ל ּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈ מּצה יאכל ׁשּלא אסּור נׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל  ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם  מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָרׁשּות
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה  ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָעליו
.ËÈ הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ּפלֹוני נׁשּבע ׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּזה  לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבציצית,
ולא  לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Î ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּום נׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'יעֹור
מּיד  אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
.‡Î ּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו  ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין  אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן  ולֹוקה. אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ'ּגמל'

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ  מן העם ּגדֹולה מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשוא  ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל  וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּבע  אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
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ׁשלׁשים  יין ּתׁשּתה ולא ּבׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּבהן.
וענג  טֹוב יֹום ׂשמחת ּומבּטל ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום
- נׁשּבע' הייתי לא זה, יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: אם ְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבת'.
אני  ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי על 'אף אמר: ואם לֹו; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹמּתירין

לֹו. מּתירין אין - זה' ְִִֵֶַָּבכל
.·È ּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ

ולא  הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
הּוא  אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
מּתירין  אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעצמֹו:

רצ  אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל וׁשּלא לֹו, לֹו, יהנה ׁשּלא ֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּנֹולד, מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונהפכה
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ונחם מי , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלא  ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„È ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
יין  לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיּׁשאל
הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ונחם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
נדר  מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על יּׁשאל ּכ ואחר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּתירּה,
ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. לא ׁשעדין ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹונׁשּבע

אּיר. ׁשּיּכנס עד נׁשאל אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַָָָונחם
.ÂË לפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאל נׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊË נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא על נׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה  זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכ  ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ

והּתרה  ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּום ונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ
מּׁשּום  חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה  מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני  ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל  לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה
.ÁÈ להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹון מי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם  ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היה  אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
מן  ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל נחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמזיד,
ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּקרּבן
הרי  - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ונׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹללקֹות,

ּפטּור. ֶָזה

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבממֹון ‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנתּבע  זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד  עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו
ּבממֹון ·. יהיה ּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב
ּבקרקע ‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבע וכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשקר. ֶֶַעל

היה „. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו אֹו[שנתנו בגזל, אֹו , ְְִֵֶָָ
יֹודה  ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעׁשק
ׁשאינן  קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהם
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ׁשטרֹות,[הוסמכו ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְֶַָָָֻ
ממֹון ּגּופן .[ממשי]ׁשאין ֵֶָָ

הּנׁשּבע ‰. הּנׁשּבע אחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי [סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּבׁשבּועת  חּיב זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָממֹון?

זה. ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,
.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבא אחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו
.Ê הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּוא ואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִַָמּכירּה.
.Á ּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע הּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

אּלא  לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי  מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ë ונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת  ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן  חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח  הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפֹוטר  ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על  חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
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ּכגֹון  העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעל
אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶאיׁש

.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
לכל  ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
לא  ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם.
קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשּבע

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל השמש וכן [הקפת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
הארץ] כדור את המזלות]ּומּזלֹותוהירח וגימטרּיֹות [י"ב ְְִִַַָ

אּלא [=גיאומטריה] נּכרין ׁשאינן חכמה מּדברי ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחדים .[בודדים]לאנׁשים ֲֲִִַָָ

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום

ו ּפרק ¤¤
ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ

מצטער ׁשהּוא עליו]וראה זֹו,[יעיק ׁשבּועה קּים אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ּדבר [נתחדש]ונהפכה לֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ונחם הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה -[התחרט]ׁשּלא ּבגללֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה [אנשים הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ׁשבּועתֹו;פשוטים] לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְִִֵֶַָָָָָּבמקֹום

ׁשּלא  אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻויהיה
'הּתר  הּנקרא הּוא וזה לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

ְׁשבּועֹות'.
עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ׁשּבכתב,[מקור ּבּתֹורה ּכלל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ פה]אּלא שבעל ,[תורה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעצמֹו, הּוא ּדברֹו יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות זלזול]ּדר ׁשּנאמר:[בדרך ּכענין , ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מּתיר  חכם ּבֹו, וחזר נחם אם אבל ;"אלהי ׁשם את ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"וחּללּת

לֹו.
עצמֹו‚. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם רּׁשאי ואין אדם ואין . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבחכמה; מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש .ּובמקֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

לֹו„. להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע איׁשזה ּבין , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; התרה]ּבין על [לבקש לֹו ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

- לּה ּומּתירין אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָנדרֹו.
להּתיר  אֹותם יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּובלבד

לאׁשּתֹו נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, [כלומר לּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
בשמם] להתיר לא ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול .אינו

הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'אני  ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני  יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל  זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו

ׁשבּועת  'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללא וכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּלא סיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ
.Â ּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּבּלילה הּקרֹובים ּומּתירין . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

לעמוד]ּומעּמד יכולים ּדין [המתירים הּזה ההּתר ׁשאין - ְִֵֵֶֶֶַַָֻ
התרת  אלא לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים

אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה לפיכנדרים .ְִָ
דין] זה נׁשאלין[שאין אם [להתיר], ּבׁשּבת, ּונדרים לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִַָָָ

ׁשּיאכל  ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהיּו
נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָויׁשּתה
הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב

.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר  אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל  ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמע ֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלחכם
אּלא  לֹו מּתירין אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהנאה;
ׁשבּועתֹו, אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו

לֹו יהּנה ממנו]ּולפיכ יהנה .[או ְְִֶַָ
.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ואפּלּואחד ּברּבים, הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

נׁשאל  זה הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻנׁשּבע
על  ׁשּנדר אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, ְְִִִִֶַַַַַַַַַָָעל

מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדעת
.Ë יהנה ּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר }ּבפלֹוני { אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח  אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל [=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה  ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּלא  ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלהן

מהם. ֵֵֶֶָיהנה
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדיןמי לבית ּובא [בהכרה , ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ׁשבּועתֹוששבועתו [למרות לקּים ְְֵַָ
למצוה זאת] ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה  וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ּפתח לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ,[לחרטה]זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּגֹורמת  דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָונֹוׂשאין
ׁשּיתנחם; עד ואם ׁשבּועתֹו, לֹו; מּתירין ּבדבריהם, נחם אם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמריֹו ועמד נחם ׁשבּועתֹו.[=בסרובו]לא יקּים זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יׂשראלי ּכיצד? יהנה ׁשּלא אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יֹום, ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹמּנכסיו,
אּתה  ,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

לעז רע]מֹוציא מה [שם מּפני העם: ואֹומרין ,ּבני על ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּגרּוׁשה; ּבני להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָנתּגרׁשה

להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא לאחר וׁשּמא [אף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מהשני] ׁשּלא שתצא ׁשּנׁשּבעּת זה 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

על  עֹובר ותהיה זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהנה
וכּיֹוצא  ּתפּתח", "ּפתח אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וחי
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ׁשלׁשים  יין ּתׁשּתה ולא ּבׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּבהן.
וענג  טֹוב יֹום ׂשמחת ּומבּטל ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום
- נׁשּבע' הייתי לא זה, יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: אם ְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבת'.
אני  ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי על 'אף אמר: ואם לֹו; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹמּתירין

לֹו. מּתירין אין - זה' ְִִֵֶַָּבכל
.·È ּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ

ולא  הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
הּוא  אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
מּתירין  אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעצמֹו:

רצ  אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל וׁשּלא לֹו, לֹו, יהנה ׁשּלא ֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּנֹולד, מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונהפכה
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ונחם מי , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלא  ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„È ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
יין  לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיּׁשאל
הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ונחם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
נדר  מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על יּׁשאל ּכ ואחר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּתירּה,
ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. לא ׁשעדין ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹונׁשּבע

אּיר. ׁשּיּכנס עד נׁשאל אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַָָָונחם
.ÂË לפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאל נׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊË נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא על נׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה  זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכ  ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ

והּתרה  ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּום ונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ
מּׁשּום  חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה  מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני  ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל  לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה
.ÁÈ להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹון מי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם  ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היה  אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
מן  ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל נחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמזיד,
ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּקרּבן
הרי  - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ונׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹללקֹות,

ּפטּור. ֶָזה

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבממֹון ‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנתּבע  זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד  עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו
ּבממֹון ·. יהיה ּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב
ּבקרקע ‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבע וכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשקר. ֶֶַעל

היה „. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו אֹו[שנתנו בגזל, אֹו , ְְִֵֶָָ
יֹודה  ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעׁשק
ׁשאינן  קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהם
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ׁשטרֹות,[הוסמכו ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְֶַָָָֻ
ממֹון ּגּופן .[ממשי]ׁשאין ֵֶָָ

הּנׁשּבע ‰. הּנׁשּבע אחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי [סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּבׁשבּועת  חּיב זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָממֹון?

זה. ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,
.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבא אחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו
.Ê הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּוא ואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִַָמּכירּה.
.Á ּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע הּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

אּלא  לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי  מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ë ונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת  ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן  חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח  הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפֹוטר  ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על  חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
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זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;
ְִמּכלּום.

.‡È לי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ּדמיו וכן נתּתי לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
לֹו: ׁשאמר אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתרצה  אם - ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ'אּתה
ולא  מצאתיו, ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאעׂשה
ׁשאמר: אֹו ,'ול קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָידעּתי
טענה  ּכל על ונׁשּבע ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ'אחר

ּפטּור - עצמֹומאּלּו ּפטר לא ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וח  ׁשקר.מּכלּום; על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

.·È ׁשּתפין לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי  'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי  הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È ּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע  ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„È ּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיב היתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא  ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו הדיינים]עדים, אֹו[בחקירת , ְְִִֵֵֵַָָֹ
חּיב. ּולפיכ ְְִִַָָָיּפסלּו,

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום

ט ּפרק ¤¤
ּבעדּותן ‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן  וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית  חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי  העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
אחר  'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם  והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית
העדּות ·. ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותן אין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין [וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ

ׁשּיּגיד  מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,

ממֹון ‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה  ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;

ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע העדּות;וכן מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ואף  מּלׁשּלם, יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
ׁשּלא  העדים נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היא  הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם  - עדּותן ּתֹועיל לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ְְְְְִִָָּכפרּו
אני ‰. ּפלֹוני 'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין  - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל  מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
ּפּתה  אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
והּפגם, הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּתֹו,
ּכל  וכן הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Ê אחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתה ּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן  אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם  עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה  ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי [של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה [-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Á עליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם  כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ë ׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותם אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו  יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל  אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי  העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל  אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ
.È לעדים אמר אם ּביד וכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע  מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיה ׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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.È ּתֹובעין חמּׁשה ׁשּיׁשהיּו ּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
קרּבן  אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו
,ל ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹאחד;

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ְְְַַַַַַָָֹולא
.‡Èחברֹו לֹו ואבדה אמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא  חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.·Èל ׁשאין ואבדה','ׁשבּועה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על ְַַַַַַָָחּיב
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה 'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹון היּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא  יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה  ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל

א  לכל אׁשם.וטענה, עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.ÂË הּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

הּקרן  מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ׁשּנאמר: ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹון,
אחת. קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וחמׁשתיו",
וטען  וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
- והֹודה ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. ְְְִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלם
.ÊË ממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

ה'תשע"ג  שבט ה' רביעי יום

ח ּפרק ¤¤
מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעל הּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה  הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא  מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר

ונ  ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכפר קנס, ׁשּלא ּכמי זה מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּטּוי  ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לחברֹו·. האֹומר וכפר וכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וסּמית  ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה  ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת  חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.
קנס ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את אֹותֹוהּתֹובע מׁשּלם ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל

מּׁשּום  חּיב זה הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ּפּתית  אֹו 'אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב  - ונׁשּבע ּפּתיתי', ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹּבּתי',
ּפי  על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת

ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה - לֹו הֹודה אּלּו ערך]עצמֹו, [ירידת ְְְִֵֶַַָָָָֹ
אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לחברֹו: האֹומר וכן עצמֹו. ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָעל
ּפי  על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּגנבּתי', ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ'לא
הּקרן  את הּוא מׁשּלם ּבהֹודאתֹו, ּכפל מׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

ְָָּבהֹודאתֹו.
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לא האֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
חּיב  היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
חּנם ‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי  הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר  ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹורי הׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום  ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
- נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּוא  חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשּום

ֶָּבזה.
.Ê הּכלל אּלא זה הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מ ּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה  ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹ'אמן'
.Áחברֹו ׁשֹור והּוא הּגֹונב ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה][=אֹומר: 'אּתה כיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
ועכׁשו  מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהֹודה
הּגנבה  מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשאמר
היה  זֹו, הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומן

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
.Ëׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טען  אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות
.È ּגנבּתי 'לא לֹו: אמר אם ,הפקדּתֹולפיכ אּתה אּלא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
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זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;
ְִמּכלּום.

.‡È לי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ּדמיו וכן נתּתי לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
לֹו: ׁשאמר אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתרצה  אם - ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ'אּתה
ולא  מצאתיו, ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאעׂשה
ׁשאמר: אֹו ,'ול קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָידעּתי
טענה  ּכל על ונׁשּבע ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ'אחר

ּפטּור - עצמֹומאּלּו ּפטר לא ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וח  ׁשקר.מּכלּום; על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

.·È ׁשּתפין לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי  'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי  הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È ּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע  ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„È ּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיב היתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא  ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו הדיינים]עדים, אֹו[בחקירת , ְְִִֵֵֵַָָֹ
חּיב. ּולפיכ ְְִִַָָָיּפסלּו,

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום

ט ּפרק ¤¤
ּבעדּותן ‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן  וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית  חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי  העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
אחר  'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם  והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית
העדּות ·. ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותן אין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין [וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ

ׁשּיּגיד  מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,

ממֹון ‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה  ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;

ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע העדּות;וכן מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ואף  מּלׁשּלם, יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
ׁשּלא  העדים נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היא  הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם  - עדּותן ּתֹועיל לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ְְְְְִִָָּכפרּו
אני ‰. ּפלֹוני 'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין  - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל  מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
ּפּתה  אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
והּפגם, הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּתֹו,
ּכל  וכן הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Ê אחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתה ּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן  אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם  עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה  ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי [של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה [-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Á עליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם  כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ë ׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותם אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו  יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל  אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי  העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל  אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ
.È לעדים אמר אם ּביד וכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע  מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיה ׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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.È הּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּיבֹוא [לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

מּׁשּום  חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
מׁשּלם  הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹממֹון

ֶָּבזה.
.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

נּׂשאת  היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכפר
ּכתּבתּה. ְְֶֶָָֻונֹוטלת

.·È מן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּמּטלטלין  הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚È ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹון הּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשניהן  - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ל חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור  והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון. ְֶֶַָמחּיבת
.„È אחד וכפר אחד ּבּתחּלה הֹודה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

והֹודה  האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבין
חּיב  ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבתֹו

העדּות. ְִֵַָּבׁשבּועת
.ÂË להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי וכפרה הׁשּביע , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפטּורה  הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה, עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּׁשבּועת
זה  ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה  לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע
הן  והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת  ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה  ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה  ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו

העדּות.הּׁשנּיה ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעה הּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חּוץ  ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין  לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן  ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות
.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה

ולא  הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו

ׁשם  ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ּכמֹועד ּדין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעה הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

חּוץ  ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
חזרּו אם - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין ְְֵֵֶֶָוהֹודּו,
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן  ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכמֹו ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת יום

יא ּפרק ¤¤
עׂשה ‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ּבּׁשם  ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּגדֹול  ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא  ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדבר ואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

העֹולם; מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא  ּבׁשמֹו, ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את ‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה „. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היא ׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן  זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר  ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
מעיד ּבמקצתן  אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו וּדאי עליו טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ
אֹו אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכפירה.
ּבעל  ׁשאין מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנגנב
נׁשּבע  והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפּקדֹון

ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָמן
.Â מיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל

נקראת  היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות
הּדּינין' מיני 'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

- ּוכפירה וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
ׂשכיר ׁשבּועת שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ׁשטרֹו[שנשבע ּופֹוגם , ְְְִֵַָָ

שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה
ׁשבּועת  ּכגֹון - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא

ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחו הּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מחלקם] ואחת יותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו
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ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ְִִֵֵַָָָָֹואם
.‡È ּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוה אחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.·È מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚È אּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים  עׂשרה ּפי וׁשּתהיה על הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע  וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען  אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעת ּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן  ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבלּכל העדּות; מּׁשבּועת [עם - ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ּבּטּוי.זאת,] ּבׁשבּועת 'אמן'חּיב ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
המחּיב  אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻאם
ואף  ׁשקר, על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשבּועת
אּלא  ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי ְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
ׁשבּועת  הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהעדּות
מּמיני  אחד ּבמין - מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלא
מינין, ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות

ׁשבּועת [-כדי]עד ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ִּבּטּוי.

.ÂË לי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
ׁשאין  'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
ׁשאין  'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאנּו
יד  ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָאנּו

ואבדה' ואחת.ּגזל אחת ּכל על חּיבין , ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ
.ÊË לי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע

וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני יֹודעין ּביד אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ
יֹודעין  אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
חּיבין  וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻל

ואחת. אחת ּכל ְַַַַַָעל
.ÊÈ להם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם 'ׁשבּועה וכן ואמרּו: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

'לא  אחת; אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ְְִִֵֶַַַָׁשּבארנּו
.ÁÈ עדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו יֹודעהּנׁשּבע ׁשאינֹו ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ולא  העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשּיׁש ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשבּועת
אין  עדּות', ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבֹו
ׁשּיׁש זה ולאו והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו

ׁשּיֹודע הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, ְִֵֵַָלֹו

.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לא ּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּׁשּום  חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד

ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום

י ּפרק ¤¤
מּפסּולי ‡. ואפּלּו לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

רּׁשאי  ׁשאינֹו , מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות
עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו מאחר]להעיד, שמעו וכפרּו[שרק , ְְְִִִֵֵֶָָָ

לא  והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹונׁשּבעּו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין ְְְִֵַָָָהיּו

לי ·. ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב  לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשה ּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם  העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב  ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר ‰. והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיּו

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עם ּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו

להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ
לא  אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף
אפׁשר  ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,

ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ
.Á ּבעדים ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא אחד הרי ּבעד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

- וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיב
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ונׁשּבע,וכן ּכפר אם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
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.È הּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּיבֹוא [לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

מּׁשּום  חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
מׁשּלם  הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹממֹון

ֶָּבזה.
.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

נּׂשאת  היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכפר
ּכתּבתּה. ְְֶֶָָֻונֹוטלת

.·È מן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּמּטלטלין  הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚È ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹון הּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשניהן  - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ל חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור  והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון. ְֶֶַָמחּיבת
.„È אחד וכפר אחד ּבּתחּלה הֹודה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

והֹודה  האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבין
חּיב  ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבתֹו

העדּות. ְִֵַָּבׁשבּועת
.ÂË להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי וכפרה הׁשּביע , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפטּורה  הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה, עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּׁשבּועת
זה  ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה  לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע
הן  והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת  ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה  ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה  ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו

העדּות.הּׁשנּיה ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעה הּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חּוץ  ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין  לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן  ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות
.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה

ולא  הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו

ׁשם  ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ּכמֹועד ּדין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעה הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

חּוץ  ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
חזרּו אם - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין ְְֵֵֶֶָוהֹודּו,
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן  ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכמֹו ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת יום

יא ּפרק ¤¤
עׂשה ‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ּבּׁשם  ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּגדֹול  ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא  ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדבר ואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

העֹולם; מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא  ּבׁשמֹו, ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את ‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה „. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היא ׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן  זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר  ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
מעיד ּבמקצתן  אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו וּדאי עליו טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ
אֹו אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכפירה.
ּבעל  ׁשאין מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנגנב
נׁשּבע  והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפּקדֹון

ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָמן
.Â מיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל

נקראת  היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות
הּדּינין' מיני 'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

- ּוכפירה וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
ׂשכיר ׁשבּועת שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ׁשטרֹו[שנשבע ּופֹוגם , ְְְִֵַָָ

שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה
ׁשבּועת  ּכגֹון - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא

ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחו הּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מחלקם] ואחת יותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו
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zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd hay 'gÎ'a -

ה'תשע"ג  שבט ב' ראשון יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על ֿ הענׁשים את מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו (bexddוׂשֹונאֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

(oikqdeמגאלים(miklkeln)הּסנהדרין אין הרי ― ּבדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּברּור ׁשם ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהֹורגים
האמת ּבתֹורת האזהרה ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבעדים
ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ זה את ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּלהרֹוג

f)וגֹו'" ,bk zeny)ּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt):אמרּו ְְְְִַָָ
לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְְְֲִֵֵַַָָָ"ראּוהּו
והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם הּוא ֿ ּברית ּבן הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל
מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעיניהם

אני ׁשֹומע `ip)ההֹורג, ayeg):לֹומר ּתלמּוד ― חּיב? יהא ְְֲִֵֵֵַַַַַָ
ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". אל וצּדיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹונקי
האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין ׁשּזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתחׁשֹוב

(migxken izlad ,mixiaqd)ׁשאפׁשרּותם מהם (mzexiaqy)יׁש ְֵֵֶֶֶָָ
ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ּומהם מאד, ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹקרֹובה
ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב וה"אפׁשר" אּלּו, ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבינֹונּיים
אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ענׁשים לקּים ּתֹורה ְְְְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָֹהרׁשתה
ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת הּמציאּות למחּיב קרֹוב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֻֻּכמעט

ֿ הענׁשים את מקּימים היּו zwiecnאז dpi`y d`eeyd jezn) ְְֳִִֶַָָָָ
(xzeiaיֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶָָָּבמה

ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ׁשיקּימּו עד ְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָרחֹוק,
אתֿ יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון לפי קל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבאמּדן
ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא וצּוה הּזה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּפתח
ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעדים

ולא ספק `e)ׁשּום oeibd cvn micrd ok exn`y).ּכלל הסּבר ְְְֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים לא epirh)ואם m` mb) ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא הרי ―ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים dxryd)אם jezn)אפׁשר ְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
וכן ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
ֿ אחת ּכל על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאם
האחת על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן

ּכגֹון יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹולא
ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיעיד
זה הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשני

אמרּו נסקל. my)אינֹו mihtyn zyxt `zlikn)עד "היה : ְְִֵֵָָָָ
אני ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד

(y ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְְִִִַַַָָיצטרפּו?
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú
יום ראשון ֿ שני ב 'ֿ ג 'שבט 
― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר (mgxl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּכלֹומר: מאבריו, אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל ֿ ידֹו את וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבתׁשלּום
מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה
ֿ תחֹוס "ולא ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשלּום
ּברגל" רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעינ

(`k ,hi mixac)תחֹוס ֿ "לא ואמר: ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְִֶַַַָָָָָֹ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ(bi ,my). ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

― הרע"ז עלהּמצוה מּלחמֹול הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
על לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעני
והאביֹון לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

iprd)ויחּיבּנּו z` mb):אמרֹו והּוא עליו, ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא b)"ודל ,bk zeny)הּלאו ֿ את ּכפל ּוכבר ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ֿ דל" פני ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה hi,ּבענין `xwie) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
(ehספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt)הּוא עני ּתאמר: "ׁשּלא : ְְִִֵֶַָֹֹ

ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו חּיבין הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא לֹומר: ּתלמּוד ― ּבנקּיּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹמתּפרנס

― הער"ה ּפניהּמצוה מּלכּבד הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
מאד נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחד
ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹּוגדל
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹולא

ּגדֹול" ּפני ּובספרא(my)תהּדר .(miyecw zyxt)ׁשּלא" : ְְְְִֵֶֶַָָֹ
אבּיׁשּנּו היא זה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּתאמר
― מבּיׁשֹו ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָואראה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכ

ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה .(l.)זֹו ְְְְְְִֶַַָ

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

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

zereay zekld - d`ltd xtq - hay 'g ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ê אחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּוד יׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבית [=אמוראים] ּפי על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

הּדּינין'. 'ׁשבּועת נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּדין
.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדברי ׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשם הּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ואין  הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ë אלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',

הּוא רחּום  'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור

ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה
.È הּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
לפלֹוני  יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
ׁשבּועת  היא זֹו 'אמן'. ע ֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָֹאצלֹו

ִַַָהּדּינין.
.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין -[ספר ּבידֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אחז  ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
אחז  ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלין

מי  הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ּבידֹו, חֹוזר ּתֹורה אינֹו ּׁשב, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻ
ְְִָונׁשּבע.

.·È יֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚È הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץ אין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מׁשּביעין  אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבית  מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה  ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,

חּזן ׁשּמׁשּביעין [=שמש]ּביד ּבעת העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ְְְֵֵֵֶַַָָׁשבּועת

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין  הֹורּו, רּבֹותי אבל ה ּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו ׁשּיהיה [=לבאר עד , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּפּקדֹון  ׁשבּועת היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָמּכיר

פטור]ּבעצמּה מבין כשאינו בה נהגּו[שגם הּסת, ׁשבּועת ואף . ְְְְֲֵֶַַַָָ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

.ÂË וּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל
-ּוכפירה  סֹופרים מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ספק, ּבטענת ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאּימין
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָּבין

.ÊË הּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכל וכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר  ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו עליו.[-בלבד]נפרעין ׁשּמחּפין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל  ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן  "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה" יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, |ּתאבל .- ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נפרעין  - וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָֹּתֹולין
אל  ּובאה צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנּו
מּיד; "הֹוצאתיה", לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ממֹון  לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּובאה
ּבׁשמי  הּנׁשּבע ּבית "ואל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּדברים  - אבניו" ואת עציו ואת "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר",

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
.ÊÈ להן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

נׁשּבע' 'איני אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכדי
הּטֹוען: אמר אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', ְְְִִִֵֶַָָ'איני
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשם אמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים  האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין רוצה האּלה"; שאתה הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] ּדעת לתת ועל ּדעּתנּו, על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָאנּו
ּדין'. ִֵּבית

.ËÈ ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
ׁשּבארנּו לפצר ּכמֹו הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשבּועה  ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי
ְָּכלל.

.Î ׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ׁשּכבר  הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת

מׁשּפטיה  מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא  - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן  ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ
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קכז hay 'bÎ'a ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd hay 'gÎ'a -

ה'תשע"ג  שבט ב' ראשון יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על ֿ הענׁשים את מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו (bexddוׂשֹונאֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

(oikqdeמגאלים(miklkeln)הּסנהדרין אין הרי ― ּבדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּברּור ׁשם ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהֹורגים
האמת ּבתֹורת האזהרה ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבעדים
ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ זה את ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּלהרֹוג

f)וגֹו'" ,bk zeny)ּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt):אמרּו ְְְְִַָָ
לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְְְֲִֵֵַַָָָ"ראּוהּו
והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם הּוא ֿ ּברית ּבן הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל
מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעיניהם

אני ׁשֹומע `ip)ההֹורג, ayeg):לֹומר ּתלמּוד ― חּיב? יהא ְְֲִֵֵֵַַַַַָ
ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". אל וצּדיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹונקי
האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין ׁשּזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתחׁשֹוב

(migxken izlad ,mixiaqd)ׁשאפׁשרּותם מהם (mzexiaqy)יׁש ְֵֵֶֶֶָָ
ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ּומהם מאד, ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹקרֹובה
ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב וה"אפׁשר" אּלּו, ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבינֹונּיים
אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ענׁשים לקּים ּתֹורה ְְְְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָֹהרׁשתה
ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת הּמציאּות למחּיב קרֹוב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֻֻּכמעט

ֿ הענׁשים את מקּימים היּו zwiecnאז dpi`y d`eeyd jezn) ְְֳִִֶַָָָָ
(xzeiaיֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶָָָּבמה

ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ׁשיקּימּו עד ְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָרחֹוק,
אתֿ יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון לפי קל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבאמּדן
ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא וצּוה הּזה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּפתח
ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעדים

ולא ספק `e)ׁשּום oeibd cvn micrd ok exn`y).ּכלל הסּבר ְְְֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים לא epirh)ואם m` mb) ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא הרי ―ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים dxryd)אם jezn)אפׁשר ְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
וכן ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
ֿ אחת ּכל על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאם
האחת על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן

ּכגֹון יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹולא
ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיעיד
זה הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשני

אמרּו נסקל. my)אינֹו mihtyn zyxt `zlikn)עד "היה : ְְִֵֵָָָָ
אני ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד

(y ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְְִִִַַַָָיצטרפּו?
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ג  שבט ג' שני יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú
יום ראשון ֿ שני ב 'ֿ ג 'שבט 
― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר (mgxl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּכלֹומר: מאבריו, אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל ֿ ידֹו את וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבתׁשלּום
מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה
ֿ תחֹוס "ולא ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשלּום
ּברגל" רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעינ

(`k ,hi mixac)תחֹוס ֿ "לא ואמר: ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְִֶַַַָָָָָֹ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ(bi ,my). ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

― הרע"ז עלהּמצוה מּלחמֹול הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
על לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעני
והאביֹון לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

iprd)ויחּיבּנּו z` mb):אמרֹו והּוא עליו, ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא b)"ודל ,bk zeny)הּלאו ֿ את ּכפל ּוכבר ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ֿ דל" פני ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה hi,ּבענין `xwie) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
(ehספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt)הּוא עני ּתאמר: "ׁשּלא : ְְִִֵֶַָֹֹ

ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו חּיבין הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא לֹומר: ּתלמּוד ― ּבנקּיּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹמתּפרנס

― הער"ה ּפניהּמצוה מּלכּבד הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
מאד נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחד
ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹּוגדל
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹולא

ּגדֹול" ּפני ּובספרא(my)תהּדר .(miyecw zyxt)ׁשּלא" : ְְְְִֵֶֶַָָֹ
אבּיׁשּנּו היא זה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּתאמר
― מבּיׁשֹו ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָואראה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכ

ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה .(l.)זֹו ְְְְְְִֶַַָ

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ
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hayקכח 'gÎ'f ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע wiiecn)הּנזק `ld epeinicae wefipd zaygna), ְְִִֶֶַַַָ

אפן לפי ֿ הּמּזיק את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
אֹותּה ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנזק
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההתעֹוררּות

ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה (dkixrda)ׁשּתעניׁשהּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ֿ ּבׁשּתֹו ואת הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבהם.
ּבדעּתּה ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֻהתעֹוררּות
הּדבר ׁשּיהא ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
מּכֹות ּבמיני ּבגּופֹו מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמּור
ּתנּוח ולא יֹותר, חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחּסּור
ויׁשמידהּו הּמּזיק ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹותּה
התעֹוררּות ׁשּתהיה ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַמן
קּלּות מחמת הּמּזיק ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּנפׁש
לא אפּלּו ― ּוקללה עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹחטאֹו,
ּבעלי מּמעׂשי מפרסם וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשמע

ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס ּכזה(zrbxp)החמה ּבׁשעּור ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ֿ ּפ ֿ על אף מאד, הּקּלים עלּבחטאים החֹוטא ידע ׁשּלא י ְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ׁשּכּונת ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ׁשמע ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכעסם
ׁשֹומע הּוא אם היא: מּיׂשראל, אדם קללת ׁשאסרה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה,
קללת אבל לֹו: הּמּגיעים והּצער הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאת
חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהחרׁש
לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא הׁשמיענּו לפיכ ― ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָּבּדבר

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה הּתֹורה yiׁשאין f`y) ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`k wx xeq`lעל ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַָָ

ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻמּצב
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ לכעֹוס. הביאּו(l"fg)ירּגילּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

"לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת לאּסּור ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹראיה
ספרא ּולׁשֹון חרׁש". miyecw)תקּלל zyxt)אּלא לי "אין : ְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות מּנין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָחרׁש,
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם תאר", ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)תקּלל "לא : ְְְִִֵַַַַָֹ

ֿ ּׁשאמרנּו ּומה ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׁש"
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― עצמֹו(myd)לֹוקה קּלל אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

― ּבׁשם ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
והמקּלל חרׁש"; תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹובר
והמקּלל ׁשּתים; ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאיזה

הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― mihtynנׂשיא zyxt) ְְְִִֶַָָָֹ
(fk ,ak zenyואחד נׂשיא אחד "בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ְְְְֱִֵַַַַַַַָֹֹּדּין
אמרּו: מּכאן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלחּיב
ּדברים ארּבעה מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר .יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ארּבעה מּׁשּום עליו חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ֿ נׂשיא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבן
ּומּׁשּום נׂשיא, ּומׁשּום ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ְִִִִִִַָָָָָּדברים:

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ'(mc` mzq).ּׁשהזּכרנּו ֿ מה נתּבאר הּנה . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dl.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הקע"ח לפניהּמצוה עדּות להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּׁשּום ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדּינים
אֹו ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמיתת
לּדּינים ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהרוחתֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו miccvd)מה cg` itn)הביאּו ּוכבר . ְְִִֵֶַָָָָ
העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם ֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר d,מּמה my) ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
חטאֹו`) ― עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְְִֵֵֵֶַַָָוהעֹובר

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא .(my)ּגדֹול, ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹ
ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהּו
עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָונׁשּבע

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו iÎd)ויֹורד, ,my)הּנזּכרים הּתנאים ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
l.)ּבּׁשבּועֹות Ð ` dpyn c wxt)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵָָָ

ּבסנהדרין fl:)זֹו Ð d dpyn c wxt)ּובּׁשבּועֹות(my). ְְְְִִֶַ

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום
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― הקע"ט העדיםהּמצוה עדּות לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּולדקּדק הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָולדרֹוׁש
ראׁשֹון ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּבכ
"ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּובמהירּות,

הּדבר"ו  נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת eh)חקרּת ,bi mixac) ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּוכבר
ּתתקּים ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָואי
סנהדרין ּבמּסכת האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעדּות

(.n).

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת יום
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יום שישי ֿ שבת קודש ז 'ֿ ח 'שבט 

― 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 ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכפי עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעדּות.

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין

ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". (d`xpy)ּבין ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּכנֹוגע

חֹובה. ולא זכּות לא ְְְֵַָֹֹללּמד
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הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני (ghaleעֹומדין ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹ
(xwynעליו הּדין "לא(ezaegl)אּטה לֹומר: ּתלמּוד ― ְִֶַַַַָָֹ

ּכלֹומר: ּבמצות", הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַֹֹתּטה
ֿ ּדינֹו. את תּטה לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאף

― הרע"ג עולהּמצוה מּלעׂשֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא eh)ּבּדין, ,hi `xwie) ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

ׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּבחּיּובוענין ּתֹורה ּגדרה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו aiig)ּדבר xehtie i`kf aiigi `ly). ְִִֶָָ

ה'תשע"ג  שבט ד' שלישי יום
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― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
תּטה "לא אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּדּין

יתֹום" ּגר fi)מׁשּפט ,ck mixac)ׁשהּמּטה ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אמרֹו: והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמׁשּפט

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו eh)"לא ,hi `xwie)מׁשּפט הּטה ואם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― my)ּגר `vz zyxt)לא" : ְְְִִִֵֵֵֵָֹ

עֹובר ― ּגר מׁשּפט ֿ הּמּטה ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָתּטה
לאוין". ּבׁשלׁשה עֹובר ― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֹּבׁשני

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל 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 ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל 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 ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף ֿ חברֹו את לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מאדםהּמצוה מּלירֹוא הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
צדק ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּזיק

(cgtn edkfie)לֹו ֿ ּׁשּיקרה למה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא ,ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
מּפניֿ תגּורּו "לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמן

fi)איׁש" ,` mixac),איׁש ֿ מּפני תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִִֵָָֹ
ֿ ּבני, את יהרֹוג ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

ּגדיׁשי ידליק d`eaz)ׁשּמא znixr)ֿאת יקצֹוץ ׁשּמא , ְְְִִִִֶֶֶַָָ
ֿ איׁש". מּפני תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְִִִֵַַַָֹנטיעֹותי

― העד"ר ׁשחדהּמצוה מּלקחת הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא "וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּבעלי

g)תּקח" ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .,fh mixaca) ְְְְִִִֶַַָָָָ
(hiּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)ׁשחד תּקח "לא : ְְִִֵַַֹֹ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְִֶַַָזֹו

ה'תשע"ג  שבט ה' רביעי יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השט"ו ֿ הּדּין,הּמצוה את מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: תקּלל"(oiic)והּוא fk)לא ,ak zeny). ְְְֱִֵַָֹֹ
לֹוקה. ― זה לאו על ְֵֶֶַָָוהעֹובר

― הרפ"א ּדבריהּמצוה מּלׁשמֹוע הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
"לא אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאחד

ׁשוא" ׁשמע `)תּׂשא ,bk my)ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא הּדּיןּדין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמּלׁשמֹוע
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי my)נכֹון mihtyn zyxt): ְְְְֲִִִִִַָָ

מּבעל יׁשמע ׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"לא
ׁשּלא ּדין לבעל אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּדין
על ּובאזהרה עּמֹו". חברֹו ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׁשמיע

ּתרחק" ׁשקר "מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה f)ענין ,my)ּכמֹו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק אמרּו(l`.)ׁשּנתּבאר זה לאו ּובכלל . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון למסּפר אזהרה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָעֹוד:
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, .(bk.)עדּות ְְְִֵֵֶֶֶַָ

― השט"ז אתֿהּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא fk)הּנׂשיא, ,ak my) ְְְְְִִַַָָָָֹֹ

מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn)על הּכתּוב ְְִִֵֶַַַַָָ
נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמל

ak)יחטא" ,c `xwie).ּבסתם אֹותֹו אֹומרים (mipzepוהחכמים ְְְֱֲִִִֶַָָָ
(df x`ez.ּבלבד זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָעל

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד Ðּובכל a dpyn a wxt dbibg) ְְְְְִִַַַָָ
(:fhועֹוד ּדין". ּבית ואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְְֲִִִִִֵֵַַָ

hi:)אמרּו oixcdpq)נׂשיא" :(l"fg oeyla dnecke oixcdpqd) ְִָָ
ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל מחּול; ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְְֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמחל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ―ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

("`iyp" `xwp l"fg oeylay)זה לאו ׁשענין לפי ,הּמל ְְִִִֶֶֶֶַָָעם
ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלהזהיר

ּתֹורניתה  מעלה אֹו ׁשלטֹונית מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, ּגבֹוהה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני נראה וכ היׁשיבה. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

לֹוקה. ― ֶֶזה

ה'תשע"ג  שבט ו' חמישי יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי ד 'ֿ ו 'שבט 
― השי"ז אדםהּמצוה איזה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא ci)מּיׂשראל, ,hi `xwie). ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹ
ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׁשמע
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קכט hay 'gÎ'f ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע wiiecn)הּנזק `ld epeinicae wefipd zaygna), ְְִִֶֶַַַָ

אפן לפי ֿ הּמּזיק את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
אֹותּה ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנזק
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההתעֹוררּות

ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה (dkixrda)ׁשּתעניׁשהּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ֿ ּבׁשּתֹו ואת הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבהם.
ּבדעּתּה ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֻהתעֹוררּות
הּדבר ׁשּיהא ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
מּכֹות ּבמיני ּבגּופֹו מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמּור
ּתנּוח ולא יֹותר, חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחּסּור
ויׁשמידהּו הּמּזיק ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹותּה
התעֹוררּות ׁשּתהיה ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַמן
קּלּות מחמת הּמּזיק ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּנפׁש
לא אפּלּו ― ּוקללה עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹחטאֹו,
ּבעלי מּמעׂשי מפרסם וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשמע

ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס ּכזה(zrbxp)החמה ּבׁשעּור ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ֿ ּפ ֿ על אף מאד, הּקּלים עלּבחטאים החֹוטא ידע ׁשּלא י ְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ׁשּכּונת ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ׁשמע ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכעסם
ׁשֹומע הּוא אם היא: מּיׂשראל, אדם קללת ׁשאסרה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה,
קללת אבל לֹו: הּמּגיעים והּצער הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאת
חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהחרׁש
לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא הׁשמיענּו לפיכ ― ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָּבּדבר

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה הּתֹורה yiׁשאין f`y) ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`k wx xeq`lעל ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַָָ

ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻמּצב
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ לכעֹוס. הביאּו(l"fg)ירּגילּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

"לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת לאּסּור ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹראיה
ספרא ּולׁשֹון חרׁש". miyecw)תקּלל zyxt)אּלא לי "אין : ְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות מּנין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָחרׁש,
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם תאר", ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)תקּלל "לא : ְְְִִֵַַַַָֹ

ֿ ּׁשאמרנּו ּומה ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׁש"
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― עצמֹו(myd)לֹוקה קּלל אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

― ּבׁשם ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
והמקּלל חרׁש"; תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹובר
והמקּלל ׁשּתים; ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאיזה

הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― mihtynנׂשיא zyxt) ְְְִִֶַָָָֹ
(fk ,ak zenyואחד נׂשיא אחד "בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ְְְְֱִֵַַַַַַַָֹֹּדּין
אמרּו: מּכאן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלחּיב
ּדברים ארּבעה מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר .יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ארּבעה מּׁשּום עליו חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ֿ נׂשיא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבן
ּומּׁשּום נׂשיא, ּומׁשּום ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ְִִִִִִַָָָָָּדברים:

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ'(mc` mzq).ּׁשהזּכרנּו ֿ מה נתּבאר הּנה . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dl.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הקע"ח לפניהּמצוה עדּות להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּׁשּום ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדּינים
אֹו ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמיתת
לּדּינים ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהרוחתֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו miccvd)מה cg` itn)הביאּו ּוכבר . ְְִִֵֶַָָָָ
העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם ֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר d,מּמה my) ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
חטאֹו`) ― עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְְִֵֵֵֶַַָָוהעֹובר

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא .(my)ּגדֹול, ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹ
ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהּו
עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָונׁשּבע

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו iÎd)ויֹורד, ,my)הּנזּכרים הּתנאים ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
l.)ּבּׁשבּועֹות Ð ` dpyn c wxt)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵָָָ

ּבסנהדרין fl:)זֹו Ð d dpyn c wxt)ּובּׁשבּועֹות(my). ְְְְִִֶַ

ה'תשע"ג  שבט ז' שישי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"ט העדיםהּמצוה עדּות לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּולדקּדק הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָולדרֹוׁש
ראׁשֹון ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּבכ
"ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּובמהירּות,

הּדבר"ו  נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת eh)חקרּת ,bi mixac) ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּוכבר
ּתתקּים ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָואי
סנהדרין ּבמּסכת האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעדּות

(.n).

ה'תשע"ג  שבט ח' קודש שבת יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש ז 'ֿ ח 'שבט 

― 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 ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכפי עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעדּות.

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין

ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". (d`xpy)ּבין ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּכנֹוגע

חֹובה. ולא זכּות לא ְְְֵַָֹֹללּמד
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(‚Î).È˙Ù˘ ‰˙ לך כשאזמרה הכנור קול זמר עם

זו ÓÏ˘Ï‰.(‡)בכנור: תפלה התפלל בנו שלמה על
לב  הקב"ה מאת לשאול עתיד שהוא ברה"ק שצפה

משפט: לשמוע שצוית ÍÈËÙ˘Ó.להבין דינך חכמת
מלך Í˙˜„ˆÂ.בתורה: ובן מלך הדין, את לצדק

תן  למלך משפטיך אחר דבר אמורים, בשלמה שניהם
שלום  שיהיה לבני עשה והצדקה בי כלים יהו היסורין

‰ÌÈ.(‚)בימיו: Â‡˘È:בימיו.ÌÚÏ ÌÂÏ˘ ומהו
עין  אין פירות עושין כשהן נושאין שההרים השלום
תחת  ואל גפן תחת אל לרעהו איש וקורא צרה הבריות

ˆ„˜‰.תאנה: ˙ÂÚ‚Â ע"י שלום להם ישאו וגבעות
שיעשו: ˘Ó˘.(‰)הצדקה ÌÚ ÍÂ‡ÈÈ ילמדו ממני

לדור  והירח השמש ימי כל אותך ליראה ישראל
ÁÈ.דורים: ÈÙÏÂ והרבה לפניו והם קיים הירח בעוד

הבית: בפני ושלא הבית בפני משנה בלשון יש
(Â).Ê‚ ÏÚ ËÓÎ „È ובלבם עמך בתוך דברו ירד

לאחר  לגשמים צריך שהוא הגזוז ירק על היורד כמטר
שנאמ' כענין ז')שגזזהו גזי (עמוס אחר לקש והנה

‡ı.המלך: ÛÈÊÊ ארמי בלשון הוא טיפים לשון
דמיא: זרזיפי מטו הוא יומא ÂÈÓÈ(Ê)במסכת ÁÙÈ

.˜È„ˆ:ישראל.ÌÂÏ˘ ÂÂ שלום ויהי בימיו יפרח
מדבר  חוץ נתקיימה זו תפלה וכל לעולם, עד ארוך זה
מלכותו  נמשכה לא לפיכך חטא ששלמה לפי הזה

נמסר  את שהמלכות בניך ישמרו אם תנאי על לדוד ה
דרכם)דרכי שנאמר(ס"א בימיו פרחו ד')וישראל (מ"א

שנאמר  היה שלום ורוב וגו' כחול רבים וישראל יהודה
ימי  כל גפנו תחת איש לבטח וישראל יהודה וישב

שלמה:

 
(Î).È˙È‡‰ ˘‡הראתני אתה הנה  עלי הבאות הצרות

תחייני תשוב אתה וגם  למנעם מי ביד  ואין  באו ומידך  אותם
למחות: מי  ביד  עוד ˙.(Î‡)ואין כ "א  בלבד הצלה לא 

עברו אשר הצרות על  נחמה לי תסובב ולזה  גדולתי תרבה 
‡È.(Î)עלי: Ì‚אני גם  ארבה  כן גדולתי שתרבה  כמו

בכנור : ולזמר אמתך  על  בנבל ˘È˙Ù.(Î‚)להודות  ‰˙
לך : אזמר  בפה כי  הדבור  פדיתÈ˘ÙÂ.בחתוך אשר נפשי גם 

רוחניותה: כפי היא  גם  בגמול :ˆ„˜˙Í.(Î„)תרנן ולא בצדקה הוא  שעשית  מה  Â˘ÂÈ.לומר  ÈÎגדולתי הרבית  עוד  כי בראותם
היום: כל  צדקתך  אספר  זאת ובעבור הרעה הצלת  על  בנו:ÓÏ˘Ï‰.(‡)נוסף  שלמה על התפלל  זו התפלה  ÍÈËÙ˘Óר"ל  ÌÈ‰Ï‡

.'Â‚Âלב לו תן אלהים אתה  ואמר  עליו התפלל  לזה משפט  ועשות מבין לב  מה ' לשאול בנו שלמה שעתיד  ברה"ק  צפה  דוד
התורה: משפט בצדקה:Í˙˜„ˆÂ.לעשות  זה מתן לו ÍÏÓ.תן ÔÏ: מלך בן שהוא  ËÙ˘Ó.()לשלמה ÍÈÈÚÂפני יהדר  ולא

עמו: הדן ‰ÌÈ.(‚)העשיר  Â‡˘Èעי אין  השובע  בעת  כי שלום  המביא תבואות רב  יצמיחו בחבירו:ר"ל צרה אדם  ÂÚ‚Â˙.ן
המשפט : צדקת בעבור שלום ישאו המה  ÌÚ.(„)גם ÈÈÚ: לשפוט לב יתן מועט  בדבר  משפטם כי ‡ÔÂÈ.אף  ÈÏהחלושים

והקוטן: העוני בעבור ÂÚ˘˜.ביותר ‡Î„ÈÂ:לעשקם הארתÍÂ‡ÈÈ.(‰)הבא  ולפני השמש זריחת בעת ישראל  ממך  יראו  בימיו
עת : בכל  ר "ל  „ÌÈÂ.הירח Â„בניהם לב יכוונו והם  המקום אל  דורו אנשי לב יכוון שלמה  כי הדורות ימי  כל  יהיה  וכן ר "ל 

לעולם: ËÓÎ.(Â)וכן „È ממעל הגזוז הדשא על  המטר ירד כאשר  פרי לעשות  אדם בני לבות בחדרי ירד שלמה מוסרי תוכחת
נפלא: במהירות הצמיחה  למהר סבה  הוא המטר אשר מתחת נשארו ‡ı.והשרשים ÛÈÊÊ:המחרישה בעומק בארץ הנוטף 

(Ê).ÁÙÈ:מעלה מעלה ויעלה ˘ÌÂÏ.יתגדל ÂÂ:עולם עד ר"ל הירח  שיבלה  עד ותתמיד שלום  רוב  לו  יהיה 

 
(Î).˙ÂÓÂ‰˙Ó: המים עומק תרבה:˙.(Î‡)ענין

(„Î).‰‚‰˙ בגרונם יהגו לא כמו קט"ו)תדבר  ÂÙÁ.:(לקמן
כלימה: וכתיתה:Î„ÈÂ‡.(„)ענין  שבר גזלןÂÚ˘˜.ענין

גזיזה:‚Ê.(Â)וחמסן: היורהÌÈÈÎ.מלשון המטר טיפי
קשת רובה מלשון והוא  כ"א)כחץ נטיפהÛÈÊÊ.:(בראשית ענין

דמיא זרזיפי  פו)ובדרז"ל והפסד :ÈÏ.(Ê):(יומא בליה מל'
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().˙ÂÙÒ‰Â:מזמרות וכן הוא, זמר מיני של כלי

.˙Â˜ÊÓ‰Â:דם לבונה:ÂÙÎ‰Â˙.לקבל לבזיכי
.˙Â˙ÁÓ‰Â להוליך וגחלים הדשן תרומת בהן לחתות

קטורת: להקטיר הפנימי למזבח החיצון ממזבח
.˙Â˙ÂÙ‰Â את בהם שמפתחין שמעתי. מפתחות,
‰È˙.המנעול: ˙Â˙Ï„Ï:קדשים קדש È˙Ï„Ïשהוא

.˙È‰:זהב היו פתחותיהן כל להיכל, ‡˙(‡)שהוא
.ÂÈ‡ „Â„ È˘„˜ שהקדיש וזהב מכסף שנשאר מה

אגדה ומדרש קפו)אביו. רמז שמעוני רצה (ילקוט שלא :
מחכמי  ושמעתי הבית. לבנין הקדש מאותו לתת שלמה
ליחרב, שסופו יודע שהיה לפי אומרין: שהיו ישראל
יראתם, קשה אומרים, כוכבים העובדי יהיו שלא
וחבלות  גזלות מן שנבנה הבית, מן נקמתם שלקחו
היה  רעב שלמה, אמר כך אומרים: ויש דוד. מהם שגזל

לבזבז  לו והיה שנה, אחר שנה שנים, שלש אביו בימי
ישראל: עניי בהן להחיות הללו, ההקדשות

(‡).Ï‡˘È ÈÏ ˙Â‡‰ È‡È˘:ישראל בני של
.„Â„ ÈÚÓ עובד מבית כשהביאו דוד שם שנתנו

‰‡ÌÈ˙È.()אדום: ÁÈ בירחא יונתן: תרגם
ירחא  הוא וכען בחגא קדמאה ירחא ליה דקרן דעתיקיא
ראש  שהוא בניסן וכתיב תורה משניתנה שביעאה.

שביעי: תשרי נקרא ÚÂÓ„.(„)חדשים, Ï‰‡ ˙‡Â
כמו  ראשון, בית משנבנה שלמה וגנזו משה, שעשה

דסוטה בתוספתא א)ששנינו Ï‰‡.:(יג ˘‡ נטה אשר
לארון: ‰ÌÈÂÎ.דוד ÈÙÎ שלמה שעשה אותן

של  כרובים אלו ואין בקרקע, רגליהם על העומדים
הארון: שעל כפורת

 
().ÈÓÈÙ‰ ˙È‰.הקדשים לקדש  ואמר כפל ביאור ולתוספת

להיכל : ואמר ביאור  לתוספת כפל הבית, לדלתי  ‰Ê.וכן
מזהב: היו  שהם  הפותות, על  ˜„˘È.(‡)מוסב מה‡˙

שלמה עשה וכליו  הבנין  כל כי וכו', אביו  דוד שהקדיש
שלקח  ממה עשה נחושת, כלי [לבד  הוא שקבץ  ממה  משלו ,

יח]: א  הימים בדברי שנאמר כמו הדדעזר, מערי Ô˙.אביו
אותם ונתן אביו, קדשי שהביא לומר: רוצה ונתן, כמו

ה': בבית  העשויות באוצרות
(‡).Ê‡: הבנין מלאכת  כל  נשלם ‰‡Â˙.כאשר È‡È˘

ראשי הם והם ישראל , בני  של האבות בתי לכל  הנשיאים
כפל : ביאור  ולתוספת שזכר, ‰‡˙ÌÈ.()המטות ÁÈ

האדם את ומיישרים חזקים, היותר  המועדים  הם  תשרי בחודש כי שם על וחוזק, איתן מלשון האתנים , ירח  נקרא  תשרי חודש
השלמות: ÚÂÓ„.(„)אל  Ï‰Â‡ ˙‡Â:ולדביר להיכל  ממעל אשר בהעליות ה', בית באוצרות וגנזוהו העלוהו ומשם היה, בגבעון

.ÌÈÂÏ‰ ÌÈ‰Î‰: וכליו מועד אוהל  את והלוים  הארון, העלו ‰‡ÔÂ.(‰)הכהנים ÈÙÏ Â˙‡: הארון לפני  עמו ÈÙÎ(Â)ללכת
.ÌÈÂÎ‰:למעלה שנאמר כמו בארץ ועמדו שלמה, שעשה  הם 

 
().˙ÂÙÒ‰Âוכן קולין , יונתן: תרגם כי כדים, כעין כלים

טו) כד וקולתה:(בראשית אונקלוס: תרגם  שכמה, על  וכדה 
.˙ÂÓÊÓ‰Â: זמר הלבונה:ÂÙÎ‰Â˙.כלי שבהם  הבזיכין
.˙Â˙ÁÓ‰Â: הקטורת על האש בהם לחתות Â˙ÂÙ‰Â˙.כלים

ואילך , אילך לסבב הדלתות , צירי בהן להציב העשויות הם 
ב)ובמשנה משנה יא פרק הציר:(כלים שתחת והפותה

().ÌÈ˙‡‰ כמו חוזק , כא)ענין  כד מושבך :(במדבר איתן 
(‰).ÌÈ„ÚÂ‰וכן ואסיפה, וועד  יא)ענין טז על (שם הנועדים 
אליו:ÂÈÏÚ.ה': סכך :ÂÎÒÈÂ.כמו לשאתÂÈ„.מלשון מוטות ,

הארון: בהם 
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(‚Î).È˙Ù˘ ‰˙ לך כשאזמרה הכנור קול זמר עם

זו ÓÏ˘Ï‰.(‡)בכנור: תפלה התפלל בנו שלמה על
לב  הקב"ה מאת לשאול עתיד שהוא ברה"ק שצפה

משפט: לשמוע שצוית ÍÈËÙ˘Ó.להבין דינך חכמת
מלך Í˙˜„ˆÂ.בתורה: ובן מלך הדין, את לצדק

תן  למלך משפטיך אחר דבר אמורים, בשלמה שניהם
שלום  שיהיה לבני עשה והצדקה בי כלים יהו היסורין

‰ÌÈ.(‚)בימיו: Â‡˘È:בימיו.ÌÚÏ ÌÂÏ˘ ומהו
עין  אין פירות עושין כשהן נושאין שההרים השלום
תחת  ואל גפן תחת אל לרעהו איש וקורא צרה הבריות

ˆ„˜‰.תאנה: ˙ÂÚ‚Â ע"י שלום להם ישאו וגבעות
שיעשו: ˘Ó˘.(‰)הצדקה ÌÚ ÍÂ‡ÈÈ ילמדו ממני

לדור  והירח השמש ימי כל אותך ליראה ישראל
ÁÈ.דורים: ÈÙÏÂ והרבה לפניו והם קיים הירח בעוד

הבית: בפני ושלא הבית בפני משנה בלשון יש
(Â).Ê‚ ÏÚ ËÓÎ „È ובלבם עמך בתוך דברו ירד

לאחר  לגשמים צריך שהוא הגזוז ירק על היורד כמטר
שנאמ' כענין ז')שגזזהו גזי (עמוס אחר לקש והנה

‡ı.המלך: ÛÈÊÊ ארמי בלשון הוא טיפים לשון
דמיא: זרזיפי מטו הוא יומא ÂÈÓÈ(Ê)במסכת ÁÙÈ

.˜È„ˆ:ישראל.ÌÂÏ˘ ÂÂ שלום ויהי בימיו יפרח
מדבר  חוץ נתקיימה זו תפלה וכל לעולם, עד ארוך זה
מלכותו  נמשכה לא לפיכך חטא ששלמה לפי הזה

נמסר  את שהמלכות בניך ישמרו אם תנאי על לדוד ה
דרכם)דרכי שנאמר(ס"א בימיו פרחו ד')וישראל (מ"א

שנאמר  היה שלום ורוב וגו' כחול רבים וישראל יהודה
ימי  כל גפנו תחת איש לבטח וישראל יהודה וישב

שלמה:

 
(Î).È˙È‡‰ ˘‡הראתני אתה הנה  עלי הבאות הצרות

תחייני תשוב אתה וגם  למנעם מי ביד  ואין  באו ומידך  אותם
למחות: מי  ביד  עוד ˙.(Î‡)ואין כ "א  בלבד הצלה לא 

עברו אשר הצרות על  נחמה לי תסובב ולזה  גדולתי תרבה 
‡È.(Î)עלי: Ì‚אני גם  ארבה  כן גדולתי שתרבה  כמו

בכנור : ולזמר אמתך  על  בנבל ˘È˙Ù.(Î‚)להודות  ‰˙
לך : אזמר  בפה כי  הדבור  פדיתÈ˘ÙÂ.בחתוך אשר נפשי גם 

רוחניותה: כפי היא  גם  בגמול :ˆ„˜˙Í.(Î„)תרנן ולא בצדקה הוא  שעשית  מה  Â˘ÂÈ.לומר  ÈÎגדולתי הרבית  עוד  כי בראותם
היום: כל  צדקתך  אספר  זאת ובעבור הרעה הצלת  על  בנו:ÓÏ˘Ï‰.(‡)נוסף  שלמה על התפלל  זו התפלה  ÍÈËÙ˘Óר"ל  ÌÈ‰Ï‡

.'Â‚Âלב לו תן אלהים אתה  ואמר  עליו התפלל  לזה משפט  ועשות מבין לב  מה ' לשאול בנו שלמה שעתיד  ברה"ק  צפה  דוד
התורה: משפט בצדקה:Í˙˜„ˆÂ.לעשות  זה מתן לו ÍÏÓ.תן ÔÏ: מלך בן שהוא  ËÙ˘Ó.()לשלמה ÍÈÈÚÂפני יהדר  ולא

עמו: הדן ‰ÌÈ.(‚)העשיר  Â‡˘Èעי אין  השובע  בעת  כי שלום  המביא תבואות רב  יצמיחו בחבירו:ר"ל צרה אדם  ÂÚ‚Â˙.ן
המשפט : צדקת בעבור שלום ישאו המה  ÌÚ.(„)גם ÈÈÚ: לשפוט לב יתן מועט  בדבר  משפטם כי ‡ÔÂÈ.אף  ÈÏהחלושים

והקוטן: העוני בעבור ÂÚ˘˜.ביותר ‡Î„ÈÂ:לעשקם הארתÍÂ‡ÈÈ.(‰)הבא  ולפני השמש זריחת בעת ישראל  ממך  יראו  בימיו
עת : בכל  ר "ל  „ÌÈÂ.הירח Â„בניהם לב יכוונו והם  המקום אל  דורו אנשי לב יכוון שלמה  כי הדורות ימי  כל  יהיה  וכן ר "ל 

לעולם: ËÓÎ.(Â)וכן „È ממעל הגזוז הדשא על  המטר ירד כאשר  פרי לעשות  אדם בני לבות בחדרי ירד שלמה מוסרי תוכחת
נפלא: במהירות הצמיחה  למהר סבה  הוא המטר אשר מתחת נשארו ‡ı.והשרשים ÛÈÊÊ:המחרישה בעומק בארץ הנוטף 

(Ê).ÁÙÈ:מעלה מעלה ויעלה ˘ÌÂÏ.יתגדל ÂÂ:עולם עד ר"ל הירח  שיבלה  עד ותתמיד שלום  רוב  לו  יהיה 

 
(Î).˙ÂÓÂ‰˙Ó: המים עומק תרבה:˙.(Î‡)ענין

(„Î).‰‚‰˙ בגרונם יהגו לא כמו קט"ו)תדבר  ÂÙÁ.:(לקמן
כלימה: וכתיתה:Î„ÈÂ‡.(„)ענין  שבר גזלןÂÚ˘˜.ענין

גזיזה:‚Ê.(Â)וחמסן: היורהÌÈÈÎ.מלשון המטר טיפי
קשת רובה מלשון והוא  כ"א)כחץ נטיפהÛÈÊÊ.:(בראשית ענין

דמיא זרזיפי  פו)ובדרז"ל והפסד :ÈÏ.(Ê):(יומא בליה מל'
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נשרף" או "נמחק שבסיפא שהפיסקה המפרשים, רוב כפי משנתנו, בארנו
הרישא, על גם הרמב"ם מוסבה לפי אבל בחצר. והוא הגג על עומדת כשהיא

"היתה  כותב: הוא שכן בלבד, הסיפא על אלא הרישא על מוסבה זו פיסקה אין
שהגיע  כיון למעלה, לה וזרקו בחצרו, מלמטה והוא שלה, הגג בראש עומדת
נתגרשה, – לגג סמוך טפחים משלושה לפחות או המעקה, מחיצות לאויר
שנמחק  פי על אף לה, שיגיע קודם נשרף או נמחק אם אבל שינוח. ובלבד
סמוך  טפחים משלושה לפחות שהגיע אחר או מחיצות לאויר שהגיע לאחר
לנוח, הולך ואינו הואיל נשרף, או ונמחק והעלתהו, הרוח שנשבה כיון לגג,

נתגרשה" ולא גט אינו          
 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ישן", "גט נקרא זה הרי עמה, נתייחד לאשתו שנתנו וקודם לאשתו, גט שכתב מי
ישן. בגט לגרש מותר אם במשנתנו, הלל ובית שמאי בית ונחלקו במשנה, כמבואר

ÔLÈ Ë‚a BzL‡ ˙‡ Ì„‡ ËBt :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa יכול – ≈««¿ƒ≈»»∆ƒ¿¿≈»»
ישן, בגט אשתו את לגרש ‡ÔÈÒBאדם Ïl‰ ˙Èe בגט לגרש – ≈ƒ≈¿ƒ

לבנה", קודם גיטה יאמרו: שמא "גזירה טעמם, מבואר בגמרא ישן.
בין  ושלוש שנתיים הגט את ישהה שמא הלל, בית שחוששים כלומר
בגט  יגרשנה כך ואחר ממנו, בנים לה יהיו ובינתיים לנתינה, כתיבה
לה  שניתן סבורים יהיו הגט, זמן ויראו הדבר כשישתכח ולימים זה,
פנויה  אשה בני שיאמרו: בניה, על לעז ויוציאו כתיבתו, ביום הגט

– ישן. בגט לגרש אסור לפיכך הם;      
          
              

 .(.(.(.( המאירי המאירי המאירי המאירי)))) יאמרו שמא חוששים אינם שמאי בית ברם, –
ישן. בגט לגרש שמותר הם סוברים ולכן לבנה, קודם ∆≈¿e‰ÊÈ‡Âגיטה

Ú „ÁÈ˙pL Ïk ?ÔLÈ Ëbdn, אשתו עם הבעל –B˙kL Á‡ ≈»»»∆ƒ¿««ƒ»««∆¿»
dÏ.לעיל שבארנו כמו לנתינתו, קודם הגט, את –   »

מגורשת, זו הרי בו, נתגרשה אם שבדיעבד אלא ישן, בגט לגרש שאסור
לכתחילה בו הההה).).).).ותינשא גגגג,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם כותב,רשרשרשרש""""ייייאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

מצוי  ואינו הים, למדינת בעלה כשהלך אלא אינו בדיעבד של זה שדין
אחר. גט לה שיתן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

תיקנו  ואז מלכיהם, של השלטון שנות לפי השנים את מונים שהיו בזמן נשנתה משנתנו
מלכות; שלום משום המושל, המלך לשנות בשטרותיהם מונים יהיו ישראל שאף חכמים,
ששלטונה  המלכות שנות לחשבון הזמן את בגט לכתוב שצריך ללמד, המשנה ובאה
מדינה, באותה שלטון לה שאין מלכות למנין בגט שכתב ומי הגט. כתיבת במקום קיים
בית  בניין למנין כתב אם וכן העולם, מן ובטלה עברה שכבר מלכות למנין שכתב או

פסול. הגט חכמים, תקנת לפי זה ואין הואיל הבית, חורבן או המקדש

˙k,בגט הזמן את –˙‚B‰ dÈ‡L ˙eÎÏÓ ÌeLÏ מלכות לשם – »«¿«¿∆≈»∆∆
שלטון  לה שאין מלכות לשם כלומר לכך, ראויה מדינה,שאינה באותה

בבבל. שלטונה שאין למלכות וכך כך בשנת וכתב בבבל שהיה כגון
"מלכות  נקראת והיא רומי, למלכות המשנה שכוונת מבואר, בגמרא
משל  אלא עצמה משל לשון ולא כתב לא לה שאין לפי הוגנת", שאינה

כתב אם וכן אחרת; È„Ó,אומה ˙eÎÏÓ ÌeLÏאו˙eÎÏÓ ÌeLÏ ¿«¿»«¿«¿
ÔÂÈוכך כך בשנת שכתב: או שלטונם; בטל שכבר –,˙Èa‰ ÔÈÏ »»¿ƒ¿«««ƒ
‰Èa˙או ÔaÁÏ כפי בגט הזמן נכתב שלא לפי פסול, הגט הרי – ¿À¿«««ƒ

אם וכן לעיל; שבארנו כמו חכמים, –‰È‰תקנת הסופר –,ÁÊna »»«ƒ¿»
˙ÎÂשנכתב בגט, –,Únaשהיה ˙ÎÂאו ,Úna,בגט – ¿»«««¬»««¬»¿»«

זה,ÁÊnaשנכתב כגון בגט נישאה ואם פסול. הגט –‰fÓ ‡ˆz «ƒ¿»≈≈ƒ∆
‰fÓe כדין לשניהם, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשון מבעלה – ƒ∆

לבועל ואסורה לבעל שאסורה שזינתה, איש א א א א ),),),),אשת ה ה ה ה ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  ((((משנה משנה משנה משנה 

‰fÓe ‰fÓ Ëb ‰ÎÈˆe לאחר להינשא לה מתירים שאין כלומר – ¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆
מהם אחד מכל גט שתקבל ועיין ועיין ועיין ועיין עד א א א א ;;;; יייי,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  a˙k‰""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ‡G dÏ ÔÈ‡Â,הכתובה כסף לא –‡GÂ ¿≈»¿À»¿
˙Bt,מנכסיה שאכלו הפירות החזרת ולא –˙BBÊÓ ‡GÂ אפילו – ≈¿¿

לשני, שנישאה קודם ואכלה שלוותה B‡Ïa˙מה ‡GÂ שבלה מה – ¿¿»
בהם, שימושם ידי על Ê‰מנכסיה ÏÚ ‡GÂ ‰Ê ÏÚ ‡G כלומר – «∆¿«∆

ולה  הכתובה לתשלום בתביעה לבוא יכולה שאכלו שאינה הפירות חזרת
השני. על ולא הראשון על לא ולבלאות ולמזונות ÏË‰מנכסיה Ì‡ƒ»¿»

‰fÓe ‰fÓ,'וכו פירות או כתובה מהם מאחד נטלה אם –ÈÊÁz– ƒ∆ƒ∆«¬ƒ
תפסה; שתפסה מה אומרים ואין להחזיר, אותה ÊÓÓמחייבים „Ïe‰Â¿«»»«¿≈

‰fÓe ‰fÓוהוליד החזירה הראשון אם ממזר – זה הרי בן, ממנה ƒ∆ƒ∆
גמור ממזר השני מן הולד ואילו סופרים , המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).מדברי רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

תחת  בעודה עליה בא (אם הראשון מן שהוולד להיפך, מבארים ויש
סופרים מדברי ממזר – השני ומן גמור, ממזר Ê‰((((הר הר הר הר """"ן ן ן ן ).).).).השני) ‡GÂ¿∆

dÏ ÔÈ‡nhÓ ‰ÊÂ,בקבורתה לה להיטמא הם אסורים כהנים, הם אם – »∆ƒ«¿ƒ»
הפסולה, לאשתו מיטמא ואינו הכשרה לאשתו מיטמא הכהן אמרו: שכן

d˙‡ÈˆÓa ‡G ÔÈ‡kÊ ‰ÊÂ ‰Ê ‡GÂ שתהא חכמים תיקנו שלא – ¿∆»∆«»ƒƒ¿ƒ»»
לאיבה; חוששים אין וכאן איבה, משום אלא לבעלה האשה מציאת

‰È„È ‰NÚÓa ‡GÂ הוא לבעלה האשה של ידיה שמעשה שהטעם – ¿¿«¬≈»∆»
ידיה  מעשה מהם, מזונות לה ואין והואיל מזונות, לה שנותן משום

È„‰שלה; ˙Ù‰a ‡GÂ להפר הבעל את התורה זיכתה שלא – ¿«¬»«¿»∆»
ותתגנה; תתגנה וזו בעלה, על תתגנה שלא כדי אלא a˙נדריה ‰˙È‰»¿»«

‰p‰k‰ ÔÓ ˙ÏÒÙ ,Ï‡NÈ,שנתגרשה קודם בעליה מתו אם – ƒ¿»≈ƒ¿∆∆ƒ«¿À»
זונה; כדין לכהן, להינשא היא ÈÂÏאסורה ˙a,לוי בת היתה אם – «≈ƒ
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הם: משנתנו של ההלכתיים בתורת היסודות לה שיתנהו צריך לאשתו גט שהנותן

שטר  בתורת לאשתו גט הנותן ומכאן, למסכתנו; בפתיחה כבר שהזכרנו כמו גירושין,

גט. אינו אם חוב, ומכאן, מעצמה; היא שתקח ולא אשתו, ליד הגט את הבעל שיתן

גיטך  טלי הבעל : לה ואמר הבעל, של גופו על אפילו או קרקע גבי על מונח הגט היה

גט. אינו המשתמר משם, במקום הגט שיהא צריך אשתו, של רשותה לתוך גט שהנותן
הקודמת. במשנה הזכרנו שכבר כמו לדעתה,

dÏ Ó‡:גט לה כשנתן לאשתו הבעל אמר –‰Ê BÁ ËL ÈÒk »«»ƒ¿ƒ¿«∆
הבית, לתוך זה חוב שטר הכניסי –ÂÈBÁ‡Ó ez‡ˆnL B‡– ∆¿»«≈¬»

על  הגט שהיה כגון מבואר בגמרא בעלה; מאחורי הגט את שמצאה
אלא  גט, שזה ידעה לא והיא שתטלנו; כדי לצידה גבו ועיקם גבו

dhb ‡e‰ È‰Â ‰‡B˜,הוא שגיטה רואה היא בו קוראה כשהיא – ¿»«¬≈ƒ»
Chb ‡‰ :dÏ Ó‡iL „Ú ,Ëb BÈ‡ הא" לה אמר שאם כלומר – ≈≈«∆…«»≈ƒ≈

הימנה  ליטלו צריך ואינו  גט, זה הרי לידה, הגט שבא לאחר אף גיטך"
גיטך" "הא נתינה בשעת לה לומר כדי לה, וליתנו ולחזור 

 גבי על הגט היה אם של ברם, גופו על או קרקע,
גיטך", "טלי לה אמר אפילו שתטלנו, כדי לה גופו המציא ולא הבעל

גט. הגט,Ô˙אינו את הבעל –d„Èa,אשתו של –‰LÈ ‡È‰Â– »«¿»»¿ƒ¿≈»
משתמר, הגט שאין משנתה,BÚ‰ונמצא התעוררה כך אחר – ≈»
dhb ‡e‰ È‰Â ‰‡B˜ שהוא ורואה שבידה במה קוראה והיא – ¿»«¬≈ƒ»

Chbגיטה, ‡‰ :dÏ Ó‡iL „Ú ,Ëb BÈ‡ אמר אם כאן, ואף – ≈≈«∆…«»≈ƒ≈
בשעת  לה אמר שלא פי על אף משנתה, שנעורה לאחר גיטך" "הא לה
הדברים  אלו בכל גיטך", "הא לה אמר לא אם אבל גט. זה הרי נתינה,
לבאור  בהקדמה שהבאנו מהטעמים גט, אינו במשנתנו, שהוזכרו

‰ÌÈaמשנתנו. ˙eLa ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ רשות בכל הדין והוא – »¿»∆∆ƒ¿»«ƒ
שניהם, של dÏשאינה B˜Êe הגט את בעלה לה וזרק ˜Bשם,– ¿»»»

dÏ אדם של אמות ארבע שכן אמותיה, ארבע לתוך לה שזרקו כגון – »
אמותיה לארבע מחוץ הגט נפל ואפילו לו; קונות  

 שהיה כגון לשמרו, יכול אינו והוא לשמרו יכולה שהיא אלא
הגט, לבין בינו מפסיק נהר או תל ˙L‚Ó תיקנו שכך – ¿…∆∆

המקדש  וכל עגונות, תקנת משום זה, בכגון מגורשת שתהא חכמים
מקדש חכמים דעת ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).על   BÏ B˜ היינו – »

לשמרו, יכול והוא לשמרו יכולה אינה שהיא L‚Ó˙במקום dÈ‡≈»¿…∆∆
רשותה. בתוך הגט היה שלא –‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ הגט שנפל – ∆¡»«∆¡»

יכולים  אינם ששניהם במקום או לשמרו, יכולים ששניהם במקום
שניהם  אבל לשמרו, יכול אינו עצמו בפני אחד שכל כלומר לשמרו,

לשמרו יכולים ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ),),),),ביחד L‚Ó˙((((גמרא גמרא גמרא גמרא  dÈ‡Â ˙L‚Ó היינו – ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆
מגורשת. ספק שהיא
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ÔÈLec˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ כסף לה וזרק הרבים ברשות עומדת היתה – ¿≈¿ƒ¿«ƒƒ
מחצה  מקודשת; אינה לו, קרוב מקודשת: זו הרי לה, קרוב קידושיה:

שנאמר הטעם, מבואר בגמרא מקודשת. ספק זו הרי מחצה, ((((דברים דברים דברים דברים על

ב ב ב ב ):):):): והלכה"כד כד כד כד ,,,, אחר",מביתו לאיש  
לגירושין). קידושין הכתוב ÈÚÏ(מדמה ÔÎÂBÁ‰ Ô שהמשנה כמו – ¿≈¿ƒ¿««

והולכת: ÈBÁמפרשת ÈÏ ˜Ê :BBÁ ÏÚa BÏ Ó‡ שהיה – »«««¿…ƒƒ
שהוא  המעות את לו שיזרוק ללווה, ואמר הרבים, ברשות עומד המלוה

לו, BÏחייב B˜Êe;לו שזרק המעות שאבדו וכגון –   ¿»
‰ÂÏnÏ B˜ מחוץ אפילו או אמותיו, ארבע בתוך שנפלו כגון – »««¿∆

כמו  לשמרן, יכול הלווה ואין לשמרן יוכל שהוא אלא אמותיו לארבע
הגט, בענין ‰ÂH‰שבארנו ‰ÎÊ;מלשלם פטור והוא –   »»«∆

‰ÂHÏ B˜,המלוה ולא לשמרן יכול שהלווה במקום –iÁ ‰ÂH‰ »«∆«∆«»
לשלם; –‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ לשמור יכולים ששניהם במקום כגון – ∆¡»«∆¡»

הגט, בענין הקודמת במשנה שבארנו כמו המעות, e˜GÁÈעל Ì‰ÈL¿≈∆«¬
בגמרא  חובו. מחצית אלא למלוה לשלם חייב הלווה שאין כלומר –
חובי  לי "זרוק ללווה: אמר שהמלוה בכגון כאן שמדובר מבואר,
אם  אבל לאשתו; גט הזורק כדין דינו שיהא כלומר גיטין", בתורת
הלווה  חייב למלוה, קרוב נפל אפילו  חובי", לי "זרוק סתם לו אמר
"זרוק  היתה: המלוה כוונת שכן לו, שזרק המעות אבדו אם לשלם,
והפטר", חובי לי "זרוק ללווה: המלוה אמר אם ברם, ושמרו". לי

אבדו אם מלשלם פטור הריהו ללווה, קרוב המעות נפלו ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;אפילו

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; –‰È˙‰טור טור טור טור ;;;; האשה –ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆«
‚b‰ L‡,שלה –dÏ B˜Êe,לשם הגט את לה זרק והבעל –ÔÂÈk …««¿»»≈»

‚b‰ ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L טפחים משלושה פחות הגט משהגיע כלומר – ∆ƒƒ««¬ƒ««
טפחים  משלושה שבפחות שם, נח כאילו זה והרי הגג, לקרקעית סמוך

כלבוד זה מפרשים((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););הרי שיש ((((שם שם שם שם ),),),),ויש  בגג  במשנתנו שמדובר
המעקה, מחיצות בין הגט נקלט וכבר מעקה, L‚Ó˙לו BÊ È‰– ¬≈¿…∆∆

שהואיל  בסיפא, כמפורש נשרף, או נמחק או כך, אחר הגט אבד ואפילו
נתגרשה. הרי ברשותה, הגט כבר ÏÚÓÏÓ‰והיה ‡e‰ הבעל היה – ƒ¿«¿»

שלו, הגג על hÓlÓ‰עומד ‡È‰Â בחצר למטה עומדת והאשה – ¿ƒƒ¿«»
dÏשלה, B˜Êe,חצרה לתוך הגט את הבעל לה וזרק –‡ˆiL ÔÂÈk ¿»»≈»∆»»

הגט , –‚b‰ ˙eLÓאפילו החצר, לרשות ונכנס –˜ÁÓ במים – ≈¿««ƒ¿«
ÛNשבחצר, B‡,בחצר שפרצה בדליקה –˙L‚Ó BÊ È‰– ƒ¿«¬≈¿…∆∆

דליקה  היתה אם ברם, נשרף. או שנמחק קודם ברשותה היה הגט שהרי
השריפה, לתוך זרקו כאילו זה הרי הגט, את לה שזרק קודם בחצר

מגורשת. ואינה
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נשרף" או "נמחק שבסיפא שהפיסקה המפרשים, רוב כפי משנתנו, בארנו
הרישא, על גם הרמב"ם מוסבה לפי אבל בחצר. והוא הגג על עומדת כשהיא

"היתה  כותב: הוא שכן בלבד, הסיפא על אלא הרישא על מוסבה זו פיסקה אין
שהגיע  כיון למעלה, לה וזרקו בחצרו, מלמטה והוא שלה, הגג בראש עומדת
נתגרשה, – לגג סמוך טפחים משלושה לפחות או המעקה, מחיצות לאויר
שנמחק  פי על אף לה, שיגיע קודם נשרף או נמחק אם אבל שינוח. ובלבד
סמוך  טפחים משלושה לפחות שהגיע אחר או מחיצות לאויר שהגיע לאחר
לנוח, הולך ואינו הואיל נשרף, או ונמחק והעלתהו, הרוח שנשבה כיון לגג,

נתגרשה" ולא גט אינו          
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ישן", "גט נקרא זה הרי עמה, נתייחד לאשתו שנתנו וקודם לאשתו, גט שכתב מי
ישן. בגט לגרש מותר אם במשנתנו, הלל ובית שמאי בית ונחלקו במשנה, כמבואר

ÔLÈ Ë‚a BzL‡ ˙‡ Ì„‡ ËBt :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa יכול – ≈««¿ƒ≈»»∆ƒ¿¿≈»»
ישן, בגט אשתו את לגרש ‡ÔÈÒBאדם Ïl‰ ˙Èe בגט לגרש – ≈ƒ≈¿ƒ

לבנה", קודם גיטה יאמרו: שמא "גזירה טעמם, מבואר בגמרא ישן.
בין  ושלוש שנתיים הגט את ישהה שמא הלל, בית שחוששים כלומר
בגט  יגרשנה כך ואחר ממנו, בנים לה יהיו ובינתיים לנתינה, כתיבה
לה  שניתן סבורים יהיו הגט, זמן ויראו הדבר כשישתכח ולימים זה,
פנויה  אשה בני שיאמרו: בניה, על לעז ויוציאו כתיבתו, ביום הגט

– ישן. בגט לגרש אסור לפיכך הם;      
          
              

 .(.(.(.( המאירי המאירי המאירי המאירי)))) יאמרו שמא חוששים אינם שמאי בית ברם, –
ישן. בגט לגרש שמותר הם סוברים ולכן לבנה, קודם ∆≈¿e‰ÊÈ‡Âגיטה

Ú „ÁÈ˙pL Ïk ?ÔLÈ Ëbdn, אשתו עם הבעל –B˙kL Á‡ ≈»»»∆ƒ¿««ƒ»««∆¿»
dÏ.לעיל שבארנו כמו לנתינתו, קודם הגט, את –   »

מגורשת, זו הרי בו, נתגרשה אם שבדיעבד אלא ישן, בגט לגרש שאסור
לכתחילה בו הההה).).).).ותינשא גגגג,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם כותב,רשרשרשרש""""ייייאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

מצוי  ואינו הים, למדינת בעלה כשהלך אלא אינו בדיעבד של זה שדין
אחר. גט לה שיתן
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תיקנו  ואז מלכיהם, של השלטון שנות לפי השנים את מונים שהיו בזמן נשנתה משנתנו
מלכות; שלום משום המושל, המלך לשנות בשטרותיהם מונים יהיו ישראל שאף חכמים,
ששלטונה  המלכות שנות לחשבון הזמן את בגט לכתוב שצריך ללמד, המשנה ובאה
מדינה, באותה שלטון לה שאין מלכות למנין בגט שכתב ומי הגט. כתיבת במקום קיים
בית  בניין למנין כתב אם וכן העולם, מן ובטלה עברה שכבר מלכות למנין שכתב או

פסול. הגט חכמים, תקנת לפי זה ואין הואיל הבית, חורבן או המקדש

˙k,בגט הזמן את –˙‚B‰ dÈ‡L ˙eÎÏÓ ÌeLÏ מלכות לשם – »«¿«¿∆≈»∆∆
שלטון  לה שאין מלכות לשם כלומר לכך, ראויה מדינה,שאינה באותה

בבבל. שלטונה שאין למלכות וכך כך בשנת וכתב בבבל שהיה כגון
"מלכות  נקראת והיא רומי, למלכות המשנה שכוונת מבואר, בגמרא
משל  אלא עצמה משל לשון ולא כתב לא לה שאין לפי הוגנת", שאינה

כתב אם וכן אחרת; È„Ó,אומה ˙eÎÏÓ ÌeLÏאו˙eÎÏÓ ÌeLÏ ¿«¿»«¿«¿
ÔÂÈוכך כך בשנת שכתב: או שלטונם; בטל שכבר –,˙Èa‰ ÔÈÏ »»¿ƒ¿«««ƒ
‰Èa˙או ÔaÁÏ כפי בגט הזמן נכתב שלא לפי פסול, הגט הרי – ¿À¿«««ƒ

אם וכן לעיל; שבארנו כמו חכמים, –‰È‰תקנת הסופר –,ÁÊna »»«ƒ¿»
˙ÎÂשנכתב בגט, –,Únaשהיה ˙ÎÂאו ,Úna,בגט – ¿»«««¬»««¬»¿»«

זה,ÁÊnaשנכתב כגון בגט נישאה ואם פסול. הגט –‰fÓ ‡ˆz «ƒ¿»≈≈ƒ∆
‰fÓe כדין לשניהם, היא שאסורה השני, ומבעלה הראשון מבעלה – ƒ∆

לבועל ואסורה לבעל שאסורה שזינתה, איש א א א א ),),),),אשת ה ה ה ה ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  ((((משנה משנה משנה משנה 

‰fÓe ‰fÓ Ëb ‰ÎÈˆe לאחר להינשא לה מתירים שאין כלומר – ¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆
מהם אחד מכל גט שתקבל ועיין ועיין ועיין ועיין עד א א א א ;;;; יייי,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  a˙k‰""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ‡G dÏ ÔÈ‡Â,הכתובה כסף לא –‡GÂ ¿≈»¿À»¿
˙Bt,מנכסיה שאכלו הפירות החזרת ולא –˙BBÊÓ ‡GÂ אפילו – ≈¿¿

לשני, שנישאה קודם ואכלה שלוותה B‡Ïa˙מה ‡GÂ שבלה מה – ¿¿»
בהם, שימושם ידי על Ê‰מנכסיה ÏÚ ‡GÂ ‰Ê ÏÚ ‡G כלומר – «∆¿«∆

ולה  הכתובה לתשלום בתביעה לבוא יכולה שאכלו שאינה הפירות חזרת
השני. על ולא הראשון על לא ולבלאות ולמזונות ÏË‰מנכסיה Ì‡ƒ»¿»

‰fÓe ‰fÓ,'וכו פירות או כתובה מהם מאחד נטלה אם –ÈÊÁz– ƒ∆ƒ∆«¬ƒ
תפסה; שתפסה מה אומרים ואין להחזיר, אותה ÊÓÓמחייבים „Ïe‰Â¿«»»«¿≈

‰fÓe ‰fÓוהוליד החזירה הראשון אם ממזר – זה הרי בן, ממנה ƒ∆ƒ∆
גמור ממזר השני מן הולד ואילו סופרים , המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).מדברי רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;; ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

תחת  בעודה עליה בא (אם הראשון מן שהוולד להיפך, מבארים ויש
סופרים מדברי ממזר – השני ומן גמור, ממזר Ê‰((((הר הר הר הר """"ן ן ן ן ).).).).השני) ‡GÂ¿∆

dÏ ÔÈ‡nhÓ ‰ÊÂ,בקבורתה לה להיטמא הם אסורים כהנים, הם אם – »∆ƒ«¿ƒ»
הפסולה, לאשתו מיטמא ואינו הכשרה לאשתו מיטמא הכהן אמרו: שכן

d˙‡ÈˆÓa ‡G ÔÈ‡kÊ ‰ÊÂ ‰Ê ‡GÂ שתהא חכמים תיקנו שלא – ¿∆»∆«»ƒƒ¿ƒ»»
לאיבה; חוששים אין וכאן איבה, משום אלא לבעלה האשה מציאת

‰È„È ‰NÚÓa ‡GÂ הוא לבעלה האשה של ידיה שמעשה שהטעם – ¿¿«¬≈»∆»
ידיה  מעשה מהם, מזונות לה ואין והואיל מזונות, לה שנותן משום

È„‰שלה; ˙Ù‰a ‡GÂ להפר הבעל את התורה זיכתה שלא – ¿«¬»«¿»∆»
ותתגנה; תתגנה וזו בעלה, על תתגנה שלא כדי אלא a˙נדריה ‰˙È‰»¿»«

‰p‰k‰ ÔÓ ˙ÏÒÙ ,Ï‡NÈ,שנתגרשה קודם בעליה מתו אם – ƒ¿»≈ƒ¿∆∆ƒ«¿À»
זונה; כדין לכהן, להינשא היא ÈÂÏאסורה ˙a,לוי בת היתה אם – «≈ƒ
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da el‡‰ ÌÈÎc‰ גט שצריכה בפרקנו, ה במשנה ששנינו כמו – «¿»ƒ»≈»
וכו'. פירות ולא כתובה לא לה ואין ומזה, ‡ÓB:מזה ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈

zÏ‡Ï Ì‡,לאחר שנישאה קודם היינו –‡ˆÈ,הבעל מידי הגט – ƒ¿«¿«»»
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ נתינה משעת מגורשת ותהא הגט, את עכשיו לה ויתן – ≈∆≈

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); מבארים:((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; ויש  אחר גט וצריכה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),–

ÔÓÊ Á‡Ï Ì‡,לאחר נישאה שכבר לאחר היינו –‡ˆÈ הגט – ƒ¿««¿«»»
ומסר  טעה שהסופר הם, ואומרים האשה, מידי והשובר הבעל, מידי
שבארנו  כמו לזה, זה  נתנו כך ואחר הגט, את ולאשה השובר את לבעל

Ëbלעיל, ‰Ê È‰;השני מבעלה יוצאת ואינה –epÓÈ‰ Ïk ‡G ¬≈∆≈»≈∆
ÔBL‡‰ ÔÓ,כלומר הראשון, של כדבריו הכל אין –   ƒ»ƒ

ÈL ÏL B˙eÎÊ „a‡Ï,עכשיו לו נשואה שהיא השני, הבעל של – ¿«≈¿∆≈ƒ
האשה, עם קנוניה הראשון הבעל עשה שמא חוששים, שאנו לפי

השני. מבעלה שתצא כדי השטרות, את –˙kוהחליפו גט –L‚Ï »«¿»≈
CÏÓÂ ,BzL‡ לגרשה,‡˙ שלא –dÏÒt :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈««¿ƒ¿»»

‰p‰k‰ ÔÓ את לגרש בעל רצה שאם כהונה, באיסור שמחמירים – ƒ«¿À»
לגבי  דינה לה, נתנו ולא שנמלך פי על אף הגט, את לה וכתב אשתו
הבעל  ואם לכהן, להינשא היא אסורה הבעל, מת ואם כגרושה, כהונה

לו; היא אסורה כהן, הוא ‡ÌÈÓB:עצמו Ïl‰ ˙Èe ולא נמלך אם ≈ƒ≈¿ƒ
אלא הכהונה, מן פסלה שלא לומר צורך אין הגט, את לה »‡Ûנתן

dÏ B˙pL Èt ÏÚ,הגט את –È‡z ÏÚ שאמר מרע שכיב כגון – «ƒ∆¿»»«¿«
לאשתו  גט  שנתן בריא או זה, מחולי מתי אם מהיום גיטך זה הרי לה:

עד באתי לא אם גיטך זה הרי יום,ואמר: ‰È‡zשלושים ‰NÚ ‡GÂ¿«¬»«¿«
זה בכגון אף בטל, הגט ונמצא התנאי, נתקיים לא –ÔÓ dÏÒt ‡G¿»»ƒ

‰p‰k‰.כלל גרושה דין לה שאין – «¿À»

ט ה נ ש מ ר ו א ב

במשנתנו: נישנים ענינים –שני הגירושין לאחר עמה ונתייחד אשתו את המגרש
שני. גט הימנו צריכה היא אם הלל, ובית שמאי בית בזה בגט נחלקו שנישאה אשה

ופירוש  הבאה), (במשנה להלן כמבואר מעדיו, מרובים שקשריו מקושר גט והוא קרח,
תיקנו חכמים הדבר:  ומגרשים כעס לידי מהר באים שהיו קפדנים, כהנים משום

כהן  שהרי גרושותיהם, להחזיר יכולים אינם שוב מרוגזם, נחים וכשהם נשותיהם, את
שבינתיים  כדי מהר, לכתבו נוח שאינו מקושר, גט לעשות תיקנו ולפיכך בגרושה, אסור

ב). קס, בתרא בבא (גמרא ויתפייסו כעסם ינוח    שורה כותבים
וכותבים  וחוזרים ותופרים, שתחתיו החלק על הכתב את וכופלים שורות שתי או אחת
וכותבים  חוזרים וכן ותופרים, החלק על השני הכתב את וכופלים יותר, או שורות שתי

נקרא וכפל כפל כל אחדות; פעמים ותופרים השם:וכופלים ומכאן , 
מאחוריו, עד לחתום צריך מקושר, בגט שעושים קשר, כל שעל היא, חכמים ותקנת –

נקרא זה הרי מעדיו, מרובים קשריו ונמצאו עד, עליו חתם שלא קשר שם היה ואם
,כולם שיחתמו הקשרים כמנין לעדים אמר שמא שחוששים, לפי הוא, ופסול

חתומו, כולכם לעדים: אמר הבעל שאם היא, ההלכה והרי חתם, לא מהם אחד כך ואחר
פסול. הגט מהם, אחד חתם ולא

BnÚ ‰ÏÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰,מכן לאחר –taÈ˜c,באכסניה – «¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ«À¿¿ƒ
עמו, שנתייחדה שראוה עדים ‡dÈויש :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ≈»

epÓÈ‰ ‰ÎÈˆ :ÌÈÓB‡ Ïl‰ ˙Èe ;ÈL Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈ¿̂ƒ»≈∆≈≈ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿ƒ»≈∆
ÈL Ëb אנו שנתייחדו, עדים ויש הואיל הלל, בית שסוברים – ≈≈ƒ

שלבם  מאחר כלומר ביאה", עדי הם הם ייחוד עדי הם "הם אומרים:
אדם  שאין וכיון הייחוד, בשעת עליה בא בודאי בזו, זה ורגיל גס
קידושין, לשם עליה בא ודאי זנות, בעילת בעילתו עושה מישראל
בית  אבל שני; גט הימנו צריכה הלכך עדים, בפני שקידשה ונמצא
ביאה", עדי הם הם ייחוד עדי הם "הם אומרים שאין סוברים, שמאי
עליה, שבא ראיה זו אין עמו, שנתייחדה שראוה פי על שאף כלומר
צריכה  אינה שמאי בית לדעת הלכך שנבעלה, שראוה עדים שיעידו עד

שני. גט שני?‡È˙ÓÈממנו גט הימנו שצריכה הלל, בית סוברים – ≈»«
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰Lb˙pL ÔÓÊa שבארנו כמו בה, גס שלבו מפני – ƒ¿«∆ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ

שמאי,ÌÈ„BÓeלעיל; לבית הלל בית מודים אבל –ÔÓ ‰Lb˙a ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈÒe‡‰,בפונדקי עמו ולנה –,ÈL Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡L »≈ƒ∆≈»¿ƒ»≈∆≈≈ƒ

da Òb BaÏ ÔÈ‡L ÈtÓ בא שמא חוששים ואין בה, רגיל שאינו – ƒ¿≈∆≈ƒ«»
˜Áעליה. Ë‚a dÒk הראשון מבעלה שנתגרשה אשה הנושא – ¿»»¿≈≈≈«

פסול, גט והוא מעדיו, מרובים שקשריו מקושר גט היינו קרח, בגט
משנתנו , לבאור בהקדמה שבארנו ÏÎÂכמו ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz≈≈ƒ∆ƒ∆¿»

da el‡‰ ÌÈÎc‰ בפרקנו ה במשנה שנימנו הדברים אותם כל – «¿»ƒ»≈»
מזה  גט שצריכה היינו בה, ולא נוהגים כתובה לא לה ואין ומזה,

כל  הסובר: היא מאיר רבי משנתנו – וכו'. ממזר והולד וכו', פירות
סוברים  יש אבל ממזר. הולד בגיטין חכמים שטבעו ממטבע המשנה

בלבד. מבעלה שתצא אלא גורם הפסול ואין ממזר, שאינו 
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בענין ממשיכה משנתנו ,ללמדנו המשנה ובאה הקודמת, המשנה בסוף שנזכר
חתומים  עדים שאין הקשרים על החתימות השלמת ידי על קרח גט להכשיר שאפשר

הקשרים. מנין משלימים עדים באילו תנאים ונחלקו עליהם,
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NÚn‰ ÔÓ הוא קנס במעשר, מותרת שזונה פי על ואף – ƒ««¬≈
חכמים; Ô‰kשקנסוה ˙a,כהן בת היתה ואם –‰Óez‰ ÔÓ «…≈ƒ«¿»

דרבנן מתרומה אפילו ÏL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– ÂÈLBÈÂ ‰Ê ÏL ÂÈLBÈ ÔÈ‡Â¿≈¿»∆∆¿¿»∆
d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰Ê בנין ב"כתובת כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ∆¿ƒ¿À»»

יירשו  בעלה, בחיי האשה תמות שאם הוא, כתובה תנאי שכן דכרין",
לו, שהכניסה הנדוניה ואת כתובתה כסף את לו שתלד הזכרים בניה

דכרין" בנין "כתובת נקרא וזה   מתה אם כאן ואילו
ומן  הראשון מן בנים לה והיו הבעלים, מתו כך ואחר שניהם, בחיי
שלא  היינו דכרין", בנין "כתובת יקבלו שלא קנסו בניה את אף השני,

אמם; כתובת את e˙Óיירשו Ì‡Â,בנים בלא הבעלים שני –ÂÈÁ‡ ¿ƒ≈»ƒ
ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ ÔÈˆÏBÁ ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL הראשון של אחיו – ∆∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ

מבואר, בגמרא אותה. מייבמים אין אבל חולצים השני של אחיו וגם
שטבעו  ממטבע המשנה שכל הסובר, מאיר רבי לדעת היא שמשנתנו

ממזר; והולד תצא בגיטין, חכמים  ,dÓLe BÓL ‰pLƒ»¿¿»
dÈÚ ÌLÂ BÈÚ ÌL,בו נישאה אם פסול, שהגט –‰fÓ ‡ˆz ≈ƒ¿≈ƒ»≈≈ƒ∆

da el‡‰ ÌÈÎc‰ ÏÎÂ ,‰fÓe,לעיל שנפרטו הדינים אותם וכל – ƒ∆¿»«¿»ƒ»≈»
נוהגים  וכו', פירות ולא כתובה לא לה ואין ומזה מזה גט שצריכה

בה.
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שנינו: יבמות מסכת בתחילת        
                

 גם לו והיתה לאחיו, נשואה היתה הללו מהעריות אחת אם הדברים: פירוש
הנשים  שתי ונפלו בנים, בלא אחיו ומת לזו, זו "צרות" הן נקראות והרי אחרת, אשה
משום  פטורה והאחת שהואיל הייבום, ומן החליצה מן פטורות שתיהן לייבום, לפניו
היינו  איילונית, הערווה נמצאה אם אבל צרתה. את גם פוטרת היא הרי ערווה, איסור
טעות, קידושי היו המת ידי על קידושיה הרי ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת שאינה אשה
באה  משנתנו צרתה. אינה שהרי לו, להתייבם מותרת צרתה הלכך לייבום, זקוקה ואינה
נישאו  הייבום, ומן החליצה מן העריות ידי על שנפטרו הצרות, אותן שאם ללמד,
נוהגים  הקודמת במשנה שנישנו הדרכים כל איילוניות, העריות נמצאו כך ואחר לאחרים,

בה.

˙BÈÚ‰ Ïk מסכת בריש המפורטות העריות, עשרה חמש אותן כל – »»¬»
חכמים:eÓ‡Lיבמות, –˙BzÓ Ô‰È˙Bˆ מותרות צרותיהן שאף – ∆»¿»≈∆À»

פוטרות  העריות שכן בנים, בלא בעליהן כשמתו אדם, לכל להינשא
אם לעיל, שבארנו כמו הייבום, ומן החליצה מן ‰Bv˙אותן eÎÏ‰»¿«»

e‡OÂ el‡‰,זה סמך על –˙BiBÏÈ‡ el‡ e‡ˆÓÂ כך ואחר – »≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈«¿ƒ
והרי  היו, טעות קידושי וקידושיהן איילוניות, הללו העריות נמצאו
העריות  ידי על נפטרו שלא לפי ליבם, זקוקות והיו צרותיהן, אלו שאין

לעיל, שבארנו כמו הייבום, ומן החליצה מן fÓe‰הללו ‰fÓ ‡ˆz≈≈ƒ∆ƒ∆
היבם, ומן לו שנישאה הבעל מן הצרה תצא –el‡‰ ÌÈÎc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈

da היינו בה, נוהגים הקודמת במשנה שנישנו הדברים אותם כל – »
פירות  ולא כתובה לא לה ואין מהיבם, וחליצה מהבעל גט שצריכה

בגמ  וכו'. ממזר והולד עקיבא וכו', רבי שמשנתנו מבואר, ביבמות רא
לאוין; בחייבי ממזר יש הסובר: היא,   
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חליצתה  או ביאתה – ומת נשים, לשתי נשוי שהיה "מי שנינו: יא) (ד, יבמות במסכת
אחד, אח של נשיו שתי לחלוץ או לייבם שאסור כלומר צרתה", פוטרת מהן אחת של
ואינו  בונה, הוא אחד בית – אחיו" בית את יבנה לא "אשר ט): כה, (דברים שנאמר
חולץ, הוא אחד בית – הנעל" חלוץ "בית י): שם, (שם נאמר וכן בתים; שני בונה
"ואם  ז-ט): שם, (שם שנאמר אחת, ולחלוץ אחת לייבם אסור כן בתים. שני חולץ ואינו
שכל  מכאן, מייבם; חפץ אם אבל נעלו", וחלצה יבמתו... את לקחת האיש יחפוץ לא
לפיכך  לחליצה. עולה אינה לייבום עולה שאינה וכל לחליצה, עולה לייבום העולה
ללמד, באה משנתנו אדם. לכל להינשא מותרת צרתה מהן, אחת חולץ או מייבם כשהוא
שהיא  שנתייבמה זו נמצאה כך ואחר לעיל, האמור סמך על לאחר נישאה הצרה שאם

בה. נוהגים ה) (משנה לעיל שנישנו הדברים כל איילונית,

BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰,אדם לכל להינשא צרתה הותרה זה ידי ועל – «≈∆¿ƒ¿
לעיל, שבארנו Ê‡˙כמו ‰‡ˆÓÂ ,Á‡Ï ˙‡OÂ d˙ˆ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»»»¿ƒ≈¿«≈¿ƒ¿¿»…

– שנתייבמה –˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L,היו טעות קידושי קידושיה והרי – ∆ƒ«¿ƒ
ייבומה  ידי על צרתה נפטרה שלא ומכאן לייבום, זקוקה היתה ולא

חליצה, בלא לאחר שנישאה ונמצא לייבום, היא וזקוקה זה ≈≈zˆ‡של
‰fÓe ‰fÓ,היבם ומן לו שנישאה הבעל מן הצרה תצא –ÏÎÂ ƒ∆ƒ∆¿»

da el‡‰ ÌÈÎc‰ ה במשנה לעיל שנישנו הדברים אותם כל – «¿»ƒ»≈»
לא  לה ואין מהיבם, וחליצה מהבעל גט צריכה שהיא בה, נוהגים

וכו', פירות ולא רבי כתובה לדעת זו משנה ואף וכו'. ממזר והולד
הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו היא, עקיבא
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LÈ‡Ï Ëb ÙBÒ ˙k,אשתו את בו לגרש –‰M‡Ï BLÂ– »«≈≈»ƒ¿»»ƒ»
כתובתה, כשתגבה לבעלה הסופר,ÚËÂ‰שתמסרנו –‰M‡Ï Ëb Ô˙Â ¿»»¿»«≈»ƒ»

שובר, במקום –LÈ‡Ï BLÂ,גט במקום –‰ÊÏ ‰Ê e˙Â– ¿»»ƒ¿»¿∆»∆
והאשה  גט, שהוא היה שסבור השובר, את לאשה הבעל נתן כך ואחר

שובר, במקום הגט את לבעלה ÔÓÊנתנה Á‡Ïe שנישאה לאחר – ¿««¿«
מבעלה, גט שקיבלה היתה שסבורה מתוך BÈˆ‡לאחר, Ëb‰ È‰¬≈«≈≈

‰M‡‰ „iÓ BM‰Â ,LÈ‡‰ „iÓ גיטה קיבלה שלא ונמצא – ƒ«»ƒ¿«»ƒ«»ƒ»
באיסור, לשני ונישאה הראשון בעלה ÏÎÂמידי ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz≈≈ƒ∆ƒ∆¿»
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da el‡‰ ÌÈÎc‰ גט שצריכה בפרקנו, ה במשנה ששנינו כמו – «¿»ƒ»≈»
וכו'. פירות ולא כתובה לא לה ואין ומזה, ‡ÓB:מזה ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈

zÏ‡Ï Ì‡,לאחר שנישאה קודם היינו –‡ˆÈ,הבעל מידי הגט – ƒ¿«¿«»»
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ נתינה משעת מגורשת ותהא הגט, את עכשיו לה ויתן – ≈∆≈

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); מבארים:((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; ויש  אחר גט וצריכה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),–

ÔÓÊ Á‡Ï Ì‡,לאחר נישאה שכבר לאחר היינו –‡ˆÈ הגט – ƒ¿««¿«»»
ומסר  טעה שהסופר הם, ואומרים האשה, מידי והשובר הבעל, מידי
שבארנו  כמו לזה, זה  נתנו כך ואחר הגט, את ולאשה השובר את לבעל

Ëbלעיל, ‰Ê È‰;השני מבעלה יוצאת ואינה –epÓÈ‰ Ïk ‡G ¬≈∆≈»≈∆
ÔBL‡‰ ÔÓ,כלומר הראשון, של כדבריו הכל אין –   ƒ»ƒ

ÈL ÏL B˙eÎÊ „a‡Ï,עכשיו לו נשואה שהיא השני, הבעל של – ¿«≈¿∆≈ƒ
האשה, עם קנוניה הראשון הבעל עשה שמא חוששים, שאנו לפי

השני. מבעלה שתצא כדי השטרות, את –˙kוהחליפו גט –L‚Ï »«¿»≈
CÏÓÂ ,BzL‡ לגרשה,‡˙ שלא –dÏÒt :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈««¿ƒ¿»»

‰p‰k‰ ÔÓ את לגרש בעל רצה שאם כהונה, באיסור שמחמירים – ƒ«¿À»
לגבי  דינה לה, נתנו ולא שנמלך פי על אף הגט, את לה וכתב אשתו
הבעל  ואם לכהן, להינשא היא אסורה הבעל, מת ואם כגרושה, כהונה

לו; היא אסורה כהן, הוא ‡ÌÈÓB:עצמו Ïl‰ ˙Èe ולא נמלך אם ≈ƒ≈¿ƒ
אלא הכהונה, מן פסלה שלא לומר צורך אין הגט, את לה »‡Ûנתן

dÏ B˙pL Èt ÏÚ,הגט את –È‡z ÏÚ שאמר מרע שכיב כגון – «ƒ∆¿»»«¿«
לאשתו  גט  שנתן בריא או זה, מחולי מתי אם מהיום גיטך זה הרי לה:

עד באתי לא אם גיטך זה הרי יום,ואמר: ‰È‡zשלושים ‰NÚ ‡GÂ¿«¬»«¿«
זה בכגון אף בטל, הגט ונמצא התנאי, נתקיים לא –ÔÓ dÏÒt ‡G¿»»ƒ

‰p‰k‰.כלל גרושה דין לה שאין – «¿À»
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במשנתנו: נישנים ענינים –שני הגירושין לאחר עמה ונתייחד אשתו את המגרש
שני. גט הימנו צריכה היא אם הלל, ובית שמאי בית בזה בגט נחלקו שנישאה אשה

ופירוש  הבאה), (במשנה להלן כמבואר מעדיו, מרובים שקשריו מקושר גט והוא קרח,
תיקנו חכמים הדבר:  ומגרשים כעס לידי מהר באים שהיו קפדנים, כהנים משום

כהן  שהרי גרושותיהם, להחזיר יכולים אינם שוב מרוגזם, נחים וכשהם נשותיהם, את
שבינתיים  כדי מהר, לכתבו נוח שאינו מקושר, גט לעשות תיקנו ולפיכך בגרושה, אסור

ב). קס, בתרא בבא (גמרא ויתפייסו כעסם ינוח    שורה כותבים
וכותבים  וחוזרים ותופרים, שתחתיו החלק על הכתב את וכופלים שורות שתי או אחת
וכותבים  חוזרים וכן ותופרים, החלק על השני הכתב את וכופלים יותר, או שורות שתי

נקרא וכפל כפל כל אחדות; פעמים ותופרים השם:וכופלים ומכאן , 
מאחוריו, עד לחתום צריך מקושר, בגט שעושים קשר, כל שעל היא, חכמים ותקנת –

נקרא זה הרי מעדיו, מרובים קשריו ונמצאו עד, עליו חתם שלא קשר שם היה ואם
,כולם שיחתמו הקשרים כמנין לעדים אמר שמא שחוששים, לפי הוא, ופסול

חתומו, כולכם לעדים: אמר הבעל שאם היא, ההלכה והרי חתם, לא מהם אחד כך ואחר
פסול. הגט מהם, אחד חתם ולא

BnÚ ‰ÏÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰,מכן לאחר –taÈ˜c,באכסניה – «¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ«À¿¿ƒ
עמו, שנתייחדה שראוה עדים ‡dÈויש :ÌÈÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ≈»

epÓÈ‰ ‰ÎÈˆ :ÌÈÓB‡ Ïl‰ ˙Èe ;ÈL Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈ¿̂ƒ»≈∆≈≈ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿ƒ»≈∆
ÈL Ëb אנו שנתייחדו, עדים ויש הואיל הלל, בית שסוברים – ≈≈ƒ

שלבם  מאחר כלומר ביאה", עדי הם הם ייחוד עדי הם "הם אומרים:
אדם  שאין וכיון הייחוד, בשעת עליה בא בודאי בזו, זה ורגיל גס
קידושין, לשם עליה בא ודאי זנות, בעילת בעילתו עושה מישראל
בית  אבל שני; גט הימנו צריכה הלכך עדים, בפני שקידשה ונמצא
ביאה", עדי הם הם ייחוד עדי הם "הם אומרים שאין סוברים, שמאי
עליה, שבא ראיה זו אין עמו, שנתייחדה שראוה פי על שאף כלומר
צריכה  אינה שמאי בית לדעת הלכך שנבעלה, שראוה עדים שיעידו עד

שני. גט שני?‡È˙ÓÈממנו גט הימנו שצריכה הלל, בית סוברים – ≈»«
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰Lb˙pL ÔÓÊa שבארנו כמו בה, גס שלבו מפני – ƒ¿«∆ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ

שמאי,ÌÈ„BÓeלעיל; לבית הלל בית מודים אבל –ÔÓ ‰Lb˙a ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈÒe‡‰,בפונדקי עמו ולנה –,ÈL Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡L »≈ƒ∆≈»¿ƒ»≈∆≈≈ƒ

da Òb BaÏ ÔÈ‡L ÈtÓ בא שמא חוששים ואין בה, רגיל שאינו – ƒ¿≈∆≈ƒ«»
˜Áעליה. Ë‚a dÒk הראשון מבעלה שנתגרשה אשה הנושא – ¿»»¿≈≈≈«

פסול, גט והוא מעדיו, מרובים שקשריו מקושר גט היינו קרח, בגט
משנתנו , לבאור בהקדמה שבארנו ÏÎÂכמו ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz≈≈ƒ∆ƒ∆¿»

da el‡‰ ÌÈÎc‰ בפרקנו ה במשנה שנימנו הדברים אותם כל – «¿»ƒ»≈»
מזה  גט שצריכה היינו בה, ולא נוהגים כתובה לא לה ואין ומזה,

כל  הסובר: היא מאיר רבי משנתנו – וכו'. ממזר והולד וכו', פירות
סוברים  יש אבל ממזר. הולד בגיטין חכמים שטבעו ממטבע המשנה

בלבד. מבעלה שתצא אלא גורם הפסול ואין ממזר, שאינו 
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בענין ממשיכה משנתנו ,ללמדנו המשנה ובאה הקודמת, המשנה בסוף שנזכר
חתומים  עדים שאין הקשרים על החתימות השלמת ידי על קרח גט להכשיר שאפשר

הקשרים. מנין משלימים עדים באילו תנאים ונחלקו עליהם,

   



קלו     

            – 
             

        – 
               

             
   –             

     –     –      

                
                         

         
                         

                      
                         

 

שקידושיו  מאלה היה אם אבל בגט; שיור כאן שאין לפי כשר, גט זה הרי בה, תופסים
פסול. והגט שיור, זה הרי בלאו, אלה קידושין על שעוברים פי על אף בה, תופסים

    ‡a‡Ï ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰¬≈«¿À∆∆¿»»»∆»¿«»
dÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÏe ,ÈÎpÏÂ „ÚÏ ,CÈÁ‡Ïe ÈÁ‡Ï ,CÈ‡Ïe¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆∆¿«»¿ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈLec˜ ÂÈÏÚ מאחי ומאביך, מאבי חוץ אדם לכל מותרת את הרי – »»ƒƒ
אפילו  בה , תופסים קידושיו שאין מי ומכל ומנכרי, מעבד ומאחיך,

פנויה, כשהיא אותה אדם,Lkיקדש לכל מתירה הוא שהרי הגט, – »≈
להם, היא אסורה איש אשת איסור בלא אף הגט, מכלל שהוציא ואלו

בגט. שיור כאן אין לפיכך בה, תופסים קידושיהם ואין  
ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ חוץ – ¬≈«¿À∆∆¿»»»∆»«¿»»¿…≈»

אלמנה, כשהיא גדול ÁÂמכהן ‰LebËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏ או – ¿»«¬»¿…≈∆¿
חלוצה, או גרושה כשהיא הדיוט מכהן Ï‡NÈÏ,חוץ ‰È˙e ˙ÊÓÓ«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔÈ˙Ïe ÊÓÓÏ Ï‡NÈ ˙a– ונאמר העריות, מאחת ולד הוא «ƒ¿»≈¿«¿≈¿»ƒ
גגגג):):):):עליו כגכגכגכג,,,, ה'".((((דבריםדבריםדבריםדברים בקהל ממזר יבוא הגבעונים "לא מן הוא

ונקראים יהושע, בימי הכתובשנתגיירו שם כזכזכזכז):):):):על טטטט,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"     עליהם וגזר מים", ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע
בהם, להתחתן שאסור דוד כך ואחר ÂÈÏÚיהושע dÏ LiL ÈÓ ÏÎÏe¿»ƒ∆∆»»»

ÔÈLec˜ תופסים קידושיו פנויה כשהיא אותה מקדש הוא שאם – ƒƒ
Úa‰בה, elÙ‡ שעוברים בעבירה, נעשים שהקידושין פי על אף – ¬ƒ«¬≈»

בלאו, שיש ÏeÒtעליהם ונמצא אדם, לכל מתירה הוא שאין הגט, – »
גדול, לכהן "אלמנה המשנה שנקטה  מה גט. של בהיתרו שיור כאן
המשנה  רגילה שכך משום אלא זה אין הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה
ולכהן  גדול לכהן נאסרת האשה כאן שהרי הלאווין, חייבי את לפרוט
להיות  צריכה ואינה עכשיו, מקבלת שהיא הזה הגט מחמת הדיוט
להשמיע  באה שמשנתנו ואפשר עליהם. להאסר כדי וגרושה, אלמנה
שיור  זה הרי גמורה, גרושה או אלמנה שהיתה פי על שאף רבותא,

לאו חיוב אלא כאן שאין כיון ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בגט,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לכל  מותרת את "הרי לה שאמר אשתו את במגרש הקודמות במשניות שלמדנו לאחר
"הרי  הוא: שעיקרו בכלל, הגט של נוסחו בענין ללמד משנתנו באה מפלוני", חוץ אדם

אדם". לכל מותרת את

BÙebËb ÏL:הגט של נוסחו עיקר –Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ ∆≈¬≈«¿À∆∆¿»»»
הגט של מתורפו היא זו שפיסקה ב), ג, (לעיל הזכרנו וכבר ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).–

:ÓB‡ ‰„e‰È Èa:הנוסח את בו לכתוב גם ÈÂ‰Ècצריך ÔÈ„Â «ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈeht Ë‚Â ÔÈ˜eaL ˙b‡Â ÔÈÎez ÙÒ ,È‡pÓ ÈÎÈÏ וזה – ƒƒƒ«≈∆≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿≈ƒƒ
פיטורין, וגט עיזובין ואיגרת גירושין ספר ממני לך «¿C‰ÓÏƒשיהא

ÔÈaˆ˙c b ÏÎÏ ‡Ò˙‰Ï.שתרצי אדם לכל להינשא ללכת – ¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿«ƒ

מותרת  את "הרי אלא יכתוב לא אם יהודה, רבי שלדעת מבואר, בגמרא
לומר  אפשר שכן זה, בגט מגרשה שהוא הוכחה כל אין אדם", לכל
בלבד, לראיה אלא אינו והשטר בלבד, בדיבור אלא מגרשה שאינו
מוכח  שיהא כדי וכו', מינאי" ליכי דיהוי "ודין לכתוב צריך לפיכך
פי  על שאף סוברים, חכמים אבל מגרשה. הוא זה שבגט הגט, מתוך
הן  לה ונתינתו הגט כתיבת הרי מינאי", ליכי דיהוי "ודין כותב שאינו

מגרשה. הוא זה שבגט מספיקה, הוכחה  ;;;; רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם))))

eÁLברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). Ëb ÏL BÙeb שחרור שטר של נוסחו עיקר – ∆≈ƒ¬
לעבדים: ÔÈÁהניתן ˙a z‡ È‰:אוCÓˆÚÏ z‡ È‰ משנתנו – ¬≈«¿«…ƒ¬≈«¿¿«¿≈

אשה. בגט שעוסקת לפי לשפחה, הניתן שחרור שטר בלשון נקטה
גורסים: יש ברם,       שכן קמוצה), (מ"ם

ל  גם ומכוון "אתה", של תרגומו זכר."את"

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈhb ‰L,להלן המפורטים –ÔÈÏeÒt,סופרים מדברי – ¿»ƒƒ¿ƒ
זה, בגט להינשא לאשה אסור O‡˙ולכתחילה Ì‡Â,ובדיעבד – ¿ƒƒ≈

נישאה, Lkאם „Ïe‰ שכל הסובר, מאיר רבי שאף אמרו, בגמרא – «»»»≈
מודה  ממזר, והולד יוציא בגיטין, חכמים שטבעו ממטבע המשנה
הולד  ייפסל שלא המטבע היה שכך כשר, שהוולד אלו, גיטין בשלושה

ב ב ב ב ).).).).באלו גגגג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  :הגיטין B„Èשלושת ˙Îa ˙k»«ƒ¿«»
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â חתמו לא אבל ידו, בכתב הגט את הבעל כתב – ¿≈»»≈ƒ

הם  חתימה שעדי הסובר, מאיר רבי לדעת היא משנתנו עדים. עליו
הגט  את פסלו שחכמים אלא עדים, כמאה הריהו ידו וכתב הכורתים,
לפי  או עדים; ללא סופר בכתב להכשיר יבואו שמא גזירה לכתחילה,
לכתוב  הוא יכול עדים, עליו ואין שהואיל זמן, בו שאין כגט שהוא

שירצה. זמן איזה ÔÓÊבו Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LÈ הסופר כתב – ≈»»≈ƒ¿≈¿«
זה  גט כתיבתו, זמן בו נכתב לא אבל עדים, עליו וחתמו הגט את

בגט, זמן לכתוב היא חכמים תקנת שכן הוא, פסול לכתחילה 
    שאם חשש, יש אחותו, בת היא אשתו שאם כלומר

זמן  בלא גט לה ויכתוב מיתה, תתחייב שלא עליה יחוס תחתיו, תזנה
גירשתיה; שזינתה קודם ויאמר:   אין הגירושין שמזמן

הבעל  ילך בגט, זמן יהיה לא ואם אשתו, של מלוג בנכסי פירות לבעל
מכרתי. הגירושין לפני יאמר: בדין וכשתתבענו נכסיה, מפירות וימכור

בו  שאין גט ולפיכך לכתחילה, אלא אינה זו תקנה מקום זמן מכל
כשר. הולד זה, בגט נישאה אם בדיעבד אבל ÔÓÊפסול, Ba LÈ∆¿«

„Á‡ „Ú ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â בכגון כאן שמדובר בגמרא, מפרשים יש – ¿≈∆»≈∆»
על  שאף להשמיענו, המשנה ובאה ידו, בכתב הגט את הבעל שכתב
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ÂÈÏÚ ÔÈÓÈÏLÓ Ïk‰ ,Á˜ Ëb ואפילו עבד ואפילו קרוב אפילו – ≈≈≈««…«¿ƒƒ»»
לפי חתומים, שאינם הקשרים את בחתימותיהם משלימים שאין גזלן

בבית  זמן לאחר הגט כשיצא שמא בלבד, חשש משום אלא זו השלמה
שבגט  הקשרים כמנין עדים הזמין שהבעל סבורים שיהיו יפסלוהו, דין
אנחנו  אם הלכך הקודמת, במשנה שבארנו כמו כולם, בו חתמו ולא
את  להשלים מותר הקשרים, כמנין עדים הבעל הזמין שלא יודעים
יבוא  שלא כדי אלא חותמים אינם שהרי עדות, בפסולי אף הקשרים

הגט; את לפסול אחר דין Òpבית Ôa Èc שאין מבואר, בגמרא – ƒ¿≈∆«»
שיהא  כלומר עדים, שלושה עליו חתמו כן אם אלא כשר מקושר גט
בגט  אלא עוסקת משנתנו שאין ומכאן, קשרים; שלושה לפחות בו
שלושה  הפחות לכל בו וחתומים קשרים משלושה יותר בו שיש מקושר
את  משלימים עדות פסולי שאף ננס בן סובר זה בכגון כשרים, עדים

לעיל. שבארנו כמו ÔÈÓÈÏLÓהקשרים, ÔÈ‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈≈«¿ƒƒ
Á‡ ÌB˜Óa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈB˜ ‡l‡ ÂÈÏÚ עקיבא רבי – »»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»«≈

עדים  אלא הקשרים את משלימים שאין וסובר, ננס בן על חולק
לא  אבל לו, קרובים שאינם לאחר להעיד כשרים שהם קרוביֿמשפחה,
לחשוש, יש בעבד שכן עדות, בשום להעיד ראויים שאינם וגזלן, עבד
שמא  לחשוש, יש ובגזלן ישראל, בבת ויתירוהו שנשתחרר יאמרו שמא
כן  שאין מה אחרת, לעדות אף אותו ויכשירו תשובה שעשה יאמרו

חשש ואין קרוב, שהוא בו יודעים שכולם שהיא.בקרוב, תקלה לאיזו
ÂÈ„ÚÓ ÔÈaÓ ÂÈLwL Ïk ?Á˜ Ëb e‰ÊÈ‡Â שקשריו מקושר גט – ¿≈∆≈≈≈«»∆¿»»¿Àƒ≈≈»

אמרו, בגמרא הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו מעדיו, מרובים
משלימים  אין הכל לדברי שניים ועדיו שלושה קשריו שהיו מקושר שגט
אלא  ננס, בן בדברי לעיל הזכרנו שכבר כמו בגזלן, או בעבד אותו
הואיל  בקרוב, שמשלימים אומר אחד אמוראים: נחלקו קרוב שלגבי
אין  בקרוב שאף אומר, ואחד עדים; בשלושה צורך אין התורה ומן

פשוט. בגט שניים כדין מקושר בגט עדים שלושה שכן משלימים,
  והשאר בלבד פסול אחד בעד אלא משלימים אין מקום ומכל

כשרים כולם שיהיו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).צריך ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

לבינה  בינו לגמרי כורת הגט שיהא הגירושים שמעיקרי למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר
גט: של "גופו שנו: ג) (משנה ולהלן ושייכות. רשות עליה לו תישאר ולא 

   במי דנה משנתנו אדם. לכל ומתירה אשתו את פוטר שהבעל היינו – "
רבי  בזה ונחלקו מפלוני". חוץ אדם לכל מותרת את "הרי לה: ואמר לאשתו, גט שנתן

וחכמים. אליעזר

BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰,כשר בגט –dÏ Ó‡Â:הגט מסירת בשעת – «¿»≈∆ƒ¿¿»«»

ÈBÏÙÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰,מפלוני חוץ כלומר – ¬≈«¿À∆∆¿»»»∆»ƒ¿ƒ
ÈzÓ ÊÚÈÏ‡ Èa כפי מפלוני, חוץ אדם לכל זה בגט שתינשא – «ƒ¡ƒ∆∆«ƒ

היא  הרי מקום מכל בגט, שיור כאן שיש פי על ואף לה; שאמר
בכהנים  שנאמר לפי אליעזר, רבי של טעמו מבואר בגמרא מגורשת.

זזזז):):):): כא כא כא כא ,,,, "ואשה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא   נתגרשה לא אפילו – יקחו" לא
לכל  מותרת את ואין ממני מגורשת את הרי לה: שאמר מאישה, אלא
מדברי  בכהונה שפוסל הגט" "ריח וזהו הכהונה, מן נפסלה אדם,
מאישה  נתגרשה אלא אדם לשום הותרה לא שאפילו וכיון סופרים,
גמור  גט חשוב שיהא הוא דין לכהונה, לפוסלה גט זה הרי בלבד

מפלוני חוץ אדם לכל בבבב););););כשהתירה פבפבפבפב,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין –––– ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  רשרשרשרש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ,,,,

ÔÈÒB‡ ÌÈÓÎÁÂ שיור כאן ויש שהואיל זה, בגט להינשא לה – «¬»ƒ¿ƒ
מגורשת  אינה אדם , לכל מתירה שאינו בהיתרו, הבעל ששייר בגט,
היא  עדיין פלוני אותו שלגבי לפי לגמרי, כורת הגט אין שהרי בו,
פוסל  הגט" ש"ריח וזה כריתות". "ספר כאן ואין בבעלה, קשורה

חומרה. משום אלא אינו ‰pÓÈ‰לכהונה epÏhÈ ?‰NÚÈ „ˆÈk– ≈««¬∆ƒ¿∆≈∆»
הגט, את ממנה ‡zיטול È‰ :dÏ Ó‡ÈÂ ,dÏ epzÈÂ ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿∆»¿…«»¬≈«¿

Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ,ח (לעיל חוב" שטר "כנסי שבעניין פי על ואף – À∆∆¿»»»
שנינו: ב)     ולחזור ממנה ליטלו צריך ואינו

להיפסל  קנאתו ראשונה בנתינה שגם כיון הדבר, שונה כאן לה, וליתנו
אמירתו  אין שוב הראשון, תנאֹו מנת על בו שזכתה ומאחר לכהונה, בו

לה ויתננו ויחזור הימנה יטלנו כן אם אלא פד פד פד פד ,,,,מועילה ורשורשורשורש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

BÎB˙aב ב ב ב ).).).). B˙k Ì‡Â,הגט בתוך לפלוני" "אלא התנאי את כתב – ¿ƒ¿»¿
ÏeÒt ,B˜ÁÓe ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ על אלא הגט נכתב שלא לפי – ««ƒ∆»«¿»»

כריתות כאן ואין זה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).תנאי

את  "הרי לאשתו: הבעל כשאמר אלא חכמים אסרו שלא בגמרא, דעה יש
גיטך זה הרי לה: אמר אם אבל מפלוני", חוץ אדם לכל מותרת     שלא

במסירת  אדם לכל התירה שהרי גט, שהוא מודים חכמים אף לפלוני, תינשאי
שמתנה  אחר תנאי ככל זה והרי לפלוני, תינשא שלא עמה שהתנה אלא הגט,

הפוסקים רוב דעת וכן הגט. נתינת בשעת הבעל  ,ברם
התנאי  נכתב שלא פי על אף הגט, כתיבת קודם בגט אדם שמתנה תנאי כל
כריתות"; "ספר אינו הגט שנכתב ובשעה הואיל פסול, הגט מקום מכל בתוכו,
הגט  נתינת בשעת אלא להתנות שרוצה מה בגט מתנה הבעל אין ולפיכך

             

ב ה נ ש מ ר ו א ב

מפלוני", חוץ אדם לכל מותרת את "הרי לה ואמר אשתו את במגרש ממשיכה משנתנו

קידושיו  שאין מאלה הוא הגט מכלל שהוציאו פלוני אותו שאם ללמד, המשנה ובאה

   



קלז      

            – 
             

        – 
               

             
   –             

     –     –      

                
                         

         
                         

                      
                         

 

שקידושיו  מאלה היה אם אבל בגט; שיור כאן שאין לפי כשר, גט זה הרי בה, תופסים
פסול. והגט שיור, זה הרי בלאו, אלה קידושין על שעוברים פי על אף בה, תופסים

    ‡a‡Ï ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰¬≈«¿À∆∆¿»»»∆»¿«»
dÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÏe ,ÈÎpÏÂ „ÚÏ ,CÈÁ‡Ïe ÈÁ‡Ï ,CÈ‡Ïe¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆∆¿«»¿ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈLec˜ ÂÈÏÚ מאחי ומאביך, מאבי חוץ אדם לכל מותרת את הרי – »»ƒƒ
אפילו  בה , תופסים קידושיו שאין מי ומכל ומנכרי, מעבד ומאחיך,

פנויה, כשהיא אותה אדם,Lkיקדש לכל מתירה הוא שהרי הגט, – »≈
להם, היא אסורה איש אשת איסור בלא אף הגט, מכלל שהוציא ואלו

בגט. שיור כאן אין לפיכך בה, תופסים קידושיהם ואין  
ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ חוץ – ¬≈«¿À∆∆¿»»»∆»«¿»»¿…≈»

אלמנה, כשהיא גדול ÁÂמכהן ‰LebËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏ או – ¿»«¬»¿…≈∆¿
חלוצה, או גרושה כשהיא הדיוט מכהן Ï‡NÈÏ,חוץ ‰È˙e ˙ÊÓÓ«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔÈ˙Ïe ÊÓÓÏ Ï‡NÈ ˙a– ונאמר העריות, מאחת ולד הוא «ƒ¿»≈¿«¿≈¿»ƒ
גגגג):):):):עליו כגכגכגכג,,,, ה'".((((דבריםדבריםדבריםדברים בקהל ממזר יבוא הגבעונים "לא מן הוא

ונקראים יהושע, בימי הכתובשנתגיירו שם כזכזכזכז):):):):על טטטט,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"     עליהם וגזר מים", ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע
בהם, להתחתן שאסור דוד כך ואחר ÂÈÏÚיהושע dÏ LiL ÈÓ ÏÎÏe¿»ƒ∆∆»»»

ÔÈLec˜ תופסים קידושיו פנויה כשהיא אותה מקדש הוא שאם – ƒƒ
Úa‰בה, elÙ‡ שעוברים בעבירה, נעשים שהקידושין פי על אף – ¬ƒ«¬≈»

בלאו, שיש ÏeÒtעליהם ונמצא אדם, לכל מתירה הוא שאין הגט, – »
גדול, לכהן "אלמנה המשנה שנקטה  מה גט. של בהיתרו שיור כאן
המשנה  רגילה שכך משום אלא זה אין הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה
ולכהן  גדול לכהן נאסרת האשה כאן שהרי הלאווין, חייבי את לפרוט
להיות  צריכה ואינה עכשיו, מקבלת שהיא הזה הגט מחמת הדיוט
להשמיע  באה שמשנתנו ואפשר עליהם. להאסר כדי וגרושה, אלמנה
שיור  זה הרי גמורה, גרושה או אלמנה שהיתה פי על שאף רבותא,

לאו חיוב אלא כאן שאין כיון ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בגט,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לכל  מותרת את "הרי לה שאמר אשתו את במגרש הקודמות במשניות שלמדנו לאחר
"הרי  הוא: שעיקרו בכלל, הגט של נוסחו בענין ללמד משנתנו באה מפלוני", חוץ אדם

אדם". לכל מותרת את

BÙebËb ÏL:הגט של נוסחו עיקר –Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ ∆≈¬≈«¿À∆∆¿»»»
הגט של מתורפו היא זו שפיסקה ב), ג, (לעיל הזכרנו וכבר ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).–

:ÓB‡ ‰„e‰È Èa:הנוסח את בו לכתוב גם ÈÂ‰Ècצריך ÔÈ„Â «ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈeht Ë‚Â ÔÈ˜eaL ˙b‡Â ÔÈÎez ÙÒ ,È‡pÓ ÈÎÈÏ וזה – ƒƒƒ«≈∆≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿≈ƒƒ
פיטורין, וגט עיזובין ואיגרת גירושין ספר ממני לך «¿C‰ÓÏƒשיהא

ÔÈaˆ˙c b ÏÎÏ ‡Ò˙‰Ï.שתרצי אדם לכל להינשא ללכת – ¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿«ƒ

מותרת  את "הרי אלא יכתוב לא אם יהודה, רבי שלדעת מבואר, בגמרא
לומר  אפשר שכן זה, בגט מגרשה שהוא הוכחה כל אין אדם", לכל
בלבד, לראיה אלא אינו והשטר בלבד, בדיבור אלא מגרשה שאינו
מוכח  שיהא כדי וכו', מינאי" ליכי דיהוי "ודין לכתוב צריך לפיכך
פי  על שאף סוברים, חכמים אבל מגרשה. הוא זה שבגט הגט, מתוך
הן  לה ונתינתו הגט כתיבת הרי מינאי", ליכי דיהוי "ודין כותב שאינו

מגרשה. הוא זה שבגט מספיקה, הוכחה  ;;;; רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם))))

eÁLברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). Ëb ÏL BÙeb שחרור שטר של נוסחו עיקר – ∆≈ƒ¬
לעבדים: ÔÈÁהניתן ˙a z‡ È‰:אוCÓˆÚÏ z‡ È‰ משנתנו – ¬≈«¿«…ƒ¬≈«¿¿«¿≈

אשה. בגט שעוסקת לפי לשפחה, הניתן שחרור שטר בלשון נקטה
גורסים: יש ברם,       שכן קמוצה), (מ"ם

ל  גם ומכוון "אתה", של תרגומו זכר."את"

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈhb ‰L,להלן המפורטים –ÔÈÏeÒt,סופרים מדברי – ¿»ƒƒ¿ƒ
זה, בגט להינשא לאשה אסור O‡˙ולכתחילה Ì‡Â,ובדיעבד – ¿ƒƒ≈

נישאה, Lkאם „Ïe‰ שכל הסובר, מאיר רבי שאף אמרו, בגמרא – «»»»≈
מודה  ממזר, והולד יוציא בגיטין, חכמים שטבעו ממטבע המשנה
הולד  ייפסל שלא המטבע היה שכך כשר, שהוולד אלו, גיטין בשלושה

ב ב ב ב ).).).).באלו גגגג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  :הגיטין B„Èשלושת ˙Îa ˙k»«ƒ¿«»
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â חתמו לא אבל ידו, בכתב הגט את הבעל כתב – ¿≈»»≈ƒ

הם  חתימה שעדי הסובר, מאיר רבי לדעת היא משנתנו עדים. עליו
הגט  את פסלו שחכמים אלא עדים, כמאה הריהו ידו וכתב הכורתים,
לפי  או עדים; ללא סופר בכתב להכשיר יבואו שמא גזירה לכתחילה,
לכתוב  הוא יכול עדים, עליו ואין שהואיל זמן, בו שאין כגט שהוא

שירצה. זמן איזה ÔÓÊבו Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LÈ הסופר כתב – ≈»»≈ƒ¿≈¿«
זה  גט כתיבתו, זמן בו נכתב לא אבל עדים, עליו וחתמו הגט את

בגט, זמן לכתוב היא חכמים תקנת שכן הוא, פסול לכתחילה 
    שאם חשש, יש אחותו, בת היא אשתו שאם כלומר

זמן  בלא גט לה ויכתוב מיתה, תתחייב שלא עליה יחוס תחתיו, תזנה
גירשתיה; שזינתה קודם ויאמר:   אין הגירושין שמזמן

הבעל  ילך בגט, זמן יהיה לא ואם אשתו, של מלוג בנכסי פירות לבעל
מכרתי. הגירושין לפני יאמר: בדין וכשתתבענו נכסיה, מפירות וימכור

בו  שאין גט ולפיכך לכתחילה, אלא אינה זו תקנה מקום זמן מכל
כשר. הולד זה, בגט נישאה אם בדיעבד אבל ÔÓÊפסול, Ba LÈ∆¿«

„Á‡ „Ú ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â בכגון כאן שמדובר בגמרא, מפרשים יש – ¿≈∆»≈∆»
על  שאף להשמיענו, המשנה ובאה ידו, בכתב הגט את הבעל שכתב

   



קלח    

      
הונא: רב דברי את מפרשת הגמרא א: עמוד מו ד    

    :הגמרא 'סופו שואלת הונא רב אמר מה לעני  
 :הגמרא משיבה   שסופו היא, הונא רב כוונת  

    ,הונא רב דברי מתפרשי וכ בטומאה. נעשה אינו  
איבריו, הקטרת דהיינו סופו, אבל הטומאה. את דוחה דמו, וזריקת שחיטתו דהיינו תחילתו,

העולה. איברי הקרבת מפני ג נדחית שבת אמנ הטומאה. את דוחי אינ
 סופו       בערב נשחט א  

דהיינו  תחילתו, הונא, רב דברי מתפרשי וכ בשבת. קריבי שנותרו האיברי אי שבת,

הקטרת  דהיינו סופו, אבל השבת. את דוחה והקטרתו, דמו וזריקת שחיטתו שבת, של תמיד

הקרבת  מפני ג נדחית טומאה אמנ השבת. את דוחי אינ שבת, מערב שנותרו איברי

שנותרו. העולה איברי

הונא: רב בדברי שנאמרו בביאורי דנה הגמרא     
לדברי   דברי  :דבריו את אביי ומבאר   

 ב ,כא מדוע  משו ,איברי הקטרת מחמת שנדחית סובר אתה 
ב)בה כט לי(במדבר להקריב מר'שנעשה מכ ונלמד  ְְְְִִִַ

לעני ,כ א ,לדרוש יש    כ   
   משו שנדחית, והיינו  לעני ,כ א 

 ,לדרוש יש   
 ,לאביי רבה תיר       :דבריו את רבה ומבאר   שיש כיו 

 די את התמיד להשוות כ,של ומשו 
דחיית לעני ב: עמוד מו ד ,דני אנו עליו זה תמיד של    שיזרוק טהור כה אי א שהרי 

,כ וא ,הד את זורק טמא כה ,הד איבריו,את הקטרת דהיינו דחיית די אבל הטומאה. את  של 
זה תמיד    ,שבת לפני דמו נזרק וג שבת, בערב נשחט כבר שהרי   .השבת את 

וכ    ש משו     לדי ההקטרה די את להשוות שצרי סובר אינו הוא  
איסור ,ולכ השחיטה.    בגד הוא ציבור קרב שלגבי ,'הותרה' ר   הקטרת ואפילו השבת, את 

איסור אבל שבת. איסור דוחי שבת ערב של תמיד איברי   ,'דחויה' בגדר רק היא ציבור קרבנות שלגבי  
דווקא ,כ א   הכפרה שהרי ובזריקה,הוא, בשחיטה אבלתלויה הטומאה, את    

הוא, .בטומאה האיברי את מקריבי אי ולכ הטומאה, את 
החיצו מזבח של אש לגבי שנאמר כיבוי באיסור דנה ו)הגמרא ו כיבוי (ויקרא א בזה כלול הא תכה', לא הזח על קד מיד א'ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ומנורה: קטורת של גחלי  לצור שחתה [גחלי]     שעבר משו מלקות, 
ו  תכה', 'לא של הלאו על   ְִֶֹ

:מחלוקת את הגמרא עדיי ומבארת כשה אות שחתה אחר הגחלי את    [ורבא [אביי 
 מודה רבא ואפילו המזבח'.בזה, 'אש נחשבי ה שעדיי כיו  באופ   

מהמזבח. שהוריד לאחר הגחלי את כשכיבה   מהמזבח,משו הורדת לאחר שא   ו  
    הלאו בכלל אינה וממילא המזבח', 'אש מכלל בזה אותה ניתק מהמזבח, והורידה האש את שניתק כיו  

המזבח. אש על שנאמר תכבה' 'לא של

הגמרא: שואלת                 
אבוה, בר רבה סובר מי רקכשיטת שסובר נעמיד בכלל וכי עדיי היא לרצפה המזבח גבי מעל אותה שהורידו גחלת שג שאמר 

הגמרא: משיבה כיבויה. על וחייב המזבח אש סובר אבוה בר שרבה תאמר א אפילו ,ומנורה מחתה אש כיבוי בדי 
והיינו, .המקרי בי לחלק שיש כיו לדבריו, סתירה זה אישהגחלת משו חייב המכבה אבוה, בר רבה בדברי   

 אבל הורדתה, לאחר א המזבח אש בכלל היא לכ ,סת הורדה אלא אחרת, מצוה לצור מהמזבח והורדה נותקה לא  
ש  משו היינו פטור, שהמכבה רבא בדברי   של אחרת מצוה קיו לצור נעשה מהמזבח והורדת הגחלי ניתוק  

המזבח. אש בכלל הגחלי שאי גור זה וצור למנורה, או למחתה מהמזבח גחלי לקיחת
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בו  תינשא ולא הוא, פסול גט אחד, עד עליו וחתום זמן בו שיש פי
הגט, את הסופר שכתב בכגון כאן שמדובר מפרשים, ויש לכתחילה.
הולד  זה, בגט נישאה אם כן פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה

שני. עד במקום הוא שהסופר GLכשר, el‡ È‰;ÔÈÏeÒt ÔÈhb ‰L ¬≈≈¿»ƒƒ¿ƒ
Lk „Ïe‰ ,˙‡O Ì‡Â שהמניין מבואר, בגמרא שבארנו. כמו – ¿ƒƒ≈«»»»≈

ישן  בגט נתגרשה אשה שאם ד), ח, (לעיל ישן גט למעט בא ברישא
מלכות  לשום שנכתב גט למעט בא כן לכתחילה; להינשא מותרת
הולד  בדיעבד, אפילו בו, נישאה שאם ה), ח, (לעיל וכו' הוגנת שאינה
שהביא  שליח  כגון תקנה, לו שיש גט למעט בא בסיפא והמנין ממזר;
ממנה  יטלנו  נחתם", ובפני נכתב "בפני אמר ולא הים ממדינת גט

נחתם". ובפני נכתב "בפני ויאמר שניים בפני לה ויתננו Èa«ƒויחזור
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ עדים חתמו שלא – ∆¿»»≈««ƒ∆≈»»≈ƒ

ידו , בכתב הבעל כתבו לא ואף הגט, ÈÙaעל dÏ B˙pL ‡l‡∆»∆¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú,מסירה עדי שהיו היינו –Lk,לכתחילה בו להינשא הגט, – ≈ƒ»≈

הכורתים, הם מסירה שעדי ÌÈ„aÚLÓלפי ÌÈÒÎpÓ ‰B‚Â והאשה – ¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ
לאחרים, הבעל שמכרם מנכסים אפילו כתובתה את זה בגט גובה

ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L– ∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ»»
מס  עדי ימותו מחתימים שמא הלכך הגט , על ויערער הבעל ויבוא ירה

כמו  בחותמיו, יתקיים הגט, על ויערער הבעל יבוא שאם עדים, בו
ג). ד, (לעיל בארנו שכבר

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÂL ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ÌÈL ששמותיהם אנשים שני כלומר – ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ»ƒ

ושלחו  לאשתו, גט כתב מהם אחד כל שווים, נשותיהם ושמות שווים
אחד, שליח ידי על הפרטים, בכל שווים שהם הגיטין, שני ¿«¿eÚ˙Â¿ƒאת

חברו, משל ואיזה זה משל גט איזה מכירים ואין הללו, הגיטין שני –
BÊÏ Ì‰ÈLe BÊÏ Ì‰ÈL Ô˙B.בגיטה מתגרשת אחת כל ונמצאת – ≈¿≈∆»¿≈∆»
Ì‰Ó „Á‡ „‡ Ì‡ CÎÈÙÏ שמסרם קודם הגיטין, משני אחד – ¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆

לנשים, ÏËaהשליח ÈM‰ È‰ משניהם מי של יודעים שאין לפי – ¬≈«≈ƒ»≈
או  מהן לאחת נתנו ואם לזו. ולא לזו לא הגט ינתן לא ולכן הוא,

גירושין ספק זה הרי CB˙a((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).לשתיהן, ÏÏk e˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿»¿
Ëb‰ לחמשת אחד וזמן כולל נוסח וכתבו נשיהן את שגירשו – «≈

כגון: הגירושין, ˙ÈBÏt ÈBÏÙe ,˙ÈBÏt L‚Ó ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
כולל, באופן הגט נוסח כך ואחר –‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â חתמו – ¿»≈ƒƒ¿«»

ÔÈLkמלמטה, Ôlk,כשרים הגיטין כל –˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ô˙pÈÂ À»¿≈ƒ¿ƒ»≈¿»««¿««
אחת  לכל ליתנו שיש אלא כשר, גט הוא הזה הכולל הגט כלומר –

Á‡Â˙מהן. ˙Á‡ ÏÎÏ ÒÙË e˙k ‰È‰כלומר נוסח – כתוב היה »»»…∆¿»««¿««
פלונית, את פלוני גירש זה ביום כגון: ואשה, אשה לכל גט של מלא
כל  ושוב פלונית, את פלוני גירש זה וביום הגט, נוסח כל כך ואחר

הגט, hÓlÓ‰נוסח ÌÈ„Ú‰Â,האחרון הגט לאחר –ÌÈ„Ú‰L ˙‡ ¿»≈ƒƒ¿«»∆∆»≈ƒ
BnÚ ÔÈ˜ הגט כלומר כאחד, עמו נקראים שהעדים הגט אותו – ƒ¿ƒƒ

לא Lkהאחרון, שמא שחוששים, לפי פסולים, האחרים אבל – »≈
בעדי  ואחת אחת לכל הגט את נתן אם ברם, האחרון. על אלא העידו
הם  מסירה שעדי אלעזר, כרבי היא שהלכה מתגרשות, כולן מסירה,
מהן, אחת יד מתחת יוצא והגט מסירה, עדי שם אין שאם אלא עיקר,

באחרונה כתוב שגיטה זו אלא מגורשת המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אינה ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

   

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה זלמן טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, נהניתי לקרות בו שהתחילו כבר בההכנות לעריכת כנוס תלמידים-ות 

הרשת ביום ההילולא ומסדרים זה בכפר חב"ד, ויה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד. ואפשר 

סופרים  קנאת  תתוסף  עי"ז  שגם  לחוד(  ותלמידות  לחוד  תלמידים  )כמובן  כללית  תמונה  לעשות  כדאי 

המרבה חכמה, אף שמובן שאינו הכרח. ובנ"ל אעורר את אנ"ש שי' להשתתף בהוצאות הכנוס והשי"ת 

יצליחו למלאות תפקידו גם בזה כדבעי.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קלט     

      
הונא: רב דברי את מפרשת הגמרא א: עמוד מו ד    

    :הגמרא 'סופו שואלת הונא רב אמר מה לעני  
 :הגמרא משיבה   שסופו היא, הונא רב כוונת  

    ,הונא רב דברי מתפרשי וכ בטומאה. נעשה אינו  
איבריו, הקטרת דהיינו סופו, אבל הטומאה. את דוחה דמו, וזריקת שחיטתו דהיינו תחילתו,

העולה. איברי הקרבת מפני ג נדחית שבת אמנ הטומאה. את דוחי אינ
 סופו       בערב נשחט א  

דהיינו  תחילתו, הונא, רב דברי מתפרשי וכ בשבת. קריבי שנותרו האיברי אי שבת,

הקטרת  דהיינו סופו, אבל השבת. את דוחה והקטרתו, דמו וזריקת שחיטתו שבת, של תמיד

הקרבת  מפני ג נדחית טומאה אמנ השבת. את דוחי אינ שבת, מערב שנותרו איברי

שנותרו. העולה איברי

הונא: רב בדברי שנאמרו בביאורי דנה הגמרא     
לדברי   דברי  :דבריו את אביי ומבאר   

 ב ,כא מדוע  משו ,איברי הקטרת מחמת שנדחית סובר אתה 
ב)בה כט לי(במדבר להקריב מר'שנעשה מכ ונלמד  ְְְְִִִַ

לעני ,כ א ,לדרוש יש    כ   
   משו שנדחית, והיינו  לעני ,כ א 

 ,לדרוש יש   
 ,לאביי רבה תיר       :דבריו את רבה ומבאר   שיש כיו 

 די את התמיד להשוות כ,של ומשו 
דחיית לעני ב: עמוד מו ד ,דני אנו עליו זה תמיד של    שיזרוק טהור כה אי א שהרי 

,כ וא ,הד את זורק טמא כה ,הד איבריו,את הקטרת דהיינו דחיית די אבל הטומאה. את  של 
זה תמיד    ,שבת לפני דמו נזרק וג שבת, בערב נשחט כבר שהרי   .השבת את 

וכ    ש משו     לדי ההקטרה די את להשוות שצרי סובר אינו הוא  
איסור ,ולכ השחיטה.    בגד הוא ציבור קרב שלגבי ,'הותרה' ר   הקטרת ואפילו השבת, את 

איסור אבל שבת. איסור דוחי שבת ערב של תמיד איברי   ,'דחויה' בגדר רק היא ציבור קרבנות שלגבי  
דווקא ,כ א   הכפרה שהרי ובזריקה,הוא, בשחיטה אבלתלויה הטומאה, את    

הוא, .בטומאה האיברי את מקריבי אי ולכ הטומאה, את 
החיצו מזבח של אש לגבי שנאמר כיבוי באיסור דנה ו)הגמרא ו כיבוי (ויקרא א בזה כלול הא תכה', לא הזח על קד מיד א'ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ומנורה: קטורת של גחלי  לצור שחתה [גחלי]     שעבר משו מלקות, 
ו  תכה', 'לא של הלאו על   ְִֶֹ

:מחלוקת את הגמרא עדיי ומבארת כשה אות שחתה אחר הגחלי את    [ורבא [אביי 
 מודה רבא ואפילו המזבח'.בזה, 'אש נחשבי ה שעדיי כיו  באופ   

מהמזבח. שהוריד לאחר הגחלי את כשכיבה   מהמזבח,משו הורדת לאחר שא   ו  
    הלאו בכלל אינה וממילא המזבח', 'אש מכלל בזה אותה ניתק מהמזבח, והורידה האש את שניתק כיו  

המזבח. אש על שנאמר תכבה' 'לא של

הגמרא: שואלת                 
אבוה, בר רבה סובר מי רקכשיטת שסובר נעמיד בכלל וכי עדיי היא לרצפה המזבח גבי מעל אותה שהורידו גחלת שג שאמר 

הגמרא: משיבה כיבויה. על וחייב המזבח אש סובר אבוה בר שרבה תאמר א אפילו ,ומנורה מחתה אש כיבוי בדי 
והיינו, .המקרי בי לחלק שיש כיו לדבריו, סתירה זה אישהגחלת משו חייב המכבה אבוה, בר רבה בדברי   

 אבל הורדתה, לאחר א המזבח אש בכלל היא לכ ,סת הורדה אלא אחרת, מצוה לצור מהמזבח והורדה נותקה לא  
ש  משו היינו פטור, שהמכבה רבא בדברי   של אחרת מצוה קיו לצור נעשה מהמזבח והורדת הגחלי ניתוק  

המזבח. אש בכלל הגחלי שאי גור זה וצור למנורה, או למחתה מהמזבח גחלי לקיחת
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המשך בעמוד בב
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,oiekn `wc wiqn `kde .dicil diayg`
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב



קסט
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אגרות קודש

 ב"ה,    ה' שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בנש"ק בעל מדות מו"ה חיים שמעון זאב שי'
שלום וברכה!

...במש"כ ע"ד מספר י"ט - יש להעיר ולהאיר ממאמר בעל השמחה די"ט כסלו והוא בתו"א ו, ד. - 

במש"כ ע"ד מספר ל"ו יעויין לקו"ת פקודי ד, ג. שם במדבר ה, ד. שו"ת יהודא יעלה ס"א.
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המשך ביאור למס' שבת ליום שטי עמ' ב

אגרות קודש

]יו"ד שבט, תשט"ו[

ביום ההילולא ביחוד יתחזקו באמונתם בהוי' ובמשה עבדו, ואתפשטותי' בעל ההילולא, ובבטחונם 

מרעיתו,  צאן  לכל  וברוחניות  בגשמיות  והצלחה  ברכות  שיומשכו  ומעורר  ומשמש,  עומד  עתה  אף  אשר 

ושמירת עינא פקיחא דלא ניים, וכפסק רבותינו הזקן והאמצעי והצמח צדק, לא נכון לעקור משכן מפני 

המאורע, כי שם דוקא יצוה הוי' את הברכה והרחמים נחלה בלי מצרים.

בברכה המשתתף בהתועדותם.
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמעון משה שי'

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקרא  הפ"נ,  עם  שבט  מד'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ותוכנו:

א( שאלה בהנוגע לפירות שביעית של נכרים, והשמוש בחשמל אשר באה"ק ת"ו.

כיון שבהאמור כבר שקלו וטרו בזה כו"כ באה"ק ת"ו ובפרט בשנים האחרונות, ועוד שההוראה 

בזה תלוי' בכמה פרטים, יברר בזה אצל גדולי ההוראה על המקום, איך הכריעו בהלכה למעשה.

ב( מקום קביעות מזוזה במרפסת הנמצאת בקומה שני' והכניסה אלי' רק מחדר הפנימי.

מסורה בידי חסידים, שההוראה מרבותינו נשיאינו גם בכגון דא, אשר הכניסה נחשבת היא לחדר 

לשם פותחים הדלת, ויש פתגם בזה מרבותינו, אשר כמדומה ששמעו הרה"ג וכו' מוהר"י לנדא שי' אשר 

במחנם הט' וישאלו נוסח המדוייק של פתגם זה.

ואף  החסידות.  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  בקדש  העלה  מאשר  מזכיר  אינו  אשר  גדול,  לפלא 

שתקותי ששליח עושה שליחותו, והרי כ"א שלוחו של מקום הוא )עיין לקו"ת ר"פ ויקרא א, ג(, והשליחות 

הוא כדבר משנה לשמש את קונו ע"י התורה והמצוה, בכ"ז נפסק הדין ביו"ד בתחלתו שבמקום שיש לברר 

וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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`zax `zkld
åúáåç éãé [áë דקות כשמונה שהוא פרס' 'אכילת פעמיים כדי תוך ה'כביצה' שיעור לאכול יש -47.

zetqede mipeiv
ועיקר 46) יו"ט): סעודת (לענין ס"ד תקכט בסימן עד"ז

שיאכל  להזהר צריך לפיכך אוכל הוא אשר הלחם הוא הסעודה
אכילת  נקרא כביצה שעד מעט מכביצה יותר פת סעודה בכל

עראי.
שלא  ע"י בסוכה מאכילה להמנע יכול (אם סי"ז תרלט ובסימן
טוב  ביום אבל מועד של בחולו אמורים דברים במה פת): יאכל
כמו  מכביצה יותר פת לאכול שחייב החג בתוך שהוא ובשבת

הסוכה. בתוך לאכול צריך רצ"[א] בסי' שנתבאר
לאכול 47) ויש גרם, 54 דהיינו כזיתים כשני הוא כביצה שיעור

שהוא  פרס אכילת כדי תוך של בשיעור מהכזיתים אחד כל
ידים' נטילת 'על ברכת לברך יוכל לא כן לא דאם דקות, כ4-5
לענין  הוא כן ובפרט סי"ח, בקצרה לסעודה נט"י בהל' (כמבואר
י, ס"ק פב סימן בבדה"ש השלחן בקצות כמבואר ויו"ט שבת

ה). ס"ק לו ובסימן
מה  כב סימן מילואים והערות ציונים עם הזקן רבנו סדור וראה
בתכיפות. הכזיתים ב' לאכול יש מדוע ביאר וכן בזה, שהאריך
העיד  3 הערה 101 ע' (פרוס) המבואר הנהנין ברכות ובסדר
חתיכה  ואוכל המוציא, מברך הרבי היה בהתוועדויות כיצד

כזיתים. משני יותר בה והי' מהחלה גדולה
ÈÒ"‡עד"ז48) ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ·,כביצה עראי? אכילת היא וכמה :

ומלא  לביתו חוץ פיו מלא אחת פעם לטעום האדם דרך שכן

מכביצה. יותר מחזיק הבליעה בית שאין כביצה הוא פיו
‡"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ·Â ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא :

אבל) מעט מכביצה (ביותר אותה לקיים יכול הרי שבע הוא אם
מכל  בה]) [יוצא (ואינו עראי סעודת היא שכביצה ואף כביצה

בה). (ויוצא סעודה נקרא שביעה כדי בה שיש מאחר מקום
Ò"‡עד"ז49) ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ· יוצא בכזית שאפילו אומרים (ויש :

בסי' שיתבאר כמו סעודות משלש אחת בכל לכתחלה חובתו ידי
לו). אפשר אם הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר ויש תרל"ט

Ë"ÈÒ ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ·Â שבכל ואומרים זה כל על חולקין ויש :
ביו"ט  כן ואם כזית רק פת לאכול צריך אין ויו"ט שבת סעודות
חוץ  ולאכלו כזית רק לאכול שלא ירצה אם החג שבתוך ושבת
רק  אגב) (בדרך הוזכר ס"ג רסז (ובסימן בידו. הרשות לסוכה

שבת). סעודות חיוב לגבי 'כזית' שיעור
בכל 50) ג' סעודה לקיים שיכול עוד מקילין יש אבל ז: סעיף

מזונות  מיני בורא עליו שמברכים המינים מחמשת העשוי מאכל
בדברים  כן גם לקיימה שיכול עוד מקילין ויש מזון נקרא שהוא
אבל  בהם וכיוצא ודגים בשר כגון הפת את בהן ללפת שדרך

לקיימה. יכול בפירות שאפילו עוד מקילין ויש בפירות לא
בענין  כלל אפשר אי כן אם אלא זה כל על כלל לסמוך ואין
בלא  פת לאכול לו אפשר ואי ביותר שבע שהוא כגון אחר

עצמו. את שיצער

•
zay zekld - jexr ogley

È מאור או ואבנים מעצים שבת במוצאי אור הוציא נכרי ואם
אין  בהיתר בשבת שהודלק מאור או שבת שמערב וגחלים
נר  מהם הנכרי הדליק אם אבל בעצמן אלו אורות על מברכים
מברכים  אין זה נר שעל בהיפך אומרים (ויש עליו מברכים אחר
מישראל  שלא שבת במוצאי נכרי שהדליק נר כל על שגזרו עליו
שהוציא  עצמו אור אותו על אבל בשבת שהדליקו נר משום
עליו  גזרו לא מגחלים או ואבנים מעצים שבת במוצאי הנכרי
או  זה מאור נר ישראל שידליק שניהם לדברי לחוש ויש כלל

הכל): לדברי עליו ויברך זה מנר

‡È לחזור צריך אין מנכרי נכרי שהדליק נר על ובירך עבר אם
בנר  הדין והוא גזרה משום אלא אסור שאין כיון ולברך
בו  שניתוסף לאחר שבת במוצאי עליו בירך אם בשבת שהודלק

גזירה: משום אלא איסורו שאין היתר של אור

·È מישראל שהדליקוהו פי על אף לפניהם נר שהדליקו נכרים
נכרים  מסיבת (א) שסתם עליו מברכים זרה אין לעבודה

זרה: עבודה של כנר זה והרי

‚È נכרים הכרך אנשי רוב אם אור וראה לכרך חוץ הולך היה
הדליק  שלא נכרי של אור הוא הסתם שמן עליו מברך אינו
עליו  מברך מחצה על מחצה אפילו או ישראל רוב ואם מישראל

למטבע: מטבע בין להכיר לאורו כאן ליהנות יכול הוא אם

„È שלא אע"פ ואבנים מעצים שבת במוצאי שהוציאוהו אור
אין  שהרי עליו מברכים מחדש עתה שנברא בשבת שבת
מאבנים  שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא האור על מברכים
אין  הכיפורים יום במוצאי אבל בזו זו הראשון אדם שהקישן
שהדליק  נר על אפילו ולא ממש ששבת האור על אלא מברכין

תרכ"ד: בסי' שיתבאר כמו מנכרי ישראל
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט עם המצורף אליו, הצעת חוק בהנוגע ליחסים בין יצרנים וסוכניהם.

והנה בעניני חשן משפט בכלל ובעניני כלכלה ומסחר בפרט, קובעים בזה, במדה הכי חשובה, הנוהג 

בענינים  הנוהג  השמועה  שכפי  ובפרט  ופוסקים,  בש"ס  בכ"מ  וכמובא  וארץ,  מקום  ובאותו  זמן  באותו 

אלו באה"ק ת"ו הוא כבר משך עשיריות בשנים, עד אשר למרות שחלו כמה שינוים בכמה שטחים, הרי 

בשטח האמור נמשך המצב כמעט כמאז ומקדם, והשינוים קלים הם בערך, ולכן בודאי שבא בדברים עם 

ג"כ  תלוים  בזה, שבזה  והטעמים של המנהגים השונים  הנמוקים  גם  בטח  ויודעים  הבקיאים בהאמור, 

השינוים שאפשר לעשותם, ובסגנון חז"ל בטל טעם בטלה הגזירה.

לו  יש  אשר  מזה,  להסיק  רצוני  וכו'  שו"ת  בספרי  התענין  האמורה  הצעה  שבעבוד  שכותב  כיון 

לקבוע  ההכרח  ע"ד  לעורר  אלא  באתי  ולא  חיים,  תורת  תורתנו  בלימוד  תכופות  לעתים  עתים  קביעות 

עתים גם בלימוד תורת החסידות, אשר בתקופתנו זו בפרט ובאה"ק ת"ו ביחוד, הרי זה צו ודרישת השעה, 

ובודאי לדכוותי' האריכות בזה למותר.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.



קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

åBúáBç éãé àöé äöéakî èòî øúé ìëàL ïåékå46[akéàøò úìéëà úàø÷ð ãáìa ävák ìáà48Léå da àöBé Bðéàå §¥¨¤¨©¤¤§©¦©¥¨¨¨¨¥¨£¨§¥¨¦§©¦§¥£¦©©¨§¥¥¨§¥
íéøîBà49éøö ïéà úéLéìL äcòñaL íéøîBà Léå BúáBç éãé àöBé ãáìa úéækaLìkä øàaúéå ììk íçì C §¦¤¤§©¦¦§©¥§¥¨§¥§¦¤¦§ª¨§¦¦¥¨¦¤¤§¨§¦§¨¥©Ÿ

à"öø ïîéña50: §¦¨
ו  סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
åúáåç éãé [áë דקות כשמונה שהוא פרס' 'אכילת פעמיים כדי תוך ה'כביצה' שיעור לאכול יש -47.

zetqede mipeiv
ועיקר 46) יו"ט): סעודת (לענין ס"ד תקכט בסימן עד"ז

שיאכל  להזהר צריך לפיכך אוכל הוא אשר הלחם הוא הסעודה
אכילת  נקרא כביצה שעד מעט מכביצה יותר פת סעודה בכל

עראי.
שלא  ע"י בסוכה מאכילה להמנע יכול (אם סי"ז תרלט ובסימן
טוב  ביום אבל מועד של בחולו אמורים דברים במה פת): יאכל
כמו  מכביצה יותר פת לאכול שחייב החג בתוך שהוא ובשבת

הסוכה. בתוך לאכול צריך רצ"[א] בסי' שנתבאר
לאכול 47) ויש גרם, 54 דהיינו כזיתים כשני הוא כביצה שיעור

שהוא  פרס אכילת כדי תוך של בשיעור מהכזיתים אחד כל
ידים' נטילת 'על ברכת לברך יוכל לא כן לא דאם דקות, כ4-5
לענין  הוא כן ובפרט סי"ח, בקצרה לסעודה נט"י בהל' (כמבואר
י, ס"ק פב סימן בבדה"ש השלחן בקצות כמבואר ויו"ט שבת

ה). ס"ק לו ובסימן
מה  כב סימן מילואים והערות ציונים עם הזקן רבנו סדור וראה
בתכיפות. הכזיתים ב' לאכול יש מדוע ביאר וכן בזה, שהאריך
העיד  3 הערה 101 ע' (פרוס) המבואר הנהנין ברכות ובסדר
חתיכה  ואוכל המוציא, מברך הרבי היה בהתוועדויות כיצד

כזיתים. משני יותר בה והי' מהחלה גדולה
ÈÒ"‡עד"ז48) ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ·,כביצה עראי? אכילת היא וכמה :

ומלא  לביתו חוץ פיו מלא אחת פעם לטעום האדם דרך שכן

מכביצה. יותר מחזיק הבליעה בית שאין כביצה הוא פיו
‡"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ·Â ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא :

אבל) מעט מכביצה (ביותר אותה לקיים יכול הרי שבע הוא אם
מכל  בה]) [יוצא (ואינו עראי סעודת היא שכביצה ואף כביצה

בה). (ויוצא סעודה נקרא שביעה כדי בה שיש מאחר מקום
Ò"‡עד"ז49) ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ· יוצא בכזית שאפילו אומרים (ויש :

בסי' שיתבאר כמו סעודות משלש אחת בכל לכתחלה חובתו ידי
לו). אפשר אם הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר ויש תרל"ט

Ë"ÈÒ ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ·Â שבכל ואומרים זה כל על חולקין ויש :
ביו"ט  כן ואם כזית רק פת לאכול צריך אין ויו"ט שבת סעודות
חוץ  ולאכלו כזית רק לאכול שלא ירצה אם החג שבתוך ושבת
רק  אגב) (בדרך הוזכר ס"ג רסז (ובסימן בידו. הרשות לסוכה

שבת). סעודות חיוב לגבי 'כזית' שיעור
בכל 50) ג' סעודה לקיים שיכול עוד מקילין יש אבל ז: סעיף

מזונות  מיני בורא עליו שמברכים המינים מחמשת העשוי מאכל
בדברים  כן גם לקיימה שיכול עוד מקילין ויש מזון נקרא שהוא
אבל  בהם וכיוצא ודגים בשר כגון הפת את בהן ללפת שדרך

לקיימה. יכול בפירות שאפילו עוד מקילין ויש בפירות לא
בענין  כלל אפשר אי כן אם אלא זה כל על כלל לסמוך ואין
בלא  פת לאכול לו אפשר ואי ביותר שבע שהוא כגון אחר

עצמו. את שיצער

•
zay zekld - jexr ogley

È מאור או ואבנים מעצים שבת במוצאי אור הוציא נכרי ואם
אין  בהיתר בשבת שהודלק מאור או שבת שמערב וגחלים
נר  מהם הנכרי הדליק אם אבל בעצמן אלו אורות על מברכים
מברכים  אין זה נר שעל בהיפך אומרים (ויש עליו מברכים אחר
מישראל  שלא שבת במוצאי נכרי שהדליק נר כל על שגזרו עליו
שהוציא  עצמו אור אותו על אבל בשבת שהדליקו נר משום
עליו  גזרו לא מגחלים או ואבנים מעצים שבת במוצאי הנכרי
או  זה מאור נר ישראל שידליק שניהם לדברי לחוש ויש כלל

הכל): לדברי עליו ויברך זה מנר

‡È לחזור צריך אין מנכרי נכרי שהדליק נר על ובירך עבר אם
בנר  הדין והוא גזרה משום אלא אסור שאין כיון ולברך
בו  שניתוסף לאחר שבת במוצאי עליו בירך אם בשבת שהודלק

גזירה: משום אלא איסורו שאין היתר של אור

·È מישראל שהדליקוהו פי על אף לפניהם נר שהדליקו נכרים
נכרים  מסיבת (א) שסתם עליו מברכים זרה אין לעבודה

זרה: עבודה של כנר זה והרי

‚È נכרים הכרך אנשי רוב אם אור וראה לכרך חוץ הולך היה
הדליק  שלא נכרי של אור הוא הסתם שמן עליו מברך אינו
עליו  מברך מחצה על מחצה אפילו או ישראל רוב ואם מישראל

למטבע: מטבע בין להכיר לאורו כאן ליהנות יכול הוא אם

„È שלא אע"פ ואבנים מעצים שבת במוצאי שהוציאוהו אור
אין  שהרי עליו מברכים מחדש עתה שנברא בשבת שבת
מאבנים  שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא האור על מברכים
אין  הכיפורים יום במוצאי אבל בזו זו הראשון אדם שהקישן
שהדליק  נר על אפילו ולא ממש ששבת האור על אלא מברכין

תרכ"ד: בסי' שיתבאר כמו מנכרי ישראל

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

             

         
         
            
        

  
          

       
          

          
      

         
         

         
          

           
          

      
         

          
          

       
         

         


          
        

         

           
    

     
            

        
          

         
        

   
        

         
           

         
       

         
        

   
        

        
        

         
        

         
     

           
          
  















































































































c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

נצרך  יותר עמוקה שהחכמה ד"כל ודקים, עמוקים
שלחכמת  עד עליה, שיעמדו עד משלים לריבוי יותר

משל". אלפים שלשת צ"ל הי' שלמה 

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
,õ÷ ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä

.åøéáç ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå
שיש  השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה
יש  התורה שבהשגת וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה
כמו  היא השגה שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי
המדריגות  הן והן ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל"
נשמה  כל מעלת גודל לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות
השכינה, מזיו ולקלוט להשיג יכולה היא כמה ונשמה
נעלות  מדריגות להשיג יכולה יותר גבוהה דנשמה
ממדריגה  ששרשה נשמה משא"כ השכינה, מזיו יותר

יותר. נמוכה

כל  לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
אינו  דלכאורה חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
רוצה  מדוע חבירו, של מחופתו נכווה דאם מובן,
שכשרואה  לפי זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב
השכינה  מזיו נעלים יותר לגילויים זוכה שהוא בחבירו
את  דוחק ולכן הגילויים לאותם תשוקה בו מתעוררת
פחיתות  שמצד היות אבל חבירו, של לחופתו עצמו
(שהן  כאלו נעלות להשגות ראוי אינו נשמתו מעלת

" ה"ה כן על ממנו) באין-ערוך מחופתו נכוה למעלה
יכולת  מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל חבירו", של

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות לקלוט

,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
.(åúîùð ùøù ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù
äàøåä åæù 'åë ÷åñòì åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå

.äæá åì éãù
לו  אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
הוא  נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה, לעסוק
נעלות  להשגות שייכת שאינה יותר נמוכה ממדריגה

הש  מזיו (פרק יותר מועט בלימוד לו די ולפיכך כינה,
וליהנות  לקבל שיוכל כדי ערבית) א' ופרק שחרית א'
(כמו  נשמתו ושורש יכולתו כפי השכינה זיו ממדריגת

את  להשיג כדי ופשוט א' במשל שדי פשוט "נמשל"
הנמשל).

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
ïëì ,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
øåòéùë ,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö
ìùî úðéçá àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä

.éðåîã÷ä
בתורה  לעסוק לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
ללמוד  שעליו התורה כמות של השיעור הוא כך
זיו  של זו למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג
ומדריגת  לערך המתאימה הקדמוני"), ("משל השכינה

נשמתו.

להשיג  ויכול יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
התורה  בלימוד יותר לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר
משל  שצריכים יותר עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם
בחינות: משתי - ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול
צריכים  אלא אחד במשל די שלא בכמות, ריבוי הן
עצמם  שהמשלים - באיכות ריבוי והן משלים; כמה

ונעלים). עמוקים יותר מענינים הם

àåä éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
úøëä øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî
úðéçáá øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú
àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî

.ìùîðä
שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה  להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו  נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו  אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו  - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללות שחסר

שחסר  מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות  לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק  ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין  וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות  מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÂË הוא ביניהן קיסם מכניס שאלו כך כל  הבוערות גחלים
אם  אבל להאיר כדי שעשויין והוא עליהם מברכים נדלק
הנר  על שאפילו עליהם מברכין אין כנגדן להתחמם כדי עשויין

שיתבאר: כמו להאיר עשוי אינו אם מברכין אין

ÊË עליו מברכים אין הלבנים שריפת בתחלת כבשן של אור
להאיר  עשוי אז שנשרפה אחר אבל להאיר עשוי אינו שאז

עליו: ומברכים

יֿטז  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עדן תוכןתוכןתוכןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם  בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לעסוק  לו שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו  אפשר ואי

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא  תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא  מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
עדן, דגן להשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
לגן  בידו אתו להביא צריכים השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את עדן

ìùîðä ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
ìò ãåîòé æ"éò æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà
àì ìùîäî íéøáã åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä

.ììë ìùîðä úà âéùäì ìëåé
ו"מאחר  המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
א"כ  המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
על  לעמוד דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו

הנמשל".

במשל  יחסר לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
תוכן  כל ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק
אפילו  כשחסר כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות
מהשגת  עי"ז שיחסר יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק
בלבד" זו קטנה נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל

אלא המשל), בהבנת הנמשל (שהחסיר כל .כללות

æ"éòù ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
åãåîìú úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé
æà áéèéä ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá
,ä"éåä íòåð àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã

."åë åùôð úåçöçöá òéáùäì
מזיו  שנהנין מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
צריך  זה שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה

ה"משל" הוא "תלמודו" כי בידו", "תלמודו להיות
בנדו"ד  דה"נמשל" הנמשל, משיגים דוקא ידו שעל
מתענגת  שהנשמה והעונג הנעימות הוי '", "נועם הוא
צמאון) (בעת בצחצחות משביע זה שעונג השם, מאור

נפשו. את

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá

אין  בידו, - תלמודו - ה"משל" כשאין משא"כ
(קדמונו  הוי'" "נועם הנמשל, את להשיג דרך לאדם
במשל  יו"ד של כקוצו אפילו יחסר ד"אם עולם). של
למעלה  שהוא כמו סוף אין אור יושג לא דתורה זה

קץ". אין עד

éî ìëã ì"æø åøîàù äî ïáåîå õøåúî äæáå
øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷øôá åì éã åì à"àù éîã â"òà ,"åë úøëú úøëä

.úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
שיהי' יתכן כיצד - הנ"ל השאלה מתורצת ובזה
ביטול  בעוון הקצה אל הקצה מן כ"כ עצום הבדל
אפשר  שאי ומי בתורה לעסוק לו שאפשר מי בין תורה

לו.

äèîìù ìùîå ìùîðá àîâåã êøã ìò åîë ,ïéðòäå
ìùîð '÷ðä ¯ íééìëùä ìë àì äðä ,íãàä ìëùáù
øùà ìùîðå ìëù ùéù ,íéìùîä ïéðòì íéåù íä ¯

ãçà ìùî é"ò åéìò ãåîòì íéìåëéùéå ,ì÷å èåùôå
íéìùî é"ò àåä åâéùäì éãëù øúåé ìåãâ ìëù

.øúåé ÷åîòå äìòð àåä ìùîä íâå ,øúåé
למטה  ו"נמשל" ב"משל" כמו בזה, הענין אך
ד"כשאין  בשכל, מדריגות ריבוי יש האדם, בשכל
בלי  להשיגה ויכולים משל צריך אין עמוקה החכמה
וקל  פשוט אחד במשל שדי (נמשל) שכל ויש משל",
להשיגו  שכדי יותר ודק עמוק שכל ויש להשיגו, כדי
יותר  הם עצמם והמשלים משלים, בכמה צורך יש
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נצרך  יותר עמוקה שהחכמה ד"כל ודקים, עמוקים
שלחכמת  עד עליה, שיעמדו עד משלים לריבוי יותר

משל". אלפים שלשת צ"ל הי' שלמה 

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
,õ÷ ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä

.åøéáç ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå
שיש  השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה
יש  התורה שבהשגת וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה
כמו  היא השגה שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי
המדריגות  הן והן ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל"
נשמה  כל מעלת גודל לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות
השכינה, מזיו ולקלוט להשיג יכולה היא כמה ונשמה
נעלות  מדריגות להשיג יכולה יותר גבוהה דנשמה
ממדריגה  ששרשה נשמה משא"כ השכינה, מזיו יותר

יותר. נמוכה

כל  לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
אינו  דלכאורה חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
רוצה  מדוע חבירו, של מחופתו נכווה דאם מובן,
שכשרואה  לפי זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב
השכינה  מזיו נעלים יותר לגילויים זוכה שהוא בחבירו
את  דוחק ולכן הגילויים לאותם תשוקה בו מתעוררת
פחיתות  שמצד היות אבל חבירו, של לחופתו עצמו
(שהן  כאלו נעלות להשגות ראוי אינו נשמתו מעלת

" ה"ה כן על ממנו) באין-ערוך מחופתו נכוה למעלה
יכולת  מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל חבירו", של

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות לקלוט

,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
.(åúîùð ùøù ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù
äàøåä åæù 'åë ÷åñòì åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå

.äæá åì éãù
לו  אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
הוא  נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה, לעסוק
נעלות  להשגות שייכת שאינה יותר נמוכה ממדריגה

הש  מזיו (פרק יותר מועט בלימוד לו די ולפיכך כינה,
וליהנות  לקבל שיוכל כדי ערבית) א' ופרק שחרית א'
(כמו  נשמתו ושורש יכולתו כפי השכינה זיו ממדריגת

את  להשיג כדי ופשוט א' במשל שדי פשוט "נמשל"
הנמשל).

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
ïëì ,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
øåòéùë ,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö
ìùî úðéçá àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä

.éðåîã÷ä
בתורה  לעסוק לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
ללמוד  שעליו התורה כמות של השיעור הוא כך
זיו  של זו למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג
ומדריגת  לערך המתאימה הקדמוני"), ("משל השכינה

נשמתו.

להשיג  ויכול יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
התורה  בלימוד יותר לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר
משל  שצריכים יותר עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם
בחינות: משתי - ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול
צריכים  אלא אחד במשל די שלא בכמות, ריבוי הן
עצמם  שהמשלים - באיכות ריבוי והן משלים; כמה

ונעלים). עמוקים יותר מענינים הם

àåä éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
úøëä øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî
úðéçáá øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú
àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî

.ìùîðä
שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה  להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו  נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו  אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו  - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללות שחסר

שחסר  מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות  לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק  ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין  וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות  מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה
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È„Î·Â מה להבין צריך למעלה גאולות הד' מהו להבין
חקרה, וגם הכינה ויספרה ראה אז ע"פ שארז"ל
עצמו  לבין בינו פעמים ד' אמרה התורה הקב"ה כשנתן
צריך  למה מובן אינו ולכאורה לאדם, ויאמר ואח"כ
א"א  למטה א"ס התגלות שיהי' כדי כי אך בפ"ע. לאומרה
יו"ד  והתפשטות, והמשכה והתפשטות צמצום ע"י כ"א
המשכת  וא"ו דבינה, התפשטות ה' דחכמה, צמצום
בכתבי  איתא ולכן מל', התפשטות אחרונה ה' המדות,
יו"ד  בתחלה לעשות צריך ראשונה ה' שתמונת האריז"ל
תחלה  לכתוב צריך אחרונה ה' וכן ה', להמשיך ואח"כ
חכמה  הוא ראה כי פעמים ד' שאמרה וזהו וא"ו, תמונת
עיני  חכמים נקראו ולכן כו' הרואה חכם איזהו כמ"ש
כמ"ש  בינה הוא ויספרה לראי', כלי הוא העין כי העדה

וסופר  בספר עולמו את הקב"ה ברא דברים בג' בס"י
חקרה  וגם הכינה בינה, הוא וספר חכ' הוא סופר וסיפור,
צריך  הוי' דשם בחי' הד' אלו לקבל ובכדי ומל', ז"א

תשובות. הד' למעלה מלמטה כלי לעשות
‰Ê·Â אל וארא כתיב דהנה אמת פעמים הד' ג"כ יובן

לא  ופרש"י להם נודעתי לא הוי' ושמי כו' אברהם
שם  וכי מובן אינו ולכאורה שלי, אמיתית במדת ניכרתי
מדריגות, ד' גופא באמת שיש אלא חלילה, אמת אינו שדי
לאמתו, ואמת ואמת, ותיקון הוי', ושם שדי, דשם האמת
שלי, אמיתית מדת וזהו לאמיתו ואמת אמת שפת יש כי
כוס  כוסות ד' תיקנו וכנגדן אמת, פעמים הד' ענין ג"כ וזהו
בגימט' וכוס הכסף גביע הוא וד' וג' י"ה, כנגד הוא וב' א'

כמשית"ל. אלקים
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âé.
,äæî úåð÷ñî 'â ,åäééúëåã åôéìçàì ììäå éàîùî ìùîä

.úåøåàä úåèéùô ïôåàì äçëåäå
דאצילות האורות גם כי  ראיות  נ"ע הרבי הביא הקודם בפרק
זה עניין נ"ע הרבי  מוכיח זה בפרק לגמרי . פשוטין  אינם 
את מחליף החסד אור בו  דוכתייהו', 'אחליפו מהמושג 

האחר  בכלי מאיר אחד וכל הגבורה, אור  עם .38מקומו
אם כי באורות, גם והתחלקות גדר שהוא  איזה שיש ומכאן
נקרא למה בכלים, התלבשותו מצד רק היה שבהם  הגדר כל

הגבורה. בכלי  שמתלבש  בשעה החסד אור שמו
ìéòì øëæðä ìë ãáìå,ומסברא הקבלה, מספרי ההוכחות

שהוא איזה שיש הקודמת, באות באריכות שהתבאר כפי 
לזה נוסף בכלים, התלבשותן לפני  באורות גם ïëúéגדר àì

øçàì ÷ø åäæ ãñçä øåà àø÷ð øåàäù äîã øîåì
éìëá åúåùáìúäהחסדøåà úåéäì ìëåé åîöò ãöî ìáà ,

äøåáâäפשוטים הם שהאורות לפרש  יכולנו כלומר - .
אור  שנקרא וזה שווה, הוא האור הספירות ובכל בתכלית
אור  אותו אך החסד, בכלי  התלבשותו בגלל רק הוא החסד
בכלי מתלבש  היה  אם גבורה של אור גם  להיות יכל

זכוכית בכלי  הנמצאים ממים הידוע המשל וכפי הגבורה.
והצבע הכלים, בכל ושוים פשוטים מים שהם צבעוניים,

הכלי . צבע מחמת רק הוא חוץ כלפי  שלהם השונה
– כך לפרש אפשר  שאי  נ "ע הרבי  מבאר זה ïëעל íàã

לגמרי ושוין פשוטים הם øäæáשהאורות àúéàã ïéðò åäî
ôפרשת óã êì êì"à ãåîò æ'êìî ùã÷îáåíùá íù
æéøàä"ìשל ענין åäééúëåãשיש åôéìçàאת מחליפים -)

- ãñçäמקומותיהם) øåàמתלבשåë äøåáâä éìëá', ואור
החסד. בכלי מתלבש הגבורה

בתכלית , פשוט היה האור åúåø÷ìואם  êééù åðéà éøä אור"
åôéìçàהחסד" óàהחלפה של באופן  גם -åì ïéà éøäù

åë äøåáâìî øúåé ãñçì ñçéהם האורות אם  כלומר, .'
ממנו  יצא החסד בכלי שהיה כשהאור הרי  לגמרי , פשוטים
לכלי שייכות  שום יותר לו אין הגבורה , בכלי והתלבש 
גם החסד" "אור עדיין  לו קוראים אנו ולמה החסד,
איזה שיש מראה עצמו  וזה הגבורה ". ב"כלי  שמתלבש
ואינו  החסד אור נקרא  שלכן החסד אל לאור יחס שהוא
מענין  באורות, להגדרה ההוכחה נקודת זוהי לגמרי . פשוט

דוכתייהו". "אחליפו
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מימין ‡Í(כד) זתים בשני דזכרי' המנורה ענין פרטי הנה
רואים  שאנו מה הוא הענין הגולה ומשמאל
בחירה  מבלתי גם בתשוב' להתעורר לנש"י ועוז כח שימצא
עליונה  אה"ר אור הארת מצד ולא כלל עצמם מצד ורצון
כו' נשמתם בכח בהעלם מעצמו ונמשך שבא רק כו' כלל
דימין  ההתחלקות ענין זהו בפ"מ טוב ועשה סו"מ להיות
במ"ת  שהי' וכדוגמא הגולה על זתים מהשני ושמאל
כו' מלך פני אור בגילוי המאיר אור בבחי' זו התחלקות
שהוא  כו' שמענו הגבורה שמפי לך יהי' ולא אנכי באמרו
בזמן  הוא כך התורה קבלת בענין כידוע ול"ת למ"ע שרש
ומקורי' העצמי' ההמשכ' בחי' בא פנים בהסתר הגלות
כנ"ל  אור מבחי' מלמעלה נש"י לכל ובכח בהעלם
להיות  ושמאלה הגולה לימין שהוא לחו"ג ג"כ בהתחלקות
מרע  סור להיות כו' הבחירה מן למעלה בנש"י ועוז כח
שהן  למוצקות נמשך הגולה ומן בפ"מ טוב ועשה בל"ת
הנק' בעצמיות שהן כמו כו' אוי"ר המדות הז' מקוריות

בגילוי יחידה מדות ז' שהן נרות לז' בהעלם נובע ומשם
נרות  ז' שנק' נש"י כללות הן ובכללות מחו"ב שנמשכי'
מעל' העליון כה"ר אהרן הי' בהמ"ק שבזמן רק המנורה
בהעלותך  כמ"ש אור בגילוי למטה מלמעלה להאירם אותם
יאירו  המנורה פני מול אל נש"י כללות שהן הנרות את
שאין  הגלות ובזמן כו' למאור שמן שנק' ואור שמן בבחי'
מעצמות  בהן נמשך אז מאירם דכה"ג אה"ר אור בחי'
נק' וע"כ כו' יאיר בחשך שגם דכו"ח האור ומקור העלם
השני  מקור והוא הגולה מן מוצקים שממילא מוצקות
העלם  בבחי' והכל גולה שנק' שבכתר מחו"ב שנמשך
הזתים  מן שנמשך מה הוא הראשון מקור אבל העצמות
שע"י  אתדל"ת שאין ושמאלה לימינה בהתחלקות לגולה

מבחי' למעלה להיותו כלל שם להגיע יוכל ורצון הבחירה
מדרגות  ב' יש ונמצא וד"ל באורך כנ"ל וטעם רצון גלוי
ע"י  בחיים דובחרת הא' באופן כנ"ל ורצון בחירה ע"י הא'
להאיר  העליונים פנים אור עי"ז שנמשך דכו"ח באור אוי"ר
במ"ת  הי' וזה נרוצה אחריך משכני כענין דכנ"י הנרות את
שמאיר  מיוחדים עתים יש הגלות בזמן שגם דור בכל וגם
מדה"ר  בי"ג וביו"כ רגלים בג' כמו לנש"י מלך פני אור
כה"ר  אהרן שהוא בהעלותך אמר וע"ז כו' פניו ה' שיאר
מן  שנמשך מל' בעול רצון בביטול הב' אופן והב' כו'
שמזה  כו' דכו"ח אור גלוי מבחי' למעלה ממש העצמות
בחי' עבדי ישכיל בי' דכתיב דמשיח ש"ט כתר ענין יהי'
תורה  של עול' עול הקים וכמ"ש בן מבחי' שלמעלה עבד
לי  כי וכמ"ש כו' בתורה שעמלו מי אשרי וכמאמר דוקא
שצריך  עבדך נפש שמח א' וע"ז כנ"ל כו' עבדים בנ"י
מל' בעול רק עושה שאינו מאחר שמחה לעבד להמשיך
בשמחה  כמו מלמעלה לו שנמשך השמחה ואמנם לבד
הנפש  בעצמיות שרשו המלך רצון שקיים שמצד ש"מ
וזהו  כנ"ל ורצון הבחירה התעוררות מן שלמעלה ממש
נפשי  כל נפשי פי' אשא נפשי ה' אליך כי עבדך נפש שמח
והוא  כו' הבחירה מן שלמעלה הרצון נקודת עצם כל היינו
שמח  א' ע"כ דוקא עבד בחי' מ"ש בעול רצון בטול ע"י
המצות  ברכות פי' יובן ובזה וד"ל כו' אליך כי עבדך נפש
משם  המשכה בחי' להיות צריך תחלה פי' אמ"ה בא"י
ורצון  בחירה ע"י שהוא כו' מלך אלקינו להיות הוי"ה
א' ואח"כ מל' כתר שנק' מלך עליך תשים שום כמו דוקא
מ"ש  עול בחי' שהוא וציונו במצותיו קדשנו אשר
ע"ג  שעולה ש"ט כתר שנק' כנ"ל הבחירה מן שלמעלה
וד"ל: ממש מצותיו שנק' ממש העצמות בבחי' שמגיע כו'
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Í‡ כל על תער להעביר מקודם צריכים הי' הלוים הנה
לקבל  יוכלו שלא בכדי השערות להפריד דהיינו בשרם
אותם  שיניף מקודם צריכין הי' וגם כו', השערות ע"י יניקה
גופא  שזה לפי והיינו חסד, בחי' כהן שהוא תנופה אהרן
ע"י  ג"כ זהו הוא בבחי' לשרשן להתעלות הלוים שיוכלו
בכדי  מקודם החסד המשכת בחי' שהוא דוקא הכהנים
יצחק  כו' יצחק תולדות אלה וכמ"ש להתעלות, שיוכלו
שזהו  למעלה ממטה העלאה בחי' שהוא גבורות בחי' הוא
שנמשך  עליון תענוג בחי' שהוא אלקים לי עשה צחוק מ"ש

אברהם  ע"י ג"כ הכח זהו והנה כו' אלקי' שם בירור ע"י
(וע' חסד בחי' הוא העיקר שעתה לפי חסד, בחי' שהוא
קרח  ולכך לכהנים, טפלים והלוים כו') תולדות פ' בת"א
עיקר  הגבורות יהי' לע"ל אך נענש, טפל להיות רצה שלא
מהאר"י  בלק"ת ואיתא צדוק בני הלוים והכהנים וכמ"ש
ליצחק  יאמרו שלע"ל וכשארז"ל כהנים, הלוים יהי' שלע"ל
לאכללא  וצריך החסדים הם העיקר עתה אך אבינו, אתה כי
הוא  הלוי ועבד שיהי' גופא זה ולכך בימינא, שמאלא
הכהנים. ע"י ג"כ זהו כו' דאתכסי' לעלמא העלאה בבחי'
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È„Î·Â מה להבין צריך למעלה גאולות הד' מהו להבין
חקרה, וגם הכינה ויספרה ראה אז ע"פ שארז"ל
עצמו  לבין בינו פעמים ד' אמרה התורה הקב"ה כשנתן
צריך  למה מובן אינו ולכאורה לאדם, ויאמר ואח"כ
א"א  למטה א"ס התגלות שיהי' כדי כי אך בפ"ע. לאומרה
יו"ד  והתפשטות, והמשכה והתפשטות צמצום ע"י כ"א
המשכת  וא"ו דבינה, התפשטות ה' דחכמה, צמצום
בכתבי  איתא ולכן מל', התפשטות אחרונה ה' המדות,
יו"ד  בתחלה לעשות צריך ראשונה ה' שתמונת האריז"ל
תחלה  לכתוב צריך אחרונה ה' וכן ה', להמשיך ואח"כ
חכמה  הוא ראה כי פעמים ד' שאמרה וזהו וא"ו, תמונת
עיני  חכמים נקראו ולכן כו' הרואה חכם איזהו כמ"ש
כמ"ש  בינה הוא ויספרה לראי', כלי הוא העין כי העדה

וסופר  בספר עולמו את הקב"ה ברא דברים בג' בס"י
חקרה  וגם הכינה בינה, הוא וספר חכ' הוא סופר וסיפור,
צריך  הוי' דשם בחי' הד' אלו לקבל ובכדי ומל', ז"א

תשובות. הד' למעלה מלמטה כלי לעשות
‰Ê·Â אל וארא כתיב דהנה אמת פעמים הד' ג"כ יובן

לא  ופרש"י להם נודעתי לא הוי' ושמי כו' אברהם
שם  וכי מובן אינו ולכאורה שלי, אמיתית במדת ניכרתי
מדריגות, ד' גופא באמת שיש אלא חלילה, אמת אינו שדי
לאמתו, ואמת ואמת, ותיקון הוי', ושם שדי, דשם האמת
שלי, אמיתית מדת וזהו לאמיתו ואמת אמת שפת יש כי
כוס  כוסות ד' תיקנו וכנגדן אמת, פעמים הד' ענין ג"כ וזהו
בגימט' וכוס הכסף גביע הוא וד' וג' י"ה, כנגד הוא וב' א'

כמשית"ל. אלקים

i"pal xen` okl
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âé.
,äæî úåð÷ñî 'â ,åäééúëåã åôéìçàì ììäå éàîùî ìùîä

.úåøåàä úåèéùô ïôåàì äçëåäå
דאצילות האורות גם כי  ראיות  נ"ע הרבי הביא הקודם בפרק
זה עניין נ"ע הרבי  מוכיח זה בפרק לגמרי . פשוטין  אינם 
את מחליף החסד אור בו  דוכתייהו', 'אחליפו מהמושג 

האחר  בכלי מאיר אחד וכל הגבורה, אור  עם .38מקומו
אם כי באורות, גם והתחלקות גדר שהוא  איזה שיש ומכאן
נקרא למה בכלים, התלבשותו מצד רק היה שבהם  הגדר כל

הגבורה. בכלי  שמתלבש  בשעה החסד אור שמו
ìéòì øëæðä ìë ãáìå,ומסברא הקבלה, מספרי ההוכחות

שהוא איזה שיש הקודמת, באות באריכות שהתבאר כפי 
לזה נוסף בכלים, התלבשותן לפני  באורות גם ïëúéגדר àì

øçàì ÷ø åäæ ãñçä øåà àø÷ð øåàäù äîã øîåì
éìëá åúåùáìúäהחסדøåà úåéäì ìëåé åîöò ãöî ìáà ,

äøåáâäפשוטים הם שהאורות לפרש  יכולנו כלומר - .
אור  שנקרא וזה שווה, הוא האור הספירות ובכל בתכלית
אור  אותו אך החסד, בכלי  התלבשותו בגלל רק הוא החסד
בכלי מתלבש  היה  אם גבורה של אור גם  להיות יכל

זכוכית בכלי  הנמצאים ממים הידוע המשל וכפי הגבורה.
והצבע הכלים, בכל ושוים פשוטים מים שהם צבעוניים,

הכלי . צבע מחמת רק הוא חוץ כלפי  שלהם השונה
– כך לפרש אפשר  שאי  נ "ע הרבי  מבאר זה ïëעל íàã

לגמרי ושוין פשוטים הם øäæáשהאורות àúéàã ïéðò åäî
ôפרשת óã êì êì"à ãåîò æ'êìî ùã÷îáåíùá íù
æéøàä"ìשל ענין åäééúëåãשיש åôéìçàאת מחליפים -)

- ãñçäמקומותיהם) øåàמתלבשåë äøåáâä éìëá', ואור
החסד. בכלי מתלבש הגבורה

בתכלית , פשוט היה האור åúåø÷ìואם  êééù åðéà éøä אור"
åôéìçàהחסד" óàהחלפה של באופן  גם -åì ïéà éøäù

åë äøåáâìî øúåé ãñçì ñçéהם האורות אם  כלומר, .'
ממנו  יצא החסד בכלי שהיה כשהאור הרי  לגמרי , פשוטים
לכלי שייכות  שום יותר לו אין הגבורה , בכלי והתלבש 
גם החסד" "אור עדיין  לו קוראים אנו ולמה החסד,
איזה שיש מראה עצמו  וזה הגבורה ". ב"כלי  שמתלבש
ואינו  החסד אור נקרא  שלכן החסד אל לאור יחס שהוא
מענין  באורות, להגדרה ההוכחה נקודת זוהי לגמרי . פשוט

דוכתייהו". "אחליפו

a"xrz zereayd bgc 'a mei
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ואילך.38. רח עמ' ד' חלק חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה בזה, והביאורים הטעמים המושג, ביאור
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קבוצת  מצאתי הנשיא שבחצר לביהכנ"ס הצהרים אחרי הששית בשעה החמישי ביום כשנכנסתי
צלול  ילד וקול בעיגול עומדים בלימוד.אנשים כמנצח בהתרגשות

לרש"י  מודה התוס' רביע, העיגול על יתר מרובע כמה מסביר ילד קול  ואשמע אני גם אזני ואט
רש"י  על חולק התוס' באלכסונא חומשא ותרי אמתא בריבועא אמתא דכל אבל בקרקע ובין בהיקף בין
תוס' שבריבוע אמה לכל מוצא אתה שם שאומר דסוכה ראשון בפרק עגולה דסוכה בסוגיא שמפרש

וכאן  שם ואומר חומשים מכוון.195שני החשבון שאין

העמידו  התוס' כי ואומר עליו התוס' מהתנפלות רש"י את הציל עמי בלמדו אאזמו"ר כ"ק אמנם
ששערו  כך על דבריו העמיד ורש"י בהציור כדמוכח החשבון חכמת ע"פ אשר המדידה חקי על דבריהם

תסור. דלא מצות ע"פ חכמים

אשר  הנשיא נכד רמ"מ והוא שנותיו ערך לפי ממוצעת בגובה קטן ילד ראיתי פלפולו את וכשגמר
האחוזה  שדות וביחוד השדה את הוא אוהב כי בשדה, לטייל עמו ללכת הבטיחו האברכים אחד
הסוגיא  אותה ברבים יחזור שמתחלה עמו התנה האברך הנשיא. זקנו נולד שם אשר לעיר הסמוכה

מעברין  כיצד בפרק בעירובין ערים תחומי דמדידת הסוגיא וחזר זו בשבוע שלמד .196האחרונה
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∑
ycew zexb`

תרפ"א  תמוז ט' חוקת ועש"ק ב"ה

ראסטוב-דאן 

שניאור  מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

שי' זלמן

וברכה  שלום

רב"ש  ידידינו ע"י העבר שלח מה' מכתבו קבלתי כהיום

כי  לשמוע מאד ונהניתי הטוב. שלומם בעד ות"ל הכהן שי'

האל  יברכם גדולים לומדים והם בלימוד, הם עוסקים

ויצליחם.

ע"ב  דמ"ז דב"מ הסוגיא בענין התעסקותם בדבר והנה

לתרץ  עוסקין וא"כ דוקא, דבידו לי' דסבירא ר"ש בדעת

הבקיאות  ולא תירוץ, שיהי' בלימוד הוא העיקר הנה הקושי',

שיהי' בעיון, הלימודים דרך הוא שכן עיקר, מקום במראה

נוגע  זה אין מקום והמראה ונכונים, אמיתים תירוצים להם

טוב  תירוץ שיהי' להיות צריך והיגיעה העבודה שכל כ"א כ"כ,

מי  דזה בת"ח, דאמרו וכהא המוכן, מן ושיהי' הקושי' על

ברור, דבר להשיב ויכול בכ"מ הלכה דבר אותו ששואלין

הלכה  הדבר לו ברור אם את, אחותי לחכ' אמור וכדכתי'

על  התירוץ בענין וכמו"כ חכם, תלמיד נקרא אז כאחותו

עמוקה  והסוגיא ביותר, גדולים הקושיות אם גם קושי',

לתרץ, ויכול לו  עוזר והשי"ת למדן, שהוא מי מ"מ וכבודה,

שזהו  מקשיבים, חבירים עם הלימוד ברוב וביותר בעצמו, הן

בדרך  אז הראוי, בסדר ולסדרם יחד לצרפם הזה, בענין עיקר

ולכן  נכון, בסדר העמוקה הקושיא גם הענין יתורץ ממילא

וא"כ  למדן, שהוא באיש דיודעים שמאחר במוחש, אנו רואים

שכל, בעל ולהיותו תירוצים, אצלו יש הקושיות כל על הלא

מראה  אינו אם גם אז הנה אצלו, מסודרים התירוצים לכן

עמו. וההלכה הוא, כן כי בבירור יודעים ההלכה מקום

סבור  שהנני מה אודיעו בכללות הסוגיא לידי דאתא ואגב

דהבא  ע"א ודמ"ה ע"ב בדמ"ד ור"ל ר"י דחלקו בהא זה בענין

ע"ב) (דמ"ד דרב וכהא לא, או ומחללין, הווה פירי וכספא

ותקילין, טבין לה שלים זיל ר"ח א"ל כו' דר"ח מברתי' אוזיף

לי  ונראה לה. מוקמת היכי סוגיא דהאי פירושא ידענא ולא

ורע"ק  הנצרר, דבר כל כו' וצרת ע"ב דמ"ז ר"י דאמר כהא

כל  ר"י כדעת הוא דכן ונ"ל צורה, עליו שיש כל לי' סבירא

מעשר, הם דהלא המוכן, מן בידו שיהי' למען הנצרר דבר

להשתדל  שצריך שפירושו צורה בו שיש דבר כל רע"ק ודעת
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הפילוסופים  טעות נובעת ומזה לו. שקדם השכל מן בשכל, גם הוא ועלול עילה השתלשלות
הנבראים. כל חיות שהוא ה' מאחדות היפך מהרוחניות, הגשמיות מפרידים כי בטענותיהם,

‰p‰Â עּלה הׁשּתלׁשלּות ׁשּיׁש למעלה יּובן מּזה הּדגמא ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
מּבחינת  ׁשּלמּטה הּבהמה נפׁש התהּוּות ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָועלּול,
מּפני  החּיה נפׁש והתהּוּות העליֹונה ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפני
ּכל  מקֹורי הן הּמרּכבה חּיֹות ּדהד' וכּידּוע כּו', ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאריה
ּומּובן  ועלּול, עּלה ּבדר הּוא זה ׁשּכל ׁשּלמּטה, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּנבראים
ּומדרגֹות  ּבחינֹות הׁשּתלׁשלּות רבבֹות ּכּמה להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָׁשּצריכים
מּפני  הּגׁשמית והחּיה הּבהמה נפׁשֹות התהּוּות ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָעד
לאלקּות, ּבטלים ׁשהם העליֹונה ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּופני ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאריה
הּכּסא  את ׁשּנֹוׂשאֹות הּכּסא", את נֹוׂשאֹות "והחּיֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַּוכמאמר
ּברּו סֹוף אין לבחינת הּכּסא ׁשעל אדם ּדמּות הּמראה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעם
מן  ׁשּמנּׂשאים הּבּטּול, ענין ׁשהּוא הּוא", אדם לא ּד"כי ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻהּוא
ּבדר הּוא זה ּכל אחר הּנה מקֹום ּומּכל העליֹונה. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכּסא

ּבחינה  יׁש למעלה ּכי ולהיֹות ועלּול, עּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
מה  הּוא מּזה הּנה ועלּול, עּלה ּדהׁשּתלׁשלּות זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּומדרגה
ּכבֹודֹו", הּׁשמים "על האֹומרים הּפילֹוסֹופים ּדעת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָּׁשּמסּתעף
האמּתי  ּבמציאּות הּמאמינים הּפילֹוסֹופים מן ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָוכּנ"ל
אבל  העלּולים, לכל ראׁשֹונה עּלה יתּבר וׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָיתּבר
ּדבׂשכלים  לעיל נתּבאר ּדהּנה ועלּול, עּלה ואפן ּבדר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהּוא
מחּיב  ׂשכל ּׁשּכל מה והּוא ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻיׁש

אח  הּבא ׂשכל ּומחּיב לֹו הּקדּום ּדכׁשם מּׂשכל והינּו ריו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מהם  אחד ּׁשּכל מה סברֹות רּבּוי ּבֹו יׁש הרי ּפרטי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבׂשכל
ּגם  הּוא ּכן אחריו, מהּבא אֹו לֹו מהּקדּום חּיּוב ּבדר ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבא
ּבאים  ׂשכלית הּנחה ׁשהּוא יסֹודי ּדמּׂשכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּׂשכלים,

ועלּול. עּלה ּבדר מחּיבים ׂשכלים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֻּומסּתעפים
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לסביבה  כלל, אשמים אינם החסידיים הבתים בעלי
רעה  השפעה עולם־מצות־אנשים־מלומדה, של הקרה
בקרירות, לומדים אצלם, מתקרר דבר שכל עליהם,
בקרירות  רוקדים בקרירות, מנגנים בקרירות, מתפללים
דופק  החסידי הדופק ואף אצלם, קרוש הכל הקרח, ים 

עלפון. ובחצי בחלישות בהם
בלי  חיצוני, רעש בלי אמנם בחיות, ללמוד יש חסידות
בענין  חי שהוא רק שלא פנימית, בחיות אבל קולות, קולי

בו. חי הענין אם כי לומד, שהוא האלקית ובהשגה
יהיה  שהלימוד הוא, החסידות לימוד של ענינו עיקר
לשם  ולא עצמו לשם חסידות לומד הוא דנפשיה, אדעתא
חסידות, בגלל חסידות הלומדים שוטים ישנם החסידות.
עשרות  כמה למדו למבינים, עצמם את חושבים הם
בסברות־  קרחים, ויערות שדות על ומפטפטים מאמרים
דבר  של כללו חסידיים. ענינים מסבירים הם פרועות בטן
תהיה  שהחסידות אומרת זאת חסידות, לומדים שהם

החסידות  לימוד לחסידים. יהיו שהם ולא חסידות,
הוא   חסיד להיות הלומד את יביא שהלימוד האמיתי

והלאה. מהם
החסידות  בלימוד שכוונתם המוטעה, ההבנה בעלי
ולא  אלקית השגה עניני של בלבד ההבנה לשם אלא אינה
עמי־הארץ  נשארים שהם זאת לבד הנה עבודה, לשם
תרתי  ירתי גם הם  החסידות ובידיעת החסידות בלימוד
אני  עליהם. ומרחם אותם שונא אני ובבא. בזה גיהנם
בתשובה  שיחזרו ממרום רוח שיעורר השי"ת את מבקש
נפש  בשאט זאת שעושים ואלה המשקל, בתשובת 
הם  כי להם סלוח ה' יאבה לא  בשטותם ומחזיקים

החסידות. קדושת את מחללים
שהחסידות  עצמו, בשביל ללמוד אדם צריך חסידות
להיות  וכיצד באמת שמים ירא להיות כיצד אותו תלמד
במדות  הענינים בכל ולהתנהג וביראה, באהבה ה' עובד

תורה. פי על שהוא כפי טובות
a"yz'd ,fenz g"x axr
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קבוצת  מצאתי הנשיא שבחצר לביהכנ"ס הצהרים אחרי הששית בשעה החמישי ביום כשנכנסתי
צלול  ילד וקול בעיגול עומדים בלימוד.אנשים כמנצח בהתרגשות

לרש"י  מודה התוס' רביע, העיגול על יתר מרובע כמה מסביר ילד קול  ואשמע אני גם אזני ואט
רש"י  על חולק התוס' באלכסונא חומשא ותרי אמתא בריבועא אמתא דכל אבל בקרקע ובין בהיקף בין
תוס' שבריבוע אמה לכל מוצא אתה שם שאומר דסוכה ראשון בפרק עגולה דסוכה בסוגיא שמפרש

וכאן  שם ואומר חומשים מכוון.195שני החשבון שאין

העמידו  התוס' כי ואומר עליו התוס' מהתנפלות רש"י את הציל עמי בלמדו אאזמו"ר כ"ק אמנם
ששערו  כך על דבריו העמיד ורש"י בהציור כדמוכח החשבון חכמת ע"פ אשר המדידה חקי על דבריהם

תסור. דלא מצות ע"פ חכמים

אשר  הנשיא נכד רמ"מ והוא שנותיו ערך לפי ממוצעת בגובה קטן ילד ראיתי פלפולו את וכשגמר
האחוזה  שדות וביחוד השדה את הוא אוהב כי בשדה, לטייל עמו ללכת הבטיחו האברכים אחד
הסוגיא  אותה ברבים יחזור שמתחלה עמו התנה האברך הנשיא. זקנו נולד שם אשר לעיר הסמוכה

מעברין  כיצד בפרק בעירובין ערים תחומי דמדידת הסוגיא וחזר זו בשבוע שלמד .196האחרונה
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תרפ"א  תמוז ט' חוקת ועש"ק ב"ה

ראסטוב-דאן 

שניאור  מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

שי' זלמן

וברכה  שלום

רב"ש  ידידינו ע"י העבר שלח מה' מכתבו קבלתי כהיום

כי  לשמוע מאד ונהניתי הטוב. שלומם בעד ות"ל הכהן שי'

האל  יברכם גדולים לומדים והם בלימוד, הם עוסקים

ויצליחם.

ע"ב  דמ"ז דב"מ הסוגיא בענין התעסקותם בדבר והנה

לתרץ  עוסקין וא"כ דוקא, דבידו לי' דסבירא ר"ש בדעת

הבקיאות  ולא תירוץ, שיהי' בלימוד הוא העיקר הנה הקושי',

שיהי' בעיון, הלימודים דרך הוא שכן עיקר, מקום במראה

נוגע  זה אין מקום והמראה ונכונים, אמיתים תירוצים להם

טוב  תירוץ שיהי' להיות צריך והיגיעה העבודה שכל כ"א כ"כ,

מי  דזה בת"ח, דאמרו וכהא המוכן, מן ושיהי' הקושי' על

ברור, דבר להשיב ויכול בכ"מ הלכה דבר אותו ששואלין

הלכה  הדבר לו ברור אם את, אחותי לחכ' אמור וכדכתי'

על  התירוץ בענין וכמו"כ חכם, תלמיד נקרא אז כאחותו

עמוקה  והסוגיא ביותר, גדולים הקושיות אם גם קושי',

לתרץ, ויכול לו  עוזר והשי"ת למדן, שהוא מי מ"מ וכבודה,

שזהו  מקשיבים, חבירים עם הלימוד ברוב וביותר בעצמו, הן

בדרך  אז הראוי, בסדר ולסדרם יחד לצרפם הזה, בענין עיקר

ולכן  נכון, בסדר העמוקה הקושיא גם הענין יתורץ ממילא

וא"כ  למדן, שהוא באיש דיודעים שמאחר במוחש, אנו רואים

שכל, בעל ולהיותו תירוצים, אצלו יש הקושיות כל על הלא

מראה  אינו אם גם אז הנה אצלו, מסודרים התירוצים לכן

עמו. וההלכה הוא, כן כי בבירור יודעים ההלכה מקום

סבור  שהנני מה אודיעו בכללות הסוגיא לידי דאתא ואגב

דהבא  ע"א ודמ"ה ע"ב בדמ"ד ור"ל ר"י דחלקו בהא זה בענין

ע"ב) (דמ"ד דרב וכהא לא, או ומחללין, הווה פירי וכספא

ותקילין, טבין לה שלים זיל ר"ח א"ל כו' דר"ח מברתי' אוזיף

לי  ונראה לה. מוקמת היכי סוגיא דהאי פירושא ידענא ולא

ורע"ק  הנצרר, דבר כל כו' וצרת ע"ב דמ"ז ר"י דאמר כהא

כל  ר"י כדעת הוא דכן ונ"ל צורה, עליו שיש כל לי' סבירא

מעשר, הם דהלא המוכן, מן בידו שיהי' למען הנצרר דבר

להשתדל  שצריך שפירושו צורה בו שיש דבר כל רע"ק ודעת
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àá úùøô
éïåùàøàéðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º

éúúà éúL ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬
:Baø÷a älàáðá éðæàa øtñz ïrîìeða-ïáe EE ¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À

-øLà éúúà-úàå íéøöîa ézìlrúä øLà úà¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤
:ýåýé éðà-ék ízrãéå íá ézîNâäLî àáiå ©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´

ýåýé øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
çlL éðtî úðrì zðàî éúî-ãr íéøárä éýìû¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬

:éðãáréå énr(éåì)ãì äzà ïàî-íà ékçlL ©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©
:Eìáâa äaøà øçî àéáî éððä énr-úàääqëå ¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ
õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïér-úà| ìëàå ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´

ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ
:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìk-úàåeàìîe ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸

ézáéãár-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä(ìàøùé) ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãárèøîàiå ¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©Ÿ́¤

eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©Ÿ́¤

íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå:íëéðtàéeëì ïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð̈³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ
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ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

,נל ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו eÏּבבנינּו '‰ ‚Á ּבּזהר וכדאיתא . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ«»ְְִִַַָֹ

ּברי קּודׁשא ּדא 'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָעל

לפּום  ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּוא,

ּכל  ה', את לדעת צריכים ׁשּכּלם והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמה

ׁשעּורֹו. לפי ְִִֶָאחד

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§®̈¦§Ÿ©Æ
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«

âéâäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aäãéìriå ©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©
ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ

:ïk-äéäé àì åéøçàååèõøàä-ìk ïér-úà ñëéå §©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤¥´¨¨»̈¤»
úàå õøàä áNr-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ
k øúBð-àìå ãøaä øéúBä øLà õrä éøt-ìk-ì ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨

:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNráe õra ÷øé¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦
æèøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤

:íëìå íëéäìà ýåýéì éúàèçæéàð àN äzrå ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³
øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä Cà éúàhç©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ

:äfä úånä-úà ÷ø éìrîçéäòøt írî àöiå ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ
:ýåýé-ìà øzriåèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ

øàLð àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ
:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøàëýåýé ÷fçéå ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úàô ¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«
àëéäéå íéîMä-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦

:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìr CLçáëäLî èiå −¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−«¤©¥¬¤²
õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìr Bãé-úà¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤

ìL íéøöî:íéîé úLâëåéçà-úà Léà eàø-àì ¦§©−¦§¬¤¨¦««Ÿ¨º¦´¤¨¦À
ìL åézçzî Léà eî÷-àìåéða-ìëìe íéîé úL §Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯

:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

"אֹוחז  הּקּב"ה אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

יׂשראל" ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש (רׁש"י ּבידיו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ג) ל, לעׂשֹות נּצבים סֹופֹו "ּבוּדאי יהּודי ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

היה "אּלּו זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . היה ÌLּתׁשּובה לא ְִִִִִֶֶַָָָָֹ»ָָֹ

ואף  ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו העתידה ּבּגאּלה ּכן ּׁשאין מה – ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנגאל"

יּגאל. ִֵָהּוא

,éðù
éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מחללין. שאין דדעתו ביותר, החריף ממון שיהי' בו

יתבארו  וממילא וברבים, ביותר ללמוד להשתדל וצריכים

יהי' אופן ובכל כלל קושיות אצלם יהי' ולא הסוגיות, כל

בטוב. ומדוייקים טובים התירוצים

בזה, להתיישב נחוץ דעתי לפי הנה הקוהרארט וע"ד

יותר  טוב מה בזה מסופק שהנני רק הוא, נחוץ הענין דכללות

הים  של אוירה או בכלל, והסביבה דאטואצק האויר אם

בזה  אשר לריגא, הסמוכה עם בדובעללין שיתיישב טוב היה

והשי"ת  ז'), מעון מ"ה (רעוועלסקי גאר שי ' צבי ר' חבירו

תעשו. אשר בכל לכם יצליח

אכתוב  ואי"ה יחיו, היקרים ידידינו בשלום גיני נא יפרוש

זולת  מכתב שום קבלתי לא שי' ידידי אביו מכבוד ביחוד.

עליו. ועניתי כבר לא קבלתיו אשר בשלח, מפ' הראשון המכ'

במו"ר. והדו"ש ידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

ci jxk v"iixden w"b`
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המשך ביאור למס' שבת ליום נמישי עמ' ב



קפג iyily ,ipy ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàéðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º

éúúà éúL ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬
:Baø÷a älàáðá éðæàa øtñz ïrîìeða-ïáe EE ¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À

-øLà éúúà-úàå íéøöîa ézìlrúä øLà úà¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤
:ýåýé éðà-ék ízrãéå íá ézîNâäLî àáiå ©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´

ýåýé øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
çlL éðtî úðrì zðàî éúî-ãr íéøárä éýìû¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬

:éðãáréå énr(éåì)ãì äzà ïàî-íà ékçlL ©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©
:Eìáâa äaøà øçî àéáî éððä énr-úàääqëå ¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ
õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïér-úà| ìëàå ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´

ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ
:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìk-úàåeàìîe ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸

ézáéãár-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä(ìàøùé) ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãárèøîàiå ¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©Ÿ́¤

eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©Ÿ́¤

íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå:íëéðtàéeëì ïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð̈³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

,נל ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו eÏּבבנינּו '‰ ‚Á ּבּזהר וכדאיתא . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ«»ְְִִַַָֹ

ּברי קּודׁשא ּדא 'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָעל

לפּום  ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּוא,

ּכל  ה', את לדעת צריכים ׁשּכּלם והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמה

ׁשעּורֹו. לפי ְִִֶָאחד

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§®̈¦§Ÿ©Æ
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«

âéâäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aäãéìriå ©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©
ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ

:ïk-äéäé àì åéøçàååèõøàä-ìk ïér-úà ñëéå §©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤¥´¨¨»̈¤»
úàå õøàä áNr-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ
k øúBð-àìå ãøaä øéúBä øLà õrä éøt-ìk-ì ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨

:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNráe õra ÷øé¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦
æèøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤

:íëìå íëéäìà ýåýéì éúàèçæéàð àN äzrå ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³
øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä Cà éúàhç©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ

:äfä úånä-úà ÷ø éìrîçéäòøt írî àöiå ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ
:ýåýé-ìà øzriåèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ

øàLð àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ
:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøàëýåýé ÷fçéå ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úàô ¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«
àëéäéå íéîMä-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦

:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìr CLçáëäLî èiå −¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−«¤©¥¬¤²
õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìr Bãé-úà¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤

ìL íéøöî:íéîé úLâëåéçà-úà Léà eàø-àì ¦§©−¦§¬¤¨¦««Ÿ¨º¦´¤¨¦À
ìL åézçzî Léà eî÷-àìåéða-ìëìe íéîé úL §Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯

:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

"אֹוחז  הּקּב"ה אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

יׂשראל" ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש (רׁש"י ּבידיו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ג) ל, לעׂשֹות נּצבים סֹופֹו "ּבוּדאי יהּודי ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

היה "אּלּו זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . היה ÌLּתׁשּובה לא ְִִִִִֶֶַָָָָֹ»ָָֹ

ואף  ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו העתידה ּבּגאּלה ּכן ּׁשאין מה – ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנגאל"

יּגאל. ִֵָהּוא

,éðù
éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´

             

          
        

          
         

         
       

       
          

        
         

         
         

 
         

        
        

         
           

      
 

        
       

     
         

      
         

         
        
          

          
        

          
          


        

          
        

         

        
         

         


       

         
       

         
          

           



          

         
       


         

        
        

        
       

         
           

       
         

    
         

       
          
          
           
          
          

     



















































































































































iyyקפד ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

| ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk̈§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìæéízøîLe §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»
-úà éúàöBä äfä íBiä íöra ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

:áøra Lãçì íéøNråèéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈
:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ëeìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
ּולבּטל  'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפנינּו

עליֹונה.¯‡BLלגמרי. לסמכּות הֹופ הּמגּבל הּׂשכל –ÂÈÚ¯k– ְְֵַ…ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻ¿»»
ּכל  את ּברגליו לרמס האדם את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּתאות

אֹותֹו. ל'אליל'˜¯Baהּסֹובב הֹופכים ּופרנסתֹו אדם ׁשל מזֹונֹו – ֵַƒ¿ְְְֱִִֶֶַָָָָ

להּׂשיגם. ּכדי ּכׁשרים האמצעים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוכל

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtäáëíca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe ©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´
ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´
Léà eàöú àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬

:ø÷a-ãr Búéa-çútîâëbðì ýåýé øárå-úà ó ¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤
ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½

bðì íëéza-ìà àáì:óãëøácä-úà ízøîLe ¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´
éðáìe Eì-÷çì äfä:íìBò-ãr Eäëeàáú-ék äéäå ©¤®§¨§¬§¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ

øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®
:úàfä äãárä-úà ízøîLeåëeøîàé-ék äéäå §©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬

:íëì úàfä äãárä äî íëéða íëéìàæëízøîàå £¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«

eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´
:eåçzLiå írä ãwiå ìéväçëéða eNriå eëìiå ¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´

ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬
:eNrñ ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÌÈ¯ˆÓ ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒ

(‡zÏÈÎÓ)¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Ú ורק א ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

קֹונֹו. את ÌÈ¯ˆÓלׁשּמׁש ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL,הּסביבה ּכל ׁשל – ְֵֶַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒְִֶַָָ

ויׁש והּגׁשם. החמר ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהיא

לדרּגה; מּדרּגה ּבעלּיה רק לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹלעׂשֹות

לאֹור  הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל החׁש את להפ ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹצריכים

ְְִָֻולקדּׁשה.

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«

ìíéøöî-ìëå åéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéààìøîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå ¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ
ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv eîe÷³§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®

:íëøaãk ýåýé-úà eãár eëìeáì-íb íëðàö-íb §²¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©
-íb ízëøáe eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©

:éúàâìì øäîì írä-ìr íéøöî ÷æçzåíçlL Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä-ïîãìírä àOiå ¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²

íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈
:íîëL-ìräìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ©¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíeìàLiå íéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®

:íéøöî-úà eìvðéåôæììàøNé-éðá eòñiå ©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«¦§¨¥²
íéøábä éìâø óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−

:óhî ãáìçìø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå §¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´¦®̈§´Ÿ¨½̈
:ãàî ãák äð÷îèìeàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå ¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯

íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî úâr íéøönî¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦
:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäì eìëé àìå§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«

îìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðLàîìL õwî éäéåíéL ¨½̈§©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´

iriax - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬
:íënräëb äLî øîàiåíéçáæ eðãéa ïzz äzà-í ¦¨¤«©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´

:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòååëCìé eðð÷î-íâå §Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§©¦§¥¹¥¥´
ãárì çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnr¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½©«£−Ÿ
-úà ãárp-äî òãð-àì eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

:änL eðàa-ãr ýåýéæëäòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ
ì äáà àìå:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §¬Ÿ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´
ïë-éøçà íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
íëúà Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−

:äfîáúàî | Léà eìàLéå írä éðæàa àð-øac ¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨®̈§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

âLéàä | íb íéøöî éðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:írä éðéráeñ §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÈÏÎe ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆¿≈
·‰Ê(ב (יא, »»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, לאדם (ּברכֹות מׁשל ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מֹוציאין  אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

הֹוציאּוני  . . להם ואֹומר הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹות

עליה. הּקּב"ה וּתר לא ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

להֹוציא  ּכדי היתה מצרים ּגלּות ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

נּצֹוצֹות  ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּולהעלֹות

ׁשּמדּבר  אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ׁשל ּובּזהב ּבּכסף ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה

עליו. לוּתר ׁשאין עּקרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבענין

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàäa øBëa-ìk úîeõøà £¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»§¤´¤

øBëa ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«

åøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîkæéða | ìëìe ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«§´Ÿ§¥´

ì áìk-õøçé àì ìûøNéäîäa-ãrå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïrîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéçéãár-ìë eãøéåéì-eåçzLäå éìà älà E ¦§¨¥«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´
éìâøa-øLà írä-ìëå äzà àö øîàìïë-éøçàå E ¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−

:óà-éøça äòøt-írî àöiå àöàñèýåýé øîàiå ¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬

:íéøöî õøàa éúôBîé-ìk-úà eNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨
áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøtñ ©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
áéàõøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤

:øîàì íéøöîáíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®
äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø:â-ìk-ìà eøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À¤¨

íäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léàãèrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´

áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìräíëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®
:eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïîåíëì äéäå ¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
ìä÷ ìk Búà eèçLå:íéaørä ïéa ìûøNé-úãr §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìrèìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
:Baø÷-ìråé-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåáéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«§¨«©§¦´
ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
:ýåýé éðà íéèôL äNràâéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ

ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½

:íéøöî õøàa éúkäaãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBòåèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ



קפה iyy ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

| ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk̈§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìæéízøîLe §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»
-úà éúàöBä äfä íBiä íöra ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

:áøra Lãçì íéøNråèéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈
:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ëeìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
ּולבּטל  'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפנינּו

עליֹונה.¯‡BLלגמרי. לסמכּות הֹופ הּמגּבל הּׂשכל –ÂÈÚ¯k– ְְֵַ…ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻ¿»»
ּכל  את ּברגליו לרמס האדם את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּתאות

אֹותֹו. ל'אליל'˜¯Baהּסֹובב הֹופכים ּופרנסתֹו אדם ׁשל מזֹונֹו – ֵַƒ¿ְְְֱִִֶֶַָָָָ

להּׂשיגם. ּכדי ּכׁשרים האמצעים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוכל

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtäáëíca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe ©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´
ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´
Léà eàöú àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬

:ø÷a-ãr Búéa-çútîâëbðì ýåýé øárå-úà ó ¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤
ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½

bðì íëéza-ìà àáì:óãëøácä-úà ízøîLe ¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´
éðáìe Eì-÷çì äfä:íìBò-ãr Eäëeàáú-ék äéäå ©¤®§¨§¬§¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ

øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®
:úàfä äãárä-úà ízøîLeåëeøîàé-ék äéäå §©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬

:íëì úàfä äãárä äî íëéða íëéìàæëízøîàå £¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«

eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´
:eåçzLiå írä ãwiå ìéväçëéða eNriå eëìiå ¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´

ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬
:eNrñ ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÌÈ¯ˆÓ ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒ

(‡zÏÈÎÓ)¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Ú ורק א ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

קֹונֹו. את ÌÈ¯ˆÓלׁשּמׁש ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL,הּסביבה ּכל ׁשל – ְֵֶַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒְִֶַָָ

ויׁש והּגׁשם. החמר ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהיא

לדרּגה; מּדרּגה ּבעלּיה רק לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹלעׂשֹות

לאֹור  הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל החׁש את להפ ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹצריכים

ְְִָֻולקדּׁשה.

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«

ìíéøöî-ìëå åéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéààìøîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå ¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ
ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv eîe÷³§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®

:íëøaãk ýåýé-úà eãár eëìeáì-íb íëðàö-íb §²¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©
-íb ízëøáe eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©

:éúàâìì øäîì írä-ìr íéøöî ÷æçzåíçlL Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä-ïîãìírä àOiå ¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²

íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈
:íîëL-ìräìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ©¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíeìàLiå íéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®

:íéøöî-úà eìvðéåôæììàøNé-éðá eòñiå ©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«¦§¨¥²
íéøábä éìâø óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−

:óhî ãáìçìø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå §¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´¦®̈§´Ÿ¨½̈
:ãàî ãák äð÷îèìeàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå ¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯

íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî úâr íéøönî¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦
:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäì eìëé àìå§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«

îìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðLàîìL õwî éäéåíéL ¨½̈§©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´



xihtnקפו - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨
:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé:qqq §Ÿ̈−¦¦§¨«¦

.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôäåî ÷øô äéîøéá

åîâéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§¨−©¨¦®¨À
:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³

ðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîáñçðtçúáe ó §¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®
éáéáñ áøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä eøîà:Eåèrecî ¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©

éøéaà óçñð:Bôãä ýåýé ék ãîr àì EæèìLBk äaøä ¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«¦§−̈¥®
äîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb|eðnr-ìà äáLðå ©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,àBáì (âé.àBáiL,íéøöî úà úBkäìäkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨
íéøNò úðLa ,íéøöî úà øvðãëeáð áéøçäL äiðL§¦¨¤¤¡¦§©§¤©¤¦§©¦¦§©¤§¦

.Búeëìîì òáLå(ãé,eøîà,ìB÷ íéòéîLnä ízà §¤©§©§¦§©¤©©§¦¦
.íéøöî Cìîì eøîà,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäåïëä ¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥

.äîçìnä éëøö ìk Eì(åè,óçñð.óøâðå óèLð §¨¨§¥©¦§¨¨¦§©¦§©§¦§©
éøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E,ìLBk äaøä (æè'ä ©¦¤¨¤¨¦¦¤¦§¨¥

.íéìLBk íäa äaøäå Bôãä,eäòø ìà Léà ìôð £¨§¦§¨¨¤§¦¨©¦¤¥¥
ì eöa÷úä.eäòø ìöà Léà ïkL,äðBiä áøçáøç ¦§©§¦§Ÿ¦¥¤¥¥¤¤©¨¤¤

íò íéLðàä ú÷LBò (äîøîa) äàðBäaL øvðãëeáð§©§¤©¤§¨¨§¦§¨¤¤¨£¨¦¦

iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨®̈©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîàeä íéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬Æ

äfä äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦«©©³§¨©¤Æ
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéìô ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîçñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìkãî-úð÷î Léà ãár-ìëå ¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−¦§©

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñkäîøéëNå áLBz ®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«¨¬§¨¦−
Ba ìëàé-àì:åî-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦

:Bá-eøaLú àì íörå äöeç øNaä-ïî úéaäæî-ìk ©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«¨
:Búà eNré ìàøNé úãrçîäNrå øb Ezà øeâé-éëå £©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨

BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì çñô¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½
:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàä çøæàk äéäåèîäøBz §¨−̈§¤§©´¨®̈¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçàðeNriå ©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−

-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤
:eNr ïk ïøäàñàðàéöBä äfä íBiä íöra éäéå ©«£−Ÿ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà ýåýéô §Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬

B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ,ה ּפסח קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִֶַַַַָ

ה)

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

רק  לא ּפֹוגע לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

מנּוע  הּוא ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָּבטֹובת

מּקּיּום  הּנֹובעת הּברכה את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָמּלהקריב

לֹו. מּזיקים ולא עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹמצוה

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
íéãár úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½
ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−

:õîçãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä:ääéäå ¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´
éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåõøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤
Lãça úàfä äãárä-úà zãárå Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§®̈§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤

:äfäåâç éréáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úráL ©¤«¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
:ýåýéìæäàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé úBvî ©«Ÿ̈«©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧

:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç Eìçzãbäå §¹¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´
ðáìéì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia E §¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½

:íéøönî éúàöaèïBøkæìe Eãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ
éðér ïéaéôa ýåýé úøBz äéäz ïrîì Eãéa ék E ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´

:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æçéäwçä-úà zøîLå £¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦§¨«©§¨²¤©«ª¨¬
:äîéîé íéîiî dãrBîì úàfäôàéEàáé-ék äéäå ©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³

éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä õøà-ìà ýåýéE §Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®
:Cì dðúðeáéýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå §¨−̈¨«§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®

íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−
:ýåýéìâéàì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå ©«Ÿ̈«§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ

ìëå Bzôørå äcôúéðáa íãà øBëa:äcôz E ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«
ãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ

íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦
:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼

íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé:qqq §Ÿ̈−¦¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ
ּולהתקּדם, מּלצמח חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתקּופת

ירק. עטּופים והּׂשדֹות מלבלבים האילנֹות האביב, ּבחדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפתע,

ּכחֹות  אגירת ׁשל ימים היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכ

ּבגלּות  ּכן: הּפסח ּבחג ואף האביב. ּופריחת לבלּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלקראת

מּועט, זמן ּבמׁש א טמאה, ׁשערי ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרים

ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה לקּבל זכּו יֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמּׁשים

לקּבלת  והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו הּגלּות ׁשּימֹות ּכל, לעין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלה

ַָהּתֹורה.

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤



קפז xihtn - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨
:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçøæèúBàì äéäå ¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ
éðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìreðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé:qqq §Ÿ̈−¦¦§¨«¦

.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôäåî ÷øô äéîøéá

åîâéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§¨−©¨¦®¨À
:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש, ח' שבט

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מח' שבט עם הפ"נ, שבסיומו, שיקרא בעת רצון על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ושואל דעתי, באם יציעו לו לקבל עבודתו בסוכנות בקביעות, האם ימשיך בה, כיון שאחריות בדבר 

וכו'.

לקבלו  יחליטו  מצדם  שבאם  ז.א.  להתנהג,  עליו  איך  הוכחה  תשמש  האמורה  הנקודה  ולדעתי, 

וכיון שאמרה תוה"ק  זוהי הוכחה שעליו לקבל המשרה,  פרטית,  וכל הענינים ה"ה בהשגחה  בקביעות, 

לתקוני שדרתיך, הנה נותנים לו הכחות והאפשריות למלאות תפקידו במשרתו האמורה במילואה, שגודל 

הזכות אין די באר, והאריכות בזה אך למותר, ואף שלפעמים צריכים להראות בזה תוקף וכיו"ב בכדי 

שימלאו הדרישה, הנה כשיזכור את העבר, המעמד ומצב במדינתו לפנים שהיו זקוקים לתוקף אחר לגמרי, 

ובכ"ז עמדו בפני העלמות והסתרים ודידן נצח, וההוכחה בזה הבנים והבנות, הרי בודאי שבמצבו עתה די 

תוקף בו ככל הדרוש למלאות התפקיד הנ"ל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת
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6:506:498:588:599:299:3010:2410:2517:3517:4018:0018:0517:2118:09נפאל, קטמנדו )ח(
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5:525:558:308:329:029:0510:0710:1018:4218:4319:0519:0518:2519:09פרו, לימה )ח(

8:158:119:589:5810:3010:2911:1711:1717:2417:3217:5618:0317:1318:17צרפת, ליאון )ח(

8:368:3110:1410:1310:4610:4411:3011:3017:2317:3217:5718:0517:1218:20צרפת, פריז )ח(

6:006:028:318:339:019:0310:0210:0418:1018:1218:3218:3417:5418:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:419:329:3110:0310:0310:5110:5117:0817:1617:3817:4516:5617:58קנדה, טורונטו )ח(

7:287:249:129:119:439:4310:3010:3016:3916:4617:1017:1716:2717:31קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:508:488:489:219:2110:1210:1316:5617:0217:2317:2916:4317:33קפריסין, לרנקה )ח(

10:0910:0211:3311:3112:0512:0212:4512:4418:0118:1218:4018:5017:5218:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:459:3811:0911:0711:4011:3712:1912:1817:3117:4218:1218:2217:2318:40רוסיה, מוסקבה )ח(

9:028:5810:4210:4111:1411:1311:5911:5917:5818:0618:3118:3817:4718:42רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(
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6:426:439:009:019:329:3410:3010:3218:1118:1418:3418:3717:5618:41תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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6:376:368:398:409:119:1210:0410:0517:0217:0717:2817:3316:4717:43באר שבע )ח(

6:396:388:408:409:129:1210:0410:0516:5817:0417:2417:2916:3317:39חיפה )ח(

6:346:338:388:389:099:1010:0210:0317:0117:0617:2717:3216:2617:40ירושלים )ח(

6:406:388:408:419:139:1310:0510:0617:0017:0517:2517:3116:4417:42תל אביב )ח(

7:377:339:179:169:489:4710:3310:3316:3016:3817:0317:1116:1917:25אוסטריה, וינה )ח(

6:096:159:159:199:479:5111:0111:0420:4820:4621:1721:1420:2821:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:319:169:159:489:4710:3410:3416:3716:4517:0917:1616:2517:20אוקראינה, אודסה )ח(

7:117:078:518:499:229:2110:0710:0716:0416:1216:3716:4515:5316:49אוקראינה, דונייצק )ח(

7:247:209:029:019:349:3310:1910:1916:1316:2116:4616:5416:0216:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:587:539:329:3010:0410:0310:4710:4716:3016:3917:0517:1416:2017:18אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:507:459:259:239:569:5510:4010:4016:2316:3216:5817:0716:1317:11אוקראינה, קייב )ח(

7:577:539:419:4010:1310:1210:5910:5917:0717:1517:3817:4616:5518:00איטליה, מילאנו )ח(

6:116:138:458:479:159:1710:1710:1918:3518:3718:5718:5918:1819:03אקוואדור, קיטו )ח(

5:525:588:538:579:259:2910:3710:4120:1220:1020:3920:3719:5220:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:226:299:359:4010:0610:1011:2211:2521:2521:2221:5621:5221:0421:56ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:209:159:149:479:4710:3610:3717:0817:1517:3617:4316:5617:47ארה"ב, בולטימור )ח(

7:157:129:069:069:389:3710:2710:2716:5517:0217:2417:3016:4317:42ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:167:139:069:069:389:3810:2710:2816:5417:0117:2317:3016:4217:42ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:529:459:4410:1610:1611:0511:0517:2717:3417:5718:0317:1518:15ארה"ב, דטרויט )ח(

7:157:149:189:199:509:5110:4410:4517:4617:5118:1118:1617:3218:26ארה"ב, היוסטן )ח(

6:556:538:558:559:269:2610:1810:1917:0917:1517:3617:4116:5617:51ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:069:149:149:469:4710:4110:4217:5317:5718:1718:2117:3918:31ארה"ב, מיאמי )ח(

7:147:119:039:029:359:3510:2410:2416:4716:5417:1717:2316:3517:37ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:117:089:029:029:339:3310:2210:2216:4816:5517:1717:2416:3517:35ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:016:058:508:539:199:2210:2610:2919:2219:2219:4519:4519:0419:49בוליביה, לה-פס )ח(

8:398:3410:1110:0910:4310:4111:2611:2517:0317:1317:3917:4816:5318:06בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:368:3110:1010:0910:4210:4011:2511:2517:0717:1617:4217:5016:5618:07בלגיה, בריסל )ח(

5:275:318:188:218:498:529:5810:0119:0419:0319:2819:2718:4519:35ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:145:188:058:088:368:399:449:4718:4918:4819:1319:1318:3119:20ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:567:519:299:2810:019:5910:4410:4316:2216:3116:5817:0716:1217:23בריטניה, לונדון )ח(

8:158:099:439:4110:1410:1210:5510:5516:2116:3116:5917:0816:1117:26בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:088:029:389:3610:1010:0810:5210:5116:2316:3216:5917:0816:1317:12גרמניה, ברלין )ח(

8:158:109:519:5010:2210:2111:0611:0616:5317:0217:2817:3616:4317:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:205:258:168:208:468:509:569:5919:1219:1219:3819:3718:5419:41דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:127:139:259:269:589:5910:5410:5618:2218:2618:4618:4918:0818:53הודו, בומביי )ח(

7:067:069:219:229:539:5410:4910:5118:2118:2518:4418:4818:0618:52הודו, פונה )ח(

7:257:219:059:049:379:3610:2210:2216:2016:2916:5317:0116:0917:05הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:229:159:149:479:4710:3610:3617:0117:0817:3017:3716:4917:41טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:359:319:3110:0410:0410:5410:5417:3017:3717:5818:0417:1818:08יוון, אתונה )ח(

7:457:419:259:249:579:5610:4310:4316:4216:5017:1417:2216:3117:26מולדובה, קישינב )ח(
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שאשאשאשאשאשא
7:057:069:249:259:539:5510:5110:5218:2618:2918:4918:5218:1118:56מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:026:109:159:209:489:5311:0511:0821:1321:0921:4521:4120:5121:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:506:498:588:599:299:3010:2410:2517:3517:4018:0018:0517:2118:09נפאל, קטמנדו )ח(

7:097:119:379:3910:0910:1111:1011:1319:1719:1919:4019:4219:0119:46סינגפור, סינגפור )ח(

7:357:299:079:059:389:3610:2010:2015:5516:0416:3116:4015:4516:44פולין, ורשא )ח(

5:525:558:308:329:029:0510:0710:1018:4218:4319:0519:0518:2519:09פרו, לימה )ח(

8:158:119:589:5810:3010:2911:1711:1717:2417:3217:5618:0317:1318:17צרפת, ליאון )ח(

8:368:3110:1410:1310:4610:4411:3011:3017:2317:3217:5718:0517:1218:20צרפת, פריז )ח(

6:006:028:318:339:019:0310:0210:0418:1018:1218:3218:3417:5418:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:419:329:3110:0310:0310:5110:5117:0817:1617:3817:4516:5617:58קנדה, טורונטו )ח(

7:287:249:129:119:439:4310:3010:3016:3916:4617:1017:1716:2717:31קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:508:488:489:219:2110:1210:1316:5617:0217:2317:2916:4317:33קפריסין, לרנקה )ח(

10:0910:0211:3311:3112:0512:0212:4512:4418:0118:1218:4018:5017:5218:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:459:3811:0911:0711:4011:3712:1912:1817:3117:4218:1218:2217:2318:40רוסיה, מוסקבה )ח(

9:028:5810:4210:4111:1411:1311:5911:5917:5818:0618:3118:3817:4718:42רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:048:009:469:4510:1710:1611:0311:0317:0517:1317:3717:4516:5417:58שווייץ, ציריך )ח(

6:426:439:009:019:329:3410:3010:3218:1118:1418:3418:3717:5618:41תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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